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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διπλωματική εργασία, σχετίζεται με την ανάλυση των οικονομικών χαρακτηριστικών 

του πληθυσμού της Ελλάδας βάσει επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Το παρών σύγγραμμα 

χωρίζεται σε 2 κύριες θεματικές ενότητες: την βιβλιογραφική επισκόπιση που σχετίζεται με το 

θέμα μας και την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων από επίσημες πηγές για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Το 1ο μέρος δίνει έμφαση στις διάφορες επιστημονικές θεωρίες που σχετίζονται 

με τη σύνθεση του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο και κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών. 

Αναλύονται έννοιες και ορισμοί, οι βασικότεροι δημογραφικοί δείκτες και η κινητικότητα μεταξύ 

των κλάδων παραγωγής και μεταξύ των επαγγελμάτων. Ακόμα, αναφερόμαστε στην Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού, τα στοιχεία της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή δεδομένων, και τα 

οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας βάση της πιο πρόσφατης απογραφής του 2011. Το 2ο 

μέρος εστιάζει στις τάσεις της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα στην περίοδο πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά την οικονομική κρίση, λαμβάνοντας υπόψιν διάφορα χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού, όπως φύλο, ηλικία, αστικότητα και άλλα, το επίπεδο εκπαίδευσης και την 

κατάστασης απασχόλησης. Ακόμη, παρακολουθούμε τις παραπάνω τάσεις με και χωρίς την 

επίδραση της εποχικής προσαρμογής. Καταληκτικά ο επίλογος συνοψίζει τα συμπεράσματα που 

έχουν εξαχθεί από το 2ο μέρος της εργασίας. 
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ABSTRACT 

This dissertation is based on official figures from the Greek Statistical Institute for the study 

of the economic characteristics of the population of Greece (ELSTAT). The work is divided in 2 

key thematic sections: the first refers to a literature review of our subject and the second uses 

statistical information from official sources to draw conclusions. The first section highlights the 

different scientific hypotheses relating to the population's composition by age, sex, and age groups. 

Terms and definitions are presented, along with key population metrics and the mobility by 

industry and occupations. The Employment Survey is also discussed as a data source along with 

Greece's economic attributes and characteristics based on the most recent census of 2011. The 

second part focuses on work and job-related patterns in Greece before, during and after the 

economic crisis and considers different population characteristics, such as gender, age, urbanity 

etc, educational level and employment status. We also track the above trends with and without 

seasonal adjustment. The afterword summarizes the findings of the second part of the project. 
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Chapter 1 Εισαγωγή 

 

Η διπλωματική εργασία αυτή εκπονήθηκε από την Αθηνά Μπατακόγια στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» με 

αντικείμενο την μελέτη της απασχόλησης αλλά κυρίως της ανεργίας στην Ελλάδα για τρεις 

διαδοχικές χρονικές περιόδους που διαχωρίζονται από την οικονομική κρίση της πρώτης 

δεκαετίας του 21ου αιώνα. Θα γίνει μια εκτενής ανάλυση της ανεργίας μέσω υπολογισμού δεικτών 

που βασίστηκαν σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά 

την οικονομική κρίση.  

Η µεθοδολογία µε βάση την οποία εκπονήθηκε η εργασία είναι η ακόλουθη: Αρχικά 

ανακτήθηκαν τα στατιστικά δεδοµένα µέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της ΕΛΣΤΑΤ. Τα 

δεδοµένα περιλαµβάνουν δηµογραφικά (πληθυσµός, πληθυσµιακή πυκνότητα) και οικονοµικά 

στοιχεία (απασχόληση, ανεργία, µακροχρόνια ανεργία). Στη συνέχεια, έχοντας ως βάση 

δεδοµένων τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της απασχόλησης και 

εκτενέστερα της ανεργίας με τη βοήθεια του υπολογισμού διάφορων ποσοστών και δεικτών που 

αφορούν την κατανοµή και συγκέντρωση της απασχόλησης και της ανεργίας στο σύνολο του 

πληθυσμού αλλά και στις περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, τον τομέα 

και το τύπο απασχόλησης και το επίπεδο εκπαίδευσης. Τέλος η ανάλυση συµπληρώνεται µε την 

δημιουργία πινάκων και γραφηµάτων που διευκολύνουν την κατανόηση και παρουσίαση του 

λεκτικού και αριθμητικού περιεχομένου. 

Όσον αφορά τη δομή της εργασίας αποτελέιται από δέκα κεφάλαια:  

❖ Το παρόν, πρώτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία όπως το 

αντικείµενο της εργασίας, ο στόχος, η µεθοδολογία και η δοµή της.  

❖ Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται με βάση βιβλιογραφικές αναφορές η σημασία της 

σύνθεσης του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο, η σημασία και η ερμηνεία της δομής των 

διάφορων τύπων ηλικιακής πυραμίδας και οι φάσεις της δημογραφικής μετάβασης. 

❖ Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει αναφορές στην ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού 

κατά μία άλλη σημαντική διάκριση που είναι κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών. 

❖ Στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζονται κάποιες βασικές έννοιες των οικονομικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί δημογραφικοί 
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δείκτες και εξετάζεται η κινητικότητα μεταξύ των κλάδων παραγωγής αλλά και μεταξύ 

των επαγγελμάτων. 

❖ Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έρευνα εργατικού δυναμικού ως αξιόπιστη πηγή 

δεδομένων. 

❖ Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας 

όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του 2011, που είναι και η πιο πρόσφατη. 

❖ Στο έβδομο κεφάλαιο πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των δεδομένων που 

αφορούν στις τάσεις της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα πριν και μετά την 

οικονομική κρίση: 2004-2017. 

❖ Το όγδοο κεφάλαιο προσδιορίζει το περιεχόμενο του όρου εποχηκότητα της εργασίας και 

του δείκτη εποχικής προσαρμογής κάνοντας και μία σύντομη αναφορά στην πιο 

πρόσφατη σχετική αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ. 

❖ Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται παρόμοια στατιστική αναλυση με αυτή του όγδοου 

κεφαλαίου αλλά η περίοδος αναφοράς είναι τα έτη 2004-2017. 

❖ Στο δέκατο κεφάλαιο το οποίο είναι και το τελευταίο, παραθέτονται όλα τα 

συµπεράσµατα τα οποία εξάχθηκαν από την ανάλυση που προηγήθηκε έπειτα από τον 

υπολογισµό δεικτών και τη δημιουργία πινάκων και διαγραμμάτων. 

❖ Τέλος γίνεται αναφορά στις βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές αναφορές που 

χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του παρόντος. 
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Chapter 2 Η σημασία της σύνθεσης του πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο 

 

Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο μπορεί να 

αποτυπωθεί στο σχεδιασμό μιας γραφικής παράστασης, της πυραμίδας των ηλικιών, που 

κατανέμει τον πληθυσμό σύμφωνα με το διπλό κριτήριο της ηλικίας και του φύλου. Η πυραμίδα 

ταξινομεί τους άνδρες στα αριστερά και τις γυναίκες στα δεξιά, ενώ κάθετα εμφανίζονται οι 

ηλικίες, οι οποίες όσο ανεβαίνουμε μεγαλώνουν. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες 

είναι περισσότερες, συνήθως στις ηλικίες άνω των 30 ετών, ενώ υπερέχουν σημαντικά στις 

ηλικίες άνω των 60.  

Αναλυτικότερα, η επιφάνεια της πυραμίδας υποδεικνύει το συνολικό πληθυσμό και η 

μορφή-σχήμα της μας πληροφορεί σχετικά με τη δομή του πληθυσμού κατά ηλικία, γεγονός που 

παραπέμπει στις συνθήκες γονιμότητας και θνησιμότητας, και στην περίπτωση που ο πληθυσμός 

μας δεν είναι κλειστός, και στις μεταναστευτικές ροές. Ακόμα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

απρόβλεπτα γεγονότα, όπως πόλεμοι, λιμοί, επιδημίες, μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών και άλλες 

καταστάσεις, οι οποίες μεταβάλλουν την διάταξη της ισορροπίας των στρωμάτων της πυραμίδας 

και προκαλούν τα λεγόμενα δημογραφικά τραύματα. Όσο πιο ευρεία είναι η βάση της πυραμίδας, 

τόσο πιο έντονη είναι η γονιμότητα και όσο πιο επιμήκης είναι η κορυφή, τόσο πιο χαμηλή είναι 

η θνησιμότητα. Οι εσοχές και εξοχές της πυραμίδας εκφράζουν τις διακυμάνσεις της γονιμότητας 

και της θνησιμότητας καθώς και τα δημογραφικά τραύματα που μπορεί να έπληξαν τον εν λόγω 

πληθυσμό. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό της πυραμίδας ηλικιών 

προέρχονται από μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προκειμένου να συμπίπτει απόλυτα η ηλικία 

με την αντιστοιχούσα σε αυτήν γενεά, η στιγμή αυτή ορίζεται στην αρχή του ημερολογιακού 

έτους. Επομένως, η πυραμίδα περιλαμβάνει το ιστορικό παρελθόν περισσότερων από εκατό 

γενεές, η καθεμία από τις οποίες έχει υποστεί διαφορετικές καταστάσεις στη διάρκεια της ζωής 

της και βρίσκεται σε διαφορετική ηλικιακή φάση.  

Οι ηλικιακές πυραμίδες που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές ή διαφορετικούς 

γεωγραφικούς χώρους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ή τέσσερις ευδιάκριτους τύπους:  

1. Πυραμίδες νεάζοντος ή αυξανόμενου πληθυσμού 

1.α. Πυραμίδες γρήγορα αυξανόμενου πληθυσμού (Διάγραμμα 2.1, stage 1) 
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1.β. Πυραμίδες μέτρια αυξανόμενου πληθυσμού (Διάγραμμα 2.1, stage 2) 

Κύρια χαρακτηριστικά και στις δύο περιπτώσεις είναι ο υψηλός δείκτης γονιμότητας, ο 

οποίος μεταφράζεται σε μία διευρυμένη βάση και ο θετικός και υψηλός ρυθμός μεταβολής. Στον 

γρήγορα αυξανόμενο πληθυσμό η θνησιμότητα είναι υψηλή και ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρός, 

ενώ στο στον μέτρια αυξανόμενο πληθυσμό έχουμε μέτρια θνησιμότητα και μέσο όρο ηλικίας 

αρκετά μεγάλο. Η πυραμίδα έχει γενικά την μορφή ενός ισοσκελούς τριγώνου. Τέλος, το πρώτο 

μοντέλο το συναντάμε στην Ανατολική και την Κεντρική Αφρική, ενώ το δεύτερο στη Νότια και 

Βόρεια Αμερική, την Λατινική Αμερική και την Δυτική Αφρική.  

 

2. Πυραμίδες ώριμου ή σταθερού πληθυσμού (Διάγραμμα 2.1, stage 3)  

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η κανονική σχεδόν ισόρροπη διάταξη των ηλικιακών 

στρωμάτων. Έχουμε επομένως ένα πληθυσμό με μέτριο αλλά γρήγορα μειούμενο επίπεδο 

γονιμότητας και χαμηλή θνησιμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 

μεγάλος και ο πληθυσμός παρουσιάζει ενδιάμεσο ρυθμό μεταβολής. Αυτό το μοντέλο πληθυσμού 

το συναντάμε στην Κεντρική και Δυτική Ασία, τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία. 

 

3. Πυραμίδες γερασμένου πληθυσμού (Διάγραμμα 2.1, stage 4) 

Κύρια χαρακτηριστικά εδώ είναι η συρρικνωμένη βάση, που οφείλεται στη χαμηλή και 

γρήγορα μειούμενη γονιμότητα, και η ευρεία κορυφή, που οφείλεται στον χαμηλό δείκτη 

θνησιμότητας, δηλαδή στην υψηλόβαθμη γήρανση. Η πυραμίδα τείνει να μοιάζει με ένα 

«πυρηνικό μανιτάρι». Ο μέσος όρος ηλικίας είναι μεγάλος και ο ρυθμός μεταβολής είναι είτε 

θετικός και μικρός είτε αρνητικός. Αυτό το μοντέλο το συναντάμε στην Ανατολική Ασία και στην 

Ευρώπη.

 

Διάγραμμα 2.1: Πυραμίδες ηλικιών για τα 4 πληθυσμιακά μοντέλα (Βικιπαίδεια,2018). 
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Η ομαλή εξέλιξη ενός πληθυσμού είναι το πέρασμα από τη φάση της νεότητας στην 

ωριμότητα και από εκεί στη γήρανση. Όμως, η εμφάνιση απρόβλεπτων αποδεκατιστικών 

γεγονότων και οι μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις συντελούν στην λεγόμενη διαρθρωτική 

ηλικιακή μετάλλαξη ενός πληθυσμού. Δηλαδή, η διατάραξη της ομαλής εξελικτικής τάσης της 

γονιμότητας και της θνησιμότητας ενδέχεται να οδηγήσουν έναν πληθυσμό να περάσει από τη 

φάση της νεότητας κατευθείαν σε αυτή της γήρανσης χωρίς να μεταβεί καθόλου στο στάδιο της 

ωρίμανσης. 

Σε μία συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των πληθυσμιακών πυραμίδων από την μετά 

τον εμφύλιο εποχή μέχρι μία προβολή στο μέλλον, στο 2020, στην χώρα μας παρατηρείται μία 

μετάβαση από έναν νεανικό πληθυσμό (ισοσκελές τρίγωνο) σε έναν γερασμένο πληθυσμό 

(«πυρηνικό μανιτάρι»).  

Αναλυτικότερα, η πυραμίδα του 1961 (Διάγραμμα 2.2) έχει ακόμη τη μορφή ισοσκελούς 

τριγώνου. Στην πυραμίδα παρατηρούνται δύο σημεία που εμφανίζουν εγκοπές, δηλαδή μειωμένο 

πληθυσμό στις ηλικιακές ομάδες των 37-46 και των 15-19. Αιτία της συρρίκνωσης της πρώτης 

κατηγορίας αποτελεί ο μειωμένος αριθμός των γεννήσεων στην ταραγμένη προπολεμική δεκαετία 

(Βαλκανικοί πόλεμοι και Μικρασιατική καταστροφή), ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τις επιπτώσεις 

των δύσκολων χρόνων της Κατοχής, περίοδο κατά την οποία παρατηρήθηκε συρρίκνωση των 

γεννήσεων και αυξημένη θνησιμότητα των νεογνών. Μία εικοσαετία αργότερα, στην πυραμίδα 

του 1981 (Διάγραμμα 2.3) οι εγκοπές μεταφέρονται στην κλίμακα των ηλικιών κατά μία 

εικοσαετία ενώ η βάση της πυραμίδας συρρικνώνεται ελαφρώς λόγω των μειωμένων γεννήσεων. 

Την επόμενη εικοσαετία, η πυραμίδα του 2001 (Διάγραμμα 2.4)  έχει χάσει πλέον το τριγωνικό 

της σχήμα. Η βάση της στενεύει τώρα πια ταχύτατα (γρήγορη μείωση των γεννήσεων), ενώ η 

αύξηση στις ηλικίες 20-44 ετών οφείλεται στην μαζική μετανάστευση στη χώρα μας από τις 

πρώην σοσιαλιστικές χώρες, η οποία μάλιστα είναι και διαφορική (οι άνδρες είναι πια 

περισσότεροι από τις γυναίκες). Το 2014 (Διάγραμμα 2.5)  η πυραμίδα έχει πάρει πια τη μορφή 

ενός «πυρηνικού μανιταριού», αφού η βάση της μέχρι την ηλικία των 30 έχει τη μορφή ενός 

κυλίνδρου.  

Η ταχύτατη μείωση των γεννήσεων, η σταθεροποίηση της γονιμότητας σε χαμηλά επίπεδα 

καθώς και η αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής έχουν συντελέσει στη ριζική αλλαγή των 

ηλικιακών δομών του πληθυσμού, η οποία εμφανίζεται στην πλειοψηφία των αναπτυγμένων 

χωρών του πλανήτη μας. Οδηγούμαστε επομένως με σχετική βεβαιότητα στο γεγονός ότι στο 
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τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ο πληθυσμός θα είναι μικρότερος του σημερινού , τα φυσικά 

ισοζύγια (γεννήσεις-θάνατοι) θα είναι αρνητικά και η δημογραφική γήρανση μοιάζει μη 

αναστρέψιμη (Διάγραμμα 2.6). 

 

Διάγραμμα 2.2: Η πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας το 1961 (Κοτζαμάνης, 2015). 

 

Διάγραμμα 2.3: H πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας το 1981 (Κοτζαμάνης, 2015). 

 

Διάγραμμα 2.4:  H πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας το 2001 (Κοτζαμάνης, 2015) 
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Διάγραμμα 2.5: Η πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας 2014 (Κοτζαμάνης, 2015). 

 

 

Διάγραμμα 2.6: Η πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας 2020 (Κοτζαμάνης, 2015). 

 

 Ένα επιπρόσθετο γενικό αναλυτικό εργαλείο για την περιγραφή των 

μετασχηματισμών των δημογραφικών συμπεριφορών στη Δ. Ευρώπη τον 19ο αιώνα και αργότερα 

στο σύνολο του πλανήτη αποτέλεσε η δημογραφική μετάβαση. Ουσιαστικά διακρίνει τέσσερις 

διαδοχικές φάσεις (Πίνακας 1, Φάσεις δημογραφικής μετάβασης) της γονιμότητας και της 

θνησιμότητας, οι οποίες θεωρείται ότι προσδιορίζονται από εξωγενείς παράγοντες (αστικοποίηση, 

εκβιομηχάνιση, αλλαγή του ρόλου της γυναίκας και άλλα). Η δημογραφική μετάβαση περιγράφει 

και ερμηνεύει την μετάβαση από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα γονιμότητας και θνησιμότητας (σχεδόν 

μηδενικά φυσικά ισοζύγια) σε ιδιαίτερα χαμηλά (σχεδόν μηδενικά φυσικά ισοζύγια) , δηλαδή στο 

ίδιο αποτέλεσμα.  
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Οι φάσεις της δημογραφικής μετάβασης 

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις φάσεις στη δημογραφική μετάβαση 

 

Πίνακας 2.1: Φάσεις δημογραφικής μετάβασης (Κοτζαμάνης, 2009). 

 

 Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 2.6 απεικονίζονται θεωρητικά τα διάφορα σημεία 

εισόδου και εξόδου της κάθε φάσης (Τα, Τβ, Τω). Έτσι, αρχικά στην πρώτη φάση (προ-

μεταβατική περίοδος) ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού είναι χαμηλός, καθώς τόσο η 

γεννητικότητα όσο και η θνησιμότητα διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα. Η μετάβαση ξεκινάει 

τη χρονική στιγμή Τα κατά την οποία η θνησιμότητα αρχίζει να μειώνεται. Από αυτό το σημείο 

και μέχρι τη χρονική στιγμή Τβ παρατηρείται ανοδική αύξηση του πληθυσμού. Στη φάση αυτή 

καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η πρόοδος της 

προληπτικής και θεραπευτικής ιατρικής. Στην επόμενη φάση, από τη χρονική στιγμή Τβ μέχρι την 

Τω, παρατηρείται επιταχυνόμενη μείωση της γεννητικότητας και ταυτόχρονα ελάττωση της 

θνησιμότητας αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Επομένως, ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού 

βαθμιαία υποχωρεί. Τέλος, έχουμε στο σημείο Τω την φάση της ολοκλήρωσης, όπου 

προσεγγίζεται ρυθμός μηδενικής αύξησης. Σημειώνεται ταύτιση της θνησιμότητας και της 

γονιμότητας σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα οποία αν δεν εμφανιστούν σημαντικά γεγονότα 

σταθεροποιούνται και μένουν διαχρονικά αμετάβλητα. Έχουμε δηλαδή, μία νέα ισορροπία με 

μεταβολές των ζωτικών χαρακτηριστικών σε χαμηλότερα επίπεδα ή σε επίπεδα που απλώς 

συντηρούν την αναπαραγωγή του πληθυσμού.  
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Διάγραμμα 2.7: Τα διαδοχικά στάδια της δημογραφικής μετάβασης (J.C.Chesnais,1992). 

 Η δημογραφική μετάβαση παρέμεινε κυρίαρχη θεωρητική τάση μέχρι τις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, με το κλείσιμο της μικρής παρένθεσης που 

διήρκεσε επί μια εικοσαετία (baby-boom), από το 1965 και μετά, στο σύνολο των ανεπτυγμένων 

περιοχών του πλανήτη μας, εμφανίζεται μια δραστική μείωση της γονιμότητας και η 

σταθεροποίησή της για μια τουλάχιστον εικοσιπενταετία κάτω από το επίπεδο ανανέωσης των 

γενεών. Οι δημογραφικές αυτές εξελίξεις οριοθετούν για πολλούς μια «Δεύτερη Δημογραφική 

Μετάβαση» στο βαθμό που καμία χώρα δεν κατόρθωσε να ανακάμψει το δείκτη γονιμότητας σε 

επίπεδα που να επιτρέπουν την πλήρη αναπαραγωγή των γενεών της. Ως καθοριστικοί παράγοντες 

για την εξέλιξη αυτή αναφέρονται: η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η οικονομική 

αβεβαιότητα και η διαρθρωτική ανεργία, η μεταβολή στις αντιλήψεις ως προς τους ρόλους των 

δύο φύλων, η αύξηση της ζήτησης των σύγχρονων μέσων αντισύλληψης και η περισσότερο 

αποτελεσματική χρήση τους και άλλα. 

Υπάρχουν πάντως και μερικοί δημογράφοι που υποστηρίζουν ότι η δημογραφική 

μετάβαση αφού κάνει τον παραδοσιακό της κύκλο και οδηγηθούμε σε σταθεροποίηση των 

ρυθμών αύξησης του πληθυσμού ή έστω και σε κοντινά της ανανέωσης των γενεών επίπεδα, 

προκαλεί μια νέα φάση ή μπαίνει σε ένα νέο κύκλο μετάβασης κάθε φορά.   
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Chapter 3 Πληθυσμός κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών 

 

 Εκτός από την ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο, μία άλλη σημαντική 

διάκριση είναι αυτή κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών. Διεθνώς έχουν καθιερωθεί και 

χρησιμοποιούνται κάποια ηλικιακά όρια και έτσι ο πληθυσμός υποδιαιρείται συνήθως σε τρεις 

μεγάλες ομάδες ηλικιών: (i) ο παιδικός πληθυσμός, που περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας 0-14 ετών, 

(ii) ο ώριμος πληθυσμός, άτομα ηλικίας 15-64 ετών και (iii) ο γεροντικός πληθυσμός, άτομα 65 

ετών και πάνω.   

 Οι αναλογίες του παιδικού πληθυσμού είναι διαφορετικές στις αναπτυσσόμενες και 

αναπτυγμένες χώρες. Στις πρώτες, η αναλογία είναι αρκετά υψηλή, απόρροια τόσο της μείωσης 

της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας μεταπολεμικά αλλά και της πολυτεκνίας, που αποτελεί 

βασικό αναπαραγωγικό πρότυπο στις χώρες αυτές. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες η 

αναλογία είναι χαμηλή. Αιτία αποτελεί η πτωτική τάση της γεννητικότητας, η οποία πηγάζει από 

τις αντιλήψεις του εκάστοτε πολιτικό-κοινωνικού συστήματος και της μεταβολής των συνθηκών 

ζωής. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο παιδικός πληθυσμός παρουσιάζει σημαντική μείωση της 

αναλογίας του στο συνολικό πληθυσμό. Βασικές αιτίες αυτής της πτώσης αποτελούν τόσο η 

μείωση της γεννητικότητας, η οποία έχει ξεκινήσει πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή από το 1950 και έπειτα, αλλά και η  εξωτερική μετανάστευση. Επειδή οι 

περισσότεροι μετανάστες ανήκουν στον παραγωγικό πληθυσμό, άμεση συνέπεια είναι η μείωση 

της αναλογίας της ομάδας ηλικιών 15-64 και έμμεση η αρνητική επίδραση στη γαμηλιότητα και 

τη γεννητικότητα. 

 Όσον αφορά την αναλογία του γεροντικού πληθυσμού σημειώνεται αύξησή της σε 

παγκόσμιο επίπεδο και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυτή 

η αύξηση έχει επιταχυνόμενο ρυθμό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται δημογραφική γήρανση. Έχει 

οριστεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός πληθυσμού ως γερασμένος γίνεται όταν η αναλογία των 

υπερηλίκων ξεπεράσει το 10%. Για ποσοστό μικρότερο το 6% ο πληθυσμός χαρακτηρίζεται 

νεάζων και από 6%-10% ώριμος. Κύρια αιτία της γήρανσης ενός πληθυσμού θεωρείται και εδώ η 

καθοδική τάση της γεννητικότητας, αφού μειώνει το ποσοστό των μικρών ηλικιών και 

αντισταθμιστικά αυξάνει αυτό των ηλικιωμένων και η μείωση της θνησιμότητας. Πρέπει να 

σημειωθεί όμως ότι η μείωση αυτή της θνησιμότητας δεν αποτέλεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του ΄70 αιτία γήρανσης του ελληνικού πληθυσμού , γιατί είχε ως συνέπεια την αύξηση 
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περισσότερο της αναλογίας των παιδιών και της αναλογίας του πληθυσμού των παραγωγικών 

ηλικιών. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η μελέτη  των Emke-Poulopoulos (1982), καθώς και 

άλλα πορίσματα αντίστοιχων μελετών στη Γαλλία. Αυτό που ουσιαστικά συνέβη ήταν μία 

ισόρροπη μείωση της θνησιμότητας σε όλες τις ηλικίες με αποτέλεσμα η ηλικιακή κατανομή του 

πληθυσμού να παραμείνει αναλλοίωτη σε μεγάλο βαθμό. Αργότερα όμως, η μείωση της 

θνησιμότητας των ηλικιωμένων ανάγεται σε αιτία δημογραφικής γήρανσης, δεδομένου ότι τα 

περιθώρια συμπίεσης της θνησιμότητας στις μικρές και μεσαίες ηλικίες ασυμπτωτικά 

μηδενίζονται. Όταν η γήρανση προέρχεται από την μείωση της αναλογίας των νέων 

χαρακτηρίζεται ως γήρανση βάσεως, ενώ όταν προέρχεται από την αύξηση της αναλογίας των 

ηλικιωμένων καλείται γήρανση κορυφής.  

 Στο παρακάτω Διάγραμμα 3.1: «Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της χώρας για τα 

έτη 1951-2011 και 2017» διαφαίνεται η διαχρονική εξέλιξη της μεταβολής των αναλογιών στην 

ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας από το 1951 μέχρι το 2017. Από τα 

διαγράμματα επιβεβαιώνεται η πτωτική τάση της αναλογίας του παιδικού πληθυσμού από το 1951 

μέχρι και σήμερα, ενώ περίπου από το 2000 και έπειτα η αναλογία αυτή γίνεται μικρότερη από 

την αναλογία του γερασμένου πληθυσμού, η οποία σταδιακά αυξάνεται. Η εξέλιξη αυτή είναι 

συνολικά αποτέλεσμα της αρνητικής φυσικής αύξησης του πληθυσμού (θάνατοι>γεννήσεις) και 

της καθαρής μετανάστευσης (εισερχόμενοι μετανάστες-εξερχόμενοι μετανάστες).  

 

Διάγραμμα 3.1: Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού της χώρας για τα έτη 1951-2011 και 2017 (ΕΛΣΤΑΤ 2017). 

Στο Διάγραμμα 3.2: «Πληθυσμός (σε εκατομμύρια) και Δείκτης Γήρανσης της Χώρας για 

τα έτη 1951-2011 και 2017» αποτυπώνεται η αύξηση  του πληθυσμού της Ελλάδας μέχρι και το 

2011, όταν και εμφανίζεται μια μικρή πτώση, ενώ ο δείκτης γήρανσης του πληθυσμού αυξάνεται 
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συνεχώς σημαντικά. Παρατηρούμε ότι από 6% το 1951, το 2001 η αναλογία των υπερηλίκων 

φτάνει το 10%,  σταδιακά αυξάνει, ώστε να προσεγγίσει τελικά το 2017 το ποσοστό του 12%. 

Κάνουμε επομένως λόγο για έναν σταθερά γερασμένο πληθυσμό. 

 

Διάγραμμα 3.2: Πληθυσμός (σε εκατ.) και Δείκτης Γήρανσης της Χώρας για τα έτη 1951-2011 και 2017(ΕΛΣΤΑΤ 

2017). 

 Τέλος, ο ώριμος πληθυσμός αποτελεί το πυρήνα της κάθε κοινωνίας, αφού με την 

αναπαραγωγική του δύναμη εξασφαλίζει τη συνέχεια του ανθρώπινου γένους αλλά κυρίως χάρη 

στην παραγωγική του δραστηριότητα παράγει τον εθνικό πλούτο, συμβάλλει στην ανάπτυξη και 

συντηρεί τον παιδικό και γερασμένο πληθυσμό. Πρόκειται για τον ονομαζόμενο οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό ή αλλιώς το εργατικό δυναμικό μιας κοινωνίας. 

 Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η συντήρηση του παιδικού πληθυσμού απαιτεί τόσο ένα είδος 

οικογενειακής όσο και κοινωνικής επιβάρυνσης. Το εύρος αυτής της επιβάρυνσης εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (εισόδημα, κοινωνική τάξη, επαγγελματική δραστηριότητα 

και άλλα) και τα αντίστοιχα του κράτους (κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, διάθεση εθνικών 

πόρων). Η συντήρηση, από την άλλη , του γεροντικού πληθυσμού απαιτεί μία ανακατανομή των 

διαθέσιμων οικονομικών πόρων , η οποία επίσης επιβαρύνει το εργατικό δυναμικό. Αν μάλιστα 

αναλογιστούμε ότι οι νέοι που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας είναι λιγότεροι σε αριθμό 

(λόγω χαμηλών ποσοστών γεννητικότητας αλλά και υψηλής μετανάστευσης) και επιπλέον η 

είσοδος αυτή γίνεται σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω των σπουδών, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι η επιβάρυνση του εργατικού δυναμικού δεν αντισταθμίζεται. 

 Για να διερευνήσουμε αυτήν ακριβώς τη σχέση μεταξύ του εργατικού δυναμικού και του 

μη παραγωγικού πληθυσμού χρησιμοποιούμε τον δείκτη (ηλικιακής) εξάρτησης (age-dependency 
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ratio-ADR). Ορίζεται ως ο λόγος των εξαρτημένων ατόμων, δηλαδή των νέων έως 15 ετών και 

των ηλικιωμένων ατόμων άνω των 65 ετών προς το σύνολο του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας 

(15-65 ετών). Ο λόγος ηλικιακής εξάρτησης μπορεί να αναλυθεί στο λόγο εξάρτησης των νέων 

(child dependency ratio) και στο λόγο εξάρτησης των ηλικιωμένων (old age dependency ratio):  

ADR = 
𝑃0−14+𝑃65+

𝑃15−64
 = 

𝑃0−14

𝑃15−64
 + 

𝑃65+

𝑃15−64
 

Μέχρι και το 2000 ο δείκτης εξάρτησης στη χώρα μας έχει εμφανώς πτωτική τάση στο 

σύνολό του. Ωστόσο, αν αναλύσουμε τον δείκτη στις δύο συνιστώσες του διαπιστώνεται μία 

συνεχής διόγκωση της αναλογίας των ηλικιωμένων (OADR) και μία καθοδική τάση της αναλογίας 

του παιδικού πληθυσμού (CDR) , η οποία προέρχεται από τη συνεχιζόμενη μείωση της 

γεννητικότητας. Προφανώς, οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι με την πάροδο του χρόνου 

μειώνεται η επιβάρυνση του ώριμου πληθυσμού από τον μη ενεργό πληθυσμό, ωστόσο 

μεταβάλλονται ποιοτικά και ποσοτικά οι υποχρεώσεις του, αφού στρέφονται από τον παιδικό στο 

γεροντικό πληθυσμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει και την μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στον 

κρατικό προϋπολογισμό (συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη). Όμως, από το 2000 και έπειτα ο 

δείκτης εξάρτησης εμφανίζεται σταθερά αυξανόμενος κατά μισή ή μια ποσοστιαία μονάδα ανά 

έτος, για να σταθεροποιηθεί τα έτη 2004-2008 και να επανέλθει κατά τα έτη 2009-2012 στον 

προηγούμενο αυξητικό ρυθμό του (Διάγραμμα 3.3: «Δείκτης εξάρτησης-αναλογία μη οικονομικά 

ενεργού προς οικονομικά ενεργό πληθυσμό»). Ενώ μέχρι το 2015 είχε φτάσει στο ποσοστό του 

56,2%.  

 

Διάγραμμα 3.3: Δείκτης εξάρτησης-αναλογία μη οικονομικά ενεργού προς οικονομικά ενεργό πληθυσμό(ΕΛΣΤΑΤ, 

2015. Αναθεώρηση στοιχείων 2001-2011 με βάση την Απογραφή του 2011). 
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 Αν συγκρίνουμε και άλλες χώρες του κόσμου, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ο 

παγκόσμιος δείκτης εξάρτησης βρίσκεται στο 54,2% το 2016 και για πάνω από 30 χρόνια συνεχώς 

μειωνόταν (δηλαδή υπήρχε αύξηση των παραγωγικών μελών). Η Ε.Ε. έχει δείκτη εξάρτησης 

53,9% και ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει αυξηθεί σημαντικά. Πρόκειται δηλαδή, για μία 

ξεκάθαρη γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι Η.Π.Α. έχουν 51,5% και η σημαντικότερη 

αύξηση εντοπίζεται κυρίως την τελευταία πενταετία. Η Κίνα έχει 37,5% δείκτη εξάρτησης ενώ 

στη Ρωσία ο δείκτης βρίσκεται στο 44,6%. 
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Chapter 4 Απογραφικά δεδομένα: οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

4.1 Έννοιες και Ορισμοί  

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παραγωγική δραστηριότητα κάθε χώρας επιβαρύνει σχεδόν 

εξ΄ ολοκλήρου τον ώριμο πληθυσμό, ο οποίος για αυτόν τον λόγο καλείται εργατικό δυναμικό ή 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός. Οι δύο αυτοί όροι είναι σχεδόν ταυτόσημοι. 

Εργατικό δυναμικό (manpower) είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία θα μπορούσαν και  

θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, όταν τους προσφέρεται εργασία. 

Από το εργατικό δυναμικό αποκλείονται εξ ορισμού ο παιδικός και ο γεροντικός πληθυσμός, όπως 

επίσης και τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες φυσικής ή διανοητικής φύσεως.  

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (economically active, also called labor force or workforce) 

είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία σε μία δεδομένη χρονική στιγμή εργάζονται ή αναζητούν 

εργασία, δηλαδή σε μία δεδομένη χρονική στιγμή ένα «οικονομικά ενεργό» άτομο μπορεί να είναι 

απασχολούμενος (εργαζόμενος) ή άνεργος . Αναλυτικότερα, απασχολούμενοι είναι όλα τα άτομα, 

«τα οποία την προηγούμενη της απογραφής εβδομάδα εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό το 

κέρδος ή την αμοιβή ή για να βοηθήσουν την επιχείρηση της οικογένειάς τους, έστω και χωρίς 

αμοιβή, εκτός από τα έξοδα συντήρησής τους». Στους απασχολούμενους περιλαμβάνονται 

επομένως άτομα τα οποία εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή που αυτοαπασχολούνται, 

όπως επίσης και αυτά που κατέχουν θέση εργασίας αλλά την προηγούμενη της απογραφής 

εβδομάδα δεν εργάστηκαν λόγω ασθένειας, άδειας, απεργίας, διακοπών ή για κάποιων άλλο 

συγκεκριμένο λόγο και θα επιστρέψουν σύντομα στην εργασία τους. Άνεργοι από την άλλη 

πλευρά, είναι τα άτομα εκείνα που ζητούν εργασία, είναι διαθέσιμα και ενεργούν προς αυτή την 

κατεύθυνση,  δηλαδή είτε άτομα που έχασαν την εργασία τους για οποιονδήποτε λόγο είτε νέοι 

άνεργοι, δηλαδή άτομα που δεν εργάζονται αλλά αναζητούν εργασία για πρώτη φορά. Τις 

τελευταίες δεκαετίες βέβαια υπάρχουν και οι υποαπασχολούμενοι, δηλαδή άτομα που εργάζονται 

με μειωμένο ωράριο, αλλά επιθυμούν να απασχοληθούν πλήρως.  

Ο Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ή οικονομικά εξαρτώμενος πληθυσμός περιλαμβάνει 

τέσσερις μεγάλες κατηγορίες ατόμων: (i) σπουδαστές, (ii) νοικοκυρές, (iii) συνταξιούχους και 

εισοδηματίες και (iv) άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και χρειάζονται δημόσια ή 

ιδιωτική υποστήριξη, π.χ. ανάπηροι. Στην τελευταία αυτή κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι 
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εθελοντές καθώς και όλα τα υπόλοιπα μη ενεργά άτομα που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες.   

4.2 Δημογραφικοί Δείκτες 

 

 Οι δημογραφικοί δείκτες εκφράζουν τη συχνότητα εμφάνισης ενός δημογραφικού 

γεγονότος (π.χ. γέννηση ή θάνατος) σε έναν πληθυσμό κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου, συνήθως κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Οι δημογραφικοί 

δείκτες διακρίνονται στους αδρούς (ή ακαθάριστους) και στους ειδικούς δείκτες. Αναλυτικότερα, 

οι δείκτες που μας ενδιαφέρουν στην παρούσα περίπτωση είναι:  

(i) Αδρός Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας (Crude Economic Activity Ratio) είναι ο 

λόγος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Ε) προς το συνολικό πληθυσμό (Ρ), επί 100 

𝐶𝐴𝑅 =
𝐸

𝑃
⋅ 100 

(ii) Γενικός Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας (Generally Economic Activity Ratio) 

είναι ο λόγος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (Ε) προς τον ώριμο πληθυσμό, 

δηλαδή τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών , επί 100 

𝐺𝐴𝑅 =
𝐸

𝑃15−64
100 

(iii) Ειδικοί κατά Ηλικία Δείκτες Οικονομικής Δραστηριότητας. Οι δείκτες αυτοί 

αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο του πληθυσμού και επομένως ο 

υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά για κάθε φύλο και για κάθε ομάδα ηλικιών. Προκύπτει 

ως ο λόγος των οικονομικά ενεργών ατόμων της ηλικίας x προς τον πληθυσμό της ίδιας 

ηλικίας, επί 100 

𝑤𝑥 =
𝐸𝑥
𝑃𝑥
⋅ 100 

Αναλυτικότερα, ο δείκτης CAR δείχνει απλά τον σχετικό αριθμό των ατόμων σε ένα 

πληθυσμό που εργάζονται χωρίς να λαμβάνει υπόψη κανέναν άλλο παράγοντα. Εξετάζοντας 
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αλλαγές σε αυτόν το δείκτη διαχρονικά μπορούμε να εντοπίσουμε τις μεταβολές στα επίπεδα της 

φυσικής αύξησης και της μετανάστευσης στην οικονομική δραστηριότητα. Ο δείκτης GAR από 

την άλλη πλευρά περιορίζεται στα άτομα του πληθυσμού που ανήκουν σε παραγωγικές ηλικίες 

και θα μπορούσαν να μετέχουν στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, δείχνει δηλαδή την ένταση 

του φαινομένου σε μία συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη ηλικία 

εισαγωγής στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Και οι δύο δείκτες είναι 

απλοί στον υπολογισμό και εύκολοι στην ερμηνεία τους, όμως δεν προσφέρονται για σύγκριση 

μεταξύ περισσότερων πληθυσμών καθώς παραβλέπουν τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις ως προς 

κάποια χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της δημογραφικής συμπεριφοράς. 

Αυτό που πιο συχνά συμβαίνει είναι ο υπολογισμός των δεικτών CAR και GAR ξεχωριστά για 

διάφορες κατηγορίες (φύλο, ηλικία). Προκύπτουν έτσι οι ειδικοί κατά φύλο ή ηλικία δείκτες (age-

sex specific activity ratio).  

Εκτός από το φύλο και την ηλικία μπορεί κανείς να υπολογίσει δείκτες για συγκεκριμένες 

πληθυσμιακές ομάδες βασισμένους και σε άλλα χαρακτηριστικά όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, 

οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα και οικονομική κατάσταση. Το πιο χαρακτηριστικό θα 

χρησιμοποιηθεί κάθε φορά για τον υπολογισμό του αντίστοιχου δείκτη βασίζεται τόσο στα 

προβλήματα που μελετώνται την δεδομένη χρονική στιγμή όσο και στα διαθέσιμα στοιχεία της 

οικονομίας κάθε χώρας.  

(iv) Ένας άλλος δείκτης που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο λόγος του οικονομικά 

μη ενεργού πληθυσμού προς τον οικονομικά ενεργό.1 Η σπουδαιότητά του έγκειται 

στο ότι αντανακλά όχι μόνο την κατά φύλο ή ηλικία συμβολή στην παραγωγική 

διαδικασία, αλλά ακριβώς την συμμετοχή του πληθυσμού στην οικονομική 

δραστηριότητα. Λέγεται επομένως  Δείκτης Οικονομικής Εξάρτησης (Economic 

Dependency Ratio). Όταν ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας σημαίνει ότι το 

πλήθος του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού είναι μεγαλύτερο από αυτό του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

 

ADR = 
𝑃0−14+𝑃65+

𝑃15−64
 = 

𝑃0−14

𝑃15−64
 + 

𝑃65+

𝑃15−64
 

 

1 Αναλυτικότερα για τον Δείκτη Οικονομικής Εξάρτησης βλέπε Κεφάλαιο 3. 
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(v) Ο Λόγος Εξαρτημένων (Dependent Ratio) υπολογίζεται ως το κλάσμα του πληθυσμού 

ηλικιών 0-14 προς τον πληθυσμό ηλικιών 65 και άνω. Όταν πολλαπλασιαστεί επί 100 

εκφράζει τον μέσο αριθμό ατόμων ηλικιών κάτω τον 15 ετών στα 100 άτομα ηλικιών 

65 και άνω . Με τον δείκτη αυτό αποτυπώνεται επομένως η σχέση μεταξύ αυτών που 

αποχώρησαν από τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας προς αυτούς που πρόκειται να 

ενταχθούν σε αυτόν τον πληθυσμό στα επόμενα 15 χρόνια. 

 

𝐷𝑅 =
𝑃0−14
𝑃65+

 

 

(vi) Ο Λόγος Γήρανσης (Senescence Ratio) είναι ακριβώς το αντίστροφο του λόγου των 

εξαρτημένων. Ο λόγος αυτός εκφράζει το μέσο αριθμό ηλικιωμένων που αντιστοιχούν 

σε 100 άτομα ηλικίας 0-14. 

 

𝑆𝐸𝑅 =
𝑃65+
𝑃0−14

 

Όπως είναι αναμενόμενο η χώρα που έχει τον μεγαλύτερο λόγο εξαρτημένων θα έχει και τον 

μικρότερο λόγο γήρανσης.  

(vii) Τέλος, θα αναφερθούν οι δύο δείκτες αντικατάστασης (Substitution Ratio I and II). Οι 

λόγοι αυτοί υπολογίζονται σαν το κλάσμα του πληθυσμού 10-15 και 15-20 προς τον 

πληθυσμό των ηλικιών 60-65 αντίστοιχα. Ο λόγος αυτός εκφράζει το μέσο αριθμό 

ατόμων που τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενταχθούν στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας 

και αντιστοιχούν σε 100 άτομα που το ίδιο διάστημα θα αποχωρήσουν από τον 

πληθυσμό αυτό.  

 

     𝑆𝑈𝑅 =
𝑃10−15

𝑃60−65
                            𝑆𝑈𝑅 =

𝑃15−20

𝑃60−65
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4.3 Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας 

 

 Χαρακτηριστικό κάθε εποχής αποτελεί η εργασιακή κινητικότητα μεταξύ των κλάδων 

παραγωγής, η οποία λειτουργεί ως εργαλείο εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας και ως μέσον 

βέλτιστης αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.  

 Την περίοδο 1961-1991, περίοδο ανάπτυξης των αστικών περιοχών και δυναμικής 

αστικοποίησης, εμφανίζεται έντονη μετατόπιση των παραγωγικών συντελεστών από τον 

πρωτογενή στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε κατά 

62,4%, ενώ στον δευτερογενή και τριτογενή σημειώθηκαν αντίστοιχα οι αυξήσεις 37,6% και 

139,7%. Παρατηρούμε, επομένως,  ότι η ταχύρρυθμη απο-αγροτοποίηση που σημειώθηκε την 

παραπάνω τριακονταετία δεν ακολούθησε την συνήθη εναλλαγή των σταδίων ανάπτυξης, δεν 

πέρασε δηλαδή πρώτα στον δευτερογενή τομέα αλλά απευθείας τριτογενοποιήθηκε.  

 Αντίθετα, πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ακριβώς την αντίστροφη τάση. Η οικονομική 

κρίση και η κρίση χρέους στην οποία βυθίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντανακλούν την 

κατάρρευση του μοντέλου της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η διαπίστωση αυτή καθιστά 

την κρίση δομική. Για να μπορέσει επομένως η χώρα να μεταβεί σε μία σταθερή δυναμική 

μεγέθυνσης κρίθηκαν απαραίτητες διαρθρωτικές μεταβολές στο παραγωγικό υπόδειγμα της 

χώρας. 

 Στον Πίνακα 4.1, Μεταβολή (%) στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής (2009-2016), 

παρατηρούμε μία αναβάθμιση του αγροτικού τομέα καθώς η συμβολή του στην παραγωγική 

διάρθρωση της χώρας αυξάνεται κατά 28,2%. Η βιομηχανία υποβαθμίζεται κατά 7,9% Η μείωση 

αυτή αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών, του οποίου η συμβολή 

μειώθηκε από 5,0% σε 2,4% (μεταβολή 52%). Οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία από την 

κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας φαίνεται πώς αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη 

βελτίωση της θέσης της μεταποίησης κατά 14,7%. Ο τομέας των υπηρεσιών διατηρείται στο 

αξιοσημείωτα υψηλό ποσοστό του 80%, εμφανίζοντας την περίοδο 2009-2016 οριακή αύξηση της 

τάξης του 0,59%. Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους των υπηρεσιών, η μεγαλύτερη μείωση 

εμφανίζεται στις «Επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες» (-

24,3%) και ακολουθούν οι «Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής 
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υπηρεσιών, οικιακό προσωπικό» (-13%). Αντίθετα, οι κλάδοι των υπηρεσιών που βελτιώνουν τη 

συμβολή τους στην παραγωγική διάρθρωση της χώρας είναι οι «Χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες» (2,2%) και «Εμπόριο, μεταφορές, καταλύματα και εστίαση» 

(1,2%), ο τελευταίος κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας και αύξησης των τουριστικών 

δραστηριοτήτων.  

Συνεπώς, στη διάρκεια της κρίσης δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική αναδιάρθρωση 

του παραγωγικού συστήματος. Η βελτίωση της θέσης της μεταποίησης και της θέσης του 

αγροτικού τομέα είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά ανεπαρκής ποσοτικά και ποιοτικά προκειμένου 

να ενεργοποιηθεί μια ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας.  

 

  

Πίνακας 4.1: Μεταβολή (%) στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής (2009-2016) (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 

2017). 
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4.4 Επαγγέλματα 

 

 Η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει εκτός από την κλαδική διάρθρωση μιας κοινωνίας 

και αναδιαρθρώσεις και ανακατατάξεις στην επαγγελματική ιεράρχηση. Στόχος είναι να 

αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες και να χρησιμοποιηθούν 

καινοτόμες πρακτικές παραγωγικής δραστηριότητας. Αντίστοιχη πορεία με την κινητικότητα 

μεταξύ των κλάδων παραγωγής ακολουθεί και η κινητικότητα μεταξύ των επαγγελμάτων.  

 Έτσι, την περίοδο 1961-1991, ο αριθμός των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα 

μειώνεται κατά 63,2%, ενώ στα αστικά επαγγέλματα αυξάνεται έντονα κατά 94%. Η πιο ραγδαία 

αύξηση σημειώνεται στις ομάδες των επιστημονικών και ελεύθερων επαγγελμάτων, η οποία 

αγγίζει το ποσοστό του 321,4 %.  

Στον αντίποδα, την περίοδο 2009-2016, παρατηρούνται τα εξής: Πρώτον, συστηματική 

μείωση των απασχολούμενων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης (χειριστές 

μηχανημάτων και άλλα), δηλαδή σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Δεύτερον, 

αύξηση των απασχολούμενων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης (επαγγέλματα 

επιστημονικής ειδίκευσης). Τρίτον, σημαντική αύξηση των απασχολούμενων σε μη χειρωνακτικά 

επαγγέλματα (επαγγέλματα γραφείου και άλλα), τα οποία σχετίζονται με τους κλάδους των 

υπηρεσιών και του εμπορίου. Με άλλα λόγια, η εξέλιξη της κατανομής της απασχόλησης κατά 

επάγγελμα επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση της απασχόλησης κατά 

κλάδο. 

 

Διάγραμμα 4.1:  Απασχόληση κατά ομάδες ηλικιών(Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, 2017). 
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4.5 Θέση στο επάγγελμα 

 

 Οι επαγγελματικές αναδιαρθρώσεις και ανακατατάξεις στον χώρο των επαγγελμάτων 

συνεπάγονται αλλαγές και στην επαγγελματική κατάσταση (θέση) των απασχολούμενων. Έτσι, 

από το 1961 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αναλογίας των εργοδοτών (135,4 %) και 

μισθωτών (73,8 %) ενώ αντίστροφα περιορίζεται το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων (76,5 %) 

και των άμισθων βοηθών στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (1%). Μάλιστα, αν εξετάσουμε την 

κατά φύλο αναδιάρθρωση της επαγγελματικής κατάστασης διαπιστώνουμε ότι οι αλλαγές ήταν 

πιο έντονες στον πληθυσμό των οικονομικά ενεργών γυναικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εντός 

της τριακονταετίας 1961-1991, ο αριθμός των γυναικών εργοδοτών αυξήθηκε κατά 266,5 % και 

των μισθωτών κατά 149,7 % έναντι 117,1 %  και 47,7 % των ανδρών αντίστοιχα.  

 Αναλύοντας πιο πρόσφατα στοιχεία Διάγραμμα 4.2: «Απασχόληση κατά θέση στο 

επάγγελμα» παρατηρούμε ότι η ίδια τάση συνεχίζεται και οι μισθωτοί από 48,1% επί του συνόλου 

του πληθυσμού το 1981 αποτελούν το 65 % το 2015. Και πάλι η αύξηση είναι πιο μεγάλη στις 

γυναίκες αλλά η διαφορά δεν είναι τόσο έντονη, 70,4 % στις γυναίκες έναντι 61,1% στους άνδρες. 

Στον αντίποδα, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βοηθοί στις οικογενειακές επιχειρήσεις εμφανίζουν 

μικρή αλλά σταθερή μείωση στην πορεία του χρόνου.  

 

Διάγραμμα 4.2: Απασχόληση κατά θέση στο επάγγελμα. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια είναι αυτό της 

μερικής απασχόλησης. Ενώ το ποσοστό απασχολούμενων που εργάζονται με μερική απασχόληση 

κυμαινόταν γύρω στο 5% μέχρι το 2005, από το 2006 αυξάνεται σταθερά φτάνοντας τελικά στο 

9,5% κατά το 2015. Αρχικά, στο Διάγραμμα 4.3 (αριστερά) : «Ποσοστά μερικής απασχόλησης 

ανά φύλο και ηλικία») παρατηρούμε ότι: Πρώτον, η μερική απασχόληση είναι πιο συχνή στις 

γυναίκες ενώ η διαφορά των ποσοστών τους με τους άνδρες κυμαίνεται, σε γενικές γραμμές, 

μεταξύ 5% και 7%. Δεύτερον, οι απασχολούμενοι ηλικίας από 30 έως 64 ετών παρουσιάζουν τα 

χαμηλότερα ποσοστά μερικής απασχόλησης, ωστόσο, όχι πολύ διαφορετικά από το σύνολο καθώς 

αποτελούν και τον κύριο όγκο των απασχολούμενων. Αντίθετα, η πληθυσμιακή ομάδα που 

πλήττεται κυρίως από την μερική απασχόληση είναι οι απασχολούμενοι ηλικίας 15-24 ετών, οι 

οποίοι έχουν πάντα υψηλότερα ποσοστά από το σύνολο. Από το 2004 και μετά όμως η διαφορά 

με το σύνολο αυξάνεται συνεχώς και το 2015 το ποσοστό τους αγγίζει το 23% (έναντι 9,5% του 

συνόλου). Παρόμοια πορεία αλλά μικρότερης έντασης εμφανίζουν και οι απασχολούμενοι 25-29 

ετών. Τέλος, οι απασχολούμενοι ηλικίας άνω των 65 ετών εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά 

από τους υπόλοιπους με, κατά κανόνα, υψηλότερα ποσοστά, τα οποία όμως χαρακτηρίζονται από 

έντονες διακυμάνσεις. Κλείνοντας, στο Διάγραμμα 4.3 (δεξιά) : «Λόγος εργασίας με μερική 

απασχόληση») επιβεβαιώνεται ότι ο κυριότερος λόγος εργασίας σε μερική απασχόληση είναι 

πλέον η αδυναμία εύρεσης πλήρους απασχόλησης. Οι «άλλοι λόγοι» περιλαμβάνουν 

οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους, εργασία παράλληλα με τις σπουδές για τους νεότερους ή 

παράλληλα με τη σύνταξη για τους πιο ηλικιωμένους.  

 

Διάγραμμα 4.3: Ποσοστά Μερικής Απασχόλησης ανά φύλο και ηλικία (αριστερά) και Λόγος εργασίας με μερική 

απασχόληση (δεξιά). 
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Chapter 5 Έρευνα εργατικού δυναμικού - Πηγή Δεδομένων 

 

Τα πλέον εμπεριστατωμένα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό στη χώρα μας προέρχονται 

από τις Έρευνες Απασχόλησης ή Εργατικού Δυναμικού που διεξάγει η ΕΛΣΤΑΤ (πρώην ΕΣΥΕ). 

Πρόκειται για μια σειρά από ετήσιες δειγματοληπτικές έρευνες μεγάλης κλίμακας που διεξάγονται 

το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους. Ξεκίνησαν το 1971 και μέχρι το 1980 κάλυπταν μόνον τις αστικές 

περιοχές ενώ από το 1981 επεκτάθηκε η κάλυψή τους και στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. 

Από το 1981 επίσης οι έρευνες διενεργούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους 

ίδιους ορισμούς, εννοιολογικά στοιχεία καθώς και με το ίδιο ερωτηματολόγιο, τα οποία 

καθορίζονται από σχετικό κανονισμό της Ε.Ε. (577/98). Τέλος, μέχρι το 1997 η Έρευνα 

διεξαγόταν κατά το εκάστοτε 2ο τρίμηνο του έτους, όμως από το 1998 και έπειτα 

επανασχεδιάστηκε ώστε να επαναλαμβάνεται σε τρίμηνη βάση καθώς η χώρα ήταν υποχρεωμένη 

να παρέχει στην Eurostat τριμηνιαία στοιχεία. 

Η έρευνα στοχεύει κυρίως στην αποτύπωση της κατάστασης απασχόλησης των ατόμων 15 

ετών και άνω, και κατ΄ επέκταση στη μελέτη της διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας, 

με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και το επίπεδο της εκπαίδευσης.  

Αναλυτικότερα, μελετώνται:  

(i) Η κατάσταση απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω κατά φύλο, 

ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας αλλά και ανά περιφέρεια, 

η ύπαρξη ή όχι δεύτερης εργασίας για τους απασχολούμενους και η διαχρονική 

σύγκριση των δεδομένων.  

(ii) Η διάρθρωση του εργατικού δυναμικού βάση διάφορων κατηγοριών, όπως 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, επάγγελμα, θέση στο επάγγελμα, και άλλα 

(κεφάλαιο 4) 

(iii) Η χρονική διάρκεια της ανεργίας, η οποία μελετάται συνδυαστικά με όλους τους 

παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω: φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, κλάδος 

οικονομικής δραστηριότητας, επάγγελμα και άλλα.  

Οι απογραφές πληθυσμού της ΕΣΥΕ καθώς και ο ΟΑΕΔ παρέχουν επίσης χρήσιμα 

στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία. Η χρησιμότητα ωστόσο των 

αποτελεσμάτων των απογραφών για την παρακολούθηση των βραχυχρόνιων μεταβολών στα 
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μεγέθη και, επομένως, η χρησιμότητά τους για τη χάραξη πολιτικής απασχόλησης, είναι 

περιορισμένη εξαιτίας του γεγονότος ότι τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μία φορά κάθε δέκα χρόνια. 

Επιπλέον, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ αφορούν μόνο μία κατηγορία του εργατικού δυναμικού, τους 

μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

 Οι έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ είναι σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 

πληθυσμός του δείγματος να κατατάσσεται σε μία μόνον από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 

στους απασχολούμενους, στους άνεργους και στους εκτός εργατικού δυναμικού. Το σύνολο των 

απασχολούμενων και των ανέργων συνιστά το εργατικό δυναμικό. Για να καταστεί όμως εύκολη 

η διάκριση στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και οι ορισμοί τους. 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών 

(International Labour Organisation, ILO) ως άνεργο χαρακτηρίζεται το άτομο που πληροί τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: (i) δεν εργάστηκε έστω και μία ώρα την εβδομάδα αναφοράς των 

στοιχείων, (ii) αναζητεί εργασία, (iii) αναφέρει τις ενέργειες που έκανε με σκοπό την αναζήτηση 

εργασίας κατά τις τέσσερις εβδομάδες που προηγούνται από αυτήν της αναφοράς των στοιχείων 

και (iv) είναι έτοιμος να εργαστεί την επόμενη βδομάδα.  

Στον παραπάνω ορισμό μπορούν αναμφίβολα να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις:  

(i) Σύμφωνα με τον ορισμό τα «συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη του νοικοκυριού» 

περιλαμβάνονται στους απασχολούμενους εφόσον κατά την εβδομάδα της έρευνας 

εργάστηκαν έστω και για μία ώρα. Ωστόσο η υιοθέτηση ενός τόσο χαμηλού ορίου-

κατώφλι για την απασχόληση είναι φυσικό να γεννάει ερωτήματα και επιφυλάξεις γιατί 

για πολλούς, η οριακή, μη αμειβόμενη απασχόληση βρίσκεται πλησιέστερα στην ανεργία 

παρά στην απασχόληση.  

(ii) Επιπρόσθετα, για την αναγνώριση ενός ατόμου ως άνεργο δεν αρκεί μόνο η επιθυμία να 

εργαστεί ή να ζητάει να εργαστεί, αλλά πρέπει στο διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων 

πριν από την έρευνα να έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για εύρεση εργασίας. 

Τέτοιες ενέργειες είναι η επίσκεψη σε δημόσιο ή ιδιωτικό γραφείο εργασίας, η 

κινητοποίηση φίλων και συγγενών, η περιοδική επίσκεψη εργοδοτών, η απάντηση σε 

αγγελίες εφημερίδων και άλλα. Αν το άτομο δεν προβεί λοιπόν σε κάποια από αυτές 

θεωρείται ότι δεν είναι «ιδιαίτερα πρόθυμο» να εργαστεί. Αυτό το φαινομενικά λογικό 

επιχείρημα όμως συχνά ανατρέπεται από την πραγματικότητα. Η ενεργός αναζήτηση 

εργασίας έχει νόημα εφόσον υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης. Όμως, σε περιόδους 
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υψηλής ανεργίας οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας που να είναι αντίστοιχη με τις 

προσδοκίες ή την ειδικότητά του ατόμου είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες και η 

αναζήτηση αποτελεί στην πραγματικότητα σπατάλη χρόνου. Τα άτομα αυτής της 

κατηγορίας ανέργων ονομάζονται απογοητευμένοι εργαζόμενοι, γιατί αναζήτησαν 

επιτυχώς εργασία στο παρελθόν και απλώς σταμάτησαν να ψάχνουν απογοητευμένοι από 

την έλλειψη ευκαιριών.  

Η ολοκλήρωση μιας δειγματοληψίας πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο 

σχετίζεται με την διεξαγωγή της έρευνας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διαμόρφωση του 

βασικού ερωτηματολογίου, την διανομή και την συγκέντρωσή του, την εκπαίδευση υπαλλήλων 

και άλλα και το δεύτερο αφορά στην επεξεργασία των στοιχείων, όπως η διόρθωση τυχών λαθών, 

ο έλεγχος ποιότητας δεδομένων μέχρι και το τελικό δημοσίευμα.  

Η εφαρμογή της έρευνας εργατικού δυναμικού επιδιώκει να πετυχαίνει την μέγιστη 

ποιότητα εκτιμήσεων. Για αυτό το λόγο, το ελάχιστο επιτρεπτό μέγεθος δείγματος ορίζεται 

120.000 συνεντεύξεις ετησίως, ήτοι 30.000 νοικοκυριά σε τριμηνιαία βάση, ώστε να επιτευχθεί η 

αναγκαία αξιοπιστία. Παράλληλα φυσικά θα πρέπει να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που θέτει 

η Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της εργασίας. 

Μία άλλη βασική αρχή που μας απασχολεί είναι η ακρίβεια. Οι εκτιμήσεις από 

δειγματοληπτικές έρευνες υπόκεινται σε δύο είδη σφαλμάτων: σφάλματα δειγματοληψίας και 

σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη δειγματοληψία. Και τα δύο μαζί προσδιορίζουν την ακρίβεια 

των εκτιμήσεων. Τα σφάλματα δειγματοληψίας οφείλονται στο γεγονός ότι μόνο ένα υποσύνολο 

ολόκληρου του πληθυσμού περιλαμβάνεται στην έρευνα. Τα σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη 

δειγματοληψία είναι όλα τα άλλα σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη διαδικασία της 

δειγματοληψίας (σφάλματα κάλυψης, μέτρησης, επεξεργασίας, μη απόκρισης). 

Όσον αφορά τα σφάλματα δειγματοληψίας, το μέγεθος του δείγματος είναι ο κύριος 

καθοριστικός παράγοντας των σφαλμάτων αυτών. Τα μεγαλύτερα δείγματα βελτιώνουν την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το μέγεθος του δείγματος που 

συμμετείχε κάθε τρίμηνο σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σε 

σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Το ποσοστό δειγματοληψίας κυμαίνεται από 0,2% (Βέλγιο, 

Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία και Τουρκία) σε 1,6% (Μάλτα). Κατά μέσο όρο, 

το μέγεθος του τριμηνιαίου δείγματος ήταν 1,8 εκατομμύρια άτομα το 2010, ποσοστό 0,3% του 

συνολικού πληθυσμού στις 33 συμμετέχουσες χώρες. Οι επίσημες έρευνες, όπως η έρευνα 
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εργατικού δυναμικού στην ΕΕ, χρησιμοποιούν πιθανοθεωρητικό δείγμα. Αυτό καθιστά δυνατό να 

προσδιοριστούν ποσοτικά τα σφάλματα δειγματοληψίας που μπορούν να εκφραστούν ως 

διαστήματα εμπιστοσύνης. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει εκτιμήσεις και 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης που επιτεύχθηκαν για τους τέσσερις κύριους δείκτες στο συγκεντρωτικό επίπεδο 

της ΕΕ των 27. Για παράδειγμα, το διάστημα 215,5 – 216,5 καλύπτει την πραγματική αξία των 

μισθωτών με πιθανότητα 95%.  

 

Αριθμός των 

μισθωτών  

(σε εκατ. ευρώ) 

Αριθμός των 

ανέργων 

(σε εκατ. ευρώ) 

Ποσοστό 

ανεργίας  

(%) 

Μέσος αριθμός 

ωρών εργασίας  

(σε ώρες) 

216 ± 0,5 22,9 ± 0,2 9,6 ± 0,1 37,3 ± 0,1 

Πίνακας 5.1: Διάστημα εμπιστοσύνης 95% των κύριων δεικτών της έρευνας εργατικού δυναμικού για την ΕΕ των 27 

(ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,2010). 

 

Τα εν λόγω διαστήματα αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ακριβείας που καθορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου. Όσον αφορά τα σφάλματα που δεν σχετίζονται με 

τη δειγματοληψία, η Eurostat και οι συμμετέχουσες χώρες παρακολουθούν τακτικά τις σχετικές 

πηγές των σφαλμάτων (σφάλματα μη απόκρισης, απόκριση μέσω τρίτου). Οι συμμετέχουσες 

χώρες αναφέρουν τις κύριες αιτίες των σφαλμάτων στην Eurostat σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό 

με τις μεθόδους που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να μειωθούν. Δημοσιεύεται 

σχετική περίληψη στην ετήσια έκθεση ποιότητας για την έρευνα εργατικού δυναμικού στην ΕΕ. 
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Chapter 6 Οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδος βάσει της 

Απογραφής 2011 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της 

Ελλάδας όπως αυτά προέκυψαν από την τριακοστή απογραφή στην ιστορία του σύγχρονου 

ελληνικού κράτους, αυτή του 2011, που είναι και η πιο πρόσφατη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε 

αντίθεση με προηγούμενες απογραφές η παρούσα απογραφή καταχώρησε τους απογραφόμενους 

στον πίνακα της περιοχής όπου δήλωσαν ότι ζουν μόνιμα το τελευταίο δωδεκάμηνο (μόνιμος 

πληθυσμός) και όχι στο σημείο όπου βρίσκονταν την ημέρα της απογραφής («de facto» ή 

πραγματικός πληθυσμός). 

Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία που αφορούν τους απασχολούμενους και θα 

μελετηθούν κατά επίπεδο εκπαίδευσης, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια, 

κατά υπηκοότητα και επάγγελμα και τέλος, κατά τόπο εργασίας.   

Στον Διάγραμμα 6.1 παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά 

επίπεδο εκπαίδευσης και συγκριτικά στην ίδια βάση η ποσοστιαία κατανομή των ανέργων 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 6.2). Σημειώνεται ότι, τόσο στο σύνολο των απασχολούμενων όσο και 

των ανέργων οι Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κ.α.) αποτελούν 

το μεγαλύτερο ποσοστό με 30,8% και 33,7% αντίστοιχα και ακολουθούν οι πτυχιούχοι (Παν/μιου, 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών) με ποσοστά 26,5% στους 

απασχολούμενους και 18,3% στους άνεργους. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι του άνεργου πληθυσμού , περίπου το 50%, έχει ικανοποιητικό και υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης.  
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Διάγραμμα 6.1: Ποσοστιαία κατανομή απασχολούμενων κατά επίπεδο εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011). 

 

Διάγραμμα 6.2: Ποσοστιαία κατανομή ανέργων κατά επίπεδο εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011). 
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Στον Πίνακα 6.1 καταγράφεται η ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας και κατά Περιφέρεια. Στο σύνολο της Ελλάδας το μεγαλύτερο 

ποσοστό απασχολείται στο Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο (17,5%) , ενώ υψηλά ποσοστά εμφανίζουν 

οι κλάδοι της Γεωργίας-Δασοκομίας-Αλιείας (10,0%), της Μεταποίησης (9,2%) και της Δημόσιας 

Διοίκησης & Άμυνας (9,7%). Ανά Περιφέρεια το μεγαλύτερο ποσοστό στη Γεωργία-Δασοκομία-

Αλιεία παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που ανέρχεται σε 25,65, ενώ σημαντικό 

ποσοστό των απασχολούμενων στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης βρίσκεται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιων Νήσων με ποσοστά 

23,9% και 21,8%, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 6.1: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά 

Περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011). 

 Γενικότερα, σε επίπεδο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση (30,5%) στον κλάδο «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορά 

και αποθήκευση, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης», ενώ καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον 

κλάδο «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας». Ακόμη, η Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό (10,5%) 

στον κλάδο «Κατασκευές».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των απασχολούμενων με βάση την υπηκοότητά 

τους (ελληνική ή άλλη). Οι απασχολούμενοι χωρίς ελληνική υπηκοότητα αποτελούν περίπου το 

10% του συνόλου. Οι κατηγορίες επαγγελμάτων που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά είναι οι 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (19,2%) και Ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες με ποσοστό που φτάνει το 40,9 %, όπως φαίνεται τον Πίνακα 

6.2. 
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Πίνακας 6.2: Ποσοστιαία κατανομή των απασχολούμενων με ελληνική και ξένη υπηκοότητα κατά επάγγελμα 

(ΕΛΣΤΑΤ Απογραφή 2011). 

Τέλος, αναφέρεται συνοπτικά ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% εργάζεται στο Δήμο της 

μόνιμης διαμονής του, ενώ μόλις το 2,4% σε διαφορετική από τη μόνιμη διαμονή Περιφέρεια ή 

σε χώρα του εξωτερικού.  

Για τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό παρατηρείται ότι η Ήπειρος είναι η Περιφέρεια με 

το μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων (27,9%), ενώ το μικρότερο ποσοστό εμφανίζεται στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (18,5%).  

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει επιπλέον αποτελέσματα που αφορούν στις ώρες εβδομαδιαίας 

συνήθους απασχόλησης των απασχολούμενων κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, ομάδες επαγγελμάτων 

και και θέσης εργασίας.  

Στους Πίνακες 6.3 και 6.4 παρουσιάζονται οι απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες  

συνήθους απασχόλησης κατά φύλο και κατά ομάδα ηλικιών, αντίστοιχα. Αυτό που παρατηρούμε 

είναι ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των εργαζομένων και για τα δύο φύλα  

εργάζονται 40-49 ώρες. Ακόμη σημειώνεται ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, περίπου 30%, των 

απασχολούμενων ανδρών εργάζονται περισσότερες από 50 ώρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τις γυναίκες είναι 16%. Ο Πίνακας 6.4 επιβεβαιώνει ότι τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες.  
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Πίνακας 6.3: Απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες συνήθους απασχόλησής τους κατά φύλο ( ΕΛΣΤΑΤ 2015). 

 

Πίνακας 6.4: Απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες συνήθους απασχόλησής τους κατά ομάδες ηλικιών ( ΕΛΣΤΑΤ 

2015). 

Στους Πίνακες 6.5 και 6.6 παρουσιάζονται οι απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες  

συνήθους απασχόλησης κατά ομάδα επαγγελμάτων και κατά θέση στην εργασία, αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε ότι σχεδόν σε όλες τις ομάδες επαγγελμάτων η πλειοψηφία των εργαζομένων 

απασχολούνται 40-49 ώρες, με εξαίρεση τα διευθυντικά στελέχη και τους απασχολούμενους στον 

πρωτογενή τομέα που σε ποσοστό περίπου 50 % ξεπερνούν τις 50 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. 

Με βάση τη θέση στο επάγγελμα οι ώρες εργασίας κατανέμονται κυρίως στα διαστήματα 40-49 

ώρες και 50+ ώρες, με εξαίρεση τους μισθωτούς που στο διάστημα 50+ ώρες εργασίας 

παρουσιάζουν ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 14%. 
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Πίνακας 6.5: Απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες συνήθους απασχόλησής τους κατά ομάδες επαγγελμάτων 

(ΕΛΣΤΑΤ 2015). 

 

Πίνακας 6.6: Απασχολούμενοι σύμφωνα με τις ώρες συνήθους απασχόλησής τους κατά θέση στην εργασία ( ΕΛΣΤΑΤ 

2015). 
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Chapter 7 Τάσεις της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα πριν και μετά 

την οικονομική κρίση 2004-2017 

Στο παρόν κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν σε ετήσιες 

χρονοσειρές από το 1981 έως το 2017 για άνεργους και απασχολούμενους. Αρχικά, θα 

παρατηρήσουμε την εξέλιξη της ανεργίας για το χρονικό διάστημα 2004-2017 και στη συνέχεια 

θα αξιοποιήσουμε πληροφορίες που αναλύουν την ανεργία και την απασχόληση βάση 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού (φύλο, ηλικία, αστικότητα, και άλλα), του επιπέδου 

εκπαίδευσης και της κατάστασης απασχόλησης. 

Στο Διάγραμμα 7.1 παρακολουθούμε την πορεία εξέλιξης της ανεργίας για τα έτη 2004 

έως 2017, δηλαδή για χρονικό διάστημα μερικών ετών πριν και μετά την οικονομική κρίση. Είναι 

εμφανές ότι από το 2008 και έπειτα ο αριθμός ανέργων υπερδιπλασιάζεται για να ξεπεράσει το 

ένα εκατομμύριο διακόσες χιλιάδες το 2014. Από αυτό το σημείο και μετά σημειώνεται μία μικρή 

μείωση, όμως τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν πάρα πολύ υψηλά. 

 

Διάγραμμα 7.1 Εξέλιξη της ανεργίας για το χρονικό διάστημα 2004-2017. 

Την ίδια πορεία απεικονίζει και το Διάγραμμα 7.2 μέσα από δύο ξεχωριστές καμπύλες, μία 

για τους άνδρες και μία για τις γυναίκες. Παρατηρούμε ότι η καμπύλη των γυναικών είναι σταθερά 

πάνω από την αντίστοιχη των ανδρών, που σημαίνει ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο τις 

γυναίκες ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης. Έτσι, οι δύο καμπύλες είναι σχεδόν παράλληλες μέχρι 

το 2008, χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζουν να συγκλίνουν σημαντικά για να ταυτιστούν από 

το 2012 μέχρι το 2014. Από το 2014 και έπειτα υπάρχει μία πτωτική τάση και για τα δύο φύλα, η 

οποία όμως είναι πιο έντονη για τον ανδρικό πληθυσμό. 
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Διάγραμμα 7.2 Συγκριτική εξέλιξη της ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων για το χρονικό διάστημα 2004-2017. 

Η τελευταία παρατήρηση επιβεβαιώνεται αν συγκρίνει κανείς την ποσοστιαία μεταβολή 

της ανεργίας για τα δύο φύλα ξεχωριστά (Πίνακας 7.1). Αναλυτικότερα, για τους άνδρες το 

ποσοστό ανεργίας το 2007 ήταν 5% και άγγιξε το 24% το 2014, δηλαδή σχεδόν 

πενταπλασιάστηκε, ενώ για τις γυναίκες υπερδιπλασιάστηκε από 13% το 2007 σε 30% το 2014. 

Τα επόμενα έτη τα ποσοστά ανεργίας μειώνονται αλλά παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα και 

για τα δύο φύλα. 

 

ΕΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΑΝΔΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

2004 193,1 2904,5 0,07 326,9 2005 0,16 

2005 181,4 2914,9 0,06 312,2 2022,2 0,15 

2007 153,6 2930,9 0,05 264,8 2051,5 0,13 

2009 203,8 2926,2 0,07 280,9 2114,5 0,13 

2010 290 2890,6 0,10 349,3 2138,5 0,16 

2011 425,7 2816 0,15 456,1 2120,2 0,22 

2012 595,2 2763,5 0,22 599,9 2126,6 0,28 

2014 635 2691,1 0,24 639,4 2119,6 0,30 

2016 527,5 2656,8 0,20 603,4 2147,7 0,28 

2017 472,8 2653,5 0,18 554,3 2126,2 0,26 

ΣΥΝΟΛΟ 3678,1 28148  4387,2 20972  

Πίνακας 7.1 Ποσοστά άνεργων ανδρών και γυναικών. 

Στον Πίνακα 7.2 ποσοστικοποιείται η χρονική διάρκεια της ανεργίας για άνδρες και 

γυναίκες. Τα χρονικά διαστήματα που γίνεται η κατηγοριοποίηση είναι 5 μήνες, 6-11 μήνες και 

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2017

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

α
νέ

ρ
γω

ν

Έτη

Συγκριτική εξέλιξη της ανεγίας μεταξύ των δύο φύλων

άνδρες γυναίκες



Page | 49  

 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι τα υψηλά 

ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας που παρατηρούμε και στα δύο φύλα για την μετά κρίσης περίοδο. 

Σημειώνεται ότι η κατάσταση είναι δυσμενέστερη για τους άνδρες, αφού στην προ κρίσης περίοδο 

περίπου το 30% με 40% των άνεργων ανδρών παρέμεναν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο του 

έτους, ενώ μετά το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 70%. Συγκριτικά οι μακροχρόνια 

άνεργες γυναίκες επηρεάζονται λιγότερο αφού τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 50% με 60% πριν και 

70% μετά την κρίση. 

 Χρονική Διάρκεια Ανεργίας Ανδρών Χρονική Διάρκεια Ανεργίας Γυναικών 

Έτη 5 μήνες 6-11 μήνες >12 μήνες 5 μήνες 6-11 μήνες >12 μήνες 

2004 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 

2005 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 

2007 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 

2009 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 

2010 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 

2011 0,4 0,2 0,4 0,3 0,2 0,5 

2012 0,3 0,2 0,6 0,2 0,1 0,6 

2014 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 

2016 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 

2017 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 

Πίνακας 7.2: Χρονική διάρκεια ανεργίας ανδρών και γυναικών. 

Στο Διάγραμμα 7.3 αποτυπώνεται συγκριτικά η μακροχρόνια ανεργία για τα δύο φύλα. 

Αυτό που παρατηρούμε και εδώ είναι ότι προ κρίσης τα ποσοστά μακροχρόνια άνεργων γυναικών 

ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών, όμως μετά το 2011 αγγίζουν σχεδόν το ίδιο 

επίπεδο. 

 

Διάγραμμα 7.3 Μακροχρόνια ανεργία των δύο φύλων. 
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Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί αφορά στην τελευταία θέση εργασίας 

πριν από την ανεργία. Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Πίνακας 7.3) διαπιστώνουμε ότι οι μισθωτοί 

είναι εκείνη η κατηγορία που κυρίως πλήττεται, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι βοηθοί στην 

οικογενειακή επιχείρηση δεν μεταβαίνουν εύκολα στην κατάσταση της ανεργίας. Το ποσοστό των 

άνεργων γυναικών που προηγουμένως εργάζονταν ως μισθωτές ανέρχεται στο 60% σταθερά από 

το 2009. Αντίστοιχα για τους άνδρες κυμαίνεται μεταξύ 60% και 70%.  

 

Έτος Άνδρες Γυναίκες 

2004 0,6 0,4 

2005 0,6 0,5 

2007 0,6 0,5 

2009 0,7 0,6 

2010 0,7 0,6 

2011 0,7 0,6 

2012 0,7 0,6 

2014 0,6 0,6 

2016 0,6 0,6 

2017 0,6 0,6 

Πίνακας 7.3: Ποσοστά άνεργων ανδρών και γυναικών με τελευταία θέση εργασίας «Μισθωτοί». 

Παρακάτω θα αναλύσουμε την επίδραση της κρίσης στους παραγωγικούς τομείς, τον πρωτογενή 

(γεωργία, δασοκομία, αλιεία), τον δευτερογενή (βιομηχανία, ενέργεια, κατασκευές) και τον τριτογενή 

(εμπόριο, τουρισμός, μεταφορές, επικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες). 

Θα ασχοληθούμε κυρίως με τον δευτερο- και τριτογενή τομέα καθώς ο πρωτογενής τομέας δεν φαίνεται 

να επηρεάζεται τόσο έντονα με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  

Για τους άνδρες πρέπει να σημειώσουμε ότι η κρίση επηρέασαι έντονα τον δευτερογενή τομέα 

στον οποίο μέχρι το 2007 το 5% του ενεργού πληθυσμού ήταν άνεργοι. Όμως, το 2009 το ποσοστό 

διπλασιάστηκε αρχικά για να φτάσει να είναι σχεδόν επταπλάσιο το 2014, όταν άγγιξε το 33%. Ένα άλλο 

σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι και η μείωση του ενεργού πληθυσμού στον συγκεκριμένο τομέα. 

Από 850,4 χιλιάδες το 2004 μειώθηκε σε 584,1 χιλιάδες το 2016, δηλαδή σημειώθηκε μία μείωση της τάξης 

του 40%. Αυτός ο πληθυσμός προφανώς λόγω της δυσκολίας εύρεσης εργασίας απομακρύνθηκε από τον 

δευτερογενή τομέα και είτε μετακινήθηκε σε άλλους τομείς είτε μετανάστευσε. Αύξηση της ανεργίας 

παρατηρείται και στον τριτογενή τομέα στον ανδρικό πληθυσμό από 4% το 2004 σε 17% το 2014. Εδώ 

πάντως ο ενεργός πληθυσμός παραμένει σχετικά σταθερός. Ενώ και στους δύο τομείς παρατηρείται μικρή 

μείωση της ανεργίας από το 2014 και έπειτα, τα επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν πολύ υψηλά.  
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 ΑΝΔΡΕΣ 

 2γενής τομές 3γενής τομέας 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

2004 42,2 850,4 5% 71,7 1.663,1 4% 

2005 42,5 867,2 5% 77,0 1.676,8 5% 

2007 33,5 881,5 4% 64,6 1.693,6 4% 

2009 67,6 871,7 8% 80,8 1.683,8 5% 

2010 103,5 823,2 13% 118,5 1.680,6 7% 

2011 153,5 745,5 21% 171,3 1.679,4 10% 

2012 212,9 710,6 30% 244,9 1.632,8 15% 

2014 203,2 621,4 33% 272,9 1.623,3 17% 

2016 150,2 584,1 26% 236,1 1.658,7 14% 

2017 125,8 575,0 22% 216,7 1.675,5 13% 

Πίνακας 7.4: Ποσοστά άνεργων ανδρών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Για τις γυναίκες η επίδραση της κρίσης ήταν έντονη και στους δύο τομείς. Αναλυτικότερα, στον 

δευτερογενή τομέα υπερδιπλασιάστηκε από 15% το 2004 σε 33% το 2012 και στον τριτογενή τομέα σχεδόν 

τριπλασιάστηκε από 8% το 2004 σε 23% το 2014. 

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 2γενής τομές 3γενής τομέας 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ  
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 
2004 30,9 205,7 15% 117,4 1.389,0 8% 

2005 29,9 200,1 15% 127,0 1.435,5 9% 

2007 23,5 199,9 12% 117,2 1.510,8 8% 

2009 29,0 187,7 15% 135,5 1.592,9 9% 

2010 34,6 174,7 20% 186,7 1.610,4 12% 

2011 44,8 170,0 26% 245,4 1.573,8 16% 

2012 57,2 170,7 33% 316,2 1.531,5 21% 

2014 53,0 164,5 32% 349,4 1.525,6 23% 

2016 48,6 174,8 28% 341,7 1.578,1 22% 

2017 41,9 170,9 25% 307,3 1.569,7 22% 

Πίνακας 7.5: Ποσοστά άνεργων γυναικών στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Συγκριτικά ανάμεσα στα δύο φύλα θα λέγαμε ότι για τον δευτερογενή τομέα (Διάγραμμα 

7.4) η επίδραση της κρίσης ήταν πιο ισχυρή για τους άνδρες, αφού ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά 

ποσοστά ανεργίας (υποτριπλάσια των αντίστοιχων των γυναικών) και κυμάνθηκαν στα ίδια υψηλά 

επίπεδα με τον γυναικείο πληθυσμό κατά τα έτη 2012 με 2014. Αντίθετα στον τριτογενή τομέα 

(Διάγραμμα 7.5) φαίνεται να πλήττεται ελαφρώς περισσότερο ο γυναικείος πληθυσμός καθώς τα 

υψηλά ποσοστά ανεργίας που σημειώνονται από το 2011 εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά 

μέχρι και το 2017. Αντίθετα στους άνδρες μετά το 2014 παρατηρείται μία μικρή μείωση.  
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Διάγραμμα 7.4: Ποσοστά ανεργίας των δύο φύλων από τον δευτερογενή τομέα. 

 

 

 

Διάγραμμα 7.5: Ποσοστά ανεργίας  των δύο φύλων από τον τριτογενή τομέα. 
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Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της 

ανεργίας. Παρατηρούμε στον Πίνακα 7.6 και το αντίστοιχο Διάγραμμα 7.6 ότι στις κατηγορίες 

«Δεν πήγε καθόλου σχολείο/λίγες τάξεις του δημοτικού» και « Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» τα 

ποσοστά εκτοξεύονται το 2014 σε 39% και 35% αντίστοιχα ενώ ανέρχονταν το 2004 περίπου σε 

10%. Μεγάλη αύξηση της ανεργίας παρατηρείται και σε όλες τις κατηγορίες από «Κατώτερη 

δευτεροβάθμια» μέχρι «Μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση» που στην κορύφωση της 

κρίσης αγγίζουν το 30% του ενεργού πληθυσμού της εκάστοτε κατηγορίας. Σε όσους έχουν 

τελειώσει «Τριτοβάθμια εκπαίδευση» και είναι κάτοχοι «Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ» η ανεργία  

υπερδιπλασιάζεται και φτάνει το 20%  και 21% αντίστοιχα. Τέλος, για τους κατόχους 

«μεταπτυχιακού τίτλου» το 2014 έχουμε το μέγιστο ποσοστό ανεργίας που φτάνει το 14% . Σε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης πάντως μετά το 2014 παρατηρείται μικρή μείωση. 

 

έτος 

Δεν πήγε 

καθόλου 

σχολείο/λί

γες τάξεις 

δημοτικoύ 

Πρωτοβά

θμια 

εκπαίδευ

ση 

Κατώτερη 

δευτεροβά

θμια 

Ανώτερη 

δευτεροβ

άθμια / 

Μεταδευτ

εροβάθμι

α 

Απολυτήρι

ο μέσης 

εκπαίδευσ

ης 

Μεταδευτε

ροβάθμια 

επαγγελμα

τική 

κατάρτιση 

Τριτοβάθ

μια 

εκπαίδευσ

η 

Πτυχίο 

AEI /TEI 

Μεταπτυχι

ακός 

τίτλος 

2004 8% 10% 11% 13% 12% 14% 8% 9% 6% 

2005 8% 9% 11% 12% 11% 14% 8% 8% 7% 

2007 8% 7% 8% 10% 9% 12% 7% 7% 6% 

2009 12% 9% 11% 11% 11% 13% 8% 8% 8% 

2010 17% 12% 15% 15% 14% 17% 10% 10% 8% 

2011 27% 19% 19% 20% 20% 23% 14% 15% 11% 

2012 34% 32% 28% 28% 27% 31% 18% 19% 13% 

2014 39% 35% 31% 30% 29% 32% 20% 21% 14% 

2016 33% 33% 28% 26% 26% 28% 18% 19% 12% 

2017 33% 30% 25% 24% 23% 26% 16% 17% 11% 

Πίνακας 7.6: Ποσοστά ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Διάγραμμα 7.6:  Ποσοστά ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. 
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Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, θα παρατηρήσουμε την μεταβολή στον αριθμό των ανέργων ανα 

περιφέρεια. Όπως διαπιστώνουμε από τα στοιχεία του Πίνακα 7.7 και από το αντίστοιχο 

Διάγραμμα 7.7 είναι ότι η Αττική πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη περιφέρεια τόσο πριν 

την κρίση, αλλά κυρίως μετά το 2009 ξεκινάει μία δραματική αύξηση του αριθμού των ανέργων, 

η οποία αγγίζει τις 500 χιλιάδες το 2014 από 173 χιλιάδες που ανέρχονταν το 2004. Μέσα σε αυτή 

την δεκαετία δηλαδή η ανεργία σχεδόν τριπλασιάστηκε. Η αμέσως επόμενη περιφέρεια που 

εμφάνισε υψηλό αριθμό ανέργων είναι η Κεντρική Μακεδονία, στην οποία ο αριθμός ανήλθε σε 

227 χιλιάδες. Βέβαια είναι λογικό αυτές οι δύο περιφέρειες να επηρεάστηκαν τόσο σημαντικά, 

αφού αποτελούν τον πυρήνα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και κατ΄ επέκταση 

συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό θέσεων εργασίας και το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού 

πληθυσμού.  

Πίνακας 7.7: Αριθμός ανέργων ανά περιφέρεια. 

  2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2017 
Ανατολική 

Μακεδονία & 

Θράκη 
35,4 31,5 25,8 29,1 38,3 52,1 58,6 62,2 59,2 49,8 

Κεντρική 

Μακεδονία 
100,9 92,4 75,9 83,1 113,1 160,0 209,4 227,1 200,7 186,0 

Δυτική 

Μακεδονία 
20,1 21,6 14,2 15,1 18,2 27,1 33,9 31,4 36,9 34,7 

Ήπειρος 
16,3 16,5 14,7 17,0 19,2 23,8 32,7 38,0 34,3 34,5 

Θεσσαλία 
33,1 31,5 25,6 30,9 40,3 54,1 72,3 79,4 79,5 65,0 

Ιόνια Νησιά 
10,4 8,0 8,1 9,2 14,0 13,3 13,9 19,4 14,4 17,9 

Δυτική Ελλάδα 
36,6 31,0 28,9 28,8 35,5 50,9 72,8 81,1 87,4 77,3 

Στερεά Ελλάδα 
29,8 26,5 23,1 25,0 30,4 46,4 66,3 63,5 59,4 49,5 

Αττική 
173,6 170,5 147,5 175,0 240,5 338,2 481,8 499,0 405,8 376,1 

Πελοπόννησος 
21,8 21,3 18,9 20,5 24,4 34,1 46,9 57,5 46,7 41,5 

Βόρειο Αιγαίο 
7,4 8,4 6,4 5,0 7,5 11,8 18,5 17,9 15,1 20,1 

Νότιο Αιγαίο 
12,6 13,8 13,8 19,2 22,4 23,4 23,8 31,1 27,4 24,4 

Κρήτη 
21,9 20,6 15,5 26,7 35,4 46,5 64,1 66,9 64,3 50,4 

ΣΥΝΟΛΟ 
520,0 493,5 418,3 484,7 639,4 881,8 1.195,1 1.274,4 1.130,9 1.027,0 
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Διάγραμμα 7.7: Αριθμός ανέργων ανά περιφέρεια. 
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Chapter 8 Εποχικότητα της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα βάσει 

πρόσφατων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και η επίδραση της εποχικής προσαρμογής. 

 

«Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό 

διάστημα έως έξι (6) συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών, σε τομέα εποχικής 

απασχόλησης με περιοδικό χαρακτήρα εντός του έτους. Ως τέτοιοι νοούνται τομείς που 

σχετίζονται με εποχικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των οποίων το αναγκαίο επίπεδο εργατικού 

δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις 

δραστηριότητες.» Νόμος 4332/2015. 

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού μελετά χαρακτηριστικά, όπως ο αριθμός των 

απασχολούμενων και των ανέργων, που εμφανίζουν έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Για 

παράδειγμα, στην Ελλάδα, τους καλοκαιρινούς μήνες (αν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί 

παράγοντες) η απασχόληση αυξάνεται λόγω του τουρισμού. Για την απομάκρυνση της επίδρασης 

της εποχικότητας από μία χρονολογική σειρά η ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιεί τους εποχικά 

προσαρμοσμένους δείκτες. Η εποχική προσαρμογή είναι μία στατιστική τεχνική που υπηρετεί τον 

παραπάνω σκοπό και καθιστά με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη 

μεταβολή ενός μεγέθους. Για να γίνει διακριτή η επίδραση των εποχικών παραγόντων, η οποία 

στη συνέχεια αφαιρείται από τα εκτιμώμενα μεγέθη, πρέπει να βασιζόμαστε σε δεδομένα πολλών 

μηνών και χρειάζεται ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων. 

 Φυσικά η εποχικότητα, δεδομένης της μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 

σταδιακά μεταβάλλει τη μορφή της με αποτέλεσμα ο εποχικός δείκτης ενός συγκεκριμένου μήνα 

να μην είναι σταθερός αλλά να μεταβάλλεται από έτος σε έτος. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε 

μήνα κάθε έτους αντιστοιχεί και διαφορετικός εποχικός δείκτης και επομένως, οι μηνιαίες 

εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά 

διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς επίσης και 

στην ενημέρωση του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται με τα πολύ πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ τον 

Ιούνιο του 2020 και περιλαμβάνουν μία περίοδο όπου η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από τη 

διακοπή ή μερική λειτουργία κάποιων επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων υπηρεσιών, που 

σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό, όπως εποχικά καταλύματα, με την εστίαση, την αναψυχή και 

τον πολιτισμό γενικότερα, λόγω της ανάγκης για εφαρμογή μέτρων προστασίας της δημόσιας 
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υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19. Παρατηρούμε επομένως στο Γράφημα 

7.1 ότι το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο 2020 άγγιξε το 18,3% έναντι του 

17,1% τον Ιούνιο 2019 και στο Γράφημα 7.2 ότι ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 

4,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι τα άτομα που τίθενται σε 

αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της 

αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών 

τους. 

 

 

Πίνακας 8.1: Μεταβολή στις μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων μετά την εποχική προσαρμογή για το χρονικό 

διάστημα Απρίλιος 2019 μέχρι Ιούνιο 2020 (ΕΛΣΤΑΤ 2020) 
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Διάγραμμα 8.1: Ποσοστό (%) ανεργίας-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις (ΕΛΣΤΑΤ 2020). 

 

 

Διάγραμμα 8.2: Αριθμός Απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις (ΕΛΣΤΑΤ 2020). 

Κλείνοντας, ενδιαφέρον παρουσιάζει να παρατηρήσουμε τα ποσοστά ανεργίας κατά 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στον Πίνακα 7.2 παρατηρούμε την θεαματικά αύξηση της ανεργίας 

τους καλοκαιρινούς μήνες στη νησιωτική Ελλάδα (Κρήτη, Νησιά του Αιγαίου, Νησιά του Ιονίου) 

τον Ιούνιο 2020 σε σχέση με τον Ιούνιο 2019 λόγω της εμφάνισης της πανδημίας του covid-19. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα Νησιά του Αιγαίου το ποσοστό αυξήθηκε από 13,8% σε 28,6% 

και στην Κρήτη από 11,4% σε 20,9%. 
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Πίνακας 8.2: Ποσοστό (%) ανεργίας για την περίοδο Απρίλιος 2019 μέχρι Ιούνιο 2020, κατά Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση (ΕΛΣΤΑΤ 2020). 
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Chapter 9 Εποχικότητα της απασχόλησης και της ανεργία στην Ελλάδα πριν και 

μετά της οικονομική κρίση :2004-2018 

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την εποχικότητα της απασχόλησης και της ανεργίας 

σε κάποια ενδεικτικά έτη, τα οποία εκτείνονται πριν (2005) κατά τη διάρκεια (2011, 2014) και 

λίγο μετά την κρίση (2017). Αυτό που αναμένουμε είναι μία αύξηση της απασχόλησης και 

συνεπώς μείωση της ανεργίας τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω του τουρισμού στην Ελλάδα. Για 

να απομακρύνουμε την επίδραση της εποχικότητας θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ τους εποχικά 

προσαρμοσμένους δείκτες. 

Για το έτος 2005 παρατηρούμε τόσο από τον Πίνακα 9.1: «Μηνιαίες εκτιμήσεις 

απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για το χρονικό διάστημα 

Ιανουάριος 2005 μέχρι Δεκέμβριο 2005.» αλλά και από τα Διάγραμμα 9.1: «Αριθμός 

απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2005.» και Διάγραμμα 9.2: 

«Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2005.» ότι συνέβη 

η αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης από τον μήνα Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, μήνα μέχρι 

τον οποίο διαρκεί η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα.   

 

2005 

Απασχολούμενοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Απασχολούμενοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Ποσοστό 

ανεργίας 

Ποσοστό 

ανεργίας -

προσαρμο

σμένο 

Ιανουάριος 4.369,7 4.400,3 512,2 500,7 10,5 10,2 

Φεβρουάριος 4.434,7 4.428,2 516,0 495,0 10,4 10,1 

Μάρτιος 4.357,1 4.429,4 522,8 496,0 10,7 10,1 

Απρίλιος 4.417,5 4.418,7 491,2 494,2 10,0 10,1 

Μάιος 4.481,6 4.432,7 482,3 493,7 9,7 10,0 

Ιούνιος 4.445,1 4.437,9 472,1 494,2 9,6 10,0 

Ιούλιος 4.448,4 4.420,4 478,7 498,2 9,7 10,1 

Αύγουστος 4.454,6 4.420,0 495,5 500,4 10,0 10,2 

Σεπτέμβριος 4.455,6 4.440,8 485,4 501,3 9,8 10,1 

Οκτώβριος 4.467,3 4.438,7 478,8 494,9 9,7 10,0 

Νοέμβριος 4.457,8 4.470,9 501,1 481,1 10,1 9,7 

Δεκέμβριος 4.438,8 4.490,3 485,2 476,0 9,9 9,6 

Πίνακας 9.1: Μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2005 μέχρι Δεκέμβριο 2005. 
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Διάγραμμα 9.1: Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2005. 

 

Διάγραμμα 9.2: Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2005. 

 

Το έτος 2011 βρισκόμαστε πλέον μέσα στη κρίση και συνεπώς οι απασχολούμενοι 

μειώνονται από μήνα σε μήνα όλο και περισσότερο. Αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακα 9.2: 

«Μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για 

το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2011 μέχρι Δεκέμβριο 2011.» αλλά και στα Διάγραμμα 9.3: 

«Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2011.» και 

Διάγραμμα 9.4: «Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 

2011», στα οποία μπορούμε να διακρίνουμε μία πολύ μικρή μείωση της ανεργίας τους μήνες 

Ιούνιο και Ιούλιο σε σχέση με τον μήνα Μάιο, η οποία όμως αυξάνεται και πάλι από τον 
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Αύγουστο. Έτσι η τάση της μηνιαίας απασχόλησης με εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις είναι 

καθαρά πτωτική και της μηνιαίας ανεργίας αντίστοιχα αρνητική.  

 

2011 

Απασχολούμενοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Απασχολούμενοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Ποσοστό 

ανεργίας 

Ποσοστό 

ανεργίας -

προσαρμο

σμένο 

Ιανουάριος 4.214,1 4.235,6 772,0 749,2 15,5 15,0 

Φεβρουάριος 4.123,1 4.172,5 798,6 767,9 16,2 15,5 

Μάρτιος 4.126,0 4.160,5 828,3 796,5 16,7 16,1 

Απρίλιος 4.140,0 4.146,9 805,0 811,4 16,3 16,4 

Μάιος 4.087,2 4.058,5 833,8 833,0 16,9 17,0 

Ιούνιος 4.113,7 4.088,5 808,0 848,5 16,4 17,2 

Ιούλιος 4.098,4 4.039,3 841,7 871,7 17,0 17,8 

Αύγουστος 3.990,3 3.981,0 929,1 914,7 18,9 18,7 

Σεπτέμβριος 3.999,6 3.980,4 879,6 937,7 18,0 19,1 

Οκτώβριος 3.990,3 3.923,0 943,9 988,4 19,1 20,1 

Νοέμβριος 3.825,8 3.888,5 1.066,2 1.010,7 21,8 20,6 

Δεκέμβριος 3.814,7 3.869,2 1.075,8 1.042,5 22,0 21,2 

Πίνακας 9.2: Μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2011 μέχρι Δεκέμβριο 2011. 

 

Διάγραμμα 9.3:Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2011. 
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Διάγραμμα 9.4: Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2011. 

Το 2014 η κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ελληνική οικονομία έχει και έτσι η ανεργία 

αγγίζει το 29 %  τον Φεβρουάριο του 2014, ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με το 10,4% που 

σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2004. Όμως, η κρίση αρχίζει να υποχωρεί αφού το ποσοστό 

ανεργίας μειώνεται στο 25 % τους θερινούς μήνες κα αυξάνεται μόνο κατά 1% τον Δεκέμβριο του 

ίδιου έτους. Έτσι, στο Διάγραμμα 9.5 : «Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά 

προσαρμοσμένες εκτιμήσεις,2014.» παρατηρούμε ότι ο αριθμός των απασχολούμενων χωρίς 

προσαρμογή αυξάνεται σημαντικά από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο και στο Διάγραμμα 9.6: 

«Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις,2014.» βλέπουμε και 

πάλι μία πτωτική τάση του αριθμού των εποχικά προσαρμοσμένων απασχολούμενων. 

 

2014 

Απασχολούμενοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Απασχολούμενοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Ποσοστό 

ανεργίας 

Ποσοστό 

ανεργίας -

προσαρμο

σμένο 

Ιανουάριος 3.488,8 3.511,2 1.316,7 1.312,4 27,4 27,2 

Φεβρουάριος 3.442,9 3.491,6 1.366,7 1.309,5 28,4 27,3 

Μάρτιος 3.495,6 3.520,0 1.343,4 1.302,0 27,8 27,0 

Απρίλιος 3.478,9 3.483,8 1.299,8 1.304,1 27,2 27,2 

Μάιος 3.519,7 3.521,0 1.307,2 1.302,1 27,1 27,0 

Ιούνιος 3.562,5 3.547,3 1.249,2 1.283,1 26,0 26,6 

Ιούλιος 3.628,5 3.555,6 1.207,3 1.266,1 25,0 26,3 
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Αύγουστος 3.546,3 3.523,3 1.203,8 1.254,7 25,3 26,3 

Σεπτέμβριος 3.582,7 3.552,2 1.219,1 1.249,9 25,4 26,0 

Οκτώβριος 3.597,7 3.552,7 1.219,8 1.242,6 25,3 25,9 

Νοέμβριος 3.497,1 3.534,7 1.224,4 1.234,4 25,9 25,9 

Δεκέμβριος 3.483,5 3.528,0 1.277,3 1.232,4 26,8 25,9 

Πίνακας 9.3: Μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2014 μέχρι Δεκέμβριο 2014. 

 

Διάγραμμα 9.5: Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2014. 

 

Διάγραμμα 9.6: Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2014. 
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Μελετώντας την εξέλιξη της απασχόλησης το έτος 2017 διαπιστώνουμε ότι η ανεργία στην 

ελληνική οικονομία έχει μειωθεί σταθερά και κυμαίνεται πλέον κοντά στο 20%, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται είναι ικανοποιητικά χαμηλά. Παράλληλα, τόσο από 

την καμπύλη μηνιαίας απασχόλησης όσο και από την τάση στο Διάγραμμα Μηνιαίας ανεργίας 

(Διάγραμμα 9.6) επιβεβαιώνεται ότι η οικονομία της χώρας τους θερινούς μήνες βελτιώνεται. 

 

2017 

Απασχολούμενοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Απασχολούμενοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

χωρίς εποχική 

προσαρμογή 

Άνεργοι 

με εποχική 

προσαρμογή 

Ποσοστό 

ανεργίας 

Ποσοστό 

ανεργίας -

προσαρμο

σμένο 

Ιανουάριος 3.603,4 3.654,9 1.136,2 1.104,3 24,0 23,2 

Φεβρουάριος 3.627,2 3.700,6 1.141,5 1.080,8 23,9 22,6 

Μάρτιος 3.669,2 3.718,1 1.079,7 1.058,0 22,7 22,2 

Απρίλιος 3.761,5 3.764,6 1.027,1 1.043,4 21,4 21,7 

Μάιος 3.754,6 3.758,1 1.036,6 1.037,5 21,6 21,6 

Ιούνιος 3.834,8 3.784,3 961,0 1.020,7 20,0 21,2 

Ιούλιος 3.843,2 3.789,4 966,0 1.001,5 20,1 20,9 

Αύγουστος 3.786,4 3.772,8 977,3 992,0 20,5 20,8 

Σεπτέμβριος 3.848,8 3.792,3 947,4 998,1 19,8 20,8 

Οκτώβριος 3.818,3 3.758,0 976,5 999,2 20,4 21,0 

Νοέμβριος 3.675,3 3.729,3 1.026,8 996,3 21,8 21,1 

Δεκέμβριος 3.731,3 3.762,8 1.003,2 990,9 21,2 20,8 

Πίνακας 9.4: Μηνιαίες εκτιμήσεις απασχολούμενων και ανέργων χωρίς και μετά την εποχική προσαρμογή για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2017 μέχρι Δεκέμβριο 2017. 
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Διάγραμμα 9.7: Αριθμός απασχολούμενων-Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2017. 

 

 

Διάγραμμα 9.8: Ποσοστό (%) ανεργίας -Εποχικά και μη εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις, 2017. 
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Chapter 10 Συμπεράσματα 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής ήταν να αναλυθούν τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού της Ελλάδας βάσει επίσημων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και να εξαχθούν κάποια 

συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας στην Ελλάδα για την 

περίοδο 2004 έως 2018 καθώς και την επίδραση της εποχικής προσαρμογής.  

Αρχικά, εξετάστηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη σύνθεση του πληθυσμού 

τόσο κατά ηλικία και φύλο (ηλικιακές πυραμίδες) όσο και κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, ενώ 

παρουσιάστηκαν και τα αίτια της δημογραφικής γήρανσης. Ακόμη έγινε αναφορά στους 

βασικότερους δημογραφικούς δείκτες και παρουσιάστηκαν τα οικονομικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού της Ελλάδας βάσει της απογραφής του 2011 που σχετίζονται με τα ποσοστά 

απασχόλησης κατά επίπεδο εκπαίδευσης, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, περιφέρεια, 

επάγγελμα και άλλους παράγοντες. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το έτος 2004 για να μελετηθεί 

η τάση της απασχόλησης και της ανεργίας για την χρονική περίοδο 2004-2018. Εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για διεξαγωγή των συμπερασμάτων και την εύκολη κατανόηση και 

παρουσίασή τους ήταν η ποσοτικοποίηση των στοιχείων με τη χρήση δεικτών και συντελεστών 

και η δημιουργία κατάλληλων διαγραμμάτων-χρονοσειρών. Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι η 

ραγδαία αύξηση της ανεργίας για την περίοδο μέχρι το 2014 και η μικρή αλλά σταθερή μείωση 

στα επόμενα έτη. Ενώ εξετάστηκε και η διαφορέτική επίδραση της κρίσης στην εξέλιξη της 

ανεργίας και για τα δύο φύλα. Ένα ακόμα στοιχείο που άξιζε να σημειωθεί είναι το ποσοστό των 

μακροχρόνια άνεργων (διάστημα ανεργίας μεγαλύτερο του έτους), που είναι πολύ υψηλό, της 

τάξης του 70% των ανέργων, και για τα δύο φύλα για την περίοδο από το 2014 μέχρι το 2017. 

Ακόμη, διαφορετικά επιδρά η οικονομική κρίση στα δύο φύλα ανάλογα με τον τομέα της 

οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι στον δευτερογενή τομέα, που 

κατεξοχήν είχαμε υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες, η κρίση έπληξε περισσότερο τον ανδρικό 

πληθυσμό, αφού από το 2012 και μετά σημειώθηκαν υψηλά ποσοστά ανεργίας που 

διαμορφώθηκαν στο ίδιο επίπεδο και για τα δύο φύλα. Αντίθετα, στον τριτογενή τομέα η κρίση 

επηρέασε κυρίως τον γυναικείο πληθυσμό που το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε από 8% σε 23%.  

Κλείνοντας, αναλύεται η έννοια της εποχικής προσαρμογής και γίνεται αναφορά στην 

εποχικότητα της εργασίας στην εποχή του covid-19 βάση των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η μελέτη που πραγματοποιείται σχετικά με την εποχικότητα γίνεται επιλεκτικά για κάποια έτη 
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πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση (2005, 2011, 2014, 2017). Οι εποχικά προσαρμοσμένες 

εκτιμήσεις δείχνουν μία πιο ξεκάθαρη τάση της ανεργίας και της απασχόλησης, εξαλείφοντας 

ακραίες τιμές που μπορεί να οφεόλονται σε έκτατα γεγονότα. 
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