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ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
 
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat τον Ιούλιο του 2014, 24.850 .000 άνδρες 
και γυναίκες στην ΕΕ των 28 - εκ των οποίων 18.409.000 στη ζώνη του € - ήταν άνεργοι/ες. 
Σε σύγκριση µε τα προηγούµενα µηνιαία, Ιούνιος του 2014, ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε 
κατά 41 000 στην ΕΕ των 28 χωρών και παρέµεινε σταθερός  στην ευρωζώνη. Συγκριτικά µε 
ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2013, η ανεργία µειώθηκε κατά 1 634 000 στην ΕΕ των 28 και 
κατά 725.000 στη ζώνη του €. 

 
Πίνακας 1: Ευρωπαϊκά δεδοµένα για την απασχόληση και την ανεργία (Eurostat, Αύγουστος 2014) 

  Απασχόληση* 

% Ανεργίας  - 2ο τρίµηνο 
2014 (εποχικά διορθωµένα 
στοιχεία) 

  

Απασχόληση 
(τριµηνιαία 

δεδοµένα,1ο 
τριµ-2014 µε 
βάση την ΕΕ∆ 

της ΕΕ) 

% 
απασχολούµενων, 

20–64ετών 1ο 
τριµ-2014 (% επί 
του πληθυσµού) Σύνολο 

Νέοι, 
15–24 
ετών   

Μακροχρόνια 
άνεργοι 

(στον ενεργό 
πληθυσµό – 
1ο τρίµηνο 
2014)** 

ΕΕ-28 211.254,3 68,4 10,3 22,1 5,3 
Ευρωζώνη 137.123,1 67,5 11,6 23,3 6,3 

  Βέλγιο 4.468,5 67,0 8,5 23,3 4,1 
  Βουλγαρία 2.842,3 63,0 11,8 23,5 7,6 

  Τσεχία 4.833,9 72,7 6,2 16,4 2,8 
  ∆ανία 2.579,3 74,4 6,4 12,6 : 

  Γερµανία 39.393,4 76,9 5,0 7,9 2,4 
  Εσθονία 582,5 72,4 7,4 17,4 : 
  Ιρλανδία 1.831,5 66,0 11,7 25,0 7,4 

  Ελλάδα 3.427,6 52,5 27,8* 56,5 19,6 
  Ισπανία 16.823,6 58,5 24,7 53,2 13,6 
  Γαλλία 25.399,4 69,5 10,2 22,6 4,4 
Κροατία 1.508,1 57,2 16,6 41,5 10,0 
  Ιταλία 21.738,8 59,2 12,5 43,4 8,0 
  Κύπρος 350,3 66,2 15,1 35,1 7,5 
  Λετονία 856,7 70,4 10,8 21,6 5,2 

  Λιθουανία 1.265,6 70,3 11,4 21,7 5,2 
  Λουξεµβούργο 241,0 71,5 6,2 14,2 1,5 

  Ουγγαρία 4.050,1 65,8 8,1 20,7 : 
  Μάλτα 172,4 65,2 5,7 13,3 2,8 

  Ολλανδία 8.052,7 75,5 7,0 10,7 2,8 
  Αυστρία 4.054,9 74,6 5 10 1,4 
  Πολωνία 15.314,3 65,1 9,2 23,9 4,7 

  Πορτογαλία 4.195,2 66,5 14,4 37,2 8,7 
  Ρουµανία 8.064,9 64,2 7,2 24,4 2,8 
  Σλοβενία 877,2 66,4 10,2 22,1 5,7 
  Σλοβακία 2.318,4 65,1 13,9 32,1 10,2 
  Φινλανδία 2.339,1 72,0 8,6 20,4 1,9 
  Σουηδία 4.499,5 78,8 8,0 23,2 1,5 

ΗΒ 29.173,2 75,7 6,7 18,7 2,5 
  Ισλανδία 162,3 81,4 5,1 8,8 : 
  Νορβηγία 2.506,8 79,0 3,3 7,7 0,7 

  Ελβετία 4.308,1 81,4   : 

ΠΓ∆Μ 682,8 51,1   : 
Στοιχεία Eurostat, 2014 
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*µε κόκκινο σηµειώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο τρίµηνο 
*Η ΕΕ∆ της ΕΕ ορίζει ως εργαζοµένους τα άτοµα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία, κατά τη διάρκεια της 
εβδοµάδας αναφοράς, εκτέλεσαν κάποια εργασία, έστω και για µόνο µία ώρα, έναντι αµοιβής. Το εργατικό δυναµικό 
περιλαµβάνει επίσης τα άτοµα που δεν εργάζονταν, αλλά είχαν µια εργασία ή επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν 
προσωρινά, για παράδειγµα, λόγω ασθενείας, διακοπών, εργατικών διαφορών, εκπαίδευσης κλπ. Η απασχόληση 
µπορεί να µετράται µε τον αριθµό των ατόµων ή θέσεων εργασίας σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης ή σε 
εργασθείσες ώρες. Όλες οι σχετικές εκτιµήσεις χρησιµοποιούν τον αριθµό των ατόµων  
**ως µακροχρόνια άνεργοι υπολογίζονται τα άτοµα 15 ετών και άνω που είναι άνεργοι και αναζητούν ενεργά 
εργασία για ένα έτος τουλάχιστον.(Πηγή Eurostat) 

 

Σε ότι αφορά τα τριµηνιαία δεδοµένα, (στοιχεία για το δεύτερο τρίµηνο του 2014  ή τα 
τελευταία διαθέσιµα), τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας µεταξύ των 28 κρατών µελών 
είχαν η Ελλάδα (27,8%), η Ισπανία (24,7%) και η Κροατία (16,6%). Tα χαµηλότερα 
καταγράφηκαν στην Αυστρία και στη Γερµανία (5%). Το χαµηλότερο ποσοστό σε όλη την €πη 
είχε η Νορβηγία (3,3%). 

 

Με βάση πάλι τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ιουλίου 2014, σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν, τον 
Ιούλιο του 2013, η ανεργία αυξήθηκε σε 3 χώρες (Ιταλία, Λουξεµβούργο, Φινλανδία) µειώθηκε 
σε 22 (οι µεγαλύτερες µειώσεις καταγράφονται στην Κροατία από 28.1 % σε 16.2 %, στην 
Ισπανία από 26.2 % σε 24.5 % και στην Πορτογαλία από 16.3 % σε 14.0 %) και παρέµεινε 
σταθερή σε 3.  

 

Τα τριµηνιαία στοιχεία για τους νέους ανέργους 15-24 ετών δείχνουν ότι η Ελλάδα 
εξακολουθεί να έχει την πρωτιά µε ποσοστό 56,5% . Το ίδιο ισχύει και για τους 
µακροχρόνια άνεργους όπου το 1ο τρίµηνο του 2014 το ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 
στο σύνολο του ενεργού πληθυσµού 19,6%. 

 

Απασχόληση – 1ο τρίµηνο 2014 

Σε ότι αφορά τα στοιχεία για το µέγεθος της απασχόλησης, το 1ο τρίµηνο του 2014 
(όπως φαίνεται στον πίνακα 1) στην Ελλάδα κυµάνθηκε στο 52,5 του πληθυσµού, το 
χαµηλότερο στην Ευρώπη. Οι σκανδιναβικές χώρες, η Ελβετία και η Ισλανδία είναι οι 
χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. 

 

Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απασχόληση και την ανεργία – 
τριµηνιαία δεδοµένα 

 

Σύµφωνα µε τα τριµηνιαία δεδοµένα της Ελληνικής στατιστικής Αρχής, το 1ο τρίµηνο του 
2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα και των ανέργων σε 
1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 27,8%, έναντι 27,8% του προηγούµενου τριµήνου και 
27,6% του αντίστοιχου τριµήνου 2013.  

(Με βάση τα µηνιαία δεδοµένα το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας το Ιούνιο του 2014 
ανήλθε σε 27,0% έναντι 27,6% τον Ιούνιο του 2013 και 27,1% το Μάιο του 2014. Το σύνολο 
των απασχολουµένων κατά το Ιούνιο του 2014 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.527.112 άτοµα.) 
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Γράφηµα 1: Η πορεία της ανεργίας (σε χιλιάδες) στην Ελλάδα ανά τρίµηνο την περίοδο 2001-
2014 (Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή) 

 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε 0,6% 
σε σχέση µε το 1ο Τρίµηνο του 2013. Ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση 

µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 0,5% σε σχέση µε το 1ο Τρίµηνο του 2013. 

 
Γράφηµα 2: Η πορεία της απασχόλησης (σε χιλιάδες) στην Ελλάδα ανά τρίµηνο την περίοδο 

2001-2014 (Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή) 
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Πίνακας 2: Τριµηνιαία δεδοµένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την ανεργία και την 
απασχόληση 2013-2014 

Σύνολο 
Εργατικού 
∆υναµικού 

Ποσοστό  
Εργατικού 
∆υναµικού 
(%) επί του 
συνολικού  
πληθυσµού 
(15 ετών 
και άνω) Απασχολούµενοι Άνεργοι 

Ποσοστό 
ανεργίας 

(%) 

Μη 
οικονοµικά 

ενεργοί 

2013 

A΄ τρίµηνο 
2013 4.840,2 52,0 3.504,2 1.336,0 27,6  4.476,3 

Β΄ τρίµηνο 
2013 4.862,9 52,2 3.535,0 1.327,9 27,3  4.448,8 

Γ΄ τρίµηνο 2013 4.854,0 52,2 3.533,7 1.320,3 27,2  4.453,1 
∆΄ τρίµηνο 

2013 4.817,1 51,8 3.479,9 1.337,2 27,8  4.485,6 

2014 
A΄ τρίµηνο 

2014 4.826,0 51,9 3.483,7 1.342,3 27,8  4.469,8 

 

Η ανεργία κατά φύλο, ηλικία και περιφέρεια: 

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 
(56,7%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 61,5%  

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο 
παρελθόν, ανέρχεται στο 23,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι 
(αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» 
άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 71,4%. 
 

Πίνακας 3:  Ανεργία (%), κατά φύλο και οµάδες ηλικιών -1o τρίµηνο 

  2013 2014 
Ηλικία Άντρες Γυναίκες Σύνολο Άντρες Γυναίκες Σύνολο 
Σύνολο 24,9 31,1 27,6 25 31,4 27,8 

15-24 55,1 66,1 60 52,6 61,5 56,7 
25-29 39,3 43,2 41,1 40,7 44,2 42,4 
30-44 22,8 30,2 26,1 23,4 30,8 26,7 
45-64 18,3 21,5 19,6 18,5 22,7 20,3 

65+ 8,3 5,1 7,4 14,4 7,9 12,6 
 

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο µε 30,3% και στην 
Κεντρική Μακεδονία µε 29,9%. το µικρότερο ποσοστό παρατηρείται στο Βόρειο 
Αιγαίο µε 24,4% και στη Πελοπόννησο µε 23,4%. 
 

Πίνακας 4:  Ανεργία (%), κατά περιφέρειες Πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014 
 

  2013 2014 

Σύνολο Χώρας 27,6 27,8 

Ανατολική Μακ & 
Θράκη 26,7 25,4 

Κεντρική 
Μακεδονία 29,7 29,9 

∆υτική Μακεδονία 32 28,4 
Ήπειρος 26,7 28,5 
Θεσσαλία 25,6 25,2 

Ιόνιο 22,8 27,4 

∆υτική Ελλάδα 27 29,7 

Στερεά Ελλάδα 28,2 27,6 
Αττική 28,6 28 

Πελοπόννησος 20,6 23,4 
Βόρειο Αιγαίο 24,2 24,4 
Νότιο Αιγαίο 24,9 30,3 

Κρήτη 26,9 26 
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∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: 
Α΄τρίµηνο 2014  

 
 

 
Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µεταβολή του δείκτη µισθών, για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολο της οικονοµίας, ως προς το αντίστοιχο τρίµηνο του 
προηγούµενου έτους, µε προσαρµογή ως προς τον αριθµό των εργασίµων ηµερών. Τις 
µεγαλύτερες µειώσεις είχαν η Κύπρος σχεδόν 8% κάτω, ακολουθεί η Ελλάδα µε -
3,3%. 
 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟ 1Ο ΤΡΙΜ. 2014 ΣΤΗΝ ΕΕ  
(µε διόρθωση εργάσιµων ηµερών και χωρίς εποχική διόρθωση) 

 

 
(Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 
 
 
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την Ελλάδα (1ου τριµ. 2014) δείχνουν ότι ο δείκτης µισθών στο 
σύνολο της οικονοµίας (όλοι οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας), σε σύγκριση µε τον 
αντίστοιχο δείκτη του 1ου τριµήνου 2013, παρουσίασε µείωση κατά 1,8% έναντι µείωσης 
11,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012. 
 
Όπως φαίνεται από το γράφηµα που ακολουθεί στην εξέλιξη του δείκτη µισθών 1ου τριµήνου 
από το 2006 στο 2014 (έχοντας ως έτος βάσης το 2008=100) από το 2010 και µετά έχουµε 
σταθερή πτωτική τάση µε µεγαλύτερη από το 2012 στο 2013. Να σηµειώσουµε ότι τα στοιχεία 
στο γράφηµα ήταν τα  προσωρινά που δηµοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Ιούνιο και 
έχουν υποστεί µία µικρή διόρθωση. 
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        Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Κόστος εργασίας και δείκτης µισθών στη 

 

 

Στον κλάδο του δηµοσίου και συγκεκριµένα όπως κατηγοριοποιείται 
δραστηριότητα, στη δηµόσια διοίκηση
συνολικό κόστος εργασίας (το οποίο περιλαµβάνει 
και εργοδοτικές εισφορές) εκφρασµένος σε ποσοστιαίες µονάδες, 
το 2008 (=100), για τα πρώτα τρίµηνα των ετών 2009 
τάση µε µεγαλύτερη πτώση από το 2010 στο 2012
 

 

 

(Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014)
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 1ου ΤΡΙΜ. 2009

Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 

 

δείκτης µισθών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Άµυνα, και 
Κοινωνική Ασφάλιση 

Στον κλάδο του δηµοσίου και συγκεκριµένα όπως κατηγοριοποιείται 
διοίκηση άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική

συνολικό κόστος εργασίας (το οποίο περιλαµβάνει επιµίσθια, έκτακτες αµοιβές
εκφρασµένος σε ποσοστιαίες µονάδες, ως δείκτης µε έτος αναφοράς 

για τα πρώτα τρίµηνα των ετών 2009 – 2014 παρουσιάζει σταθερ
τάση µε µεγαλύτερη πτώση από το 2010 στο 2012.   

Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 

67,2

61,2 61,0

2012 2013 2014

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 1ου ΤΡΙΜ. 2009

2014

Συνολικό Κόστος εργασίας χωρίς 

εποχ.διόρθωση
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µυνα, και Υποχρεωτική 

Στον κλάδο του δηµοσίου και συγκεκριµένα όπως κατηγοριοποιείται κατά οικονοµική 
κοινωνική ασφάλιση το 

επιµίσθια, έκτακτες αµοιβές,  µισθούς 
ως δείκτης µε έτος αναφοράς 

2014 παρουσιάζει σταθερή πτωτική 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 1ου ΤΡΙΜ. 2009-

Συνολικό Κόστος εργασίας χωρίς 

εποχ.διόρθωση
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Αντίστοιχα ο δείκτης µισθών στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση για την ίδια περίοδο και χωρίς εποχική 
διόρθωση, παρουσιάζει µεγαλύτερη µείωση από το 1ο τρίµηνο του 2011 στο 1ο του 2013 , 
οπότε και οριστικοποιείται η εφαρµογή των πρώτων µνηµονιακών περικοπών. 
 

 
      (Στοιχεία: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2014 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην Μηνιαία Απεικόνιση Συνταξιοδοτικών 
Παροχών & Προνοιακών Επιδοµάτων του συστήµατος Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων του 
Υπουργείου Εργασίας, ο αριθµός των συνταξιούχων τον Αύγουστο του 2014 ήταν 
2.656.430. Με βάση τα δηµογραφικά που προκύπτουν από την έκθεση για την σύνθεση των 
συνταξιούχων: το 52% των συνταξιούχων είναι γυναίκες (1.389.243). Το 50 % των 
συνταξιούχων λαµβάνει µία σύνταξη, το 35% δύο συντάξεις και 12% λαµβάνει τρείς 
συντάξεις. Το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% µεταξύ 71 – 80 
ετών, το 40% µεταξύ 51-70 ετών. 

 
Πίνακας 5: Κατανοµή κύριων συντάξεων ανά εύρος καταβαλλόµενου ποσού  

 

Εύρος ποσού 
σύνταξης Γήρατος Θανάτου Αναπηρικές Λοιπές 

Σύνολο 
συντάξεων 

0-500 € 638.231,00 268.558,00 136.689,00 82,00 1.043.560,00 

500-1.000€ 773.123,00 281.234,00 105.149,00 2.800,00 1.162.306,00 

1.000-1.500€ 543.958,00 36.636,00 22.949,00 3,00 603.546,00 

1.500-2.000€ 79.192,00 1.071,00 2.184,00 0,00 82.447,00 

2.000-2.500€ 1.511,00 90,00 195,00 0,00 1.796,00 
Άνω των 
2.500€ 776,00 14,00 72,00 0,00 862,00 

Σύνολο 2.036.791,00 587.603,00 267.238,00 2.885,00 2.894.517,00 

91,0
93,9 94,6

80,3
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0,0
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5:ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 1ου ΤΡΙΜ. 

2009-2014

Μισθοί χωρίς εποχ.διόρθωση
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Στον πίνακα 4 όπου αναλύεται η κατανοµή των κύριων συντάξεων ανά εύρος καταβαλλόµενου 
ποσού φαίνεται ότι τον Αύγουστο του 2014 αποδόθηκαν 2.894.517 κύριες συντάξεις εκ των 
οποίων το 70,4% γήρατος, το 20,3% θανάτου, το 9% αναπηρικές και 0,1% (2.885 
συντάξεις) ανήκαν στην κατηγορία λοιπές. 
Σε ότι αφορά το εύρος ποσού, βλέπουµε ότι το 31% των συντάξεων γήρατος κυµαίνονται από 0 
µέχρι 500€. Το 38% στα 500 µε 1000€ και 27% στα 1.500 µε 2.000€.  

 
 

Πίνακας 6: Κατανοµή Νέων Συνταξιούχων ανά Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και κατηγορία 
σύνταξης 

 

 

ΙΚΑ 6.284 50,1% 
Ταµεία Συγχωνευθέντα 
στο ΙΚΑ 538 4,3% 

∆ΗΜΟΣΙΟ 2.594 20,7% 

ΟΑΕΕ 1.763 14,0% 

ΟΓΑ 806 6,4% 

ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ) 359 2,9% 

ΝΑΤ 169 1,3% 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 35 0,3% 

ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ 1 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.549 100,0% 
                                            Πηγή: Η∆ΙΚΑ 2014 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Αυγούστου (πίνακας 6) για την µηνιαία εισροή συνταξιούχων ανά 
ταµείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία σύνταξης, οι συνταξιούχοι για τους οποίους 
αναγγέλθηκε η καταβολή σύνταξης τον Αύγουστο του 2014, ήταν 12.549. Από αυτούς το 
µεγαλύτερο ποσοστό είναι στο ΙΚΑ (µαζί µε τα συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ ταµεία φτάνει 
το 54,4%) και ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου σε ποσοστό 20,7%. 
 

ΕΛΛΑ∆Α: ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
(στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών, 2014) 

 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον οικογενειακό προϋπολογισµό των 
νοικοκυριών είναι ετήσια και αναφέρονται στο προηγούµενο έτος από την έκδοση του 
τελευταίου δελτίου τύπου. Τα στοιχεία που παρουσιάζουµε εδώ έχουν ως τελευταίο έτος 
αναφοράς το 2013 ενώ παρουσιάζονται συγκριτικά από το 2009. 
 
Πτώση 31,5% στη µέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στο διάστηµα 2009 - 2013 
 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισµών (ΕΟΠ) του 2013 δείχνουν 
µείωση της µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών από 2.203,55 € το 2009 (σε σταθερές 
τιµές 2013) σε 1.509,39€ το 2013, η οποία αντιστοιχεί σε µείωση 31,5%. Σε σχέση µε το 
2012, η µείωση της ΜΜ∆ είναι 7,8% (1.509 €, από 1.637 € το 2012) 
 

• Το 2013, όπως και το 2012, το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών επί του συνολικού 
οικογενειακού προϋπολογισµού, 20,4%, ήταν σε είδη διατροφής. Ακολουθεί η  στέγαση 
µε 13,7% και οι µεταφορές µε 12, 5%. Μεγαλύτερη µείωση στη µέση µηνιαία 
δαπάνη των νοικοκυριών σε € (τρέχουσες τιµές) στις υποκατηγορίες δαπανών 
καταγράφεται στα υγρά καύσιµα (-17,56 €), στα εστιατόρια (-14,82 €), και στη 
κίνηση µεταφορικών µέσων (-9,74 €), σε σχέση µε το προηγούµενο έτος 
(2012), ενώ µεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα φάρµακα (5,11 €). 



 

• Σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, συγκριτικά από το 2012 στο 2013, 
µειώθηκε κατά 31,3% ο αριθµός 
κεντρική θέρµανση ως κύρια πηγή θέρµανσης.
Επιπλέον ενώ η µέση µηνιαία ποσότητα κατανάλωσης υγρών καυσίµων και φυσικού 
αερίου στην κύρια κατοικία µειώθηκε κατά 46,1% και 3,2% αντίστοιχα, αυξήθηκε η 
µέση µηνιαία ποσότητα κατανάλωσης στερεών καυσίµων (καυσόξυλα, κλπ.), κατά 20,7 
%.  

• Σε ότι αφορά τις οικονοµικές ανισότητες το µερίδιο της µέσης δαπάνης του 
πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 5,7 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο 
της µέσης δαπάνης του φτωχότερου 20%.
αφορά το είδος της δαπάνης όπου το 20% του φτωχότερου πληθυσµού δαπανά το 
32,3% της συνολικής δαπάνης του για είδη διατροφής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 
πλουσιότερο 20% του πληθυσµού είναι 13,5%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009

                    Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας για τα έτη 
2009-2012 (βλ. ∆.Τ ΕΛΣΤΑΤ), 
παρουσιάζει σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 
2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας 
σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 
σχέση µε τις δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία, η συµβολή του 
δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει µείωση από 69,5% το έτος 
2009 σε 68.0% το έτος 2012. 
 

Σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, συγκριτικά από το 2012 στο 2013, 
µειώθηκε κατά 31,3% ο αριθµός των νοικοκυριών που χρησιµοποιούν την 
κεντρική θέρµανση ως κύρια πηγή θέρµανσης. 
Επιπλέον ενώ η µέση µηνιαία ποσότητα κατανάλωσης υγρών καυσίµων και φυσικού 
αερίου στην κύρια κατοικία µειώθηκε κατά 46,1% και 3,2% αντίστοιχα, αυξήθηκε η 

α κατανάλωσης στερεών καυσίµων (καυσόξυλα, κλπ.), κατά 20,7 

Σε ότι αφορά τις οικονοµικές ανισότητες το µερίδιο της µέσης δαπάνης του 
πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 5,7 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο 
της µέσης δαπάνης του φτωχότερου 20%. Επιπλέον υπάρχουν διαφορές και σε ότι 
αφορά το είδος της δαπάνης όπου το 20% του φτωχότερου πληθυσµού δαπανά το 
32,3% της συνολικής δαπάνης του για είδη διατροφής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 
πλουσιότερο 20% του πληθυσµού είναι 13,5%. 

 
ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009

Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας για τα έτη 
), η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ω

παρουσιάζει σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 
2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας 
σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 
σχέση µε τις δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία, η συµβολή του 
δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει µείωση από 69,5% το έτος 
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Σε ότι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, συγκριτικά από το 2012 στο 2013, 
των νοικοκυριών που χρησιµοποιούν την 

Επιπλέον ενώ η µέση µηνιαία ποσότητα κατανάλωσης υγρών καυσίµων και φυσικού 
αερίου στην κύρια κατοικία µειώθηκε κατά 46,1% και 3,2% αντίστοιχα, αυξήθηκε η 

α κατανάλωσης στερεών καυσίµων (καυσόξυλα, κλπ.), κατά 20,7 

Σε ότι αφορά τις οικονοµικές ανισότητες το µερίδιο της µέσης δαπάνης του 
πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 5,7 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο 

υπάρχουν διαφορές και σε ότι 
αφορά το είδος της δαπάνης όπου το 20% του φτωχότερου πληθυσµού δαπανά το 
32,3% της συνολικής δαπάνης του για είδη διατροφής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 

ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2009-2013  

 

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δίνει το Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας για τα έτη 
η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το ΑΕΠ, 

παρουσιάζει σταθερή πτωτική τάση από 10.03%, 9.34%, 9.67% σε 9.16% του ΑΕΠ για τα έτη 
2009, 2010 , 2011 και 2012 αντίστοιχα, ενώ οι συνολικές δηµόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας 
σηµείωσαν µείωση κατά 2.0% το έτος 2011 έναντι του 2010 και κατά 12.6% το 2012 σε 
σχέση µε τις δαπάνες του έτους 2011. Σύµφωνα πάλι µε τα ίδια στοιχεία, η συµβολή του 
δηµόσιου τοµέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρουσιάζει µείωση από 69,5% το έτος 

 



 

 
 
 
Φαρµακευτική και νοσοκοµειακή δαπάνη
δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 52,8% την περίοδο 2009 
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η 
φαρµακευτική αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγ
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια και υπηρεσίες από 
ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη σίτιση και εστίαση, τη 
συντήρηση κ.λπ.) µειώθηκαν, κατά 52,8% την περ
2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013). Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης, µε βάση το 2009 
17,13%. 
  
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ 2009

 
 

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆
 
 
 
Το 2013 το σύνολο των πληρωµένων (µέχρι 
εκπαίδευση  ήταν 5,5 δισ. €. 
πληρωµένων δηµοσίων δαπανών 
από 6,4 δισ. € το 2005 σε 7,7 δισ. 
συγκεκριµένες δαπάνες µειώνονται κατά
µεταβολής -6.4%.  Θα πρέπει να σηµει
του ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο ήταν 3 φορές µι
 

Φαρµακευτική και νοσοκοµειακή δαπάνη: Με βάση τα στοιχεία του Esynet, 
δαπάνες έχουν µειωθεί κατά 52,8% την περίοδο 2009 - 2013: η έκθεση του Ινστιτούτου 
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η 
φαρµακευτική αγορά στην Ελλάδα: Στοιχεία και Γεγονότα 2013» δείχνει ότι οι δαπάνες για 
υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια και υπηρεσίες από 
ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη σίτιση και εστίαση, τη 
συντήρηση κ.λπ.) µειώθηκαν, κατά 52,8% την περίοδο2009 – 2013 (από 2,807 δισ. ευρώ το 
2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013). Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης, µε βάση το 2009 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ 2009-2013, (σε εκ. 

 
 
 
 

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆

το σύνολο των πληρωµένων (µέχρι 30/9/2013) ∆ηµοσίων ∆απανών για την 
€. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005

πληρωµένων δηµοσίων δαπανών για την εκπαίδευση αυξάνονται κατά 21,4% ή κατά 1,3
το 2005 σε 7,7 δισ. € το 2008. Ωστόσο την περίοδο
πάνες µειώνονται κατά -28,3% (ή 2,2 δισ. €) µε µέσο 

6.4%.  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αντίστοιχος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής 
ώρας την ίδια περίοδο ήταν 3 φορές µικρότερος (-2,1%). 

12

τα στοιχεία του Esynet, οι λειτουργικές 
: η έκθεση του Ινστιτούτου 

Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Μελετών (ΙΟΒΕ) (Ιούλιος 2014) µε τον τίτλο: «Η 
ονότα 2013» δείχνει ότι οι δαπάνες για 

υγειονοµικό υλικό, φάρµακα, ορθοπεδικό υλικό, χηµικά αντιδραστήρια και υπηρεσίες από 
ιδιωτικές εταιρείες (αφορούν την ασφάλεια, την καθαριότητα, τη σίτιση και εστίαση, τη 

2013 (από 2,807 δισ. ευρώ το 
2009 σε 1,324 δισ. ευρώ το 2013). Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης, µε βάση το 2009 - ήταν 

2013, (σε εκ. €) Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ίων ∆απανών για την 
τη διάρκεια της περιόδου 2005-2008 το σύνολο των 

υξάνονται κατά 21,4% ή κατά 1,3δισ. €, 
Ωστόσο την περίοδο 2008-2013 οι 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
ωθεί ότι αντίστοιχος µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής  
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Στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2014 προϋπολογίζεται για την εκπαίδευση το ποσό των 5,1 
δισ. €, ποσό µειωµένο κατά 7,9% έναντι του αντίστοιχου του 2013 και παρά την 
οριακή αύξηση του ΑΕΠ για το 2014. 

 

Σχολικές µονάδες και διδακτικό προσωπικό στη Β’βάθµια και Α’βάθµια εκπαίδευση – 
συγκριτικά των ετών 2013 – 2014 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ  (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞHΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 
13/14 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

12/13 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

13/14 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 

12/13 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ                        1.747 1.823 -76 34.428 36.853 -2.425 

 ∆ηµόσια 
ηµερήσια              1.582 1.653 -71 31.710 34.067 -2.357 
 Ιδιωτικά 
ηµερήσια       91 97 -6 2.039 2.094 -55 
 ∆ηµόσια 
εσπερινά            74 72 2 679 687 -8 
 Ιδιωτικά 
εσπερινά            0 1 -1 0 5 -5 

         Στοιχεία Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014 

 
Με βάση τα στοιχεία έναρξης του σχολικού έτους 2013/14 και 2012/13 που δίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΉ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΡΧΉ, τα δηµόσια γυµνάσια (ηµερήσια και εσπερινά) στην έναρξη του σχολικού 
έτους 2012 - 2013, ήταν  1.725 στα οποία υπηρετούσαν 34.754 καθηγητές. Οι αντίστοιχοι 
αριθµοί για την έναρξη του επόµενου σχολικού έτους ήταν µειωµένοι κατά 71 µονάδες 
(ηµερήσια) και κατά 2.365 εκπαιδευτικούς. 
 
 
 

          Στοιχεία Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014 

 
Στην έναρξη του σχολικού έτους 2012 - 2013, τα δηµόσια λύκεια ανέρχονταν σε 1.242 στα 
οποία υπηρετούσαν 23.316 καθηγητές. Για το σχολικό έτος 2013/14 οι σχολικές µονάδες 
µειώθηκαν σε 1209 (33 λιγότερες) και το εκπαιδευτικό προσωπικό σε 21.459, (1865 λιγότεροι 
εκπαιδευτικοί). 
 

ΛΥΚΕΙΑ   (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞHΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ) 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ 

13/14 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΥΚΕΙΩΝ 

12/13 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΣΥΝΟΛΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΩΝ 

13/14 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΩΝ12/13 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ                        

1302 1339 -37 23132 25158 -2.026 
 ∆ηµόσια 
ηµερήσια              1142 1175 -33 20925 22790 -1.865 
 Ιδιωτικά 
ηµερήσια            91 95 -4 1652 1824 -172 
 ∆ηµόσια 
εσπερινά            67 67 0 534 526 8 
 Ιδιωτικά 
εσπερινά            2 2 0 21 18 3 
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Στην αρχή του σχολικού έτους 2012 - 2013, τα δηµόσια δηµοτικά σχολεία ήταν 4.368 και 
υπηρετούσαν σε αυτά 60.405. Οι αντίστοιχοι αριθµοί για το σχολικό έτος 2013/14 ήταν 4.331 
µονάδες (37 λιγότερες) και 59.699 δάσκαλοι (706 λιγότεροι). 
 
 
 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞHΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ) 

  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤ

ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

13/14 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩ
Ν ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

12/13 

ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗ 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 
13/14 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕ
Σ 12/13 

ΜΕΤΑΒ
ΟΛΗ   

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                                       4665 4716 -51 63287 64166 -879 

   ∆ΗΜΟΣΙΑ                                                            4331 4368 -37 59699 60405 -706 
   Ι∆ΙΩΤΙΚΑ                                                           334 348 -14 3588 3761 -173 

Στοιχεία Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014 

 




