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Συντομογραφίες  

ΑΑΔΕ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

EE Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΛΣΤΑΤ Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΠΕ Περιφερειακές Ενότητες 

ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

ΡΜ Ρυθμός μεταβολής 

EU-SILC European Union Statistics on Income and Living Conditions 

GE General Entropy index (δείκτης γενικής εντροπίας) 
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Επιτελική Σύνοψη 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη «Έρευνα Εισοδήματος του Εθνικού Μηχανισμού» του 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το παρόν, αποτελεί 

παραδοτέο στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

Βασικός σκοπός της έκθεσης είναι να βάλει τις βάσεις και να χαρτογραφήσει την πραγματική 

διάσταση και τη σύσταση της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από την 

ανάλυση εισοδημάτων. Για την ολιστική απεικόνιση της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητο να 

προβούμε σε μία συγκριτική σύνθεση διαφόρων πτυχών της οικονομίας πέρα από τα εισοδήματα 

όπως το παραγώμενο προϊόν, οι ανισότητες, η αγορά εργασίας. Συνδυάζοντας αυτές τις θεματικές 

η παρούσα έκθεση διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: 

• Ενότητα 1: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μέσα από την συγκρητική εξέταση της 

παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 2: Συνθήκες διαβίωσης, ανισότητες και φτώχεια μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων για τις εισοδηματικές ανισότητες στο σύνολο της χώρας και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

• Ενότητα 3: Απασχόληση και συνθήκες εργασίας μέσα από την ανάλυση μικροδεδομένων 

για την αγορά εργασίας στο σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 4: Ανεργία και το προφίλ του μέσου ανέργου μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 5: Εισοδήματα και μισθολογικό χάσμα φύλων μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων και μακροδεδομένων για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης συλλέχθησαν και αναλύθηκαν δεδομένα σε δύο (2) 

επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει πρωτογενή δεδομένα τα οποία συλλέγονται με τη μορφή 

ερωτηματολογίων από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία σχετικά με τις «Στατιστικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- Statistics on Income and Living 

Conditions)» και αφορά στις χρονιές 2002-2013. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει δευτερογενή 

δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, την Ανεξάρτητη Αρχή 
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Δημοσίων Εσόδων, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Στατιστική και αφορούν στα έτη 

2000-2019 (ή κατά περιπτώσεις έως το 2017 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι κατά την διάρκεια της περιόδου που μελετήθηκε, παρά την 

Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση, οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε επίπεδο Περιφερειακών 

Ενοτήτων (νομών) μειώθηκαν όταν μετρούνται σε πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

(σε τιμή βάσης 2015, σε ευρώ).  Ταυτόχρονα όμως τα αρνητικά αποτελέσματα της πρόσφατης 

οικονομικής κρίσης είναι εμφανή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τόσο εξετάζοντας το ΑΕΠ 

σε τρέχουσες τιμές αλλά και εξετάζοντας σε μικροοικονομικό επίπεδο τις συνθήκες διαβίωσης και 

εργασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας. Παρότι στα περισσότερα στατιστικά μεγέθη και 

στατιστικούς δείκτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται να ακολουθεί τις τάσεις και τα 

κατά κεφαλήν μεγέθη της χώρας, σε απόλυτα μεγέθη υπολείπεται τόσο συγκριτικά με τον εθνικό 

μέσο όρο όσο και με άλλες περιφέρειες. Η παρούσα έκθεση σκιαγραφεί κάποιους παράγοντες που 

θα μπορούσαν να αποτελούν αιτία αυτού του φαινομένου, ωστόσο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση παρεμβάσεων/ πολιτικών που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, απαιτούνται 

περισσότερα δεδομένα κυρίως σε μικροοικονομικό επίπεδο Νομών και Δήμων. 
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Ενότητα 1: Προφίλ Περιφέρειας 

1.1. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Στην παρούσα ενότητα σκιαγραφείται το προφίλ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σε 

διοικητικό, οικονομικό, πληθυσμιακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο.  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση (18.811 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα) και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Η Περιφέρεια διαιρείται σε επτά (7) 

Περιφερειακές Ενότητες1 (ΠΕ), οι οποίες ταυτίζονται γεωγραφικά με τους νομούς που την 

απαρτίζουν και σε τριάντα οκτώ (38) Δήμους2.  

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), για το 2019, ο πληθυσμός της ΠΚΜ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Όρους) ανέρχεται σε 1.873.777 κατοίκους εκ των οποίων 

970.745 (ή 51,81 %) είναι γυναίκες και 903.032 είναι άνδρες (48,19 %). Ο πληθυσμός της ΠΚΜ την 

κατατάσσει ως την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, μετά την Αττική, με ποσοστό 17,4% 

του συνολικού πληθυσμού της. Παράλληλα, πληθυσμιακά η ΠΚΜ είναι  έως και 9 φορές μεγαλύτερη 

από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της χώρας (στοιχεία 01/01/2019). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας το οποίο οφείλουμε να σκιαγραφήσουμε πριν 

προχωρήσουμε στην αναλυτική έκθεση εισοδημάτων είναι το κατά κεφαλήν εισόδημά της   (κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ) που αντιστοιχεί στον κάθε κάτοικο και αποτελεί βασικό 

μέτρο ευημερίας των κοινωνιών.  

Σε ότι αφορά στο παραγόμενο  ΑΕΠ, το Γράφημα 1 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξή του σε 

τρέχουσες τιμές κατά κεφαλήν για το σύνολο της Ελλάδας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και τις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες που την απαρτίζουν, για την περίοδο 2000-2017 

με στοιχεία που έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.  

Όπως παρουσιάζεται στο γράφημα, τόσο η ΠΚΜ στο σύνολό της, όσο και οι επιμέρους ΠΕ που την 

απαρτίζουν υπολείπονται σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Την χρονική περίοδο που 

 
1 Π.Ε.: Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, Πέλλας με 
έδρα την Έδεσσα, Πιερίας με έδρα την Κατερίνη, Σερρών με έδρα τις Σέρρες, Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο 
2 Δήμοι: Αλεξάνδρειας, Αλμωπίας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Αμφίπολης, Αριστοτέλη, Βέροιας, Βισαλτίας, 
Βόλβης, Δέλτα, Δίου Ολύμπου, Έδεσσας, Εμμ. Παππά, Ηράκλειας, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, 
Καλαμαριάς, Κασσάνδρας, Κατερίνης, Κιλκίς, Κορδελιού - Ευόσμου, Λαγκαδά, Νάουσας, Νεάπολης - Συκεών, 
Νέας Ζίχνης, Ν.Προποντίδας, Παιονίας, Παύλου Μελά, Πέλλας, Πολυγύρου, Πύδνας - Κολινδρού, Πυλαίας - 
Χορτιάτη, Σερρών, Σιθωνίας, Σιντίκης, Σκύδρας, Χαλκηδόνος, Ωραιοκάστρου 
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παρατηρούμε, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 13.071 και 21.845 ευρώ ενώ 

αντίστοιχα ο μέσος όρος της ΠΚΜ μεταξύ 10.790 και 16.794 ακολουθώντας σε όλες τις περιόδους 

την τάση της ελληνικής οικονομίας, χωρίς χρονική καθυστέρηση, τόσο στη φάση μεγέθυνσης του 

οικονομικού κύκλου όσο και σε αυτή της ύφεσης που παρατηρείτε μετά το 2009 και σχετίζεται με 

τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική Κρίση.  

 

Γράφημα 1 ΑΕΠ κκ σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2000-2017 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές όμως δεν δύναται να αποδώσει πλήρως την κατάσταση 

της οικονομίας σε περιφερειακό και υπό περιφερειακό επίπεδο, ειδικά μάλιστα όταν 

αναφερόμαστε σε διαχρονικές συγκρίσεις.    

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει διάκριση μεταξύ των ονομαστικών ή τρεχουσών ή 

ακαθάριστων μεγεθών και των πραγματικών. Τα ακαθάριστα μεγέθη αναφέρονται σε μεγέθη π.χ. 

τιμές, που διαμορφώνονται ή επικρατούν σε κάθε έτος, με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην χώρα π.χ. το επίπεδο τιμών την δεδομένη χρονική περίοδο. Ωστόσο, μία τέτοια 

θεώρηση δεν διευκολύνει τις διαχρονικές συγκρίσεις οικονομικών μεγεθών ακόμα και του ίδιου 
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μεγέθους π.χ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς οι τιμές τους έχουν διαμορφωθεί κάτω από διαφορετικές 

οικονομικές συνθήκες. Αυτό υποδηλώνει ότι, αναφερόμαστε στον όγκο του μεγέθους αλλά όχι στην 

αγοραστική του αξία, δηλαδή στο τι μπορεί να αγοράσει.  

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην παρούσα μελέτη μετατρέπουμε τις 

τρέχουσες τιμές σε πραγματικές τιμές χρησιμοποιώντας δεδομένα για τους αποπληθωριστές του 

ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα3. Οι νέες τιμές4 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζονται σε 

πραγματικές τιμές με μονάδα βάσης το 2015 στο Γράφημα 2 και τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος.  

Από το Γράφημα 2 μπορούμε να αποκτήσουμε μία πληρέστερη εικόνα για την οικονομία της ΠΚΜ 

και των ΠΕ σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Την δεκαετία που προηγείται τις οικονομικής κρίσης 

του 2010 (2000-2010) τα στοιχεία δείχνουν ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν μία 

Περιφέρεια δύο «ταχυτήτων» απαρτιζόμενη από Περιφερειακές ενότητες με κ.κ. ΑΕΠ το οποίο 

ακολουθούσε τόσο την τάση όσο και τα επίπεδα του μέσου όρου της χώρας καθώς και από 

Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες παρουσίαζαν κ.κ. ΑΕΠ έως και 3 φορές μικρότερο από τον 

αντίστοιχο Ελληνικό μέσο όρο.  

Η συνολική συρρίκνωση του κατά κεφαλήν προϊόντος που ακολούθησε το σύνολο της χώρας την 

τελευταία δεκαετία (2010-2010), φαίνεται ότι οδήγησε σε μία υπό όρους σύγκλιση μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ. Βάσει του Διαγράμματος 1 και της εξέλιξης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η σχετική σύγκλιση μεταξύ των ΠΕ 

προέρχεται από τη σταδιακή προσαρμογή των τιμών σε μικροοικονομικό επίπεδο. Στον Πίνακα 1 

του  Παραρτήματος παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του Γραφήματος 2 καθώς και οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την περίοδο που εξετάζουμε. 

 
3 Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια 
σε αναπτυσσόμενες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση 
της φτώχειας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα της 
Παγκόσμιας Τράπεζας ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.worldbank.org/ ενώ ο σύνδεσμος 
https://data.worldbank.org/ αφορά στην βάση δεδομένων. 
4 Για να γίνει η μετατροπή από ονομαστικά σε πραγματικά μεγέθη, χρειάζεται να αφαιρεθεί το επίπεδο τιμών. Η 
διαδικασία ονομάζεται αποπληθωρισμός και είναι απαραίτητο βήμα των εμπειρικών μελετών που περιλαμβάνουν 
νομισματικά μεγέθη. Οι αποπληθωριστές για το ΑΕΠ είναι διαθέσιμοι από εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων όπως 
για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα. Συγκεκριμένα, ο σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε τις διαθέσιμες τιμές σε 
ένα κοινό έτος βάσης, το οποίο τις περισσότερες φορές επιλέγεται αυθαίρετα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην 
ανάλυση. Η διαδικασία αποπληθωρισμού περιλαμβάνει την δημιουργία έτους βάσης για τους αποπληθωριστές, με το 
έτος βάσης να λαμβάνει την τιμή 1 (ή 100). Τιμές αποπληθωριστών μεγαλύτερες ή μικρότερες από την μονάδα 
υποδηλώνουν αύξηση ή μείωση των τιμών του συγκεκριμένου έτους σε σχέση με το έτος βάσης. Για παράδειγμα, 
αποπληθωριστής ίσος με 0.8 δηλώνει ότι το επίπεδο τιμών το συγκεκριμένο έτος ήταν 20% χαμηλότερο συγκριτικά 
με το έτος βάσης. Έπειτα, τα ονομαστικά μεγέθη διαιρούνται με τους αντίστοιχους αποπληθωριστές, αφαιρώντας 
έτσι το επίπεδο τιμών, και λαμβάνουμε το πραγματικό μέγεθος.  
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  .  

Γράφημα 2 ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων 2000-2017 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σε περιφερειακό ή και νομαρχιακό επίπεδο ο 

δείκτης για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεμονομένα  δεν επαρκεί ώστε να αποτύπωσει και να 

χαρτογράφησει την ευημερία των κατοίκων. Για την σαφέστερη αποτύπωση του βαθμού ευημερίας 

της ΠΚΜ, η παρούσα έκθεση θα εξετάσει τα επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων σε επίπεδο 

περιφέρειας καθώς και τα επίπεδα ανεργίας, απασχόλησης και εισοδημάτων σε επίπεδο ΠΚΜ και 

ΠΕ.  

1.2  Τομεακή διάρθρωση ανά περιφερειακή ενότητα 

Σχετικά με τη σύσταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της γεωμορφολογίας του εδάφους, παρατηρείται 

μετατόπιση του κέντρου βάρους της απασχόλησης και της παραγωγής προς τον τριτογενή τομέα και 

κυρίως του τουρισμό. Ο δευτερογενής τομέας συρρικνώνεται ενώ ο πρωτογενής σταθεροποιείται5. 

 
5 Ιακωβίδης, 2014 
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Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 1.1 παρουσιάζει το ποσοστό συμμετοχής και την μεταβολή αυτού για τον 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα μεταξύ των ετών 2009 και 2015 για το σύνολο της 

χώρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά καθώς και για τις επιμέρους περιφερειακές 

της ενότητες. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, παρατηρούμε ότι οι νομοί Ημαθίας, Πέλλας και 

Σερρών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Στον δευτερογενή καταγράφεται ότι ο νομός Κιλκίς 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή, ενώ οι νομοί Πέλλας, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης 

εμφανίζονται γύρω από τον μέσο όρο της Περιφέρειας συνολικά. Στον τριτογενή τομέα ο νομός 

Χαλκιδικής κυριαρχεί αγγίζοντας το 82% (κυρίως λόγω του τουρισμού)  ενώ ακολουθεί ο νομός 

Θεσσαλονίκης με 80% περίπου.     

 

 Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 
 2009 2015 Μεταβολή 2009 2015 Μεταβολή 2009 2015 Μεταβολή 
Σύνολο χώρας 3.10 4.40 1.30 17.10 16.20 -0.90 79.70 83.00 3.30 
Περιφέρεια (ΜΟ) 4.60 6.10 1.50 19.00 17.10 -1.90 76.40 76.80 0.40 
Ημαθία 14.30 19.00 4.70 20.30 19.70 -0.60 65.40 61.30 -4.10 
Θεσσαλονίκη 1.40 2.00 0.60 18.80 17.50 -1.30 79.80 80.40 0.60 
Κιλκίς 9.50 9.30 -0.20 31.80 27.50 -4.30 58.60 63.30 4.70 
Πέλλα 15.20 20.00 4.80 21.30 17.60 -3.70 63.60 62.30 -1.30 
Πιερία 7.30 8.00 0.70 15.90 13.10 -2.80 76.80 79.00 2.20 
Σέρρες 11.10 13.60 2.50 15.70 14.20 -1.50 73.20 72.20 -1.00 
Χαλκιδική 5.60 7.60 2.00 16.60 9.70 -6.90 77.80 82.70 4.90 

Πίνακας 1.1. Τομεακή διάρθρωση των περιφερειακών ενοτήτων. 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή -  Αγειρίτης και Νικολαϊδης (2019). 

 

Σύμφωνα με τους Αγειρίτη και Νικολαϊδη (2019), αναφορικά με τη σύσταση του πρωτογενούς τομέα 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεσπόζουσα θέση κατέχουν η φυτική παραγωγή, τα 

φρούτα και τα δημητριακά. Ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει άνιση συμμετοχή καθώς υπάρχουν 

κλάδοι οι οποίοι σε όρους απασχόλησης υπερτερούν (κατασκευή ειδών ένδυσης, 

κλωστοϋφαντουργικών υλών) και άλλοι που υπολείπονται (κλάδοι χημικών ουσιών, βασικών 

φαρμακευτικών ειδών, ηλεκτρονικών υπολογιστών). Συγκεκριμένα, η βιομηχανία τροφίμων 

αντιπροσωπεύει το 1/3 της απασχόλησης στην χώρα. Σχετικά με τον τριτογενή τομέα, το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στον τομέα του τουρισμού όπου μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει την τρίτη θέση στη δυναμικότητα του συνόλου των ξενοδοχειακών 

μονάδων (12,2%), των δωματίων (11,3%) και των κλινών (11,3%), μετά τις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου 

και Κρήτης, οι οποίες μαζί συγκεντρώνουν περίπου το 40-50% των αντίστοιχων μεγεθών. 

Ακολουθούν οι Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην 

μελέτη των Αγειρίτη και Νικολαϊδη (2019). 
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Συνολικά, το παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας συντίθεται ως ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με  

μεγάλη συγκέντρωση σε λίγους κλάδους της βιομηχανίας και της πρωτογενούς παραγωγής, κατά 

κανόνα έντασης εργασίας και κεφαλαίου, καθώς και στον κλάδο των υπηρεσιών.   
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Ενότητα 2. Συνθήκες διαβίωσης, ανισότητες και φτώχεια 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλύσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, τις ανισότητες 

και τη φτώχεια τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα 

στοιχεία των αναλύσεων βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα του ερωτηματολογίου European 

Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)6. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία 

παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για την διαβίωση, τη φτώχεια και την η έκταση των 

ανισοτήτων στην ΠΚΜ μέσω του υπολογισμού ευρέως αποδεκτών δεικτών κοινωνικών και 

εισοδηματικών ανισοτήτων. 

Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν στον βασικό δείκτη που είναι το ποσοστό «ατόμων που 

διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού7» καθώς και σε δύο από τις τέσσερεις 

κατηγορίες μεταβλητών που περιλαμβάνει. Σύμφωνα με την Eurostat   είναι όλες μετρημένες σε 

ποσοστό επί του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που απαρτίζουν τον βασικό δείκτη 

είναι: 

• «ποσοστό κινδύνου φτώχειας8»,  
• το «ποσοστό σοβαρής υλικής στέρησης9»,  
• το «ποσοστό ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας10» και  
• το «ποσοστό σοβαρής στέρησης στέγασης».  

 
6 https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
7 Άτομα που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή αντιμετωπίζουν σοβαρή υλική στέρηση ή ζουν σε νοικοκυριά με πολύ 
χαμηλή ένταση εργασίας. Τα άτομα προσμετρώνται μόνο μία φορά, ακόμη και αν βρίσκονται σε διάφορους υπο-
δείκτες. Σε κίνδυνο φτώχειας είναι τα άτομα με ένα ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου 
φτώχειας, το οποίο ορίζεται στο 60 % του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές 
μεταβιβάσεις). Η υλική στέρηση καλύπτει δείκτες που αφορούν την οικονομική ένταση και τα διαρκή αγαθά. Σοβαρά 
υλικά άποροι έχουν συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται σοβαρά από την έλλειψη πόρων, και βιώνουν 
τουλάχιστον 4 από τα 9 ακόλουθα είδη στερήσεων: δεν έχει χρήματα i) την πληρωμή των μισθωμάτων ή των 
λογαριασμών χρησιμότητας, ii) να διατηρείται το σπίτι αρκετά ζεστό, iii) αντιμετωπίζουν απρόβλεπτα έξοδα, iv) 
καταναλώνουν κρέας, ψάρια ή ισοδύναμο πρωτεϊνών κάθε δεύτερη ημέρα, v) εβδομαδιαίες διακοπές μακριά από το 
σπίτι, vi) αυτοκίνητο, vii) πλυντήριο, viii) έγχρωμη τηλεόραση, ή ix) ένα τηλέφωνο. Τα άτομα που ζουν σε 
νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι εκείνα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικες 
(ηλικίας 18-59 ετών) εργάζονται λιγότερο από το 20% του συνολικού εργατικού δυναμικού τους το τελευταίο έτος. 
8 Ορίζεται ως «τα άτομα με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας, το οποίο 
καθορίζεται στο 60% του εθνικού μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος». 
9  Σύμφωνα με την περιγραφή της Eurostat, «Η συλλογή "υλική στέρηση" καλύπτει δείκτες που αφορούν την 
οικονομική ένταση, τα διαρκή αγαθά, τη στέγαση και το περιβάλλον της κατοικίας. Σοβαρά υλικά άποροι έχουν 
συνθήκες διαβίωσης που περιορίζονται σοβαρά από την έλλειψη πόρων, και βιώνουν τουλάχιστον 4 από τα 9 
ακόλουθα είδη στερήσεων: δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα i) να πληρώνουν ενοίκιο ή λογαριασμούς 
χρησιμότητας, ii) να μένουν στο σπίτι αρκετά ζεστά, iii) να αντιμετωπίζουν απροσδόκητα έξοδα, iv) να τρώνε κρέας, 
ψάρι ή ισοδύναμο πρωτεΐνης κάθε δεύτερη ημέρα, v) εβδομαδιαίες διακοπές μακριά από το σπίτι, vi) ένα αυτοκίνητο, 
vii) ένα πλυντήριο, viii) μια έγχρωμη τηλεόραση, ix) ένα τηλέφωνο. 
10 Τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας είναι άτομα ηλικίας 0-59 ετών που ζουν σε 
νοικοκυριά, όπου οι ενήλικες εργάζονται λιγότερο από το 20% του συνολικού εργατικού δυναμικού τους κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους. 
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Αξίζει να διευκρινιστεί ότι για τις δύο τελευταίες κατηγορίες, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ενώ 

για τις κατηγορίες με διαθέσιμα δεδομένα, υπάρχουν καταχωρήσεις μόνο για τα έτη 2018 και 2019 

σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό, ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2.1) 

περιλαμβάνει τις τιμές και τον ρυθμό μεταβολής (ΡΜ) μεταξύ 2018-2019 για τις τρεις πρώτες 

μεταβλητές. 

Παρατηρούμε επίσης ότι στο σύνολο της χώρας, το ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού εμφανίζεται μειωμένο κατά 6% μεταξύ των δύο διαθέσιμων 

περιόδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει βελτίωση στην ευημερία των ατόμων αυτών. 

Παρόλα αυτά, η εικόνα που παρατηρείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι 

διαφοροποιημένη από αυτή του συνόλου της χώρας. Οι ρυθμοί μεταβολής των μεταβλητών που 

αναφέρονται σε μια γενικότερη υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και άμβλυνση της 

ευημερίας, εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς.  

Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2018 και 2019 το ποσοστό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο 

φτώχειας είναι περίπου 4%, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας ανήλθε στο 9%, ενώ το ποσοστό του 

πληθυσμού με σοβαρή υλική υστέρηση αγγίζει το 21%. Αυτό σημαίνει ότι, στο σύνολο της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ένας στους πέντε κατοίκους έχει σοβαρή υλική υστέρηση, 

όπως φαίνεται στο Πίνακα 2.1. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλεται στη μείωση 

της ευημερίας της προηγούμενης περιόδου όπως αυτή αποτυπώθηκε στα γραφήματα της Ενότητας 

1 (Γραφήματα 1 και 2). 

 Ελλάδα ΠΚΜ 

 2018 2019 ΡΜ 2018 2019 ΡΜ 

Άτομα που διατρέχουν  

κίνδυνο φτώχειας ή  

κοινωνικού αποκλεισμού 

31.80 

 

30 

 

-0.06 30.4 

 

31.7 

 

0.04 

 

Ποσοστό κινδύνου 

φτώχειας 

18.50 17.9 

 

-0.03 18.9 

 

20.60 

 

0.09 

 

Σοβαρή υλική στέρηση 16.70 16.2 -0.03 14.10 17.10 0.21 

Πίνακας 2.1. Συνθήκες διαβίωσης και φτώχεια, 2018-2019. - Πηγή: Eurostat. 

Σε ότι αφορά στις κοινωνικές ανισότητες όπως αυτές αποτυπώνονται από τα εισοδημάτα, ο όρος 

«ανισότητα» αναφέρεται στην άνιση κατανομή του εισοδήματος σε όλο τον πληθυσμό μιας χώρας 
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στο σύνολο της ή σε επιμέρους τμήματα, π.χ. περιφέρειες/ νομούς. Όσο μικρότερη είναι η κατανομή 

(εισοδήματος), τόσο μεγαλύτερη είναι η ανισότητα (εισοδήματος).  

Η ανισότητα των εισοδημάτων συνοδεύεται συχνά από ανισότητα περιουσιακών στοιχείων, η οποία 

είναι ορίζεται ως άνιση κατανομή του πλούτου. Οι πληθυσμοί μπορούν να διαιρεθούν με 

διαφορετικούς τρόπους για να δείξουν διαφορετικά επίπεδα και μορφές ανισότητας εισοδήματος, 

όπως ανισότητα εισοδήματος κατά φύλο, γεωγραφική θέση, επάγγελμα. Για την ανάλυση του 

επιπέδου εισοδηματικής ανισότητας σε έναν πληθυσμό, έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά μέτρα 

όπως ο συντελεστής Gini, ο δείκτης γενικής εντροπίας και οι λόγοι διασποράς δεκατημορίων ή 

δεκαδικών. 

Ο συντελεστής Gini αποτελεί μέτρο ανισότητας μιας κατανομής και θεωρείται ως ένας δημοφιλής 

τρόπος σύγκρισης των εισοδηματικών ανισοτήτων παγκοσμίως. Βασίζεται στην καμπύλη Lorenz, μια 

αθροιστική καμπύλη συχνότητας που συγκρίνει την κατανομή μιας συγκεκριμένης μεταβλητής (για 

παράδειγμα, εισόδημα) με την ομοιόμορφη κατανομή που αντιπροσωπεύει την ισότητα. Οι τιμές 

του κυμαίνονται μεταξύ του μηδενός (0) και της μονάδας (1) και είναι απαλλαγμένος από μονάδες 

μέτρησης καθώς αντιπροσωπεύει ποσοστό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 

ανισότητας του πλούτου11. Ως μια πολύ γενική κατάταξη αναφορικά με τιμές του, τιμές κάτω από 

0.40 υποδεικνύουν μια πλούσια οικονομία ενώ τιμές εντός του εύρους 0.5-1 αναφέρονται σε 

φτωχές  οικονομίες στις οποίες υπάρχει ανισοκατανομή εισοδημάτων.12  

Συμπληρωματικά του συντελεστή GINI, χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία και άλλοι δείκτες που 

βοηθούν στην περαιτέρω χαρτογράφηση της ίσης (ή μη) κατανομής εισοδημάτων. Ανάμεσα σε 

αυτούς, συχνά χρησιμοποιούνται ο δείκτης γενικής εντροπίας (General Entropy index - GE) καθώς 

και δείκτες που συγκρίνουν διαφορετικές περιοχές της εισοδηματικής κατανομής. 

Η διακύμανση των τιμών του δείκτη GE είναι μεταξύ του μηδενός και του απείρου, με το μηδέν να 

αντιπροσωπεύει ίση κατανομή ενώ μεγαλύτερες τιμές αντιπροσωπεύουν υψηλότερα επίπεδα 

ανισότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να παραμετροποιηθεί 

ανάλογα με το βάρος που δίνεται στις αποστάσεις μεταξύ εισοδημάτων σε διάφορα τμήματα της 

 
11 Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται να μην έχει κανείς αρνητικό καθαρό πλούτο. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για 
μέτρηση της διακριτικής ισχύος των συστημάτων διαβάθμισης στον πιστωτικό κίνδυνο διαχείριση. 
12 Ερμηνευτικά στον δείκτη GINI, μηδενικές τιμές αντιστοιχούν στην τέλεια ισότητα εισοδήματος (δηλαδή όλοι έχουν 
το ίδιο εισόδημα) ενώ όσο πλησιάζει προς την μονάδα, μετακινούμαστε σε καταστάσεις που αντιστοιχούν στην τέλεια 
ανισότητα εισοδήματος (δηλαδή ένα άτομο έχει όλο το εισόδημα, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν μηδενικό εισόδημα). Για 
παράδειγμα, μια χώρα με υψηλότερο συντελεστή Gini συνδέεται με μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα σχετικά με 
μια χώρα που παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή.   



Ενότητα 2. Συνθήκες διαβίωσης, ανισότητες και φτώχεια  

 15 

κατανομής εισοδήματος και κατά συνέπεια να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τον μηχανισμό 

που οδηγεί τις ανισότητες.13  

Οι δείκτες σύγκρισης περιοχών της κατανομής (δείκτες εκατοστημορίου, δεκατημορίου ή 

τεταρτημορίου) αποτελούν έναν απλό και δημοφιλή τρόπο μέτρησης της ανισότητας καθώς 

παρουσιάζουν την αναλογία του μέσου εισοδήματος σε σύγκριση  με εκείνη  του πλουσιότερου 10% 

ή με εκείνη του φτωχότερου 10%. Επίσης, χρησιμοποιούνται και άλλα δεκατημόρια όπως για 

παράδειγμα το πλουσιότερου 10% με εκείνη του φτωχότερου 50% (90/50), του φτωχότερου 10% με 

το με το 50% (10/50) και το πλουσιότερο 25% με το φτωχότερο 25% (75/25) με αντίστοιχες 

ερμηνείες. Οι αναλογίες αυτές ερμηνεύονται εύκολα με την έκφραση του εισοδήματος των 

πλουσίων ως πολλαπλάσιο του εισοδήματος των φτωχών.  

Ο παρακάτω πίνακας 2.2 παρουσιάζει τα στοιχεία εισοδηματικής ανισότητας για την Ελλάδα και την 

ΠΚΜ όπως υπολογιστήκαν οικονομετρικά  με βάση δεδομένα από την βάση EUSILC. Όπως είναι 

εμφανές, με βάση τόσο το δείκτη GINI, όσο και τους δείκτες γενικής εντροπίας καθώς και τους 

δείκτες σύγκρισης κατανομών η ΠΚΜ παρουσίαζει μία σχετικά πιο ίση κατανομή εισοδημάτων σε 

σχέση με το σύνολο της χώρας. Οι διαφορές είναι μικρές και δεν ερμηνεύουν τις μεγάλες ενδο-

περιφερειακές διαφορές που παρουσιάζονται στο Γράφημα 2 της Ενότητας 1. Εντούτοις 

παρουσιάζουν μία σταθερή εικόνα ότι στο σύνολο της Περιφέρειας οι ανισότητες, ακόμα και με 

βάση το 10% του πιο πλούσιου πληθυσμού της ΠΚΜ, τα εισοδήματα κατανέμονται καλύτερα από 

ότι στο σύνολο της χώρας.  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σύνολο Ελλάδος 
Δείκτες σύγκρισης περιοχών της κατανομής 

  90/10 90/50 10/50 75/25   90/10 90/50 10/50 75/25 
8.328 2.423 0.291 2.900 8.599 2.477 0.288 2.946 

Δείκτες Εντροπείας και GINI 
GE(0) GE(1) GE(2) Gini GE(0) GE(1) GE(2) Gini 
0.328 0.263 0.294 0.398 0.338 0.269 0.302 0.403 

Πίνακας 2.2 Δείκτες εισοδηματικών ανισοτήτων  

 
13 Για την παραμετροποίηση του δείκτη χρησιμοποιούνται τιμές σε παρένθεση δίπλα από το GE οι οποίες 
υποδηλώνουν το που δίνεται βαρύτητα. Για παράδειγμα, τιμή βάρους μηδέν, δηλαδή GE(0), η GE είναι πιο 
ευαίσθητη στις αλλαγές στο αριστερό τμήμα της κατανομής (μέρος του πληθυσμού με τα χαμηλότερα εισοδήματα) 
και για υψηλότερες τιμές όπως η GE(2), η μέτρηση είναι πιο ευαίσθητη στις αλλαγές που επηρεάζουν το δεξί τμήμα 
(υψηλότερα εισοδήματα).  
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Για την εις βάθος ανάλυση της κατανομής και κατάστασης των εισοδημάτων τόσο στην χώρα όσο 

και ΠΚΜ κρίνεται απαραίτητη η εξέταση ζητημάτων εργασίας, απασχόλησης και ανεργίας. Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την απασχόληση τόσο για το σύνολο της χώρας 

όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν συλλεχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ και αφορούν στον 

συνολικό αριθμό απασχολούμενων (σε χιλιάδες), στον αριθμό των απασχολούμενων στον δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα (σε % επί του συνόλου), στο καθεστώς απασχόλησης, πλήρους ή μερικής (σε % 

επί του συνόλου) καθώς και στον τύπο απασχόλησης που αναφέρεται σε κατηγορίες απασχόλησης 

όπως αυτοαπασχολούμενοι με και χωρίς προσωπικό (σε % επί του συνόλου), μισθωτοί (σε % επί του 

συνόλου) καθώς και βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (σε % επί του συνόλου). Οι πίνακες 

Πίνακας 2 & 3 του παραρτήματος δείχνουν την εξέλιξη των μεγεθών αυτών για την περίοδο του 

μελέτης. 

Εστιάζοντας στα στοιχεία των απασχολουμένων για το σύνολο της χώρας, παρατηρούμε ότι, κατά 

μέσο όρο, η χώρα αποτελείται από μισθωτούς ιδιωτικού τομέα πλήρους απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα (78%), υπό καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης (93%). Σχετικά με την κατηγορία απασχόλησης, στο σύνολο της χώρας 

παρατηρούμε ότιτο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε 

7.6% την περίοδο 2000-2017, ενώ το ποσοστό αυτών χωρίς προσωπικό εμφανίζεται χαμηλό (0.23% 

κατά μέσο όρο). Στο σύνολο της χώρας, οι μισθωτοί ανέρχονται στο 64% των απασχολούμενων, κατά 

μέσο όρο, ενώ οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αγγίζουν το 6%, κατά μέσο όρο, για την 

περίοδο που εξετάζεται. 

Εστιάζοντας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αποτυπώνεται η ίδια κατάσταση, με τον μέσο 

απασχολούμενο να απασχολείται ως μισθωτός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. 

Συγκεκριμένα, το 79% απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (93%), 

κατά μέσο όρο. Σχετικά με την κατηγορία απασχόλησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό ανέρχεται, κατά μέσο όρο, την 

περίοδο 2000-2017 σε 8.5% ενώ το ποσοστό αυτών χωρίς προσωπικό είναι 0.25%. Οι μισθωτοί 

ανέρχονται κατά μέσο όρο, στο 64% των απασχολούμενων, ενώ οι βοηθοί στην οικογενειακή 

επιχείρηση αγγίζουν το 6% για την περίοδο που εξετάζεται. 
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Παρατηρούμε ότι, οι δύο πίνακες σκιαγραφούν ένα παρόμοιο προφίλ για τον μέσο εργαζόμενο. Το 

Γράφημα 3 που ακολουθεί αναφέρεται στον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης (ΡΜ 

απασχόλησης) σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-

2017.  

 

Γράφημα 3 Εξέλιξη ρυθμού μεταβολής απασχόλησης 

Από το Γράφημα 3 παρατηρούμε ότι, από την αρχή του δείγματος διακρίνεται μια σταδιακή μείωση 

της απασχόλησης διαχρονικά στο σύνολο της χώρας, έως και το 2008. Το 2008, που συμπίπτει με 

την έλευση των συνεπειών της χρηματοοικονομικής κρίσης στην χώρα, έως και το 2012, 

παρατηρείται μια έντονη μείωση του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης. Από το 2012 έως και το 

2014 η απασχόληση φαίνεται να αυξάνεται, ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής της παραμένει αρνητικός. 

Από το 2014 έως και το 2017, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης διατηρείται σε θετικά επίπεδα 

και παρά τις ελαφρές διακυμάνσεις, χαρακτηρίζεται από μια συγκρατημένα αυξητική τάση.  

Σχετικά με τον ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

παρατηρούμε ότι χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις κατά την περίοδο του δείγματος. Από 

την αρχή του δείγματος έως και το 2004, χαρακτηρίζεται από έντονες αυξομειώσεις. Για τα επόμενα 
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τρία έτη, ήτοι έως και το 2006, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης βαίνει αυξανόμενος. Για την 

περίοδο 2006-2012, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης μειώνεται, ξεπερνώντας την μείωση του 

ρυθμού απασχόλησης στο σύνολο της χώρας. Από το 2012 και έκτοτε, ακολουθεί το μοτίβο του 

αντίστοιχου ρυθμού στο σύνολο της χώρας.  

Από το 2014 όμως, ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην ΠΚΜ εμφανίζεται υψηλότερος από 

αυτόν του συνόλου της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκε γρηγορότερα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων σύνολο της 

χώρας έως το 2015. Από το 2015 και μέχρι το τέλος της περιόδου που μελετάμε, παρατηρείται 

μείωση, η οποία όμως κατά την τελευταία περίοδο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σχετικά με το 

σύνολο της χώρας.  Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός μεταβολής σε επίπεδο χώρας 

εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα την περίοδο 2014-2017 ενώ χαρακτηρίζεται από μια 

μετριοπαθή αυξητική τάση, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές. 

Στην συνέχεια εστιάζουμε την προσοχή μας στην εκπαίδευση των απασχολουμένων για την περίοδο 

2000-2017, σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα οποία παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 4 και 5 του Παραρτήματος. 

Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στο ποσοστό των εργαζομένων με «Λίγη ή Καθόλου Εκπαίδευση», 

με «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», με «Κατώτερη Δευτεροβάθμια», με «Ανώτερη Δευτεροβάθμια & 

Μεταδευτεροβάθμια» και τέλος αυτών με «Τριτοβάθμια». Σε επίπεδο χώρας παρατηρούμε ότι ο 

μέσος εργαζόμενος κατέχει «Ανώτερη Δευτεροβάθμια & Μετα-δευτεροβάθμια» εκπαίδευση (40%) 

ενώ ακολουθούν οι απασχολούμενοι απόφοιτοι «Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με 28% όρο ενώ 

παρόμοια είναι τα ποσοστά και για την ΠΚΜ.  

Συνεπώς, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης με τα στοιχεία της 

εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο μέσος 

εργαζόμενος για την περίοδο 2000- 2017 είναι μισθωτός πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού τομέα 

και απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μία επιπλέον παράμετρος η οποία θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με την απασχόληση αφορά στα 

χαρακτηριστικά της απασχόλησης τα οποία δεν αποτυπώνονται σε ποσοτικούς δείκτες αλλά 

αφορούν στην ποιότητα των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και στο πως αυτές ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των εργαζομένων. Ένας ποιοτικός δείκτης που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για 
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την αποτύπωση των ανωτέρω, είναι ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζομένων από το εργασιακό 

τους περιβάλλον. Με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από το EUSILC στο Γράφημα 4 που 

ακολουθεί έχει υπολογιστεί η κατανομή του σχετικού δείκτη τόσο για το σύνολο της χώρας όσο και 

για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος εργαζόμενος είναι 

αρκετά ικανοποιημένος, από τις συνθήκες εργασίας του, αλλά όχι πλήρως. Σχετικά με την ΠΚΜ 

παρατηρείται ότι τα επίπεδα ικανοποίησης είναι ελαφρώς μικρότερα από τον μέσο όρο της χώρας 

κατά περίπου 5-6%,  χωρίς όμως αυτή η διαφορά να κρίνεται ως στατιστικά σημαντική.  

 
Γράφημα 4 Ικανοποίηση με τις συνθήκες εργασίας (κατανομή) 
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Η παρούσα ενότητα, σκοπό έχει να πλαισιώσει τη μελέτη παρουσιάζοντας στοιχεία σχετικά με την 

ανεργία σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί μέσω της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και έχουν υποστεί επεξεργασία προκειμένου να μετατραπούν σε 

ποσοστά επί του συνόλου των ανέργων. 

Κρίνεται σκόπιμο πριν παρουσιαστούν τα εν λόγω στοιχεία, να δοθούν τόσο το θεωρητικό πλαίσιο 

γύρω από την έννοια της ανεργίας όσο και κάποιοι ορισμοί  προκειμένου να γίνει σαφέστερο το 

περιεχόμενο της. Ως ανεργία14 ορίζεται μια κατάσταση όπου κάποιος είναι ικανός και διαθέσιμος 

προς εργασία στον τρέχοντα μισθό, αλλά δεν δύναται να βρει εργασία ενώ ο αριθμός των ανέργων 

σε μια οικονομία είναι ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας, που είναι ικανοί και διαθέσιμοι 

για εργασία με τους τρέχοντες μισθούς και δεν έχουν μια θέση εργασίας. 

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από όσους έχουν εργασία (απασχολούμενοι) και εκείνους που 

δεν απασχολούνται (άνεργοι) αλλά έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν και είναι διαθέσιμοι να 

εργασθούν. Τα άτομα αυτά συνήθως καταφεύγουν στην αναζήτηση εργασίας με αποστολή του 

βιογραφικού σημειώματος τους σε εταιρείες κτλ. Το μη-εργατικό δυναμικό είναι το τμήμα του 

ενήλικου πληθυσμού που ασχολείται με τα οικιακά, είναι συνταξιούχοι, ασθενούν σοβαρά ώστε 

απέχουν από την εργασία, ή δεν ψάχνουν για εργασία ενώ το ποσοστό ανεργίας είναι ο αριθμός 

των ανέργων διαιρούμενος με το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Υπολογίζεται για το σύνολο του 

ενήλικου πληθυσμού και για άλλες μικρότερες ομάδες, άντρες, γυναίκες κλπ. 

Επίσης, η ανεργία δύναται να κατηγοριοποιηθεί ως προς την χρονική διάρκεια που το άτομο 

παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε βραχυχρόνια ανεργία και σε εποχιακή 

ανεργία. Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της ανεργίας γίνονται ανάλογα με τα κοινωνικά, 

δημογραφικά, εκπαιδευτικά, ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά (π.χ., γυναικεία ανεργία, ανεργία 

αποφοίτων Α.Ε.Ι., νεανική ανεργία, κ.ο.κ.). 

Το πρόβλημα της ανεργίας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, το βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο. 

Ωστόσο, η μακροχρόνια ανεργία δεν είναι ένα μονοδιάστατο αλλά πρόκειται για ένα 

πολυπαραγοντικό θέμα. 

 
14 Σχετικά με την ανεργία, υπάρχουν τρία κύρια είδη ανεργίας τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα. 
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Το Γράφημα 5 παρουσιάζει στοιχεία για το συνολικό ποσοστό ανεργίας τόσο σε επίπεδο χώρας όσο 

και σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε τάσεις το σύνολο των ΠΕ και η ΠΜΚ ακολουθούν την 

πορεία της ανεργίας στη χώρα. Τα ποσοστά αυξάνωνται εμφανώς μετά την Ύφεση του 2010. Κατά 

τη διάρκεια της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (2014-2020) είναι αξιοσημείωτη η μείωση του 

ποσοστού στον νομό Χαλκιδικής όπου η ανεργία παρουσιάζεται να μειώθηκε με 2,4 φορές το ρυθμό 

της χώρας. Δεδομένου ότι η ΠΕ στηρίζεται κυρίως στον τομέα του τουρισμού η βελτίωση αυτή θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην μεγαλύτερη ελαστικότητα του τομέα.  

 
Γράφημα 5 Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας 

Αναφορικά με τα πλήρη στοιχεία της ανεργίας για την χώρα και την ΠΚΜ (παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 6 & 7 του Παραρτήματος) βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο, το 57% των ανέργων είναι 

μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό 

μειώνεται για την επόμενη κατηγορία (ανεργία μεγαλύτερη των 24 μηνών, 24>) στο 34%. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι άνεργοι, δηλαδή οι άνεργοι χωρίς κάποια προϋπηρεσία 

οι οποίοι βγαίνουν  πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, αποτελούν μόλις το 0.32% του συνόλου των 
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ανέργων για την περίοδο που εξετάζουμε ενώ ο μέσος άνεργος της περιόδου σε ποσοστό 56% ήταν 

μισθωτός κατά την τελευταία του εργασία. Αξίζει να σημειωθέι ότι το 2004 και μετά, παρατηρείται 

μια αύξηση του ποσοστού των  ανέργων που συνήθιζαν να  εργάζονται ως μισθωτοί. Οι Πίνακες 8 & 

9 του Παραρτήματος παρουσιάζουν στοιχεία για τον αριθμό των απασχολούμενων, των ανέργων, 

του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σε ότι αφορά το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων παρατηρούμε ότι για την 

περίοδο που εξετάζουμε το 50% των ανέργων στη χώρα έχουν «Ανώτερη δευτεροβάθμιά ή Μετα-

δευτεροβάθμια» εκπαίδευση, ενώ παράλληλα 21% (ένας στους πέντε ανέργους) είναι απόφοιτος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης, τα ποσοστά είναι χαμηλά, 

κατά μέσο όρο (Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους Πίνακες 10 & 11) 

Συνοψίζοντας, το προφίλ του μέσου ανέργου, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει ότι είναι πρώην μισθωτός, απόφοιτος 

τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μέση παραμονή σε κατάσταση ανεργίας μεταξύ των 

12 και 24 μηνών. 
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Ενότητα 5. Εισοδήματα 

5.1.1. Κατανομή Εισοδημάτων 

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάλυση εισοδημάτων σε μικροοικονομικό επίπεδο τόσο για το 

σύνολο της χώρας όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε δύο επίπεδα: σε χωρικό επίπεδο (Χώρας, Περιφέρειας και Νομών) 

καθώς και σε επίπεδο νοικοκυριών (το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης). Τα στοιχεία 

αναφέρονται στο συνολικό ακαθάριστο και συνολικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδο 

νοικοκυριού και προέρχονται από τη βάση δεδομένων EUSILC15. Το σύνολο του δείγματος για όλα 

τα έτη περιλαμβάνει 48.651 παρατηρήσεις για το σύνολο της χώρας εκ των οποίων περί τις 9,000 

(ανάλογα με την μεταβλητή) αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Στο Γράφημα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των εισοδημάτων όπως αυτές καταγράφηκαν από το 

EUSILC για το σύνολο της χώρας και την ΠΚΜ. Η κατανομή της χώρας παρουσιάζεται με μπλέ και η 

κατανομή της Περιφέρειας με ανοιχτό κόκκινο. Από την αποτύπωση του ιστογράμματος 

παρατηρούμε ότι οι δύο κατανομές είναι παρεμφερείς με ταυτόσιμες μέσες τιμές. Από πλευράς 

διακύμανσης παρατηρείται ότι στην ΠΚΜ υπάρχουν κατά τι λιγότεροι με πολύ υψηλά εισοδήματα 

(>55.000 ευρώ ετησίως) και αντιστοίχα περισσότεροι στο φάσμα <25.000 ευρώ ετησίως.  

Για να εξεταστεί η ισότητα κατανομής των εισοδημάτων σε επίπεδο περιφέρειας, με βάση τη 

μεθοδολογία της Ενότητας 2, στο Γράφημα 7 απεικονίζεται η καμπύλη ανισοτήτων Lorenz. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι και σε επίπεδο μικροδεδομένων η κατανομή των δεδομένων στην Περιφέρεια 

παρουσιάζει το ίδιο ποσοστό ανισοτήτων με αυτό του μέσου όρου της χώρας.  

 
15 Η βάση δεδομένων EU-SILC παρέχει μικροδεδομένα για το εισόδημα, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
τις συνθήκες διαβίωσης. Για κάθε χώρα και έτος υπάρχουν δύο βασικές δέσμες, τα δεδομένα που αναφέρονται στο 
νοικοκυριό και τα δεδομένα που αφορούν στο άτομο και αφορούν σε τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το Μητρώο 
Νοικοκυριών (Household Register - D), το Προσωπικό Μητρώο (Personal Register - R), τα Οικιακά δεδομένα των 
νοικοκυριών (Household Data - Η) και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Personal Data - Ρ). Όσον αφορά στην 
πρώτη ομάδα, περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες εισοδήματος, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη στέγαση, ενώ η 
τελευταία καλύπτει θέματα όπως βασικές δημογραφικές πληροφορίες, εκπαίδευση, εργατικές. Για τις ανάγκες της 
παρούσας μελέτης, θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη ομάδα που περιλαμβάνει δεδομένα για το συνολικό ακαθάριστο 
εισόδημα των νοικοκυριών σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας αλλά και για το συνολικό 
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το μετά φόρων εισόδημα. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 
τα στοιχεία για το εισόδημα συλλέγονται συνήθως για το έτος αναφοράς εισοδήματος που προηγείται της 
ημερομηνίας της έρευνας. Το τελικό σύνολο δεδομένων αποτελείται από την προσθήκη αυτών των διαφορετικών 
φακέλων σε ετήσια βάση για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Για μια λεπτομερή παρουσίαση της βάσης δεδομένων, 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview.  
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Γράφημα 6 Ιστόγραμμα κατανομής εισοδημάτων  

 
Γράφημα 7 Καμπύλη Lorenz για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
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Αναλύοντας τα στοιχεία από το EUSILC (αναλυτικοί Πίνακες 12 & 13 στο Παράρτημα) προκύπτει ότι 

για το παρόν δείγμα το μέσο νοικοκυριό στην χώρα για τα χρόνια με διαθέσιμα δεδομένα είχε 

πραγματικό εισόδημα16 25.875 ευρώ με σημαντικά μεγάλη τυπική απόκλιση (19.297 ευρώ). 

Συγκριτικά, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το αντίστοιχο μέσο εισόδημα των νοικοκυριών 

του δείγματος εμφανίζεται σχεδόν 5% χαμηλότερο (24.057 ευρω).  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την σκοπιά ανάλυσης ευημερίας, παρουσιάζει η εξέταση του 

διαθέσιμου πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση 

φόρων και εισφορών. Τα αναλυτικά στοιχεία της συγκεκριμένης ανάλυσης παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 13 του Παραρτήματος τόσο για το σύνολο της χώρας και όσο και για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Το μέσο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού 

διαμορφώνεται στις 20.266 για το σύνολο της Ελλάδος ενώ για την ΠΚΜ ανέρχεται στα 19.384  

ευρώ.  

5.1.2. Εισόδημα και φύλο  

Μία από τις βασικές παραμέτρους διάρθρωσης των εισοδηματικών κατανομών που μας επιτρέπει 

το EUSILC να πραγματοποιήσουμε είναι αυτή μεταξύ των δύο φύλων αναλύοντας το μισθολογικό 

τους χάσμα και τη διάρθρωσή του. Ως μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ορίζεται η μέση 

διαφορά μεταξύ της αμοιβής των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 

χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιστορικά μεγάλες διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων. Σύμφωνα 

με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2002), η Ελλάδα έχει ένα από τα 

υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικού και τομεακού διαχωρισμού φύλου.  

Οι αιτίες ύπαρξης και διατήρησης των υψηλών ποσοστών μισθολογικού χάσματος στην Ελλάδα 

ποικίλουν. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη εστίαση στο φαινόμενο της 

υποεκπροσώπησης των γυναικών σε  διάφορους κλάδους επαγγελμάτων και ειδικότερα σε 

επαγγέλματα με σχετικά υψηλότερες αμοιβές τα οποία απαιτούν ειδικές γνώσεις/ικανότητες.1718 Ως 

εκ τούτου, η εκπαίδευση και οι προσωπικές επιλογές μόρφωσης αποτελούν ένα σημαντικό 

παράγοντα που αντιπροσωπεύει ένα μέρος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. 

 
16 Το εισόδημα αυτό αναφέρεται σε αποπληθωρισμένο εισόδημα προ φόρων. 
17 Main, B. (1991). Gender differences in wage rates, work histories, and occupational segregation. Journal of 

Economic Studies, Vol. 18 No. 2, pp. 22-39. 
18 Kara, O. (2006). Occupational gender wage discrimination in Turkey. Journal of Economic Studies, Vol. 33 No. 2, 

pp. 130-43. 
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Διαπιστώνεται επίσης ότι ένας από τους λόγους στους οποίους βασίζονται αυτές οι επιλογές είναι 

ότι οι σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα οι γυναίκες στην Ελλάδα τείνουν να αναζητούν εργασία σε 

τομείς με μικρότερο «ρίσκο», με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τον αντρικό 

πληθυσμό στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος του 

μισθολογικού χάσματος στην Ελλάδα προκύπτει λόγω των εκ των προτέρων επιλογών από γυναίκες 

λιγότερο οικονομικά ακαδημαϊκών ροών (π.χ. τέχνες, ανθρωπιστικές σπουδές, εκπαίδευση).19  

Ωστόσο, η Ελλάδα γνώρισε μεγάλη μεγέθυνση στον τομέα της εκπαίδευσης τις τελευταίες 

δεκαετίες.2021 Ως εκ τούτου, οι διαφορές των μισθών μεταξύ των ατόμων με υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης είναι απίθανο να είναι αποτέλεσμα «παραδοσιακών» εργατικών δυναμικών στην 

αγορά εργασίας (όπως χαμηλότερη συμμετοχή γυναικών, διακρίσεις, οριακή προσκόλληση στο 

εργατικό δυναμικό κ.λπ.) και αναμένεται να αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στα παραγωγικά 

χαρακτηριστικά αντ 'αυτού.2223 

Βασιζόμενοι στα δεδομένα που αντλήσαμε από το EU-SILC, υπολογίσαμε με το μοντέλο Oaxaca 

Decomposition24 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι κατά μέσο όρο στην χρονική 

περίοδο 2000-2013 (με βάση τη διαθεσιμότητα δεδομένων) το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα 

κυμαινόταν μεταξύ 3.500 και 5.300 ευρώ ετησίως ενώ αντίστοιχα τα ποσά για την ΠΚΜ ήταν μεταξύ 

3.400 και 5.800 ευρώ ετησίως, αποτελέσματα στατιστικώς ταυτόσημα. Η γραγική αναπαράσταση 

των αποτελεσμάτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζεται στο παρακάτω 

γράφημα.  

 
19 Livanos, I., & Pouliakas, K. (2011). Wage returns to university disciplines in Greece: are Greek higher education 

degrees Trojan Horses? Education Economics, 19(4), 411-445. 
20 Livanos, I. (2010). The relationship between higher education and the labour market in Greece: the weakest 

link? Higher Education, Vol. 60 No. 5, pp. 473-89. 
21 Magoula, T. and Psacharopoulos, G. (1999). Schooling and monetary rewards in Greece: an over-education false 

alarm? Applied Economics, Vol. 31, pp. 1589-97. 
22 Papapetrou, E. (2007). Education, labour market and wage gaps in Greece. Bank of Greece Economic Bulletin, 

Vol. 28 No. 2, pp. 57-84. 
23 Livanos, I., & Pouliakas, K. (2012). Educational segregation and the gender wage gap in Greece. Journal of 

Economic Studies. 
24 To μοντέλο Oaxaca decomposition είναι μία στατιστική μέθοδος που εξηγεί την απόκλιση των μέσων τιμών 

μίας μεταβλητής μεταξύ δύο κατηγοριών (εν προκειμένω φύλων) ώστε να εξηγήσει τις ανισότητες μεταξύ των 

δύο κατηγοριών  οι οποίες προκύπτουν από από την απόσταση των μέσων τιμών των διακυμάνσεών τους. Η 

μέθοδος προτάθηκε από τον R. Oaxaca (1973) και χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία για την αποτύπωση του 

μισθολογικού χάσματος των φύλων ανάμεσα σε άλλες εφαρμογές.  



Ενότητα 5. Εισοδήματα  

 27 

 
Γράφημα 8 Ανάλυση μισθολογικού χάσματος φύλων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Το μισθολογικό χάσμα της τάξεως του 10% κρίνεται ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνισης σχετικά με 

παράγοντες που δύναται να το επηρεάζουν. Στους Πίνακες 14 & 15 του Παραρτήματος 

παρουσιάζονται στοιχεία για το μέσο διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα ανά επίπεδο εκπαίδευσης25 

και φύλο για την Ελλάδα και την ΠΚΜ αντίστοιχα. Για το σύνολο της χώρας τα στοιχεία δείχνουν ότι 

οι άνδρες (47.69% του δείγματος) έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο εισόδημα από τις γυναίκες 

(52.31% του δείγματος) για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης εκτός από την κατηγορία «Μετα-

δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπου το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των 

γυναικών εμφανίζεται, κατά μέσο όρο, υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών.  

Σε ότι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βλέπουμε πως το μέσο διαθέσιμο πραγματικό 

εισόδημα των ανδρών είναι κατά μέσο όρο υψηλότερο από των γυναικών σχεδόν για όλες τις 

κατηγορίες εκπαίδευσης εκτός από την βαθμίδα «Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» όπου οι 

γυναίκες εμφανίζονται με σχεδόν διπλάσιο εισόδημα από τους άνδρες, κατά μέσο όρο. 

 
25 Ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης 
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Συμπληρωματικά με το επίπεδο εκπαίδευσης κρίνεται σκόπιμο να εκτιμηθεί και το αποτέλεσμα που 

έχει η βασική δραστηριότητα απασχόλησης στο μισθολογικό χάσμα. Οι Πίνακες 16 & 17 του 

Παραρτήματος παρουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία από τα οποία παρατηρούμε ότι τόσο σε επίπεδο 

χώρας όσο και Περιφέρειας οι άνδρες εργαζόμενοι έχουν κατά μέσο όρο υψηλότερο διαθέσιμο 

εισόδημα από τις γυναίκες για όλες τις κατηγορίες δραστηριότητας.  

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάζει το μισθολογικό χάσμα και πρέπει να 

αναλυθεί είναι η οικογενειακή κατάσταση καθώς συχνά το μισθολογικό χάσμα συσχετίζεται με τη 

μητρότητα. Στο δείγμα το οποίο εξετάσαμε, τα στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν ευσταθή καθώς 

οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα ανεξαρτήτου οικογενειακής κατάστασης (και 

μητρότητος) τόσο στο σύνολο της χώρας όσο και στην ΠΚΜ (Πίνακες 18 & 19 του Παραρτήματος). Η 

μόνη περίπτωση στην οποία η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει διαφορετικά το μισθολογικό 

χάσμα είναι για τις γυναίκες που δηλώνουν «εν διαστάσει» ή «διαζευγμένες» πιθανόν λόγω 

εισοδηματικής ενίσχυσης μέσω διατροφής.  

5.2. Εισοδήματα σε ατομικό-οικογενειακό επίπεδο 

Το επόμενο επίπεδο ανάλυσης βασίζεται σε μικροοικονομικά στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις 

όπως αυτές συλλέγονται και αποτυπώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ ).  

 Στον Πίνακα 20 του Παραρτήματος αποτυπώνονται αναλυτικά το μέσο ετήσιο δηλωθέν 

οικογενειακό εισόδημα για την περίοδο 2008 έως 2017 στο σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Από την έναρξη της Οικονομικής Κρίσης, το μέσο ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα στην ΠΚΜ, παρουσιάζεται χαμηλότερο κατά 11% από το αντίστοιχο μέσο εισόδημα στο 

σύνολο της χώρας.   

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το οικονομικό έτος 2008 , τα δηλωθέντα εισοδήματα στις Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες στο σύνολο της χώρας ανέρχονταν σε 93,3 δισ. ευρώ με το μέσο ετήσιο 

δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα  να υπολογίζεται σρα 16.668,00 ευρώ . Αντιθέτως το φορολογικό 

έτος 2017  τα δηλωθέντα εισοδήματα ήταν μειωμένα κατά 20 δισ. €, και ανέρχονταν μόλις σε 73,6 

δισ. €, ενώ το μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είχε συρρικνωθεί στα 11.556 € -  ποσοστό 

μείωσης 30,7% σε σύγκριση με το 2008.  

Ταυτόχρονα, στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται αντίστοιχη μείωση στα 

δηλωθέντα εισοδήματα, ήτοι από 14,1 δις € το 2008 σε 11,3 δις € το 2017  και συνολική μείωση στο 

μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από  14.838 € το 2008 σε  10.357 € το 2017 (ποσοστό -30,2%). 
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Σε ότι αφορά τους ρυθμούς μεταβολής των εισοδημάτων όλων των κατηγοριών του Πίνακα 18 

παραπάνω για το σύνολο της χώρας για την περίοδο 2008-2013. Όπως είναι φανερό, οι μεγαλύτεροι 

ρυθμοί μείωσης παρατηρούνται στους μισθωτόυς και στους συνταξιούχους. Γενικά, από το 2009 και 

μέχρι το 2013 παρατηρείται μια έντονη μείωση σε όλες τις κατηγορίες ενώ από το 2013 έως και το 

2014 γίνεται μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής για να μειωθούν πάλι την επόμενη χρονιά 

(2015). Έκτοτε, ακολουθούν μεταβολές των εισοδημάτων έως και το 2017 όπου παρότι 

παρατηρείται ότι οι ρυθμοί μεταβολής παραμένουν σε θετικά επίπεδα, ωστόσο χαμηλότερα της 

αρχικής περιόδου. Παρόμοιο μοτίβο παρατηρείται και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, με 

τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς να χάνουν σημαντικό μέρος του εισοδήματος τους εντός 

της περιόδου 2008-2013 ενώ διακυμάνσεις παρατηρούνται έως το τέλος της περιόδου.    

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παράγονται όταν κανείς εξετάσει σε συνδυασμό τα δηλωθέντα 

εισοδήματα με τις βασικές δραστηριότητες. Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις του ρυθμού μεταβολής 

των εισοδημάτων προέρχονται από τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα και τους 

εισοδηματίες τόσο στην Περιφέρεια όσο και στο σύνολο της χώρας. Σχετικά με το δηλωθέν 

εισόδημα της κατηγορίας «εισοδηματίας», ως αναμένεται παρατηρείται μία σημαντική μείωση του 

μέσου (ετήσιου) εισοδήματος των εισοδηματιών τόσο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο 

και στο σύνολο της  χώρας,  η οποία οφείλεται εν μέρει στην οικονομική ύφεση καθώς και στις 

κρατικές πολιτικές φορολογίας των υψηλών εισοδημάτων από ενοίκια (με συντελεστές που 

αγγίζουν το 50%).  

Εστιάζοντας στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιχειρηματίες, ο ρυθμός 

μεταβολής του μέσου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα  τόσο στο σύνολο 

της χώρας όσο και στην ΠΚΜ, άγγιξε το μέγιστο του το έτος 2012 με ποσοστό μείωσης ίσο με – 0.16 

(Πίνακας 11 του Παραρτήματος). 

Σε ότι αφορά στους μισθωτούς και συνταξιούχους η διακύμανση του ρυθμού μεταβολής των 

εισοδημάτων ακολουθεί την τάση της χώρας με μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ 2010 και 2015 και 

μικρότερη τις περιόδους πριν την Χρηματοπιστωτική Κρίση καθώς την περίοδο 2015-2017.  
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα έκθεση αποτελει την πρώτη «Έρευνα Εισοδήματος τους Εθνικού Μηχανισμού» του 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποσκοπεί στην 

χαρτογράφηση της πραγματικής διάστασης και της σύστασης της οικονομίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Για την ολιστική απεικόνιση της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητο η παρούσα έκθεση να λάβει τη 

μορφή μίας συγκριτικής σύνθεσης διαφόρων πτυχών της οικονομίας επιπλέον των εισοδήματων 

όπως το παραγώμενο προϊόν, οι ανισότητες και η αγορά εργασίας. Συνδυάζοντας αυτές τις 

θεματικές η παρούσα έκθεση διαρθρώθηκε στις εξής ενότητες: 

• Ενότητα 1: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης μέσα από την συγκρητική εξέταση της 

παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 2: Συνθήκες διαβίωσης, ανισότητες και φτώχεια μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων για τις εισοδηματικές ανισότητες στο σύνολο της χώρας και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

• Ενότητα 3: Απασχόληση και συνθήκες εργασίας μέσα από την ανάλυση μικροδεδομένων 

για την αγορά εργασίας στο σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 4: Ανεργία και το προφίλ του μέσου ανέργου μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

• Ενότητα 5: Εισοδήματα και μισθολογικό χάσμα φύλων μέσα από την ανάλυση 

μικροδεδομένων και μακροδεδομένων για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Από την ανάλυση προέκυψαν συμπεράσματα τόσο για τη διάρθρωση των εισοδημάτων και την 

κατανομή τους εντός της Περιφέρειας (χωρικά και πληθυσμιακά αλλά και σε σύγκριση με την 

υπόλοιπη Ελλάδα). Σε ότι αφορά τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας, φαίνεται ότι 

κατά την διάρκεια της περιόδου που μελετήθηκε, παρά την Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση, οι 

ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων (νομών) μειώθηκαν όταν 

μετρούνται σε πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (σε τιμή βάσης 2015, σε ευρώ).  

Ταυτόχρονα όμως τα αρνητικά αποτελέσματα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης είναι εμφανή στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τόσο εξετάζοντας το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αλλά και 
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εξετάζοντας σε μικροοικονομικό επίπεδο τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του πληθυσμού της 

Περιφέρειας.  

Παρότι στα περισσότερα στατιστικά μεγέθη και δείκτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

φαίνεται να ακολουθεί τις τάσεις και τα κατά κεφαλήν μεγέθη της χώρας, σε απόλυτα μεγέθη 

υπολείπεται τόσο συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο όσο και με άλλες περιφέρειες. Η παρούσα 

έκθεση σκιαγραφεί ένα πλαίσιο σχετικά με το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας το οποίο 

εντοπίζεται στον τριτογενή κυρίως και έπειτα στον πρωτογενή τόμέα παραγωγής και εφόσον 

αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες πολιτικές, θα μπορούσε να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της 

περιφέρειας στο σύνολο του ΑΕΠ της χώρας ακόμη περισσότερο, δεδομένης της δυναμικής των 

οικονομικών μεγεθών της. Ταυτόχρονα αναλύονται σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν 

να αποτελούν αιτία αυτού του φαινομένου (όπως οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες και άνιση 

κατανομή του εργατικού δυναμικού στους παραγωγικούς τομείς), ωστόσο για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση παρεμβάσεων/ πολιτικών που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση, απαιτούνται 

περισσότερα δεδομένα κυρίως σε μικροοικονομικό επίπεδο Νομών και Δήμων. 
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Παράρτημα 1: Αναλυτικά στοιχεία 

Πίνακας 1. Πραγματικό κατά κεφ. ΑΕΠ για το σύνολο της χώρας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017. 
 

Έτος Σύνολο χώρας Κεντρική Μακεδονία Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2000 168.59 64 164.31 71.37 136.02 67.28 138.69 58.08 189.02 
2001 174.65 66.58 171.73 73.64 146.25 69.39 142.38 59.75 190.76 
2002 180.83 67.3 173.79 76.83 142.56 75.21 135.04 63.4 188.56 
2003 190.86 68.79 177.43 81.92 137.97 75.94 148.11 63.27 209.9 
2004 200.02 71.14 182.71 86.21 147.07 80.77 145.42 69.45 204.13 
2005 200.63 71.09 187.61 83.33 151.92 78.49 156.84 64.45 229.19 
2006 211.33 73.8 191.62 91.15 142.94 86.99 146.86 70.74 227.67 
2007 217.7 77.14 194.98 95.43 161.79 89.66 152.47 75.32 221.81 
2008 216.39 80.58 188.5 103.2 149.24 100.24 146.38 78.02 222.54 
2009 206.54 81.89 179.92 105.28 137.1 103.74 137.78 81.32 202.99 
2010 194.97 80.91 167.72 104.36 129.15 103.83 129.5 85.66 185.94 

2011* 177.43 82.29 157.51 102.18 122.46 100.68 126.05 82.15 181.87 
2012* 165.37 81.38 149.37 98.2 118.85 100.53 115.34 85.67 162.52 
2013* 161.17 78.6 141.37 97.24 114.09 99.64 112.32 85.63 152.95 
2014* 163.45 76.6 145.4 92.81 127.88 90.34 119.01 79.42 164.35 
2015* 163.81 77.31 139.98 98.5 117.89 95.25 114.18 85.41 151.5 
2016* 164.18 78.45 138.01 101.61 112.27 100.86 107.23 91.98 154.03 
2017* 166.98 78.89 136.02 106.22 108.36 106.8 103.99 99.34 136.29 

Μέσος όρος 184.72 75.37 166 92.75 133.54 90.31 132.09 76.61 187.56 

Τυπική απόκλιση 20.13 5.83 20.16 11.29 15.41 12.86 16.61 11.77 28.92 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 



  

Πίνακας 2. Στοιχεία απασχόλησης 2000-2017, σύνολο χώρας. 

Σύνολο χώρας 

Έτος 
Σύνολο 

απασχολούμενων 
ΡΜ 

απασχόληση 
% 

Δημ.Τομέα 
 % Ιδ. 
Τομέα 

% Πλήρους 
απασχόλησης 

% Μερικής 
απασχόλησης 

% Αυτό/νοι 
με 

προσωπικό 

 % Αυτό/νοι 
χωρίς 

προσωπικό 

% 
Μισθωτών 

% Βοηθοί  
οικογ. Επίχ.  

2000 4,088.47 - 21.07 78.93 95.47 4.53 8.08 0.24 58.19 9.53 
2001 4,202.14 0.02 21.1 78.9 95.99 4.01 8.11 0.23 60.44 8.27 
2002 4,264.91 -0.01 21.39 78.61 95.59 4.41 7.44 0.24 60.97 7.99 
2003 4,353.16 0.04 21.31 78.69 95.74 4.26 7.23 0.23 61.17 8.11 
2004 4,389.51 -0.02 22.9 77.1 95.41 4.59 7.94 0.22 63.66 6.34 
2005 4,443.56 0.02 22.02 77.98 94.98 5.02 7.87 0.22 64 6.32 
2006 4,527.51 0.04 22.34 77.66 94.22 5.78 8.01 0.21 63.96 6.54 
2007 4,564.05 0 22.31 77.69 94.34 5.66 8.02 0.21 64.66 6.36 
2008 4,610.46 0 22.13 77.87 94.33 5.67 8.34 0.21 64.99 5.88 
2009 4,556.00 -0.03 21.97 78.03 93.88 6.12 8.27 0.21 64.73 5.84 
2010 4,389.75 -0.04 22.2 77.8 93.48 6.52 7.85 0.22 64.4 5.67 
2011 4,054.33 -0.09 22.65 77.35 93.13 6.87 7.66 0.23 63.79 5.47 
2012 3,694.98 -0.09 22.81 77.19 92.16 7.84 7.06 0.25 63.36 5.02 
2013 3,513.20 -0.06 23.11 76.89 91.48 8.52 6.65 0.25 63.01 4.89 
2014 3,536.24 0.02 22.18 77.82 90.51 9.49 6.33 0.25 64.03 4.7 
2015 3,610.69 0.07 21.46 78.54 90.49 9.51 6.88 0.24 65.04 4.37 
2016 3,673.56 0.03 21.38 78.62 90.12 9.88 7.4 0.23 65.91 3.91 
2017 3,752.67 0.01 21.33 78.67 90.16 9.84 7.31 0.23 65.93 3.93 

  Μέσος όρος -0.01 21.98 78.02 93.41 6.59 7.58 0.23 63.46 6.06 

  Τυπική απόκλιση 0.05 0.64 0.64 2.08 2.08 0.58 0.01 2.04 1.58 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Πίνακας 3. Στοιχεία απασχόλησης 2000-2017, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Έτος Σύνολο 
απασχολούμενων 

ΡΜ 
απασχόληση 

% 
Δημ.Τομέα 

 % Ιδ. 
Τομέα 

% Πλήρους 
απασχόλησης 

% Μερικής 
απασχόλησης 

% Αυτό/νοι 
με 

προσωπικό 

 % 
Αυτό/νοι 

χωρίς 
προσωπικό 

% 
Μισθωτών 

% Βοηθοί  οικογ. 
Επίχ.  

2000 696.64 - 18.31 81.69 95.44 4.56 9.97 0.24 56.55 9.46 
2001 712.25 0.03 18.78 81.22 95.18 4.82 9.94 0.23 57.02 9.62 
2002 704.28 0.02 19.82 80.18 94.74 5.26 9.02 0.24 57.53 9.18 
2003 734.71 0.02 18.62 81.38 95.2 4.8 8.67 0.25 57.42 9.26 
2004 719.84 0.01 22.27 77.73 95.87 4.13 7.89 0.24 61.46 6.71 
2005 731.83 0.01 20.45 79.55 95.35 4.65 7.73 0.24 61.75 6.73 
2006 758.13 0.02 20.9 79.1 94.12 5.88 8.65 0.23 61.21 7.25 
2007 759.19 0.01 20.36 79.64 93.99 6.01 8.76 0.23 61.55 7.14 
2008 760.5 0.01 20.11 79.89 93.01 6.99 9.55 0.22 62 6.43 
2009 741.1 -0.01 20.53 79.47 93.28 6.72 9.59 0.22 62.59 6.16 
2010 714.83 -0.04 20.74 79.26 93.1 6.9 8.74 0.23 62.51 5.89 
2011 650.17 -0.08 21.39 78.61 92.84 7.16 8.73 0.24 61.36 5.51 
2012 590.4 -0.09 23.11 76.89 93.09 6.91 8.39 0.26 60.51 4.78 
2013 553.6 -0.05 23.01 76.99 92.74 7.26 7.28 0.29 59.68 4.1 
2014 563.4 0.01 21.44 78.56 91.39 8.61 6.62 0.29 60.28 3.99 
2015 600.76 0.02 21.01 78.99 90.8 9.2 8.75 0.26 61.53 4.19 
2016 618.81 0.02 20.88 79.12 91.05 8.95 8.3 0.26 61.85 3.74 
2017 625.98 0.02 20.77 79.23 90.68 9.32 7.47 0.26 63.41 3.38 

  Μέσος όρος 0.00+* 20.69 79.31 93.44 6.56 8.56 0.25 60.57 6.31 

  Τυπική απόκλιση 0.04 1.33 1.33 1.68 1.68 0.91 0.02 2.08 2.07 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Σημείωση: Το σύμβολο «+» στον μέσο όρο του ρυθμού μεταβολής του αριθμού των απασχολουμένων, αναφέρεται σε έναν πολύ μικρό αριθμό (0.004). 



  

Πίνακας 4. Στοιχεία εκπαίδευσης απασχολουμένων στο σύνολο της χώρας, 2000-2017. 

Σύνολο χώρας 

Έτος Σύνολο 
απασχολουμένων 

Λίγη ή 
καθόλου 1ο βάθμια Κατώτερη 

2ο βάθμια 

Ανώτερη 
2οβάθμια & 

Μετα-
2οβάθμια 

3ο βάθμια 

2000 4,088.47 2.48 29.41 10.96 36.72 20.43 
2001 4,202.14 1.92 29 11.12 37.07 20.89 
2002 4,264.91 1.81 27.67 11.08 37.61 21.82 
2003 4,353.16 1.74 26.7 10.8 38.71 22.04 
2004 4,389.51 1.29 22.44 11.09 40.78 24.4 
2005 4,443.56 1.22 21.75 11.37 41.14 24.52 
2006 4,527.51 1.11 20.51 10.98 41.49 25.91 
2007 4,564.05 1.02 19.54 11.39 41.73 26.31 
2008 4,610.46 0.9 19 11.09 41.94 27.07 
2009 4,556.00 0.89 18.86 11.26 41.77 27.21 
2010 4,389.75 0.93 18.11 10.92 41.65 28.38 
2011 4,054.33 0.79 16.62 10.71 41.64 30.24 
2012 3,694.98 0.58 15.14 10.4 41.82 32.06 
2013 3,513.20 0.55 14.4 9.72 42.55 32.77 
2014 3,536.24 0.59 13.65 9.82 42.45 33.49 
2015 3,610.69 0.49 12.44 9.78 43.5 33.8 
2016 3,673.56 0.41 11.24 9.34 43.99 35.03 
2017 3,752.67 0.39 10.35 9.3 44.27 35.7 

  Μέσος όρος 1.06 19.27 10.62 41.16 27.89 

  Τυπική απόκλιση 0.59 6 0.71 2.23 5.04 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας 5. Στοιχεία εκπαίδευσης απασχολουμένων στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-
2017. 

 Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

Έτος Σύνολο 
απασχολουμένων 

Λίγη ή 

καθόλου 

1ο 

βάθμια 

Κατώτερη 

2ο βαθμια 

Ανώτερη 2οβάθμια 

& Μετα-2οβάθμια 

3ο 

βάθμια 

2000 696.64 2.79 28.94 10.61 36.91 20.75 

2001 712.25 2.14 27.97 10.79 36.82 22.27 

2002 704.28 1.99 26.78 11.02 37.11 23.10 

2003 734.71 2.25 26.01 10.27 39.03 22.43 

2004 719.84 0.92 22.00 11.89 40.10 25.09 

2005 731.83 0.85 21.56 12.36 39.93 25.30 

2006 758.13 0.79 20.24 11.93 40.61 26.44 

2007 759.19 0.71 19.09 12.59 40.67 26.94 

2008 760.50 0.71 18.08 12.43 41.07 27.71 

2009 741.10 0.58 18.07 12.56 40.30 28.49 

2010 714.83 0.52 17.33 11.45 40.94 29.76 

2011 650.17 0.56 15.01 10.92 42.06 31.44 

2012 590.40 0.48 13.40 11.01 41.44 33.67 

2013 553.60 0.72 12.86 10.96 42.59 32.88 

2014 563.40 1.04 11.89 10.96 43.40 32.71 

2015 600.76 0.90 11.72 9.81 43.37 34.20 

2016 618.81 0.45 10.25 10.18 43.33 35.79 

2017 625.98 0.12 8.90 9.74 44.87 36.36 

 Μέσος όρος 1.03 18.34 11.19 40.81 28.63 

 Τυπική απόκλιση 0.74 6.28 0.92 2.31 4.94 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 



  

Πίνακας 6. Στοιχεία διάρκειας ανεργίας στο σύνολο της χώρας, 2000-2017. 

   Διάρκεια ανεργίας   Θέση στην τελευταία εργασία 

Έτος 

Σύνολο ανέργων 

PM αριθμοί 
ανέργων 

0-5 μήνες 6 -11 μήνες 

>12 μήνες 
(μακροχρόνια 

άνεργοι) 24 > Νέοι άνεργοι Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί 
Βοηθοί οικογ.  

επιχ. 

2000 523.47 - 29.03 0.16 55.18 31.56 0.46 2.99 44.48 0.72 

2001 508.40 -0.03 33.61 0.15 51.35 29.07 0.47 2.91 44.40 0.65 

2002 492.64 -0.03 31.29 0.18 51.09 29.66 0.41 2.72 49.81 0.66 

2003 472.63 -0.04 29.07 0.16 54.65 29.42 0.42 2.94 48.94 0.66 

2004 520.00 0.10 29.62 0.17 52.88 29.66 0.42 3.16 48.54 0.45 

2005 493.54 -0.05 30.23 0.18 51.94 29.64 0.38 3.35 53.28 0.63 

2006 448.20 -0.09 28.04 0.18 54.14 29.88 0.36 3.56 54.88 0.46 

2007 418.34 -0.07 34.26 0.16 49.71 28.14 0.36 3.07 55.13 0.58 

2008 387.86 -0.07 36.96 0.16 47.09 26.85 0.35 3.47 54.53 0.48 

2009 484.71 0.25 41.60 0.18 40.37 21.83 0.28 3.62 62.06 0.69 

2010 639.35 0.32 37.55 0.18 44.61 22.00 0.24 4.18 66.02 0.83 

2011 881.83 0.38 32.98 0.18 49.33 23.94 0.24 4.43 65.89 0.76 

2012 1,195.10 0.36 25.38 0.16 59.09 30.75 0.25 5.55 64.61 0.57 

2013 1,330.34 0.11 19.19 0.14 67.11 41.25 0.24 7.05 63.12 0.66 

2014 1,274.41 -0.04 16.18 0.10 73.51 48.82 0.24 7.95 61.47 0.78 

2015 1,196.97 -0.06 15.97 0.11 73.12 51.20 0.23 7.79 61.20 0.64 

2016 1,130.93 -0.06 16.90 0.11 71.97 51.90 0.21 7.15 62.23 0.76 

2017 1,027.05 -0.09 16.59 0.11 72.75 52.46 0.20 6.83 61.19 0.79 

 Μέσος όρος 0.88 28.03 0.15 56.66 33.78 0.32 4.60 56.77 0.65 

 Τυπική απόκλιση 0.17 8.03 0.03 10.50 10.41 0.09 1.90 7.25 0.11 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας 7. Στοιχεία διάρκειας ανεργίας στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017.  

   Διάρκεια ανεργίας  Θέση στην τελευταία απασχόληση 

Έτος Σύνολο  

ανέργων 

ΡΜ αριθμού  

ανέργων 0-5 μήνες 6 -11 μήνες 

>12 μήνες 
(μακροχρόνια 

άνεργοι) 24 > Νέοι άνεργοι  Αυτοαπασχολούμενος Μισθωτός 
Βοηθός οικογ.  

Επιχ. 

2000 87.05 - 29.77 0.18 52.15 27.94 0.45 2.97 45.68 0.87 

2001 88.00 0.01 38.26 0.13 48.32 26.98 0.45 3.47 45.05 0.79 

2002 91.66 0.04 30.01 0.21 48.75 28.49 0.36 2.87 54.87 1.12 

2003 85.05 -0.07 27.86 0.15 57.48 30.45 0.37 3.34 51.41 1.27 

2004 100.93 0.19 28.47 0.19 52.97 27.26 0.40 3.85 49.60 0.65 

2005 92.45 -0.08 31.54 0.18 50.27 28.58 0.38 4.44 51.71 1.39 

2006 79.35 -0.14 25.25 0.20 55.09 30.99 0.37 4.12 52.49 0.86 

2007 75.87 -0.04 28.73 0.17 54.32 30.25 0.35 3.77 52.94 1.15 

2008 70.13 -0.08 26.48 0.19 54.69 31.10 0.35 4.82 51.96 0.63 

2009 83.10 0.19 34.15 0.19 46.37 26.27 0.27 4.38 61.18 0.25 

2010 113.13 0.36 29.36 0.19 51.76 25.28 0.21 3.13 69.65 0.82 

2011 159.99 0.41 27.58 0.18 54.32 28.10 0.26 4.62 64.78 0.69 

2012 209.44 0.31 20.61 0.17 62.82 36.69 0.26 5.15 63.11 0.47 

2013 239.04 0.14 18.83 0.12 68.78 44.75 0.25 7.90 59.84 1.00 

2014 227.13 -0.05 14.83 0.10 75.16 54.01 0.25 9.55 56.44 1.75 

2015 210.71 -0.07 14.36 0.11 74.51 56.01 0.23 8.18 57.81 1.12 

2016 200.69 -0.05 13.65 0.11 75.81 58.00 0.22 7.24 58.09 0.69 

2017 186.01 -0.07 17.32 0.10 72.31 53.82 0.19 7.45 57.40 0.77 

 Μέσος όρος 0.99 25.39 0.16 58.66 35.83 0.31 5.07 55.78 0.90 

 Τυπική απόκλιση 0.17 7.16 0.04 10.12 11.69 0.08 2.06 6.47 0.35 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχ



  

Πίνακας 8. Ποσοστό ανεργίας, σύνολο χώρας για την περίοδο 2000-2017. 

 Σύνολο χώρας 

Έτος Απασχολούμενοι Άνεργοι Εργατικό Δυναμικό Ποσοστό ανεργίας 

2000 4,088.47 523.47 4,611.94 11.35 

2001 4,202.14 508.40 4,710.54 10.79 

2002 4,264.91 492.64 4,757.55 10.35 

2003 4,353.16 472.63 4,825.79 9.79 

2004 4,389.51 520.00 4,909.51 10.59 

2005 4,443.56 493.54 4,937.10 10.00 

2006 4,527.51 448.20 4,975.71 9.01 

2007 4,564.05 418.34 4,982.39 8.40 

2008 4,610.46 387.86 4,998.32 7.76 

2009 4,556.00 484.71 5,040.71 9.62 

2010 4,389.75 639.35 5,029.10 12.71 

2011 4,054.33 881.83 4,936.16 17.86 

2012 3,694.98 1,195.10 4,890.08 24.44 

2013 3,513.20 1,330.34 4,843.54 27.47 

2014 3,536.24 1,274.41 4,810.65 26.49 

2015 3,610.69 1,196.97 4,807.66 24.90 

2016 3,673.56 1,130.93 4,804.49 23.54 

2017 3,752.67 1,027.05 4,779.72 21.49 

Μέσος όρος 4,123.62 745.88 4,869.50 15.36 

Τυπική απόκλιση 392.16 345.99 117.01 7.22 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας 9. Ποσοστό ανεργίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2000-2017. 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Έτος Απασχολούμενοι Άνεργοι Εργατικό Δυναμικό Ποσοστό ανεργίας 

2000 696.64 87.05 783.69 11.11 

2001 712.25 88 800.25 11.00 

2002 704.28 91.66 795.94 11.52 

2003 734.71 85.05 819.76 10.37 

2004 719.84 100.93 820.77 12.30 

2005 731.83 92.45 824.28 11.22 

2006 758.13 79.35 837.48 9.47 

2007 759.19 75.87 835.06 9.09 

2008 760.5 70.13 830.63 8.44 

2009 741.1 83.1 824.2 10.08 

2010 714.83 113.13 827.96 13.66 

2011 650.17 159.99 810.16 19.75 

2012 590.4 209.44 799.84 26.19 

2013 553.6 239.04 792.64 30.16 

2014 563.4 227.13 790.53 28.73 

2015 600.76 210.71 811.47 25.97 

2016 618.81 200.69 819.5 24.49 

2017 625.98 186.01 811.99 22.91 

Μέσος όρος 679.80 133.32 813.12 16.47 

Τυπική απόκλιση 70.46 61.31 16.16 7.75 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας 10. Στοιχεία εκπαίδευσης ανέργων στο σύνολο της χώρας, 2000-2017. 

 Σύνολο χώρας 

Έτος Σύνολο 

ανέργων 

Λίγη ή  

καθόλου  

1ο  

βάθμια  

Κατώτερη  

2ο βαθμια 

Ανώτερη 2οβάθμια  

& Μετα-2οβάθμια 

3ο  

βάθμια  

2000 523.47 1.17 21.18 12.64 50.65 14.37 

2001 508.40 1.02 20.47 14.57 49.15 14.80 

2002 492.64 0.99 19.48 13.53 50.82 15.17 

2003 472.63 0.68 18.33 12.52 52.38 16.10 

2004 520.00 0.99 18.56 11.99 49.55 18.91 

2005 493.54 0.89 16.75 12.40 50.49 19.47 

2006 448.20 0.63 15.78 11.82 51.25 20.52 

2007 418.34 1.03 15.93 11.47 49.36 22.21 

2008 387.86 0.84 14.84 12.47 49.65 22.21 

2009 484.71 1.09 15.68 13.25 49.12 20.85 

2010 639.35 1.28 15.36 12.83 48.90 21.63 

2011 881.83 1.32 14.85 11.92 48.87 23.04 

2012 1,195.10 0.91 15.13 12.21 49.40 22.36 

2013 1,330.34 0.95 14.04 12.47 49.94 22.61 

2014 1,274.41 1.04 13.15 12.23 50.33 23.25 

2015 1,196.97 1.15 12.26 11.82 49.51 25.26 

2016 1,130.93 0.64 11.98 11.63 50.78 24.98 

2017 1,027.05 1.01 11.22 11.08 50.98 25.71 

 Μέσος όρος 0.98 15.83 12.38 50.06 20.75 

 Τυπική απόκλιση 0.20 2.87 0.82 0.95 3.59 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

 

 

  



Παράρτημα 1: Αναλυτικά στοιχεία  

 44 

Πίνακας 11. Στοιχεία εκπαίδευσης ανέργων στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2017. 

 Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

Έτος Σύνολο 

ανέργων 

Λίγη ή  

καθόλου  

1ο  

βάθμια  

Κατώτερη  

2ο βαθμια 

Ανώτερη 2οβάθμια  

& Μετα-2οβάθμια 

3ο  

βάθμια  

2000 87.05 1.28 19.82 12.94 48.70 17.27 

2001 88.00 0.99 20.43 16.26 47.43 14.89 

2002 91.66 0.95 19.33 13.65 49.68 16.39 

2003 85.05 0.67 17.93 13.76 49.76 17.88 

2004 100.93 1.06 16.11 11.88 50.09 20.86 

2005 92.45 0.80 17.14 12.94 46.59 22.53 

2006 79.35 0.38 17.77 11.18 47.62 23.05 

2007 75.87 1.43 15.31 10.84 48.81 23.61 

2008 70.13 1.30 12.73 11.81 51.78 22.39 

2009 83.10 0.62 14.17 13.31 47.74 24.16 

2010 113.13 0.82 15.73 12.64 47.45 23.36 

2011 159.99 0.38 14.45 12.41 47.18 25.58 

2012 209.44 0.60 15.23 14.23 46.29 23.64 

2013 239.04 1.12 14.56 12.07 48.77 23.48 

2014 227.13 1.03 14.60 11.12 49.01 24.24 

2015 210.71 1.51 12.49 13.28 48.14 24.58 

2016 200.69 0.74 11.98 12.73 48.66 25.89 

2017 186.01 0.52 12.22 11.19 51.89 24.19 

 Μέσος όρος 0.85 15.56 12.12 45.51 20.28 

 Τυπική απόκλιση 0.34 4.08 3.15 11.80 5.50 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

  



Παράρτημα 1: Αναλυτικά στοιχεία  

 45 

Πίνακας 12. Συνολικό πραγματικό εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού στο σύνολο της χώρας και στην 
περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. 

 Σύνολο χώρας Περιφ. κεντρικής Μακεδονίας 

 Συνολικό 
πραγματικό 

 εισόδημα 

Ρυθμός 
μεταβολής 

πραγματικού 

εισοδήματος 

Συνολικό  

πραγματικό 

εισόδημα 

Ρυθμός μεταβολής 
πραγματικού 

 εισοδήματος 

2004 21,973 

(15,702) 

5,987 

- 20,226 

(13,630) 

1,096 

- 

2005 23,270 

(17,428) 

5,341 

11.57 

(208.53) 

378 

22,195 

(16,005) 

1,046 

1.50 

(5.66) 

79 

2008 29,553 

(21,374) 

6,160 

1.06 

(8.04) 

726 

27,305 

(20,137) 

1,153 

1.25 

(7.20) 

166 

2009 28,627 

(21,151) 

6,660 

1.16 

(13.10) 

983 

26,021 

(19,307) 

1,254 

2.19 

(25.37) 

249 

2010 29,093 

(21,169) 

6,626 

1.75 

(19.57) 

1502 

25,836 

(18,025) 

1,298 

1.81 

(14.36) 

337 

2011 26,885 

(19,590) 

5,694 

1.35 

(18.96) 

1378 

26,282 

(18,986) 

1,022 

0.69 

(3.65) 

332 

2012 23,703 

(16,971) 

5,278 

2.96 

(37.24) 

1616 

22,681 

(15,839) 

991 

0.84 

(4.53) 

361 

2013 23,075 

(17,597) 

6,905 

1.46 

(20.97) 

2143 

21,177 

(17,137) 

1,140 

1.00 

(9.09) 

478 

Μέσος όρος  

(Τυπική Απόκλιση) 

Μέγεθος δείγματος 

25,875 

(19,297) 

48,651 

2.14 

(48.94) 

8,726 

24,057 

(17,749) 

9,000 

1.24 

(12.07) 

2,002 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 13. Συνολικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα σε επίπεδο νοικοκυριού στο σύνολο της 
χώρας και στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. 

 Σύνολο χώρας Περιφ. κεντρικής Μακεδονίας 

 Συνολικό 
πραγματικό 

διαθέσιμο 

εισόδημα 

Ρυθμός 
μεταβολής 

πραγματικού 

διαθέσιμου 
εισοδήματος 

Συνολικό 
πραγματικό 

διαθέσιμο 

εισόδημα 

Ρυθμός μεταβολής 

πραγματικού 
διαθέσιμου 

εισοδήματος 

2004 21,216 

(15,821) 

5,987 

- 19,647 

(13,692) 

1,096 

- 

2005 22,482 

(17,561) 

5,341 

-0.56 

(22.96) 

378 

21,659 

(16,118) 

1,046 

-2.72 

(44.34) 

79 

2008 21,274 

(22,662) 

6,160 

-3.52 

(107.02) 

726 

20,210 

(21,189) 

1,153 

0.90 

(8.06) 

166 

2009 21,064 

(21,330) 

6,660 

3.74 

(99.23) 

983 

19,688 

(19,869) 

1,254 

13.02 

(196.79) 

249 

2010 21,751 

(21,275) 

6,626 

1.19 

(45.37) 

1,502 

19,960 

(18,620) 

1,298 

0.45 

(3.93) 

337 

2011 20,510 

(20,069) 

5,694 

-0.07 

(62.62) 

1,378 

20,850 

(19,021) 

1,022 

-4.70 

(93.36) 

332 

2012 17,121 

(18,161) 

5,278 

-2.22 

(113.41) 

1,616 

16,980 

(16,975) 

991 

0.28 

(9.28) 

361 

2013 16,835 

(17,591) 

6,905 

0.77 

(28.60) 

2,143 

15,994 

(17,032) 

1,140 

3.73 

(58.20) 

478 

Μέσος όρος περιόδου 

(Τυπική Απόκλιση) 

Μέγεθος δείγματος 

20,266 

(19,604) 

48,651 

0.08 

(75.11) 

8,726 

19,384 

(18,109) 

9,000 

1.82 

(84.70) 

2,002 

            Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 14. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανα επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, στο σύνολο της χώρας 
σε επίπεδο νοικοκυριού. 

 Σύνολο χώρας 

 Φύλο  

Επίπεδο εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Κατώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

26,603 

12,679 

10 

5,551 

35,020 

10 

16,077 

27,816 

20 

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

17,332 

19,481 

248 

15,603 

17,297 

631 

16,091 

17,946 

879 

Μετα-δευτεροβάθμια 
μη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

16,792 

21,538 

83 

17,799 

19,861 

157 

17,451 

20,417 

240 

1ο στάδιο και 2ο 
στάδιο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

19,654 

21,546 

667 

16,060 

19,253 

1,339 

17,255 

20,110 

2,006 

Μη διαθέσιμο 
επίπεδο εκπαίδευσης 

22,245 

20,192 

19,596 

18,757 

18,760 

21,003 

20,441 

19,542 

40,599 

Σύνολο 22,082 

20,245 

20,604 

18,503 

18,784 

23,140 

20,189 

19,567 

43,744 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 15. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, στην περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας σε επίπεδο νοικοκυριού. 

  

 Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

 Φύλο  

Επίπεδο εκπαίδευσης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Κατώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

32,059 

(0.00) 

1 

12,025 

(402) 

2 

18,703 

(11,570) 

3 

Ανώτερη 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση 

17,980 

(18,398) 

40 

14,736 

(14,316) 

119 

15,552 

(15,447) 

159 

Μετα-δευτεροβάθμια 
μη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

22,487 

(18,195) 

15 

16,378 

(14,391) 

27 

18,560 

(15,911) 

42 

1ο στάδιο και 2ο 
στάδιο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

19,680 

(17,584) 

121 

14,103 

(15,618) 

263 

15,861 

16,446 

384 

Μη διαθέσιμο 
επίπεδο εκπαίδευσης 

21,531 

(18,708) 

3,512 

17,922 

(17,717) 

3,981 

19,613 

(18,276) 

7,493 

Σύνολο 21,438 

(18,664) 

3,689 

17,595 

(17,518) 

4,392 

19,349 

(18,150) 

8,081 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 16. Μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά κατάσταση δραστηριότητας και φύλο, 
σύνολο χώρας.  

 Σύνολο χώρας 

 Φύλο  

Βασική κατάσταση 
δραστηριότητας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Εργαζόμενοι 22,056 

(20,054) 

8,815 

19,105 

(18,634) 

9,793 

20,503 

(19,375) 

18,608 

Άνεργοι  21,150 

(19,447) 

1,657 

17,986 

(17,486) 

1,814 

19,496 

(18,513) 

3,471 

Συνταξιούχοι ή σε 
πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

21,850 

(20,510) 

4,657 

18,117 

(18,886) 

5,001 

19,917 

(19,773) 

9,658 

Άλλα ανενεργά 
άτομα 

22,020 

(20,433) 

8,072 

18,847 

(19,409) 

8,842 

20,361 

(19,967) 

16,914 

Σύνολο 21,937 

(20,236) 

23,201 

18,742 

(18,881) 

25,450 

20,266 

(19,604) 

48,651 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 17. Μέσο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ανά κατάσταση δραστηριότητας και φύλο, 
περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. 

 Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

 Φύλο  

Βασική κατάσταση 
δραστηριότητας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Εργαζόμενοι 22,147 

(18,753) 

1,628 

18,285 

(17,817) 

1,889 

20,073 

(18,355) 

3,517 

Άνεργοι  20,055 

(17,015) 

263 

16,929 

(17,946) 

374 

18,220 

(17,621) 

637 

Συνταξιούχοι ή σε 
πρόωρη 
συνταξιοδότηση 

21,093 

(19,265) 

856 

16,940 

(16,891) 

898 

18,967 

(18,202) 

1754 

Άλλα ανενεργά 
άτομα 

20,084 

(17,908) 

1,425 

18,216 

(17,767) 

1,667 

19,077 

(17,854) 

3092 

Σύνολο 21,094 

(18,487) 

41,72 

17,906 

(17,646) 

4,828 

19,384 

(18,109) 

9,000 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 18. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση και φύλο, σύνολο χώρας. 

Σύνολο χώρας 

 Φύλo  

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Δεν έχει τελέσει γάμο 
ποτέ  

22,184 

(20,790) 

5,710 

19,397 

(20,331) 

3,977 

21,040 

(20,647) 

9,687 

Παντρεμένοι 22,476 

(19,949) 

13,376 

19,343 

(19,181) 

13,345 

20,912 

(19,632) 

26,721 

Εν διαστάσει 23,162 

 (23,215) 

171 

21,917 

(18,815) 

246 

22,428 

(20,715) 

417 

Εν χηρεία 16,026 

(16,751) 

698 

14,394 

(14,637) 

4,660 

14,607 

(14,938) 

5,358 

Διαζευγμένοι 20,491 

(23,092) 

312 

23,416 

(20,715) 

568 

22,379 

(21,620) 

880 

Σύνολο 22,147 

(20,203) 

20,267 

18,470 

(18,721) 

22,796 

20,201 

(19,519) 

43,063 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 19. Μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση και φύλο, περιφέρεια 
κεντρικής Μακεδονίας. 

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

 Φύλo  

Οικογενειακή 
κατάσταση 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Δεν έχει τελέσει γάμο 
ποτέ  

20,820 

(18,731) 

1,054 

17,376 

(17,375) 

870 

19,263 

(18,206) 

1,924 

Παντρεμένοι 21,922 

(18,862) 

2,401 

18,416 

(18,058) 

2,472 

20,143 

(18,540) 

4,873 

Εν διαστάσει 24,875 

(20,029) 

36 

23,580 

(15,420) 

47 

24,142 

(17,465) 

83 

Εν χηρεία 15,488 

(12,122) 

107 

14,759 

(15,896) 

864 

14,839 

(15,522) 

971 

Διαζευγμένοι 20,829 

(18,193) 

41 

21,166 

(17,807) 

89 

21,059 

(17,860) 

130 

Σύνολο 21,430 

(18,694) 

3,639 

17,592 

(17,547) 

4,342 

19,342 

(18,179) 

7,981 

Πηγή: Eurostat, EU-SILC. 
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Πίνακας 20. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. (Πηγή: ΑΑΔΕ) 

Μέσο Ετήσιο Δηλωθέν Οικογενειακό Εισόδημα 

Σύνολο Χώρας 

 Εισοδ/τίες PM Επιχειρηματίες PM Αγρότες PM Μισθωτοί PM Συν/χοι PM ΣΥΝΟΛΟ PM 

2008 6,132 -  23,658 - 10,943 - 18,291 - 15,218 - 16,668 - 

2009 6,370 0.04 24,172 0.04 11,429 0.04 19,234 0.04 15,885 0.04 17,340 0.040 

2010 6,042 -0.05 24,565 -0.05 11,572 -0.05 19,829 -0.05 16,547 -0.05 17,612 0.016 

2011 5,761 -0.05 24,644 -0.05 11,231 -0.05 19,396 -0.05 16,228 -0.05 17,241 -0.021 

2012 4,511 -0.22 20,633 -0.22 10,044 -0.22 18,652 -0.22 15,797 -0.22 15,604 -0.095 

2013 2,873 -0.36 18,249 -0.36 9,069 -0.36 16,804 -0.36 14,909 -0.36 13,431 -0.139 

2014 4,325 0.51 18,614 0.51 9,875 0.51 14,568 0.51 13,232 0.51 12,338 -0.081 

2015 4,287 -0.09 18,288 -0.09 9,447 -0.09 14,209 -0.09 13,115 -0.09 12,133 -0.017 

2016 4,556 0.06 17,066 0.06 10,295 0.06 14,006 0.06 11,704 0.06 11,728 -0.033 

2017 4,665 0.02 16,257 0.02 9,934 0.02 13,857 0.02 11,175 0.02 11,556 -0.015 

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

2008 4,831 -  21,018  - 10,139 -  16,626 -  13,888 -  14,838 - 

2009 4,901 0.02 21,481 0.02 10,515 0.04 17,480 0.05 14,440 0.04 15,384 0.04 

2010 4,673 -0.05 21,755 0.01 10,613 0.01 17,981 0.03 15,055 0.04 15,588 0.01 

2011 4,525 -0.03 21,859 0.01 10,366 -0.02 17,589 -0.02 14,845 -0.01 15,320 -0.02 

2012 3,498 -0.23 18,423 -0.16 9,154 -0.12 16,833 -0.04 14,503 -0.02 13,861 -0.10 

2013 2,273 -0.35 16,451 -0.11 8,425 -0.08 15,083 -0.10 13,850 -0.05 11,996 -0.13 

2014 3,340 0.47 16,446 0.00 10,725 0.27 12,792 -0.15 12,435 -0.10 11,013 -0.08 

2015 4,742 0.42 16,252 -0.01 9,127 -0.15 12,510 -0.02 12,332 -0.01 11,074 0.01 

2016 3,508 -0.26 15,429 -0.05 9,866 0.08 12,387 -0.01 10,927 -0.11 10,501 -0.05 

2017 3,531 0.01 14,651 -0.05 9,661 -0.02 12,285 -0.01 10,478 -0.04 10,357 -0.01 
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