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Επιτελική Σύνοψη 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά «Έκθεση Εισοδημάτων 2021» του 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και διενεργείται 

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

Κεντρικής Μακεδονίας». 

Σε συνέχεια της δεύτερης Έρευνας, στην παρούσα παρουσιάζονται και αναλύονται δεδομένα 

που αφορούν στα εισοδήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάρτηση με 

σημαντικά οικονομικά μεγέθη που τα επηρεάζουν, όπως το παραγόμενο προϊόν, οι ανισότητες 

και η αγορά εργασίας.  

Βασικός πυλώνας της έκθεσης αποτελεί η συγκριτική μελέτη των ευρημάτων σε επίπεδο 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Συνδυάζοντας αυτές τις θεματικές η παρούσα έκθεση διαρθρώνεται 

στις εξής ενότητες: 

 Ενότητα 1 - Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας: Περιγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης αναλύοντας το ύψος και τη διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος 

στην Περιφέρεια 

 Ενότητα 2 - Συνθήκες διαβίωσης, φτώχεια και μέτρα αντιμετώπισης: Ανάλυση μέσα από ́

την ανάλυση μικροδεδομένων για τις εισοδηματικές ανισότητες στο σύνολο της χωράς 

και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

 Ενότητα 3 – Απασχόληση και ανεργία: Ανάλυση των συνθηκών της αγοράς εργασίας 

μέσα από την ανάλυση μικροδεδομένων.  

 Ενότητα 4 – Εισοδήματα: Ανάλυση της ενδοπεριφερειακής διάρθρωσης εισοδημάτων 

και οικονομικού αποτελέσματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 Ενότητα 5 - Συμπεράσματα  

 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν δευτερογενή δεδομένα 

για το έτος 2021 (ή για προγενέστερα έτη ανάλογα με τη διαθεσιμόητα των στοιχείων) τα οποία 

αντλήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 

την Παγκόσμια Τράπεζα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία και τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ενώ έγινε 

χρήση των πρωτογενών δεδομένων που έχει συλλέξει το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης 
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της ΠΚΜ. Επαναλαμβάνεται, πως τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα, σύμφωνα με την 

διαθεσιμότητα των φορέων/πηγών, από τους οποίους αντλήθηκαν. Ειδικότερα, στην 

παρούσα έκθεση παρουσιάζονται επικαιροποιημένα ανά μέγεθος τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Πληθυσμός: Τα στοιχεία του πληθυσμού της ΠΚΜ σύμφωνα με την πρόσφατη Απογραφή 

Πληθυσμού 2021, της ΕΛΣΤΑΤ. 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ: Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Περιφερειας ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΠΚΜ για το έτος 20191 (σημειώνεται ότι στη 

προηγούμενη εκθεση εισοδημάτων (2020) ήταν διαθέσιμα και καταγράφησαν τα στοιχεία του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά ΠΕ έως το έτος 2018). 

ΑΕΠ ανά κλάδο: Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το ΑΕΠ ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής ενότητας για το έτος 20192 

(σημειώνεται ότι στη προηγούμενη έκθεση εισοδημάτων -2020- είχε καταγραφεί το ΑΕΠ ανά 

κλάδο και ΠΕ για το έτος 2018).    

Δείκτης Φτώχειας: Τα διαθέσιμα στοιχεία 2021 (εισοδήματα 2020) της ΕΛΣΤΑΤ για το Ποσοστό 

πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας σε επίπεδο Περιφερειας3 και συγκριτικά στοιχεία για το 

ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ανά 

Περιφέρεια της χώρας για την περίοδο 2018-20214.  

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τους 

ωφελούμενους του ΕΕΕ για το έτος 20205(σημειώνεται ότι λόγω μη διαθεσιμότητας 

επικαιροποιημένων στοιχείων μετά από επικοινωνία του Αναδόχου με το αρμόδιο τμήμα του 

ΟΠΕΚΑ, καταγράφηκαν τα ίδια στοιχεία με εκείνα που είχαν καταγραφεί στη προηγούμενη 

έκθεση εισοδημάτων του 2020). 

Ποσοστό ωφελούμενων των δομών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού: Παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου 

                                                      
1 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-, προσπελάστηκε στις 23/09/2022. 
2 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-, προσπελάστηκε στις 23/09/2022. 
3 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο τύπου, Κίνδυνος Φτώχειας, 2021. 
4 Πηγή: Eurostat, 2018-2021. 
5 Πηγή: ΟΠΕΚΑ (σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία του Αναδόχου με τον ΟΠΕΚΑ τα στοιχεία του 2020 
αποτελούν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία). 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-
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Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ ανά ΠΕ για το έτος 2020 (σημειώνεται ότι στη προηγούμενη έκθεση 

εισοδημάτων (2020) ήταν διαθέσιμα και καταγράφησαν τα στοιχεία έως το έτος 2019). 

Εργατικό Δυναμικό: Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό της ΠΚΜ 

σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας φθάνουν έως το έτος 20206 (σημειώνεται ότι λόγω της μη 

διαθεσιμότητας επικαιροποιημένων στοιχείων καταγράφησαν τα ίδια στοιχεία με εκείνα που 

είχαν καταγραφεί στη προηγούμενη έκθεση εισοδημάτων του 2020, ενώ επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν, όπου ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat σε επίπεδο 

χώρας και Περιφέρειας). 

Νέες Θέσεις Εργασίας: Παρουσιάζονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το έτος 2021 με βάση 

την «Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην 

Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021» 

του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας7 που αντλεί στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Ανεργία: Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ανεργία σε επίπεδο χώρας, Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας 

τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας αξιοποιούνται τα 

στοιχεία του ποσοστού ανεργίας ανά τρίμηνο μέχρι και το έτος 2021 με βάση την Έρευνα 

Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού, ενώ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το έτος 2020. 

Εισοδήματα: Παρουσιάζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα του πληθυσμού που αφορούν το έτος 

2019 (δηλώσεις 2020) και το έτος 2018 (δηλώσεις 2019). Σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία 

του Αναδόχου με την ΑΑΔΕ τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν τα τελευταία διαθέσιμα 

επικαιροποιημένα στοιχεία.  

 

                                                      
6 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981 / 2020, 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-, προσπελάστηκε στις 22/09/2022. 

 
7 ΠΗΓΗ: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/, προσπελάστηκε στις 
23/09/2022. 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
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Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της ΠΚΜ ανέρχεται σε 

1.792.069 κατοίκους αποτελώντας την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας (ποσοστό 

17,2% στο συνολικό πληθυσμό).  

Το κατα κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΚΜ το διάστημα 2000-2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) 

ακολουθεί καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο την τάση της ελληνικής οικονομίας αλλά 

κυμαίνεται σταθερά χαμηλότερα από το κατα κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (13.430€ για το έτος 2019 

στην ΠΚΜ έναντι 17.092€ για το σύνολο της χώρας). Διαχρονικά κατά το εξεταζόμενο διάστημα 

2000-2019 το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια παρουσιάζουν οι Περιφερειακές 

Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (14.590 € και 14.107€ αντίστοιχα στο έτος 2019). Όσον 

αφορά τη διάρθρωση του ΑΕΠ της ΠΚΜ, ο παραγωγικός ιστός της Περιφέρειας συντίθεται ως 

ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με  μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο των υπηρεσιών, γεγονός 

που αποτυπώνεται σε κάθε ΠΕ της ΠΚΜ. Ειδικότερα, η διάρθρωση του ΑΕΠ για το έτος 2019 

(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) παραμένει σταθερή, σε σχέση με το 2018, παρουσιάζοντας μόνο 

μικρές αυξομειώσεις ανά παραγωγικό κλάδο. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΚΜ , παράγεται 

κυρίως από τις δραστηριότητες του τριτογενή τομέα ενώ κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2000-

2019) παρατηρείται συρρίκνωση του δευτερογενή τομέα και σταθεροποίηση του πρωτογενούς 

τομέα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Περιφέρειας, οι ΠΕ Πέλλας 

και Ημαθίας στηρίζουν μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού τους ιστού στον πρωτογενή τομέα 

ενώ η ΠΕ Κιλκίς έχει τον πιο ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα. 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από μια 

περίοδο αναταραχής λόγω της πανδημίας COVID, παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης. 

Είναι γεγονός ότι το ενεργό εργατικό δυναμικό της ΠΚΜ αλλά και του συνόλου της χώρας 

παρουσιάζει τάση μείωσης την τελευταία δεκαετία (από το 2009 έως και το 2020) γεγονός που 

οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η μακράς διάρκειας  

κρίση της Ελληνικής Οικονομίας που είχε αποτέλεσμα την μετανάστευση (brain drain) , αλλά και 

το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του έτους 2020. Παρά το ξέσπασμα της 

πανδημίας COVID και την στρέβλωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας εξαιτίας των μέτρων 

αντιμετώπισης που ελήφθησαν (περιορισμός μετακινήσεων, αναστολή λειτουργίας ορισμένων 

κλάδων και επιχειρήσεων, κ.λπ.), η αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας έδειξε πολύ σύντομα σημάδια προσαρμογής και ανάκαμψης (μένει να 

αξιολογηθεί μέσα από ειδικές μελέτες ο βαθμός συνεισφοράς σε αυτήν την εξέλιξη των 
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έκτακτων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που λήφθηκαν για την ελάφρυνση 

των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας). Ειδικότερα τα έτη 2020 και 2021 όλες οι 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο 

ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ενδεικτικό της θετικής πορείας της 

αγοράς εργασίας είναι το γεγονός ότι το 2021 δημιουργήθηκαν διπλάσιες νέες θέσεις εργασίας, 

ήτοι 24.916 ν.θ.ε (έναντι 12.509 ν.θ.ε το 2020). Συγκεκριμένα όλες οι Π.Ε. της ΠΚΜ εμφανίζουν 

θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε. και στα δύο έτη (2020 και 2021) επιβεβαιώνοντας την τάση σταθερής 

αύξησης της απασχόλησης σε ολόκληρη την Περιφέρεια και σηματοδοτώντας την επιστροφή 

στην «κανονικότητα». Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τις νέες θέσεις 

εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2021, οι 11.872 καλύφθηκαν από άνδρες (47,6%), ενώ οι 

13.044, ήτοι το 52,3% των θέσεων, από γυναίκες, γεγονός πολύ σημαντικό για τη μείωση του 

χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 

συμφωνία με την πορεία εξέλιξης του ισοζυγίου ροών νέων θέσεων εργασίας, και παρά τα 

περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID- 19, το ποσοστό ανεργίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία τριετία 2019-2021 (όπως και στο σύνολο της 

χώρας) βαίνει συνεχώς μειούμενο ήτοι από 19,6% το έτος 2019, σε 18,4% το 2020 και 16,2% το 

2021. Με δεδομένο ότι όπως είδαμε τα έτη 2020 και 2021 διαφαίνεται μια αισθητή και σταθερή 

τάση αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονης μείωσης του ποσοστού ανεργίας στο 

σύνολο της Περιφέρειεας, εκκρεμεί να επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα αν η εν λόγω τάση 

αποτυπώνεται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Περιφέρειας μειώνοντας τις 

ανισότητες στις ΠΕ και την ΠΚΜ ως σύνολο (σημειώνεται τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα 

στοιχεία εισοδημάτων της ΑΑΔΕ σταματούν στο έτος 2019-δηλώσεις 2020).  

Όσον αφορά τους ωφελούμενους του ΕΕΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 

2020 αυτοί ανήλθαν σε 81.926 άτομα, ήτοι ποσοστό κάτω του 5% του συνολικού πληθυσμού 

της Περιφέρειας. Δεδομένου ότι τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το κίνδυνο φτώχειας το έτος 2021 

δείχνουν ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 25,5% του πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο 

φτώχειας τότε πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση με το ΕΕΕ δεν καλύπτει όλο τον 

πληθυσμό που φαίνεται να το έχει ανάγκη. Συνεπώς, σε ότι αφορά την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη διεύρυνσης των 

ορίων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με στόχο την ενίσχυση μεγαλύτερου μέρους του 

πληθυσμού από το συγκεκριμένο κεντρικό μέτρο πολιτικής. 
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Παράλληλα, σημαντική είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμπληρωματικών κοινωνικών 

υπηρεσιών των ΟΤΑ, ούτως ώστε να χτιστεί ένα δίκτυ προστασίας για τον πληθυσμό από τον 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτή την δύσκολη εξίσωση έρχεται να 

προστεθεί μια σημαντική μεταβλητή που αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την 

αποτελεσματικότητα των συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της έρευνας πεδίου του Παρατηρητηρίου.  

Τέλος, καθώς το παραγωγικό μοντέλο των επιμέρους τοπικών οικονομιών έχει υποστεί 

μετασχηματισμούς λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης με μετάβαση αυτών προς τον 

τριτογενή τομέα, η πανδημία COVID-19 αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για 

δημιουργία μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην οποία οι τοπικές οικονομίες θα βασίζονται και 

σε άλλους κλάδους οι οποίοι θα δύναται να ενισχύουν σημαντικά το τοπικό ΑΕΠ αλλά και την 

τοπική οικονομία και αγορά εργασίας.  
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1.Βασικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

 

1.1. Πανδημία και οικονομικό κλίμα  

Η σε βάθος κατανόηση της εξέλιξης των εισοδημάτων και των συνθηκών διαβίωσης στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτεί – πρωτίστως - μία συνοπτική αλλά ταυτοχρόνως 

περιεκτική περιγραφή του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.  

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της Ευρωπαϊκής κρίσης χρέους (2012-

2013), η πορεία της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2014-2020 παρουσιάζει σημαντική 

μεταβλητότητα. Ακολουθώντας σχεδόν μία δεκαετία οικονομικής μεγέθυνσης (2000-2009), η 

ελληνική οικονομία εισήλθε σε μια μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης και κρίσης χρέους 

(2010-2016). Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης χρέους, η 

Ελλάδα προσέφυγε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (European Stability Mechanism - 

ESM), και υιοθέτησε τρία πακέτα μέτρων λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής υπό το 

καθεστώς επιτήρησης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πτώχευσης . 

Με τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 να είναι ακόμα εμφανείς, 

η Ελλάδα κλήθηκε πρόσφατα να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις νέες δυσμενείς 

συνθήκες, που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. Επίσης, καλείται να αντιμετωπίσει τα 

πολλαπλά  προβλήματα που δημιουργεί για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες το ξέσπασμα του 

πολέμου στην Ουκρανία. 

Τα αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των προγραμμάτων δημοσιονομικής 

πολιτικής τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα αποτυπώνονται στους βασικούς 

μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας είχε σταθερά πτωτική πορεία από την αρχή της 

κρίσης έως το 2016, με μέση ετήσια μείωση της τάξης του 4,11%. Το 2017, και για πρώτη φορά 

κατά την υπό εξέταση περίοδο, παρουσιάστηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,67% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, το οποίο έφτασε σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από το ΑΕΠ του 2014, 

σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας σε μια περίοδο ανάκαμψης με χαμηλούς αλλά σταθερά 

θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, η οποία διήρκησε έως και το 2019. 
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Οι αισιόδοξες προοπτικές για περαιτέρω μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας ανακόπηκαν στις 

αρχές του 2020 με την έξαρση της πανδημίας COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε η 

επιβολή περιορισμών (lockdowns) για την αντιμετώπισή της, στην παγκόσμια, την κοινοτική 

αλλά και την εθνική οικονομία. Το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση σχεδόν 9,6% το 2020 στα € 

165,83 δις, αποτελώντας αρνητικό ρεκόρ της προηγούμενης περιόδου.  

Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ΑΕΠ της χώρας 

ανήλθε σε 181,0 δισ. ευρώ από 167,1 δισ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας ρυθμό ανάπτυξης 8,3% 

(ή σε τρέχουσες τιμές 182,8 δις ευρώ το 2021 από 165,83 δις το 2021, ήτοι ρυθμός ανάπτυξης 

10,2%). Η αύξηση αυτή οφείλεται στις επιμέρους θετικές μεταβολές που καταγράφησαν στα 

κυριότερα μακροικονομικά μεγέθη του ΑΕΠ (αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης, 

αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών). Το γεγονός 

αυτό αντιστάθμισε το αρνητικό οικονομικό κλίμα της προηγούμενης περιόδου, ενώ ξεπέρασε 

τις προσδοκίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι 

προέβλεπαν μεγέθυνση ύψους 3,8% έως 4,1% για το 2021. 

Ωστόσο οι νέες παγκόσμιες εξελίξεις  του πολέμου στην Ουκρανία και οι δυσοίωνες εκτιμήσεις 

των αναλυτών για τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, 

δημιουργούν εμπόδια και αβεβαιότητα στην διατήρηση της ανάκαμψης της Ελληνικής 

Οικονομίας, και στην επίτευξη μιας σταθερής και δίκαιης ανάπτυξης.  

 

1.2. Πληθυσμός  

Στην παρούσα υποενότητα αναλύονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής έχουν άμεση συσχέτιση 

με τις τάσεις και τη δυναμική της αγοράς εργασίας, καθώς αντανακλούν την σύνθεση του 

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

χιλιόμετρα). Η Περιφέρεια διαιρείται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες8 (ΠΕ), οι οποίες 

ταυτίζονται γεωγραφικά με τους νομούς που την απαρτίζουν και σε τριάντα οκτώ (38) Δήμους9.  

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της ΠΚΜ 

(συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Όρους) ανέρχεται σε 1.792.069 κατοίκους εκ των οποίων 

930.649 (ή 51,9 %) είναι γυναίκες και 861.420 είναι άνδρες (48,1 %). Ο πληθυσμός της ΠΚΜ την 

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

17,2% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας.  

Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, με βάση την τελευταία Απογραφή πληθυσμού της ΕΛΣΤΑΤ 

το 2021 στην ΠΕ Θεσσαλονίκης κατοικούν 1.091.424 άνθρωποι (ποσοστό 60,9% στο σύνολο της 

Περιφέρειας), ενώ η δεύτερη σε πληθυσμό ΠΕ είναι η ΠΕ Σερρών με 151.124 κατοίκους (8.43%). 

Ακολουθούν οι ΠΕ Ημαθίας (130.026 ή 7,25%), Πέλλας (126.258  ή 7,04%), Πιερίας (119.486 ή 

6,6%) και Χαλκιδικής (101.324 ή 5,6%). Η μικρότερη σε πληθυσμό είναι η ΠΕ Κιλκίς με 70.648 

κατοίκους (4,28% του πληθυσμού της ΠΚΜ). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με βάση την τελευταία Απογραφή του 2021 ο 

πληθυσμός της ΠΚΜ μειώθηκε κατά 90.039 κατοίκους (4,78%) σε μια δεκαετία (από το 2011). 

Η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται στις μεταναστευτικές εκροές τόσο προς το εσωτερικό όσο 

και το εξωτερικό που ακολούθησαν την οικονομική ύφεση της περιόδου 2010-2012, καθώς και 

σε λοιπά αίτια. Όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2, οι ΠΕ Σερρών (-14,3%), Κιλκίς (-12,2%) και 

Πέλλας (-9,6%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη μείωση, ενώ την μικρότερη μείωση σημείωσε ο 

πληθυσμός της ΠΕ Θεσσαλονίκης (-1,7%).  

 

 

 

 

                                                      
8 Περιφερειακές Ενότητες (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 
9 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 



16 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Γράφημα 1. Κατανομή Πληθυσμού στις ΠΕ της ΠΚΜ, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, 2021. 

 

Η γήρανση του πληθυσμού της ΠΚΜ συνεχίζει να αποτελεί  σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει 

σημαντικά την δυναμική ανάπτυξης της. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat10, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της ΠΚΜ παραμένει και για το 

2021 στα 46 έτη. Κατά την περίοδο 2014-2021, η διάμεση ηλικία του πληθυσμού έχει αυξηθεί 

κατά σχεδόν 3 έτη (2,9) ή ποσοστό 6,73%. Σε σύγκριση με το 2014, οι Περιφερειακές Ενότητες 

που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση είναι η ΠΕ Θεσσαλονίκης (8%), η ΠΕ Χαλκιδικής 

(6,9%), καθώς και η ΠΕ Πέλλας (6,2%). 

 Η ΠΕ Σερρών διέθετε τον πληθυσμό με την μεγαλύτερη διάμεση ηλικία το έτος 2021 σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ΠΕ της ΠΚΜ, η οποία ήταν τα 51 έτη. Ακολουθούν για το ίδιος έτος, οι ΠΕ 

Πέλλας και Χαλκιδικής  με διάμεση ηλικία τα 48,2 έτη και 46,6 έτη, αντίστοιχα. Στις ΠΕ Ημαθίας 

Πιερίας και Κιλκίς η διάμεσος ηλικία ανέρχεται στα 46 έτη. Τέλος, η διάμεσος ηλικία του 

πληθυσμού της ΠΕ Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 45 έτη,  και είναι η χαμηλότερη στην ΠΚΜ.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Eurostat, 2021, Median Age of Population. 
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Πίνακας 1. Διάμεσος ηλικία πληθυσμού για τις ΠΕ της ΠΚΜ 2014-2021 

΄Ετος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2014 44,2 44,3 45,4 42,8 47,6 46,2 45,0 50,1 44,3 

2015 44,8 44,8 45,8 43,5 48,0 46,7 45,5 50,5 44,7 

2016 45,2 45,4 46,2 44,1 48,2 47,1 45,9 50,8 45,1 

2017 45,6 45,8 46,5 44,6 48,2 47,6 46,2 51,2 45,5 

2018 46,0 46,2 46,7 45,1 48,4 48,0 46,6 51,5 45,8 

2019 46,3 46,6 47,1 45,5 48,6 48,5 47,0 51,8 46,2 

2020 46,7 47,0 47,3 46,0 48,8 48,9 47,3 52,0 46,6 

2021 45,5 46,0 46,0 44,9 45,9 48,2 46,2 50,9 46,6 

Μέσος 
Όρος 

45,54 45,73 46,43 44,51 48,26 47,57 46,21 51,13 45,46 

Τυπική 
Απόκλιση 

0,88 0.,97 0,68 1,13 0,40 0,97 0,82 0,70 0,82 

Πηγή: Eurostat, 2014-2021. 

 

1.3. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Βασικό στάδιο για την εκκίνηση της ανάλυσης των εισοδημάτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, αποτελεί η καταγραφή του κατά κεφαλήν εισοδήματος της (κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εφεξής κ.κ.ΑΕΠ), στοιχείο το οποίο συνιστά βασικό δείκτη 

μέτρησης της κοινωνικής ευημερίας.  

Σε ότι αφορά στο παραγόμενο κ.κ. ΑΕΠ, το Γράφημα 2 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξή του 

σε τρέχουσες τιμές για το σύνολο της Ελλάδας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 

και τις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες που την απαρτίζουν, για την περίοδο 2000-2019 με 

βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που έχουν αντληθεί από την ΕΛΣΤΑΤ11. Τόσο η ΠΚΜ στο 

σύνολό της, όσο και οι επιμέρους ΠΕ που την απαρτίζουν υπολείπονται σε σχέση με το σύνολο 

της χώρας. Συγκεκριμένα, για τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Ελλάδος κυμαίνεται μεταξύ 13.071€ και 17.092€ ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος της ΠΚΜ μεταξύ 

10.790€ και 13.430€, 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 παρατηρείται μετά το 2009 και σχετίζεται με τη Διεθνή Χρηματοπιστωτική 

Κρίση. 

                                                      
11 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-, προσπελάστηκε στις 23/09/2022. 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-
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Γράφημα 2. ΑΕΠ κκ σε τρέχουσες τιμές (εκατομ. ευρώ) για την περίοδο 2000-2019, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2000-2019. 

 

Το μεγαλύτερο κατα κεφάλην εισόδημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2019, 

και διαχρονικά κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2000-2019), εμφανίζουν οι ΠΕ Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2. Kατά κεφ. ΑΕΠ (τρέχουσες τιμές, εκατομ. ευρώ) για το σύνολο της χώρας και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2000-2019 

Έτος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2000 13.071 10.790 10.515 11.727 9.708 9.151 9.331 8.055 10.978 

2001 14.011 11.628 11.434 12.646 10.770 10.149 9.880 8.508 11.399 

2002 14.994 12.170 11.696 13.352 10.953 10.722 10.157 8.561 11.954 

2003 16.371 13.130 12.206 14.536 11.303 10.477 11.247 9.371 13.280 

2004 17.683 14.229 12.997 15.752 12.679 11.878 11.745 10.099 14.176 

2005 18.134 14.262 13.337 15.634 12.660 11.925 12.311 10.108 14.770 

2006 19.769 15.596 14.141 17.466 13.029 12.435 12.776 10.389 16.106 

2007 21.061 16.794 15.041 18.606 15.439 14.506 13.670 11.484 16.706 

2008 21.845 17.437 15.189 19.454 15.402 14.960 14.673 11.421 17.362 

2009 21.386 16.913 14.734 18.943 14.434 14.223 14.293 11.204 16.508 

2010Β 20.153 15.666 14.093 17.233 13.788 13.620 13.441 11.158 15.519 

2011 18.308 14.311 12.893 15.647 12.589 12.462 12.623 10.203 14.694 
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Έτος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2012 17.056 13.286 12.201 14.316 11.571 12.152 11.613 10.019 14.069 

2013 16.381 12.538 11.695 13.454 10.913 11.306 10.974 9.739 13.349 

2014 16.282 12.343 11.127 13.278 10.933 11.240 10.699 9.553 13.201 

2015 16.275 12.589 11.164 13.516 11.487 11.656 10.884 9.946 13.193 

2016 16.169 12.620 10.981 13.638 11.529 11.412 10.776 9.909 13.185 

2017 16.472 12.813 10.959 13.931 11.168 11.574 10.811 10.053 13.338 

2018 16.745 13.125 11.221 14.273 11.193 11.968 11.015 10.251 13.806 

2019 17.092 13.430 11.310 14.590 11.465 12.432 11.331 10.525 14.107 

Μέσος 
Όρος 

17.463 13.784 12.447 15.099 12.151 12.012 11.713 10.028 14.085 

Τυπική 
Απόκλιση 

2.375 1.842 1.502 2.194 1.578 1.458 1.465 926 1.718 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2000-2019. 

 

Ειδικότερα,  το 2019 το κ.κ. ΑΕΠ στην ΠΕ Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 14.590€ (έναντι 14.273€ το 2018) 

και στην ΠΕ Χαλκιδικής σε 14.107€ (έναντι 13.806€ το 2018). Ακολουθεί η ΠΕ Πέλλας, με το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ για το 2019 να ανέρχεται σε 12.432€ (έναντι 11.968 το 2018), ενώ λίγο πάνω από 

11.000 ευρώ είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις ΠΕ Ημαθίας, Κιλκίς και Πιερίας, ελαφρά αυξημένο 

σε σύγκριση με το προηγούμενου έτος. Η ΠΕ με το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2019 είναι 

αυτή των Σερρών, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3 (10.525€ έναντι 10.251€ το έτος 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3. κ.κ ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανά ΠΕ για το έτος 2019, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

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

κατάσταση της οικονομίας σε περιφερειακό και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο όταν εξετάζουμε 

τα μεγέθη υπό διαχρονικό πρήσμα. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει διάκριση 
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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 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 στην πραγματική οικονομία. 

 Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην 

παρούσα μελέτη μετατράπηκαν οι τρέχουσες τιμές σε πραγματικές τιμές χρησιμοποιώντας 

δεδομένα για τους αποπληθωριστές του ΑΕΠ από την Παγκόσμια Τράπεζα12. Οι νέες τιμές13 του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζονται σε πραγματικές τιμές με μονάδα βάσης το 2015 στον 

Πίνακας 3.  

 

Πίνακας 3. Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, πραγματικές 

τιμές, έτος βάσης 2015, εκατομ. ευρώ 2000-2019 

Έτος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονί

α 

Ημαθία Θεσ/νίκ
η 

Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδικ
ή 

2000 16.859 13.917 13.563 15.125 12.521 11.803 12.035 10.389 14.159 

2001 17.465 14.494 14.252 15.763 13.424 12.650 12.316 10.605 14.208 

2002 18.083 14.678 14.106 16.103 13.210 12.932 12.250 10.325 14.418 

2003 19.086 15.307 14.230 16.946 13.178 12.215 13.112 10.925 15.482 

2004 20.002 16.095 14.702 17.818 14.342 13.437 13.286 11.424 16.036 

                                                      
12 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. 
13 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.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
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Έτος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονί

α 

Ημαθία Θεσ/νίκ
η 

Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδικ
ή 

2005 20.063 15.780 14.755 17.297 14.007 13.194 13.621 11.183 16.342 

2006 21.133 16.672 15.117 18.671 13.928 13.293 13.658 11.106 17.217 

2007 21.770 17.359 15.547 19.232 15.958 14.994 14.130 11.870 17.268 

2008 21.639 17.274 15.047 19.271 15.258 14.819 14.535 11.313 17.199 

2009 20.654 16.335 14.230 18.294 13.940 13.736 13.804 10.821 15.943 

2010Β 19.333 15.028 13.520 16.532 13.227 13.066 12.895 10.705 14.888 

2011 17.424 13.620 12.271 14.892 11.981 11.861 12.014 9.710 13.985 

2012 16.293 12.691 11.656 13.676 11.053 11.608 11.093 9.571 13.439 

2013 16.025 12.266 11.441 13.162 10.676 11.060 10.736 9.528 13.059 

2014 16.226 12.301 11.089 13.232 10.895 11.201 10.662 9.520 13.156 

2015 16.275 12.589 11.164 13.516 11.487 11.656 10.884 9.946 13.193 

2016 16.209 12.651 11.008 13.671 11.557 11.440 10.803 9.934 13.218 

2017 16.414 12.768 10.920 13.881 11.128 11.534 10.773 10.017 13.291 

2018 16.595 13.007 11.120 14.145 11.093 11.861 10.916 10.159 13.682 

2019 16,955 13.322 11.219 14.474 11.373 12.333 11.240 10.441 13.994 

Μέσος 
Όρος 

18,225 14.408 13.048 15.785 12.712 12.534 12.238 10.475 14.709 

Τυπική 
Απόκλισ

η 

2.028 1.729 1.690 2.100 1.557 1.132 1.307 686 1.480 

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, World Bank, 2000-2019. 

 

Το Γράφημα 4 παρουσιάζει λοιπόν μέσα από τα ανωτέρω στοιχεία, μία πληρέστερη εικόνα για 

την εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας 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 2 φορές μικρότερο από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο (π.χ. ΠΕ 

Σερρών).  
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Γράφημα 4. Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων, πραγματικές τιμές, έτος 
βάσης 2015, εκ. ευρώ 2000-2019, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, World Bank 

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

την τελευταία δεκαετία (2010-2019), φαίνεται ότι οδήγησε σε μία υπό όρους σύγκλιση μεταξύ 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ. Βάσει 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.  

 

1.4. Διάρθρωση ΑΕΠ ανά κλάδο και περιφερειακή ενότητα 

Σε αυτήν την υποενότητα αναλύονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που πλαισιώνουν 

την παραγωγή του ΑΕΠ ανά ΠΕ της ΠΚΜ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 201914. Οι κλάδοι που αποτυπώνονται παρακάτω, οριοθετούν την 

παραγωγική δυναμική κάθε ΠΕ και κατηγοριοποιούνται σε πρωτογενή (Κλάδος Α), δευτερογενή 

(κλάδος Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) και τριτογενή τομέα (κλάδοι Ζ έως Υ) (Πίνακας 4α).  

Πίνακας 4α. Κατηγοριοποίηση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 

Κατηγοριοποίηση Κωδικός Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 

Πρωτογενής Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

Δευτερογενής Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

 Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                                                      
14 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-, προσπελάστηκε στις 23/09/2022. 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/-
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Κατηγοριοποίηση Κωδικός Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 

 Ε ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

Δευτερογενής ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 Ζ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Τριτογενής Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Τριτογενής Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ξ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Τριτογενής Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Π ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

 Ρ ΤΕΧΝΕΣ,  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ  ΚΑΙ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

 Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τριτογενής Τ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ, ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ,  ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ - 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 Υ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

Στο Πίνακα 4β και το Γράφημα 5 που ακολουθούν, αποτυπώνεται το ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ, 

του ΑΕΠ της ΠΚΜ, καθώς και των Περιφερειακών της Ενοτήτων, ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας για το έτος 2019. Η διάρθρωση του ΑΕΠ της ΠΚΜ παραμένει σχετικά σταθερή, 

σε σχέση με το 2018, παρουσιάζοντας όμως μικρές αυξομειώσεις, ανά παραγωγικό κλάδο. 

 

Πίνακας 4β. ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, έτη 2018, 2019  

Κλάδος 
Οικονομικής 

δραστηριότητας 

Έτη Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονί

α 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδι
κή 

Α. Γεωργία, 
δασοκομία & 

αλιεία 

2018 4.22% 6.30% 18.15% 1.97% 10.21% 22.66% 9.36% 13.51% 7.68% 

2019 
4,36% 6,42% 18,48% 2,10% 10,49% 21,52% 9,72%  

14,20%
  7,55% 

Β, Γ, Δ, Ε 
'Ορυχεία/ 

Μεταποίηση/Παρ
οχή ρεύματος-

Φυσικού 
αερίου/νερού 

2018 13.80% 14.95% 17.94% 15.94% 21.82% 14.81% 9.18% 11.47% 7.11% 

2019 13,76% 15,12% 17,03%  16,24% 22,17%  14,87% 9,15% 11,82%
  

7,09% 

'ΣΤ. 'Κατασκευές 2018 1.46% 1.51% 1.67% 1.11% 2.19% 1.27% 2.25% 1.72% 4.34% 
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Κλάδος 
Οικονομικής 

δραστηριότητας 

Έτη Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονί

α 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδι
κή 

2019 1,62% 1,68% 1,84% 1,25% 2,36% 2,19% 2,68% 2,09% 3,51% 

Ζ, Η, Χονδρικό, 
λιανικό εμπόριο, 

επισκευή 
οχημάτων & 

μοτοσυκλετών, 
Μεταφορές & 
αποθήκευση, 

παροχή 
υπηρεσιών και 

καταλύματα  

2018 26.89% 27.11% 25.30% 24.74% 21.72% 27.33% 34.84% 28.87% 46.97% 

2019 27,22% 27,44% 26,32% 24,95%  21,78% 28,14% 34,90%  29,01% 48,05% 

Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. 
Επαγγελματικές, 

Διοικητικές, 
Επιστημονικές και 

άλλες 
δραστηριότητες 

2018 30.10% 22.38% 14.90% 25.20% 16.99% 13.13% 18.48% 18.26% 22.57% 

2019 29,53% 21,75% 14,67% 24,48% 16,69% 12,74% 17,99% 17,49% 22,20% 

Ξ, Ο, Π,. 'Δημόσια 
διοίκηση και 

άμυνα / 
Εκπαίδευση 

/Δραστηριότητες 
ανθρώπινης 

υγείας & 
κοινωνικής 
μέριμνας 

2018 20.12% 23.88% 19.23% 26.43% 22.84% 18.69% 22.73% 23.34% 10.30% 

2019 19,96% 23,73% 

 

18,97% 26,38%  22,33% 18,48% 22,37% 22,66% 10,26% 

Ρ, Σ, Τ, Υ 'Τέχνες, 
ψυχαγωγία, 

Άλλες 
δραστηριότητες 

παροχής 
υπηρεσιών / 

Δραστηριότητες 
νοικοκυριών 

2018 3.41% 3.88% 2.82% 4.61% 4.24% 2.11% 3.15% 2.82% 1.02% 

2019 3,54% 3,88% 

 

2,69% 4,60% 4,19% 
 

2,06% 3,20% 2,73% 1,33% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018, 2019. 

 

Συγκεκριμένα ο τριτογενής τομέας αποτελεί το 73% του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Σε αυτόν 

εντάσσονται οι κλάδοι «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, 

Μεταφορές & αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και καταλύματα» (27,44%), «Ξ. Ο. Π. Δημόσια 

διοίκηση και άμυνα, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής μέριμνας» 

(23,73%) και «Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες 

δραστηριότητες» (21,75%). Στην συνέχεια ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει στο ΑΕΠ με 

ποσοστό ~17%.  Αναλυτικά, οι κλάδοι «Β, Γ, Δ, Ε Ορυχεία, Μεταποίηση, Παροχή ρεύματος, 

Φυσικού αερίου & νερού» και «ΣΤ Κατασκευές» έχουν μερίδιο ~15% και 1,7% αντίστοιχα. Τέλος, 
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ο πρωτογενής τομέας, ανέρχεται στο ~6,5% ακολουθώντας μια σταθερή πορεία15 σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα, ενώ ο δευτερογενής τομέας τα τελευταία έτη έχει συρρικνωθεί ιδιαίτερα στην 

ΠΚΜ.  

Το ΑΕΠ της ΠΕ Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται κατά ποσοστό 80,4% από τον τριτογενή τομέα 

(κλάδοι Ζ-Υ). Στην συνέχεια ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας (κλάδος «Β, Γ, Δ, Ε Ορυχεία, 

Μεταποίηση, Παροχή ρεύματος, Φυσικού αερίου & νερού» και ΣΤ. Κατασκευές)  με ποσοστό 

συμμετοχής που αγγίζει το 17,5%. Τέλος ο πρωτογενής τομέας  (Α. Γεωργία, δασοκομία & αλιεία) 

συνεισφέρει με ποσοστό, που οριακά ξεπερνά το 2%. 

Η ΠΕ Πιερίας παρουσιάζει παρεμφερή παραγωγικό ιστό με την ΠΕ Θεσσαλονίκης. Το ποσοστό 

συμμετοχής του τριτογενή τομέα για το 2019 ανέρχεται σε 78,5%, ελαφρά μειωμένο σε 

σύγκριση με το 2018 (κατά 0,6%). Σε αυτό το υψηλό ποσοστό συνεισφέρουν οι παραγωγικοί 

κλάδοι «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & 

αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και καταλύματα» στους οποίους εντάσσεται και ο τουρισμός, 

με ποσοστό ~35%. Ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας στην ΠΕ Πιερίας καταλαμβάνουν 

συνολικά το 21,5% του ΑΕΠ της, ποσοστό αυξημένο κατά 1,5% σε σύγκριση με το έτος 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
15 Ιακωβίδης, 2014 
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Γράφημα 5. ΑΕΠ Ελλάδος, Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 

2019, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Το ΑΕΠ των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας έχουν παρόμοια διαρθρωτική δομή και ένα μεγάλο ποσοστό 

του ΑΕΠ τους (σε σύγκριση με το μέσο όρο στην ΠΚΜ, 6,42%) προέρχεται από τον το πρωτογενή 

τομέα, δηλαδή τον κλάδο «Α. Γεωργία, δασοκομία & αλιεία» καταλαμβάνοντας ~21,5% και 

18,5% αντίστοιχα, ενώ ο τριτογενής τομέας (κλάδοι Ζ-Υ) αγγίζει το ~61,5% και 62,6%, αντίστοιχα. 

Τέλος, ο δευτερογενής τομέας των ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας συνιστά το 17% και 19,5% αντίστοιχα 

(κλάδοι Β έως ΣΤ). 

Ο τριτογενής τομέας συνεισφέρει με ποσοστό 72% στο συνολικό ΑΕΠ της ΠΕ Σερρών. Η 

υψηλότερη συνεισφορά προέρχεται από τους κλάδους «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, 

επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και 

καταλύματα» με ποσοστό ~29%. Ακολουθούν οι κλάδοι «Ξ. Ο. Π. Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 

Εκπαίδευση, Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας & κοινωνικής μέριμνας» (23%) και οι κλάδοι 

«Ι. Κ. Λ. Μ. Ν. Επαγγελματικές, Διοικητικές, Επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες» με ~18%. 

Τέλος, ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας ανέρχονται στο 14,2% και 11,8% αντίστοιχα. 



27 

Ως αποτέλεσμα της αυξημένης συμμετοχής του Τουρισμού στο ΑΕΠ της ΠΕ Χαλκιδικής, ο 

τριτογενής τομέας αγγίζει το 82% με το ΑΕΠ των κλάδων «Ζ, Η, Χονδρικό, λιανικό εμπόριο, 

επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών, Μεταφορές & αποθήκευση, παροχή υπηρεσιών και 

καταλύματα», να ανέρχεται σε 48%.  

Το ΑΕΠ της ΠΕ Κιλκίς πλαισιώνεται κατά κύριο λόγο από τον τριτογενή τομέα σε ποσοστό ~65%, 

ενώ ο δευτερογενής τομέας της είναι αναλογικά ο μεγαλύτερος που συναντάται στο σύνολο των 

ΠΕ της ΠΚΜ (24,5%). Τέλος ο πρωτογενής τομέας με τον κλάδο «Α. Γεωργία, δασοκομία & 

αλιεία» ανέρχεται στο 10,5%. 

Συνοψίζοντας, ο παραγωγικός ιστός της Περιφέρειας συντίθεται ως ένα πλέγμα 

δραστηριοτήτων με  μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο των υπηρεσιών, γεγονός που 

αποτυπώνεται σε κάθε ΠΕ της ΠΚΜ. Η ΠΕ Πέλλας και Ημαθίας συγκεντρώνουν συγκριτικά 

μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα που ανέρχεται σε 

38,6% και 37,3%, της συνολικής τους δραστηριότητας αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μελέτη των 

Αργείτη και Νικολαϊδη (2019), αναφορικά με τη διάρθρωση του πρωτογενούς τομέα στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι δραστηριότητες φυτικής 

παραγωγής,  καθώς και η καλλιέργεια φρούτων και δημητριακών. 

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

ο δείκτης για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεμονωμένα δεν επαρκεί ώστε να αποτυπώσει και να 

χαρτογραφήσει την ευημερία των κατοίκων. Για την σαφέστερη αποτύπωση του βαθμού 

ευημερίας της ΠΚΜ, η παρούσα έκθεση θα εξετάσει στις επόμενες ενότητες τα επίπεδα 

φτώχειας και ανισοτήτων, τον ενισχυόμενο πληθυσμό από το Κεντρικό Κράτος και τις κοινωνικές 

υπηρεσίες των δήμων, τα επίπεδα ανεργίας, απασχόλησης και εισοδημάτων σε επίπεδο ΠΚΜ 

και ΠΕ. 
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2.Συνθήκες διαβίωσης, φτώχεια και μέτρα αντιμετώπισης 

2.1.Συνθήκες Διαβίωσης και Φτώχεια 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις συνθήκες διαβίωσης και τη φτώχεια στην ΠΚΜ. Τα 

στοιχεία των αναλύσεων βασίζονται σε πρωτογενή δεδομένα του ερωτηματολογίου European 

Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)16. Τα διαθέσιμα δεδομένα σε 

περιφερειακό επίπεδο αφορούν στο βασικό δείκτη που είναι το ποσοστό «ατόμων που 

διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού» ενώ για τις συνθήκες διαβίωσης οι 

αντίστοιχες μετρήσεις πραγματοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο (και ανά φύλο, ηλικία, κ.λπ.) 

και δεν είναι διαθέσιμα σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.  

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, o πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή 

κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τον νέο ορισμό17 ανήλθε το 2021 σε 28,3% του πληθυσμού 

της χώρας ή σε 2.971.200 άτομα, αυξημένος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 

202018 (εισοδήματα 2019). Με βάση την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του ποσοστού του 

κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για το σύνολο της χώρας οφείλεται στην αύξηση 

του ποσοστού του πληθυσμού σε χαμηλή ένταση εργασίας (από 11,8% το 2020 σε 13,6% το 

2021) και του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας από 17,7% το έτος 2020 σε 19,6% το έτος 2021. 

Με βάση τα ίδια στοιχεία και το Γράφημα 6, η ΠΚΜ κατατάσσεται στις τρεις τελευταίες θέσεις 

όσον αφορά το μέγεθος του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας το οποίο 

ανέρχεται σε 25,%, μετά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (29,0%) και της 

Δυτικής Ελλάδας (28,5) ενώ στις Περιφέρειες με το μικρότερο ποσοστό ανήκουν αυτές της 

Αττικής (12,9%), της Κρήτης (14,9%) και του Νοτίου Αιγαίου (17,5%). Σημειώνεται ότι ο δείκτης 

που αποτιμά τον κίνδυνο φτώχειας διαφέρει από τον δείκτη που αποτιμά το κίνδυνο φτώχειας 

ή κοινωνικού αποκλεισμού.  

  

                                                      
16 https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions  
17 Νέος ορισμός - Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή με 

υλικές και κοινωνικές στερήσεις (δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 7 από έναν κατάλογο 13 αγαθών και 

υπηρεσιών) ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας. 
18 Αρχικός Ορισμός - Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή 

με υλικές στερήσεις (δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και υπηρεσιών) 

ή που διαβιεί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας (περισσότερες πληροφορίες στις επεξηγηματικές 

σημειώσεις) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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Γράφημα 6. Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ανά Περιφέρεια, 2021, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο τύπου, 

Κίνδυνος Φτώχειας, 2021. 

 

Τέλος, με βάση τον Πίνακα 5 και με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το χρονικό διάστημα 2018-

2021 σε επίπεδο χώρας το ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 

αποκλεισμό μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από 30,3 % σε 28,3%. Η Αττική ανήκει στις 

Περιφέρειες με την μεγαλύτερη μείωση (5,4 ποσοστιαίες μονάδες) μαζί με το Νότιο Αιγαίο (8,4), 

την Δυτική Μακεδονία (7,6) και την Κρήτη (6). Αντίθετα, η Κεντρική Μακεδονία ανήκει στις 

Περιφέρειες της χώρας οι οποίες παρουσίασαν αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, η οποία ανέρχεται σε 4,4 ποσοστιαίες 

μονάδες, ήτοι από 29,3% το έτος 2018 σε 33,7% το 2021. 
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Πίνακας 5. Ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, 2018-

2021 

Γεωγραφική Περιοχή % πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό  
  
  
  

Έτη 2018 2019 2020 2021 

Ελλάδα 30,3 29,0 27,4 28,3 

Αττική 27,0 24,5 21,8 21,6 

Βόρειο Αιγαίο 31,9 30,7 28,5 28,1 

Νότιο Αιγαίο 31,6 30,1 23,3 23,2 

Κρήτη 34,8 30,5 26,5 28,8 

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 33,5 34,0 33,5 35,3 

Κεντρική Μακεδονία 29,3 30,6 29,5 33,7 

Δυτική Μακεδονία 36,5 33,6 32,8 28,9 

Ήπειρος 31,1 26,8 26,2 28,0 

Θεσσαλία 32,9 28,3 28,5 26,1 

Ιόνια Νησιά 26,2 22,3 15,7 29,4 

Δυτική Ελλάδα 41,1 39,8 43,7 42,0 
Στερεά Ελλάδα 28,7 28,3 28,3 30,8 

Πελοπόννησος 29,2 35,1 33,4 35,8 

Πηγή: Eurostat, 2018-2021. 

 

2.2. Μέτρα Αντιμετώπισης 

Βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αποτελεί, η καταπολέμηση 

της φτώχειας του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων. Η κοινωνική πολιτική της 

Ελλάδας βασίζεται, σε δύο επίπεδα: 

α) σε επίπεδο κεντρικού κράτους, και,  

β) σε τοπικό επίπεδο.  

Σε  επίπεδο κεντρικού κράτους, υιοθετήθηκε η παροχή του Ελάχιστου εγγυημένου Εισοδήματος 

το 201719. Πρόκειται για ένα «δίχτυ ασφαλείας» των νοικοκυριών που βιώνουν την φτώχεια και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το δεύτερο βασικό επίπεδο αντιμετώπισης έγκειται στην ενίσχυση 

του πληθυσμού με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες παροχών και αγαθών, για τις 

οποίες είναι αρμόδιες οι δομές και υπηρεσίες των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ).  

                                                      
19 ESPN Flash Report 2017/68, EUROPEAN SOCIAL POLICY NETWORK 



31 

Στην παρούσα υποενότητα αναλύονται τα στοιχεία που αφορούν τους ωφελούμενους του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)20, καθώς και σε λοιπές υπηρεσίες στις οποίες έχουν 

πρόσβαση οι ωφελούμενοι και οι οποίες παρέχονται, από τις κοινωνικές δομές21  των δήμων 

των ΠΕ της ΠΚΜ και αφορούν κυρίως υπηρεσίες παροχών βασικών αγαθών, καθώς και 

ενεργοποίησης και ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο. 

Το 202022, οι ωφελούμενοι του ΕΕΕ μειώθηκαν σε 81.926, ήτοι το 4,38% του συνολικού 

πληθυσμού23. Υπενθυμίζεται πώς το 2019, ο αντίστοιχος αριθμός ανερχόταν σε 84.922 

δικαιούχους, ήτοι 4,53% του συνολικού πληθυσμού (Πίνακας 6). Μείωση των ωφελούμενων 

παρατηρείται μόνο στην ΠΕ Θεσσαλονίκης όπου οι δικαιούχοι του ΕΕΕ μειώθηκαν από 52.668 

άτομα το έτος 2019 σε 49.784 άτομα το 2020. Το ποσοστό των ωφελούμενων υποδηλώνει ότι 

το δίχτυ ασφαλείας του ΕΕΕ για το σύνολο της ΠΚΜ, το 2020, χρησιμοποιήθηκε για την 

αποτροπή ποσοστού 4,38% του πληθυσμού από την απόλυτη εξαθλίωση, φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό. Δεδομένου ότι τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το κίνδυνο φτώχειας το έτος 

2021 (εισοδήματα 2020) δείχνουν ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 25,5% του 

πληθυσμού διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας τότε πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση με το ΕΕΕ 

δεν φτάνει σε όλο τον πληθυσμό που φαίνεται να το έχει ανάγκη. 

 

 

 

 

                                                      
20 ΥΕΚΑ - ΟΠΕΚΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , ΟΠΕΚΑ Οργανισμός Προνοιακών 

Επιδομάτων Κοινωνικής αλληλεγγύης: Το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) υιοθετήθηκε από την 

Ελλάδα για πρώτη φορά το 2017 σε επίπεδο κεντρικού κράτους και απευθύνεται σε νοικοκυριά τα οποία 

αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και υλικές ελλείψεις. Συνίσταται σε α) εισοδηματική ενίσχυση, β) σε 

συμπληρωματικές υπηρεσίες παροχών και αγαθών, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παραπομπή σε κοινωνικές 

δομές και κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, κοινωνικό τιμολόγιο και γ) σε υπηρεσίες ενεργοποίησης, εφόσον 

δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας 
21 Κέντρο Κοινότητας, Δημοτικοί Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ, Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κέντρο 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών\ Οικογένειας, Γραφείο Απασχόλησης, Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο 
Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών\ Οικογένειας, Τμήμα Πρόνοιας/Κοινωνικής Προστασίας, 
Φιλοξενία Προσφύγων. 
22 Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σε συνέχεια της επικοινωνίας του Αναδόχου με τον ΟΠΕΚΑ. 
23 Με βάση τις εκτιμήσεις για τον Πληθυσμού του 2020. Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Υπολογιζόμενος Πληθυσμός (αμφότερα τα 

φύλα) την 1η Ιανουαρίου ετών 2002-2020, Σύνολο Ελλάδας – Διοικ. Περιφέρειες – Νομοί, 2002-2020. 
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Πίνακας 6. Αριθμός και ποσοστό Δικαιούχων ΕΕΕ στο σύνολο του πληθυσμού ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020. 

Έτη 2020 2020 2019 2019 

ΠΕ/ΠΚΜ Αρ. Ωφελούμενων Ποσοστό επί του 
Πληθυσμού 

Αρ. 
Ωφελούμενων 

Ποσοστό επί 
του Πληθυσμού 

Κιλκίς 1.992 2.48% 1.992 2.48% 

Χαλκιδική 2.830 2.56% 2.830 2.56% 

Πιερία 5.069 3.84% 5.069 3.84% 

Θεσ/νίκη 49.784 4.22% 52.668 4.21% 

Σέρρες 7.821 4.69% 7.821 4.67% 

Πέλλα 6.857 5.02% 6.857 5.00% 

Ημαθία 7.573 5.34% 7.685 5.35% 

Κεντρική 
Μακεδονία 

81.926 4,38% 84.922 4,53% 

Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ. Εκτιμήσεις πληθυσμού για τα έτη 2019,2020, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Διαγραμματικά, το ποσοστό των δικαιούχων του ΕΕΕ στο σύνολο του πληθυσμού τους, ανά ΠΕ 

της ΠΚΜ για το έτος 2020, αποτυπώνεται στο Γράφημα 7.  

 

 

Γράφημα 7. Ποσοστό δικαιούχων ΕΕΕ στο σύνολο του πληθυσμού ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ 

(για τον υπολογισμό των ποσοστών χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις πληθυσμού για το έτος 2020 της ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Η ΠΕ Ημαθίας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων, με περίπου 5% των κατοίκων της 

να λαμβάνουν το ΕΕΕ. Ακολουθεί με αντίστοιχο ποσοστό η ΠΕ Πέλλας, ενώ με ποσοστό κάτω 
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του 5%, ακολουθούν η ΠΕ Σερρών, Θεσσαλονίκης και Πιερίας. Οι ΠΕ Χαλκιδικής και Κιλκίς έχουν 

το μικρότερο αριθμό επιδοτούμενων του ΕΕΕ με ποσοστά 2,56% και 2,48% αντίστοιχα. 

Στον Πίνακα 7, που ακολουθεί, παρουσιάζεται το ποσοστό των δικαιούχων του ΕΕΕ ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 

για το έτος 2020, ανάλογα με την εργασιακή τους κατάσταση. 

Πίνακας 7. Ποσοστό Δικαιούχων ΕΕΕ ανά εργασιακή κατάσταση ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020. 

Εργασιακή κατάσταση Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

Άνεργος/η 48.93% 60.03% 32.96% 30.72% 41.22% 49.56% 54.67% 

Ανίκανος/η για 
εργασία & Ηλικιωμένοι 

4.19% 4.13% 13.20% 4.16% 5.10% 3.47% 9.29% 

Εργαζόμενος/η 19.10% 12.31% 19.76% 35.77% 26.37% 23.14% 15.98% 

Ενίσχυση ανήλικων 23.95% 18.52% 24.72% 23.86% 20.77% 18.18% 15.68% 

Συνταξιούχος/η - 
Φοιτητής 

3.82% 5.02% 9.36% 5.50% 6.53% 5.66% 4.38% 

Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ, 2020 (για τον υπολογισμό των ποσοστών χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις πληθυσμού για 

το έτος 2020 της ΕΛΣΤΑΤ). 

 

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε άνεργους, μη ικανούς για εργασία (π.χ. λόγω αναπηρίας ή λόγω 

ηλικίας χωρίς το δικαίωμα σύνταξης), εργαζομένους με πολύ χαμηλές αποδοχές ή έχοντας εργαστεί 

για κάποιο διάστημα εντός του έτους, και ανήλικους24 και συνταξιούχους 

Οι περισσότεροι δικαιούχοι του ΕΕΕ, όπως διακρίνεται και στο Γράφημα 8,  εντοπίζονται στις ΠΕ 

Πέλλας και Πιερίας, και ανήκουν στην κατηγορία εργαζόμενοι. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τα 

χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς εργασίας, και συγκεκριμένα το χαμηλό επίπεδο εισοδηματικών 

αποδοχών. Στις ΠΕ Χαλκιδικής, Ημαθίας και Σερρών, στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

ωφελούμενοι είναι άνεργοι. Συνεπώς, σε αυτές υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος της φτώχειας. 

Τονίζεται, πως οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάσσονται στην κατηγορία των μη ικανών για εργασία 

και ηλικιωμένων, χωρίς εισοδήματα, συναντώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό στις ΠΕ Κιλκίς και 

Χαλκιδικής, ενώ στην ΠΕ Κιλκίς οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΕΕ φτάνουν περίπου το 10% του 

συνόλου. 

 

                                                      
24 Νοικοκυριά που έχουν ανήλικα μέλη για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 
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Γράφημα 8. Ποσοστό Δικαιούχων ΕΕΕ ανά εργασιακή κατάσταση ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΥΕΚΑ-ΟΠΕΚΑ. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από δομές 

και υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Γράφημα 9 παρουσιάζει τον συνολικό 

αριθμό των ωφελούμενων (Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης ΠΚΜ) για κάθε ΠΕ για τα έτη 2019 

και 2020. Η παρουσίαση των ωφελούμενων γίνεται ως ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού της 

κάθε ΠΕ, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης του μεγέθους ανάπτυξης τους. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων δεν μπορεί να μεταφραστεί σε 

μοναδικούς ωφελούμενους, καθώς ένας ωφελούμενος μπορεί να λάβει υπηρεσίες από παραπάνω 

από μία κοινωνικές δομές ενός ή περισσοτέρων ΟΤΑ. Οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται σε 

ποιότητα και μέγεθος για κάθε Δήμο, γιατί το μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας της εκάστοτε 

αυτοδιοίκησης αλλά και το επίπεδο των χρησιμοποιούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων διαφέρει 

σε κάθε ΟΤΑ της κάθε ΠΕ. 
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Γράφημα 9. Ποσοστό κατά κεφαλήν ωφελούμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στο σύνολο του πληθυσμού, ανά 

ΠΕ της ΠΚΜ, 2020, Πηγή Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της ΠΚΜ, ΕΛΣΤΑΤ 

 

Ειδικότερα στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται, ότι στις ΠΕ Χαλκιδικής και Σερρών ο αριθμός 

των κατά κεφαλήν ωφελούμενων το 2020 έχει μειωθεί, σε σχέση με το 2019 (7,38% έναντι 

11,16% και 9,29% έναντι 10,04% αντίστοιχα). Σχετική μείωση σημειώνεται και στις  ΠΕ Πιερίας 

(5,26% για το έτος 2020  έναντι 7,16% το 2019) και Κιλκίς (5,82% για το 2020 έναντι 7,91% το 

2019). Σε όλες τις υπόλοιπες ΠΕ, ο αριθμός των κατά κεφαλήν παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών κυμαίνεται μεταξύ  9%-10%.  
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3. Απασχόληση και ανεργία 

3.1. Εργατικό δυναμικό και απασχόληση στην ΠΚΜ 

  

Για την εκτεταμένη ανάλυση της κατάστασης των εισοδημάτων τόσο της ΠΚΜ όσο και της 

χώρας, είναι αναγκαία η εξέταση ζητημάτων εργασίας και απασχόλησης. Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για το εργατικό δυναμικό και την απασχόληση τόσο για την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και για το σύνολο της χώρας για την περίοδο 2000-2021, 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat. 

Πριν προχωρήσουμε στο κύριος μέρος της ανάλυσης, διευκρινίζεται ότι ως «Εργατικό 

Δυναμικό» ή «οικονομικά ενεργός πληθυσμός», θεωρούνται οι «Απασχολούμενοι» και οι 

«Άνεργοι». Επιπλέον, «Απασχολούμενοι» λογίζονται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω που την 

εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή ως μη 

αμειβόμενοι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν απουσιάζοντας 

προσωρινά από την εργασία τους. «Άνεργοι» χαρακτηρίζονται τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών, τα 

οποία, ήταν άμεσα διαθέσιμα για εργασία και είτε αναζητούσαν ενεργά εργασία τις τελευταίες 

τέσσερεις εβδομάδες είτε έχουν βρει μία εργασία που θα αναλάβουν μέσα στους επόμενους 

τρεις μήνες. 

Το ενεργό εργατικό δυναμικό της ΠΚΜ αλλά και του συνόλου της χώρας, όπως γίνεται αντιληπτό  

και στον Πίνακα 10 παρουσιάζει  μια τάση μείωσης του από το 2009 έως και το 2020 (ΕΛΣΤΑΤ, 

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έτος 202025). Τα δεδομένα αυτά  επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις 

του Cedefop για μείωση του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα κατά 5,8% έως το 2025 (τη 

στιγμή που το εργατικό δυναμικό στο σύνολο της Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,6%), όπως  

και τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για μείωση 

του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας κατά 12% έως το 2050. Μείζονα ρόλο στην δημιουργία 

των τάσεων αυτών φαίνεται να διαδραματίζει η γήρανση του πληθυσμού, η μακράς 

διάρκειας  κρίση της Ελληνικής Οικονομίας που είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του 

εργατικού δυναμικού της χώρας να μεταναστεύσει, αλλά και το ξέσπασμα της πανδημίας 

COVID-19 στις αρχές του έτους 2020.  

                                                      
25 Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-, προσπελάστηκε στις 
22/09/2022. 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-
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Πίνακας 8α. Εργατικό δυναμικό και απασχόληση στην ΠΚΜ και στο Σύνολο της χώρας, 2000-2020 

  Εργατικό Δυναμικό Απασχόληση 

 Κεντρική 
Μακεδονία 

Σύνολο Χώρας Κεντρική Μακεδονία Σύνολο Χώρας 

Έτος Ποσοστό PM Ποσοστό PM Ποσοστό PM Ποσοστό PM 

2000 51,4%   52,2%   45,7%   46,3%   

2001 51,1% -0,6% 51,4% -1,4% 45,5% -0,5% 45,9% -0,8% 

2002 50,6% -0,9% 51,8% 0,6% 44,8% -1,4% 46,4% 1,1% 

2003 51,8% 2,3% 52,3% 0,9% 46,4% 3,7% 47,1% 1,6% 

2004 51,5% -0,6% 52,9% 1,2% 45,2% -2,7% 47,3% 0,3% 

2005 51,4% -0,2% 52,9% 0,1% 45,6% 1,0% 47,6% 0,7% 

2006 51,9% 1,0% 53,1% 0,3% 47,0% 3,0% 48,3% 1,4% 

2007 51,5% -0,8% 52,9% -0,3% 46,8% -0,4% 48,5% 0,4% 

2008 51,0% -0,9% 53,0% 0,1% 46,7% -0,2% 48,9% 0,8% 

2009 50,6% -0,8% 53,4% 0,9% 45,5% -2,6% 48,3% -1,1% 

2010 51,0% 0,8% 53,5% 0,1% 44,0% -3,3% 46,7% -3,3% 

2011 50,1% -1,8% 52,7% -1,6% 40,2% -8,7% 43,3% -7,4% 

2012 49,7% -0,8% 52,3% -0,6% 36,7% -8,8% 39,5% -8,6% 

2013 49,4% -0,5% 52,0% -0,6% 34,5% -5,9% 37,7% -4,6% 

2014 49,4% 0,0% 51,8% -0,4% 35,2% 2,0% 38,1% 1,0% 

2015 50,9% 3,0% 52,0% 0,3% 37,7% 7,0% 39,0% 2,5% 

2016 51,2% 0,6% 52,2% 0,3% 38,7% 2,7% 39,9% 2,1% 

2017 50,7% -1,0% 52,1% -0,1% 39,1% 1,1% 40,9% 2,6% 

2018 50,7% -0,1% 51,9% -0,4% 40,2% 2,8% 41,9% 2,4% 

2019 50,2% -0,9% 52,0% 0,2% 40,4% 0,6% 43,0% 2,7% 

2020 49,3% -1,8% 51,0% -1,9% 40,2% -0,4% 42,7% -0,7% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981 / 2020. 

 

 

Σε ότι αφορά την απασχόληση, η οποία μετριέται ως ποσοστό των εργαζομένων στο σύνολο του 

εργατικού δυναμικού, το Γράφημα 10 παρακάτω παρουσιάζει τον ρυθμό μεταβολής της 

απασχόλησης τόσο στην ΠΚΜ όσο και στο σύνολο της χώρας για το διάστημα 2001-2021. Ο 

ρυθμός μεταβολής αφορά την ποσοστιαία μεταβολή του ετήσιου μεγέθους της απασχόλησης. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά την συνεχόμενη αύξηση της 

απασχόλησης από το 2014 και έπειτα, το 2020, βλέπουμε το πρώτο δείγμα μείωσης της 

απασχόλησης, δηλαδή αρνητική ποσοστιαία μεταβολή. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με 

τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας ενώ, αντίστοιχη είναι και η 

μεταβολή της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας.  
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Γράφημα 10. Ρυθμός μεταβολής απασχόλησης στην ΠΚΜ και στο σύνολο της χώρας, 2001-2020,  

Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. Έτος 2021, εκτίμηση, Πηγή: Εurostat. 

 

Σημειώνεται ωστόσο ότι με βάση τις εκτιμήσεις της Eurostat, για το 2021, υπήρξε αύξηση της 

απασχόλησης για το σύνολο της χώρας κατά 1,5%, και στην ΠΚΜ κατά 0,8%, ενώ με βάση τα 

στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας και την απασχόληση για το 2021 (του Πληροφοριακού 

Συστήματος Εργάνη), όπως αποτυπώνονται στην τακτική έκθεση κατάστασης της μισθωτής 

απασχόλησης του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Περιφέρειας και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα (βλ. 3.2.), το 2021 για την ΠΚΜ σηματοδοτεί  

την επιστροφή στην «κανονικότητα». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

για τον αριθμό των απασχολούμενων ανά τρίμηνο (βλ. Πίνακα 8β.) το δ’ τρίμηνο του 2021 η 

απασχόληση στη χώρα έσπασε το φράγμα των 4 εκατ., ενώ στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας κινήθηκε επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα (667.600 απασχολούμενοι). Η αγορά 

εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και την Περιφέρεια έδειξε σύντομα σημάδια προσαρμογής και 

ανάκαμψης στην πανδημία COVID 19 ενώ μένει να αξιολογηθεί μέσα από ειδικές μελέτες ο 

βαθμός συνεισφοράς σε αυτήν την εξέλιξη των έκτακτων μέτρων στήριξης εργαζομένων και 

επιχειρήσεων που λήφθηκαν για την ελάφρυνση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  
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Πίνακας 8β. Αριθμός Απασχολούμεων στη Χώρα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά 

Τρίμηνο για τα Έτη 2019-2021 
 

Αρ.Απασχολούμενων - 
Ελλάδα 

Αριθ. Απασχολούμενων-
Κεντρική Μακεδονία 

Α' Τρίμηνο 2019 3.814.005 644.300 

Α' Τρίμηνο 2020 3.852.615 631.900 

Α' Τρίμηνο 2021 3.625.061 585.500 

Β' Τρίμηνο 2019 3.956.424 650.000 

Β' Τρίμηνο 2020 3.844.034 635.200 

Β' Τρίμηνο 2021 3.915.253 644.200 

Γ' Τρίμηνο 2019 3.971.899 639.100 

Γ' Τρίμηνο 2020 3.926.812 642.500 

Γ' Τρίμηνο 2021 4.118.332 674.800 

Δ' Τρίμηνο 2019 3.901.791 637.400 

Δ΄Τρίμηνο 2020 3.878.454 645.700 

Δ΄Τρίμηνο 2021 4.053.275 667.600  
    

M.O. 2019  3.911.029,75 642.700,00 

M.O. 2020  3.875.478,75 
(-0,91%)26 

638.825,00 
(-0,6%) 

M.O. 2021 3.927.980,25 
(1,35%) 

643.025,00 
(0,66%) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019-2021, επεξεργασία Ανάδοχος  

                                                      
26 Ρυθμός μεταβολής 
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Όσον αφορά την αποτύπωση ανά κατηγορία απασχόλησης σε επίπεδο Περιφέρειας, στο 

Γράφημα 11 παρουσιάζεται διαχρονικά το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων έναντι των 

μισθωτών στην ΠΚΜ για τα έτη 2014 – 2020, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ για το εργατικό δυναμικό της χώρας27. Από το γράφημα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, γίνεται εμφανής μια τάση μετατροπής των 

αυτοαπασχολούμενων σε μισθωτούς.  

 

 

Γράφημα 11. Αυτοαπασχολούμενοι έναντι μισθωτών στην ΠΚΜ, 2014-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Πιο συγκεκριμένα το έτος 2020, όπως φαίνεται στο Γράφημα 12, δύο από τους τρεις 

εργαζομένους βρίσκονται σε καθεστώς μισθωτής εργασίας ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο είναι 

αυτοαπασχολούμενοι ή βοηθοί σε οικογενειακή επιχείρηση, με τους τελευταίους να αποτελούν 

μόνο το 2% του συνόλου του εργατικού δυναμικού.  

                                                      
27 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981 / 
2020, https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO03/-, προσπελάστηκε στις 23/09/2022. 
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Γράφημα 12. Αυτοαπασχολούμενοι έναντι μισθωτών στην ΠΚΜ, 2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2020, το εργατικό δυναμικό που εργάζονται ως βοηθοί στην 

οικογενειακή επιχείρηση είναι αισθητά μειωμένο, ενώ ο μέσος όρος της περιόδου 2000 - 2017 

υπολογίζεται σε περίπου 6% και υπάρχει εμφανής μείωση του κάθε έτος (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9. Θέση στην απασχόληση και εργασιακή κατάσταση στην ΠΚΜ, 2000-2020.  

Έτη  Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί στην 
οικογενειακή 

επιχείρηση 

Πλήρης 
απασχόληση 

Μερική 
απασχόληση 

2000 43,96% 56,55% 9,46% 95,44% 4,56% 

2001 43,29% 57,02% 9,62% 95,18% 4,82% 

2002 42,31% 57,53% 9,18% 94,74% 5,26% 

2003 41,99% 57,42% 9,26% 95,20% 4,80% 

2004 39,72% 61,46% 6,71% 95,87% 4,13% 

2005 39,24% 61,75% 6,73% 95,35% 4,65% 

2006 40,19% 61,21% 7,25% 94,12% 5,88% 

2007 40,07% 61,55% 7,14% 93,99% 6,01% 

2008 41,12% 62,00% 6,43% 93,01% 6,99% 

2009 40,84% 62,59% 6,16% 93,28% 6,72% 

2010 40,34% 62,51% 5,89% 93,10% 6,90% 

2011 41,87% 61,36% 5,51% 92,84% 7,16% 

2012 43,10% 60,51% 4,78% 93,09% 6,91% 

2013 43,50% 59,68% 4,10% 92,74% 7,26% 

2014 42,35% 60,28% 3,99% 91,39% 8,61% 

2015 43,02% 61,53% 4,19% 90,80% 9,20% 

2016 42,72% 61,85% 3,74% 91,05% 8,95% 

2017 40,67% 63,41% 3,38% 90,68% 9,32% 

30,67%

67,15%

2,18%

Αυτοαπασχολούμενοι

Μισθωτοί

Βοηθοί στην οικογενειακή 
επιχείρηση
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Έτη  Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί στην 
οικογενειακή 

επιχείρηση 

Πλήρης 
απασχόληση 

Μερική 
απασχόληση 

2018 41,13% 63,77% 3,31% 90,34% 9,66% 

2019 38,92% 66,22% 2,72% 89,68% 10,32% 

2020 37,91% 67,15% 2,18% 90,54% 9,46% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981 / 2020. 

 

Μελετώντας τα στοιχεία της πλήρους και της μερικής απασχόλησης (Πίνακας 9) για την ΠΚΜ, 

διακρίνουμε  ότι, κατά μέσο όρο για την περίοδο 2000-2019 υπάρχει μια αυξητική τάση της 

μερικής έναντι της πλήρους απασχόλησης. Όμως η πορεία αυτή φαίνεται να ανακόπτεται το 

2020 με το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης να σκαρφαλώνει στο 90,5% έναντι 89,7% για το 

προηγούμενο έτος και αυτό της μερικής απασχόλησης να μειώνεται στο 9,5% το 2020 έναντι 

10,3% την προηγούμενη χρονιά.  

Ενώ θα περιμέναμε η μερική απασχόληση λόγω της πανδημίας COVID-19 να κερδίζει έδαφος το 

2020 έναντι της πλήρους, συμβαίνει το αντίθετο. Η ανατροπή αυτή θα μπορούσε να οφείλεται 

στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς 

αρκετοί εργαζόμενοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις να θέτουν σε 

αναστολή εργασίας απασχολούμενους με μερική απασχόληση ή και να τους μετατρέπουν σε 

πλήρους.  
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3.2.Νέες θέσεις εργασίας στην ΠΚΜ 

Τα στοιχεία των νέων θέσεων εργασίας για τις ΠΕ της ΠΚΜ, πλαισιώνουν την τεκμηρίωση της 

μελέτης του εργατικού δυναμικού, σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλυσης.  

Για το έτος 2021,  τα στοιχεία αντλήθηκαν από την «Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης 

μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021»28 του Περιφερειακού Μηχανισμού 

Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΜΔΑΑΕ-

ΚΜ), που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέσω της μελέτης των στοιχείων των νέων θέσεων εργασίας (ν.θ.ε.) 

ανά ΠΕ της ΠΚΜ για το 2021 δύναται να αξιολογηθεί η συνολική επίδραση της πανδημίας 

COVID-19, καθώς και η αποτελεσματικότητα των μέτρων πολιτικής που πάρθηκαν προς την 

κατεύθυνση στήριξης της αγοράς εργασίας. Κατά το 2021, συγκριτικά με το 2020, μελετώντας 

το Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ΠΚΜ, παρατηρείται πως 

δημιουργήθηκαν διπλάσιες νέες θέσεις εργασίας, ήτοι 24.916 ν.θ.ε (έναντι 12.509 ν.θ.ε το 

2020). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αξιοσημείωτη ανάπτυξη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, που 

δημιουργεί σχεδόν τριπλάσιες ν.θ.ε. το 2021 σε σύγκριση με το 2020 (20.343 έναντι 6.556), 

όπως αποτυπώνεται  στον παρακάτω Πίνακα 10, ο οποίος παρουσιάζει το ισοζύγιο ροών 

μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά Π.Ε. της ΠΚΜ, για το 2021 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020. Με βάση τον πίνακα, παρατηρούμε ότι όλες οι Π.Ε. της 

ΠΚΜ εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο και για τα δύο έτη (2020 και 2021) επιβεβαιώνοντας την 

τάση σταθερής αύξησης της απασχόλησης σε ολόκληρη την Περιφέρεια και σηματοδοτώντας 

την επιστροφή στην «κανονικότητα». 

 

 

 

                                                      
28 Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις 
Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021, https://pmdaae-
pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/,  προσπελάστηκε στις 
23/09/2022. 

https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
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Πίνακας 10. Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά ΠΕ της ΠΚΜ 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Ισοζύγιο 2021 Ισοζύγιο 2020 Διαφορά 

Ημαθίας 317 1421 -1104 

Θεσσαλονίκης 20343 6556 13787 

Κιλκίς 653 1107 -454 

Πέλλας 1343 477 866 

Πιερίας 932 1047 -115 

Σερρών 1091 890 201 

Χαλκιδικής 237 1011 -774 

Σύνολο ΠΚΜ 24.916 12.509 12.407 
Πηγή: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ/Εργάνη, 2022. 

Επίσης, στο σύνολο της ΠΚΜ προκύπτει θετική διαφορά 12.407 ν.θ.ε. σε σύγκριση με το 2020. 

Στις Περιφερειακές Ενότητες που εμφανίζουν ενίσχυση (θετική διαφορά) του θετικού 

ισοζυγίου σε σύγκριση με το 2020 εκτός από την ΠΕ Θεσσαλονίκης ανήκουν οι ΠΕ Πέλλας και 

Σερρών (ήτοι 866 και 201 αντίστοιχα). Αντίθετα, μείωση στο θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε. μεταξύ 2020-

2021 (αρνητική διαφορά)  παρατηρούμε στις ΠΕ Ημαθίας (-1.104) και Χαλκιδικής (-774), Κιλκίς 

(-454) και Πιερίας (-115).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 11 παρατηρείται, πως κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2021 

στην ΠΚΜ υπάρχει αύξηση των ν.θ.ε., ο αριθμός των οποίων ανήλθε σε 37.972, ενώ κατά τα 

τρίμηνα Γ’ και Δ’ χάθηκαν συνολικά 13.056 θέσεις εργασίας. Η Περιφερειακή Ενότητα 

Θεσσαλονίκης συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με εξαιρετική απόδοση στο 

σύνολο των τριμήνων του 2021 (20.343 ν.θ.ε.). Αντιθέτως, οι Π.Ε. Πιερίας, Χαλκιδικής και 

Πέλλας,  εμφανίζουν πολύ μεγάλη αύξηση στο θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε. του Α’ και Β’ τριμήνου, ενώ 

στα υπόλοιπα τρίμηνα παρουσιάζουν αρνητικό ισοζύγιο, λόγω της υψηλής εποχικότητας των 

επαγγελμάτων που συνδέονται με την τουριστική δραστηριότητα, αυτών των περιοχών. 

Πίνακας 11: Ισοζύγιο Ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανά ΠΕ της ΠΚΜ, ανά 3μηνο 

2021 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Α’ 3μηνο 2021 Β’ 3μηνο 2021 Γ’ 3μηνο 2021 Δ’ 3μηνο 2021 

Ημαθίας -393 1776 -108 -958 

Θεσσαλονίκης 7.297 2276 3767 7003 

Κιλκίς 442 -11 279 -57 

Πέλλας 401 2823 -683 -1198 

Πιερίας 419 3585 -1439 -1633 

Σερρών 750 22 396 -77 
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Περιφερειακή 
Ενότητα 

Α’ 3μηνο 2021 Β’ 3μηνο 2021 Γ’ 3μηνο 2021 Δ’ 3μηνο 2021 

Χαλκιδικής 913 17672 -6246 -12102 

Σύνολο ΠΚΜ 9.829 28.143 -4.034 -9.022 
Πηγή: ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ/Εργάνη, 2022 

Όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης των  24.916 ν.θ.ε, με βάση τα δεδομένα του ΕΙΕΑΔ για 

την μισθωτή εργασία29, προκύπτει πως 15.260 είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ 7.260 

θέσεις χαρακτηρίζονται ως μερικής απασχόλησης. Ακόμη, υπό το καθεστώς  της εκ περιτροπής 

εργασίας τελούν 2.550 μισθωτοί εργαζόμενοι. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2021, οι 11.872 καλύφθηκαν από 

άνδρες (47,6%), ενώ οι 13.044, ήτοι το 52,3% των θέσεων, από γυναίκες, γεγονός πολύ 

σημαντικό για τη μείωση του χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 13. Ισοζύγιο ροών Απασχόλησης για τα έτη 2018-2021, ΠΜΔΑΑΕ-ΚΜ/Εργάνη, 2022 

                                                      
29 ΕΙΕΑΔ, Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας 
(https://public.tableau.com/app/profile/vaios.kotsios.eiead/viz/2014-2021_16444834505410/sheet0) 

Ημαθίας
Θεσσαλονίκ

ης
Κιλκίς Πέλλας Πιερίας Σερρών Χαλκιδικής

Ισοζύγιο 2021 317 20.343 653 1.343 932 1.091 237

Ισοζύγιο 2020 1.421 6.556 1107 477 1.047 890 1.011

Ισοζύγιο 2019 907 13.121 624 1.631 836 968 1.229

Ισοζύγιο 2018 987 15.963 457 849 1.081 958 634

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ισοζύγιο Ροών Απασχόλησης για τα έτη 2018-2021 ανά ΠΕ της 
ΠΚΜ



46 

 

Όσον αφορά την σταθερότητα των ν.θ.ε. που δημιουργούνται στην Περιφέρεια, με βάση την 

«Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην 

Ελλάδα, στις Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021»30 

και το Γράφημα 13 ανωτέρω η ΠΕ Θεσσαλονίκης παρά την ύφεση στο θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε. του 

2020 επανέρχεται πολύ δυναμικά το έτος 2021 με τη δημιουργία 20.343 ν.θ.ε. (η υψηλότερη 

καταγραφή ν.θ.ε. για το εξεταζόμενο διάστημα 2018-2021). Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πλειοψηφία των ΠΕ της ΠΚΜ, ήτοι οι Π.Ε. Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών εμφανίζουν 

σημαντική σταθερότητα ως προς τη δημιουργία ν.θ.ε. κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2018-

2021), με εξαίρεση τις ΠΕ Ημαθίας και Χαλκιδικής, οι οποίες εμφανίζουν ύφεση στο θετικό 

ισοζύγιο κατά το 2021. 

 

                                                      
30 Τακτική (συνοπτική) έκθεση κατάστασης μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, στις 
Περιφέρειες και στις 7 Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2021, https://pmdaae-
pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/,  προσπελάστηκε στις 
23/09/2022. 

https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
https://pmdaae-pkm.gr/%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-4/
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3.3. Η Ανεργία στην ΠΚΜ 

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, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε 

επίπεδο χώρας και Περιφέρειας αξιοποιούνται τα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας ανά τρίμηνο 

μέχρι και το έτος 2021 με βάση την Έρευνα Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού31, ενώ σε 

επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σταματάνε στο έτος 202032. 

Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά εργασίας από τις αρχές του 2020 επηρεάστηκε από τα μέτρα που 

ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 

19 και περιλάμβαναν μέτρα όπως την αναστολή της λειτουργίας  αρχικά των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων εστίασης και σταδιακά και επιχειρήσεων και σε άλλους τομείς 

της οικονομίας, κυρίως του κλάδου των υπηρεσιών, περιορίζοντας παράλληλα τις μετακινήσεις 

του πληθυσμού. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, την κανονική λειτουργία της 

αγοράς. 

Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, η εξέλιξή του – σε επίπεδο χώρας και Περιφέρειας την 

τελευταία τριετία (2019-2021) και ανά τρίμηνο παρουσιάζονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί. 

Σε συμφωνία με την πορεία εξέλιξης του ισοζυγίου ροών νέων θέσεων εργασίας, και παρά τα 

περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID- 19, παρατηρούμε ότι το ποσοστό 

ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία τριετία (όπως και στο σύνολο 

της χώρας) βαίνει σταθερά μειούμενο. Ειδικότερα, παρατηρούμε οτι τόσο στο σύνολο της 

χώρας όσο και στην ΠΚΜ το έτος 2021 έχουμε αισθητή μείωση της ανεργίας, ήτοι από 16,3%, 

το 2020, σε 14,8%, το 2021, για το σύνολο της χώρας, και, από 18,4%, το 2020, σε 16,2%, το 2021 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ποσοστιαία μείωση 2,2%), άμεση συνέπεια του 

θετικού ισοζύγιου ν.θ.ε για τα εν λόγω έτη.  

 

                                                      
31 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εργατικό Δυναμικό (Τριμηνιαία), έως το 4ο τρίμηνο του 2021.  
32 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981-2020. Τελευταία Διαθέσιμα 
Στοιχεία.  
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Πίνακας 12: Ποσοστό Ανεργίας (%) στη Χώρα και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά 

Τρίμηνο για τα Έτη 2019-2021. 
 

% Ανεργίας Ελλάδα % Ανεργίας Κεντρική 
Μακεδονία 

Α' Τρίμηνο 2019 19,20% 20,30% 

Α' Τρίμηνο 2020 16,20% 19,30% 

Α' Τρίμηνο 2021 17,10% 18,90% 

Β' Τρίμηνο 2019 16,90% 19,60% 

Β' Τρίμηνο 2020 16,70% 18,80% 

Β' Τρίμηνο 2021 15,80% 16,50% 

Γ' Τρίμηνο 2019 16,40% 19,20% 

Γ' Τρίμηνο 2020 16,20% 18,10% 

Γ' Τρίμηνο 2021 13% 14,70% 

Δ' Τρίμηνο 2019 16,80% 19,40% 

Δ΄Τρίμηνο 2020 16,20% 17,50% 

Δ΄Τρίμηνο 2021 13,20% 14,70% 

M.O. 2019  17,33% 19,63% 

M.O. 2020 16,33% 18,43% 

M.O. 2021 14,78% 16,20% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2019-2021. 

Αναλύοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, το έτος 

202033(βλ. Πίνακα 13 και Γράφημα 14), η ανεργία για τις ΠΕ Ημαθίας, Σερρών Πιερίας αυξήθηκε 

παρά το θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε των ετών 2019 και 2020. Ωστόσο μένει να αξιολογηθεί η επίπτωση 

των μέτρων στήριξης στην αγορά εργασίας που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης 

της πανδημίας καθώς και η σταθερότητα που επέδειξε η πλειοψηφία των ΠΕ στη δημιουργία 

ν.θ.ε., τα οποία αναμένεται να έχουν συμβάλλει αμφότερα στην συγκράτηση (ή και μείωση) του 

ποσοστου ανεργίας των εν λόγω ΠΕ για το έτος 2021. Παρά την τάση σταθερής αύξησης της 

απασχόλησης σε ολόκληρη την Περιφέρεια και τα σημάδια για  επιστροφής στην 

«κανονικότητα» που καταγράφονται για το έτος 2021 (όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο 

                                                      
33 Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 
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κεφάλαιο), στις ΠΕ Ημαθίας, Σερρών και Πιερίας, το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 20% όλη 

την περίοδο 2012-2020, δημιουργώντας συνθήκες εργαζομένων με μακροχρόνια ανεργία και 

μειωμένα εισοδήματα, άρα και ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα, τα στοιχεία του 

Πίνακα 13 δείχνουν αύξηση της ανεργίας και στην ΠΕ Χαλκιδικής για το έτος 2020, που όμως 

παραμένει σταθερά κάτω του 10%. 

 

Γράφημα 14. Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας 2000-2020, Πηγή ΕΛΣΤΑΤ  

 

Αντίθετα με τις εν λόγω ΠΕ, το ποσοστό ανεργίας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Κιλκίς 

μειώθηκε το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχη και μεγαλύτερη μείωση 

αναμένεται και για το έτος 2021 με δεδομένα τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σημειώνεται ότι με δεδομένη την αξιοσημείωτη 

ανάπτυξη ν.θ.ε. στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2021, (η Π.Ε. Θεσσαλονίκης, δημιούργησε 

τριπλάσιες σχεδόν ν.θ.ε. το 2021 σε σύγκριση με το 2020, 20.343 έναντι 6.556) εκτιμάται 

σημαντική μείωση της ανεργίας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης για το ίδιο έτος.  
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Πίνακας 13. Εξέλιξη ποσοστού ανεργίας ΠΕ της ΠΚΜ 

Έτος Σύνολο 
χώρας 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική 

2001 10,79 11,00 13,35 10,72 12,17 6,04 13,72 13,63 7,49 

2002 10,35 11,52 18,36 11,70 6,93 6,15 13,97 10,87 7,60 

2003 9,79 10,38 20,71 9,99 5,59 7,41 8,50 9,95 10,44 

2004 10,59 12,30 23,16 11,61 13,86 9,85 14,11 11,01 6,37 

2005 10,00 11,22 20,86 10,68 14,83 11,16 8,34 9,29 5,15 

2006 9,01 9,47 15,54 9,04 15,96 9,37 8,28 6,67 5,98 

2007 8,40 9,09 13,22 8,89 15,37 9,04 9,31 5,19 6,15 

2008 7,76 8,44 9,44 8,62 12,02 6,38 10,11 5,89 5,83 

2009 9,62 10,08 8,10 11,49 8,95 6,76 9,58 5,17 6,88 

2010 12,71 13,66 11,48 15,11 13,09 8,95 13,79 7,92 13,67 

2011 17,86 19,75 14,61 22,03 15,81 15,22 22,96 10,86 14,92 

2012 24,44 26,19 20,18 28,89 23,49 23,03 25,28 19,47 17,33 

2013 27,47 30,16 27,82 32,20 33,54 26,21 29,11 22,85 22,62 

2014 26,49 28,73 27,03 30,20 33,59 26,67 26,66 25,04 16,06 

2015 24,90 25,97 23,40 27,00 26,40 23,90 26,30 29,10 11,00 

2016 23,54 24,49 21,90 25,40 22,00 25,40 25,00 24,90 12,60 

2017 21,49 22,91 22,60 22,20 29,70 27,70 24,10 23,60 12,10 

2018 19,29 20,72 19,70 20,40 25,60 23,70 21,10 21,10 13,60 

2019 17,30 19,60 21,91 19,27 21,74 20,97 24,29 18,93 7,00 

2020 16,30 18,43 22,13 17,35 19,14 17,33 24,90 22,27 8,90 

Μέσος Όρος 16,17 17,53 19,06 18,00 18,82 16,06 18,19 15,27 10,75 

Τυπική 
Απόκλιση 

6,90 7,35 5,57 7,98 8,37 8,14 7,68 8,03 4,79 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2020 

 

 Η αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας στην ΠΚΜ, ως συσσώρευση του υψηλού ποσοστού 

ανεργίας των προηγούμενων ετών, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την 

βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανεργία (βλ. Γράφημα 15). Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι το 

2020, οι μακροχρόνια άνεργοι στην ΠΚΜ, δηλαδή οι άνεργοι πάνω από 12 μήνες ξεπερνούν για 

πρώτη φορά το 80% με εκείνους που παραμένουν στην ανεργία μετά από 24 μήνες να 

ανέρχονται σε 33,8%.  
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Γράφημα 15. Χρόνος ανεργίας στην ΠΚΜ, 2018-2020 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

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

περίοδο 2000-2020, το 50% των ανέργων στην ΠΚΜ έχουν «Ανώτερη δευτεροβάθμιά ή Μετα-

δευτεροβάθμια» εκπαίδευση, ενώ το ποσοστό για την εν λόγω κατηγορία δείχνει να αυξάνεται 

το 2020 και να διαμορφώνεται στο 55,19% (βλ. Γράφημα 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 16. Μορφωτικό επίπεδο ανέργων ΠΚΜ, 2020 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 
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Παράλληλα, το 2020, 30% (ένας στους τρεις ανέργους) είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαίδευσης, τα ποσοστά είναι χαμηλά το 2020 και 

ανέρχονται το 2020 σε ~15%, ενώ κατά μέσο όρο για την περίοδο 2000-2020, τα ποσοστά των 

ανέργων αυτού του εκπαιδευτικού επιπέδου είναι σταθερά μειούμενα. (βλ. Πίνακας 14) 

 

Πίνακας 14. Ποσοστό ανεργίας ανά διάρκεια και εκπαιδευτικό επίπεδο 

Έτος Ποσοστό 
ανεργίας 

PM Λιγότερο 
από ένα 

έτος 

Πάνω 
από 12 
μήνες 

(μακροχ
ρόνια 

άνεργοι) 

24 
μήνες 

και 
άνω 

Δεν πήγε 
καθόλου 

σχολείο/ / 
Πρωτοβάθμι

α 
εκπαίδευση 

Κατώτερ
η 

δευτερο
βάθμια 

Ανώτερη 
δευτεροβά

θμια & 
Μεταδευτε
ροβάθμια 

Τριτοβά
θμια 

εκπαίδε
υση 

2000 11,11% 0,00% 37,40% 40,76% 21,84% 12,71% 7,80% 58,68% 20,81% 

2001 11,00% -1,00% 40,70% 38,05% 21,25% 13,19% 10,02% 58,44% 18,34% 

2002 11,52% 4,72% 39,89% 37,94% 22,17% 12,21% 8,22% 59,83% 19,74% 

2003 10,38% -9,90% 32,59% 44,06% 23,34% 11,10% 8,21% 59,37% 21,33% 

2004 12,30% 18,53% 36,95% 41,63% 21,42% 10,04% 6,95% 58,60% 24,41% 

2005 11,22% -8,80% 38,67% 39,10% 22,23% 10,61% 7,65% 55,10% 26,64% 

2006 9,47% -15,52% 34,28% 42,06% 23,66% 10,63% 6,55% 55,80% 27,02% 

2007 9,09% -4,10% 35,07% 41,71% 23,22% 9,71% 6,29% 56,62% 27,39% 

2008 8,44% -7,08% 34,56% 41,72% 23,72% 8,05% 6,78% 59,46% 25,71% 

2009 10,08% 19,42% 42,47% 36,72% 20,80% 8,60% 7,75% 55,55% 28,11% 

2010 13,66% 35,52% 38,51% 41,32% 20,18% 9,69% 7,40% 55,56% 27,35% 

2011 19,75% 44,53% 35,66% 42,41% 21,93% 8,59% 7,18% 54,62% 29,61% 

2012 26,19% 32,60% 27,20% 45,96% 26,84% 9,32% 8,37% 54,48% 27,83% 

2013 30,16% 15,17% 21,57% 47,51% 30,92% 9,10% 7,00% 56,62% 27,27% 

2014 28,73% -4,73% 16,13% 48,80% 35,07% 9,02% 6,42% 56,57% 27,99% 

2015 25,97% -9,62% 16,34% 47,76% 35,90% 8,11% 7,69% 55,74% 28,46% 

2016 24,49% -5,69% 15,31% 47,98% 36,71% 7,29% 7,30% 55,76% 29,66% 

2017 22,91% -6,46% 18,00% 47,01% 34,99% 7,23% 6,35% 58,94% 27,48% 

2018 20,72% -9,57% 21,67% 45,05% 33,27% 6,96% 5,89% 59,05% 28,10% 

2019 19,60% -5,38% 22,11% 45,06% 32,83% 6,14% 6,32% 57,37% 30,17% 

2020 18,43% -5,95% 18,03% 48,19% 33,79% 4,07% 4,17% 61,43% 30,33% 

Μέσος 
Όρος 

0,18 0,04 0,29 0,44 0,28 0,09 0,07 0,57 0,27 

Τυπική 
Απόκλι

ση 

0,07 0,18 0,09 0,04 0,06 0,02 0,01 0,02 0,03 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2001-2020 
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4.Εισοδήματα 

4.1. Κατανομή Εισοδημάτων 

Η ανάλυση εισοδημάτων που πραγματοποιείται στην συγκεκριμένη ενότητα, εστιάζει σε 

μικροοικονομικό επίπεδο και αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τις 

αντίστοιχες ΠΕ. Σημειώνεται, πως χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα34 της 

ΑΑΔΕ35, για τα δηλωθέντα εισοδήματα του πληθυσμού αναφοράς, που αφορούν τα έτη 2019 

(δηλώσεις 2020) και 2018 (δηλώσεις 2019). 

Στο Γράφημα 17, παρουσιάζεται η κατανομή των ετήσιων συνολικών οικογενειακών 

εισοδημάτων των ΠΕ της ΠΚΜ όπως αυτά δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ για το οικονομικό έτος 2019. 

Για την ΠΚΜ, ένα 10% των νοικοκυριών δήλωσε μηδενικά εισοδήματα για το οικονομικό έτος 

2019, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε ελάχιστα σε σχέση με το 2018 (10%) (βλ. Πίνακας 14). 

Πίνακας 15. Κατανομή εισοδημάτων ΠΕ της ΠΚΜ, 2018 - 2019  

  Ημαθία Θεσ/νίκη Κιλκίς Πέλλα Πιερία Σέρρες Χαλκιδική Κεντρική 
Μακεδονία 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

0K 11% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 11% 11% 9% 9% 8% 8% 11% 10% 

0K-5K 32% 32% 28% 28% 32% 32% 34% 35% 34% 35% 33% 34% 33% 33% 30% 30% 

5K-
10K 

24% 24% 19% 20% 23% 23% 26% 26% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 21% 21% 

10K-
20K 

23% 23% 25% 25% 25% 25% 22% 22% 22% 22% 24% 24% 23% 23% 24% 24% 

20K-
40K 

9% 9% 13% 13% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 9% 11% 11% 

40K-
60K 

1% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

>60K 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Πηγή: ΑΑΔΕ, 2018-2019. 

 

                                                      
34 Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό των φορολογούμενων, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα τους και την 
κατηγορία εισοδήματος – Εισοδηματίες, Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, Ασκούντες αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα, Μισθωτοί και Συνταξιούχοι. Τα στοιχεία αναλύονται ανά Διεύθυνση Οικονομικής 
Υπηρεσίας, ενώ για την ανάλυση τους διαχωρίστηκαν στις αντίστοιχες Περιφερειακής ενότητες και αθροίστηκαν 
για το σύνολο της ΠΚΜ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υποχρέωση υποβολής φορολογικής 
δήλωσης, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν 
είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 
35 Πηγή: ΑΑΔΕ (σημειώνεται ότι μετά από επικοινωνία του Αναδόχου με την ΑΑΔΕ τα στοιχεία εισοδημάτων του 
2019 - δηλώσεις 2020- αποτελούν τα τελευταία διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία). 
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Στην ΠΚΜ, 40% των οικογενειακών εισοδημάτων δηλώνονται ως μηδενικά ή κάτω των 

5.000,00€, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% βρίσκεται μεταξύ 5.000,00€ και 10.000,00€. 

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι έξι στα δέκα νοικοκυριά στην ΠΚΜ δηλώνουν εισοδήματα κάτω 

από 10.000,00€. Στην κλίμακα μεταξύ των εισοδημάτων 10.000,00€ και 20.000,00€ ευρώ 

δηλώνουν εισοδήματα περίπου 25% των νοικοκυριών και τέλος ένα 15% δηλώνουν εισοδήματα 

πάνω από 40.000,00€ (Πίνακας 15).  

Πίνακας 16. Μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανά πηγή ΠΚΜ 2008-2019 

Μέσο Ετήσιο Δηλωθέν Οικογενειακό Εισόδημα 

Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας 

  Εισοδ/τίες PM Επιχ/τιες PM Αγρότες PM Μισθωτοί PM Συν/χοι PM ΣΥΝΟΛΟ PM 

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 17.48 0.05 14.44 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 15.32 -0.02 

2012 3.498 -0.23 18.423 -0.16 9.54 -0.12 16.833 -0.04 14.503 -0.02 13.861 -0.10 

2013 2.273 -0.35 16.451 -0.11 8.25 -0.08 15.083 -0.10 13.85 -0.05 11.996 -0.13 

2014 3.34 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 12.51 -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 

2018 3.818 0,08 14.568 -0,01 9.317 -0,34 12.364 0,08 10.214 -0,26 10.295 -0,06 

2019 3.881 0,02 14.653 0,01 9.284 -0,03 12.399 0,03 10.275 0,06 10.333 0,04 

Πηγή: ΑΑΔΕ, 2018-2019. 

 

Σε ότι αφορά τα δηλωθέντα εισοδήματα των ΠΕ της ΠΚΜ, περισσότερο του 43% των 

νοικοκυριών των ΠΕ Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Ημαθίας δηλώνουν εισοδήματα από 0 έως 

5.000,00€, με το ποσοστό για την ΠΕ Πιερίας να ανέρχεται σε 46%, δηλαδή περίπου ένα στα δύο 

νοικοκυριά. Αντίθετα το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν τόσο χαμηλά εισοδήματα για 

την ΠΕ Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 39%. Η κατανομή των εισοδημάτων φαίνεται να είναι 

παρόμοια για όλες τις ΠΕ της ΠΚΜ, με τα εισοδήματα 0€ έως 5.000,00€ και από 5.000,00€ έως 

10.000,00€ να ξεπερνούν το 60% του συνόλου. 
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Γράφημα 17. Κατανομή εισοδημάτων ΠΕ της ΠΚΜ, 2019 Πηγή: ΑΑΔΕ 

 

Αναλύοντας τα στοιχεία των δηλωθέντων εισοδημάτων από την ΑΑΔΕ προκύπτει ότι το μέσο 

νοικοκυριό στην χώρα για το έτος 2019 είχε συνολικό οικογενειακό εισόδημα 10.333,59€ έναντι 

10.295,21€ το 2018. Η μικρή αύξηση που παρατηρείται στο μέσο εισόδημα της ΠΚΜ μεταξύ 

2018 και 2019 και η μικρή μείωση των μηδενικών εισοδήματών, θα μπορούσε να είναι η αιτία 

και της μικρής μείωσης των δικαιούχων του ΕΕΕ, δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση ενός 

δικαιούχου υπολογίζεται με τα εισοδήματα της προηγούμενης χρονιάς. Με δεδομένο ότι όπως 

είδαμε τα έτη 2020 και 2021 διαφαίνεται μια αισθητή και σταθερή τάση αύξησης των νέων 

θέσεων εργασίας και ταυτόχρονης μείωσης του ποσοστού ανεργίας στο σύνολο της 

Περιφέρειεας, εκκρεμεί να επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα αν η εν λόγω τάση έχει 

αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισοδημάτων των νοικοκυριών της Περιφέρειας.   
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4.2. Εισοδηματικές Ανισότητες 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι εισοδηματικές ανισότητες, αναμφίβολα,  επηρεάζουν και τις 

κοινωνικές ανισότητες. Διευκρινίζεται, πως ως «εισοδηματική ανισότητα» χαρακτηρίζεται η 

κατάσταση, στην οποία διαφαίνεται (από την ανάλυση των ανάλογων στοιχείων), η μη ίση 

κατανομή του εισοδήματος σε όλο τον πληθυσμό μιας χώρας 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 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. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο συντελεστής Gini. Η χρήση του αποτελεί την κύρια 

μεθοδολογία μέτρησης και 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 πλούτου36 . 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 εισοδημάτων37.   

                                                      
36 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. 
37 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. 
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Τα τελευταία στοιχεία εισοδηματικής ανισότητας για τα έτη 2018 και 2019,  δείκτης GINI, για τις 

ΠΕ της ΠΚΜ, όπως υπολογιστήκαν από τα δεδομένα των δηλωθέντων εισοδημάτων στην ΑΑΔΕ, 

καταγράφονται στον Πίνακα 17 και στο  Γράφημα 18.  

Πίνακας 17. Συντελεστής GINI, οικονομικό έτος 2018, 2019, ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 

Περιφερειακή 
ενότητα 

2018 2019 PM 

Πιερία 0,71 0,89 26,37% 

Σέρρες 0,81 0,81 0,13% 

Χαλκιδική 0,87 0,76 -12,88% 

Κεντρική Μακεδονία 0,70 0,70 -0,03% 

Πέλλα 0,66 0,66 -0,62% 

Θεσ/νίκη 0,66 0,66 -0,12% 

Κιλκίς 0,67 0,65 -2,66% 

Ημαθία 0,68 0,65 -4,59% 

Πηγή: ΑΑΔΕ, 2018-2019. 

 

Όπως φαίνεται, το σύνολο των εκτιμώμενων δεικτών GINI για τις ΠΕ της ΠΚΜ είναι μεγαλύτερο 

από 0,5, υποδηλώνοντας φτωχές οικονομίες στις οποίες υπάρχει ανισοκατανομή εισοδημάτων. 

Ο δείκτης GINI για την ΠΚΜ υπολογίζεται σε 0,7, ενώ οι μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες 

για το 2019 παρουσιάζονται στην ΠΕ Πιερίας (0,89), Σερρών (0,81) και Χαλκιδικής (0,76). Ακόμη, 

για την ΠΕ Πιερίας αυξήθηκαν κατά 26% οι εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των ετών 2018 και 

2019. Αντίθετα,  για την ΠΕ Χαλκιδικής μειώθηκαν κατά ~13%. Οι ΠΕ Πέλλας (0,66), 

Θεσσαλονίκης (0,66), Κιλκίς (0,65) και Ημαθίας (0,65), παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές του 

εκτιμώμενου GINI δείκτη στην ΠΚΜ. 
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Γράφημα 18. Δείκτης GINI ανά ΠΕ της ΠΚΜ, 2018-2019, Πηγή ΑΑΔΕ 

 

Η ισότητα κατανομής των εισοδημάτων, σε επίπεδο περιφέρειας, εξετάζεται με την χρήση της  

καμπύλης ανισοτήτων Lorenz, που αποτυπώνεται στο Γράφημα 18. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και 

σε επίπεδο μικροδεδομένων η κατανομή των δεδομένων στην Περιφέρεια παρουσιάζει το 

μεγάλο ποσοστό ανισοτήτων και μπορεί να χαρακτηριστεί την οικονομία της ως φτωχή.  

 

Γράφημα 19α. Καμπύλη Lorenz για Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2019, Πηγή ΑΑΔΕ 

 

Ωστόσο με δεδομένο ότι όπως είδαμε τα έτη 2020 και 2021 διαφαίνεται μια αισθητή και 

σταθερή τάση αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονης μείωσης του ποσοστού 

ανεργίας στο σύνολο της Περιφέρειεας, εκκρεμεί να υπολογισθούν οι νέες τιμές του δείκτη 
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Gini και να εκτιμηθεί κατά πόσο η τάση αυτή οδηγεί σε μείωση των ανισοτήτων στις ΠΕ και 

στην ΠΚΜ συνολικά.   
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4.3. Κατηγορίες Εισοδήματος 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα σε συνάρτηση με τις πηγές 

προέλευσης τους. Το Γράφημα 19β απεικονίζει τα δηλωθέντα εισοδήματα για κάθε πηγή 

εισοδήματος για το σύνολο της ΠΚΜ και για όλες τις ΠΕ της (ποσοστιαία). 

Οι κύριες εισοδηματικές κατηγορίες, που εντάσσονται οι φορολογούμενοι της ΠΚΜ είναι 

τέσσερις,  «Εισοδηματίες», «Ασκούντες Επιχειρηματική δραστηριότητα», «Ασκούντες αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα» και «Μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι», ενώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ένας φορολογούμενος μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορία.  

Τα δηλωθέντα εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελούν το 

8.5% του συνόλου των εισοδημάτων του 2019. Παράλληλα, από αγροτική δραστηριότητα τα 

εισοδήματα αποτελούν το 9,39% ενώ οι μισθωτοί (31%) και συνταξιούχοι (37%) καταλαμβάνουν 

το μεγαλύτερο ποσοστό των δηλωθέντων εισοδημάτων αγγίζοντας το 70%. Η εικόνα είναι 

παρόμοια για όλες τις ΠΕ της ΠΚΜ, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, οι οποίες αφορούν την 

διάρθρωση της τοπικής οικονομίας και του πληθυσμιακού προφίλ τους. 
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Γράφημα 19β. Κατανομή οικογενειακών εισοδημάτων ανά πηγή στις ΠΕ της ΠΚΜ, 2019, Πηγή ΑΑΔΕ 

Συγκεκριμένα, οι ΠΕ με το υψηλότερο ποσοστό εισοδημάτων από ασκούντες αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή της Πέλλας (14,6%), Σερρών (12,09%) και Κιλκίς 

(10,68%). Αξίζει να αναφέρουμε παρόλο που το ΑΕΠ της ΠΕ Ημαθίας, που στηρίζεται κυρίως 

στον πρωτογενή τομέα, για το 2018, είναι συγκριτικά το δεύτερο υψηλότερο έναντι των 

υπόλοιπων ΠΕ της ΠΚΜ (βλ. § 1.3), τα εισοδήματα που προέρχονται από αγροτική 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αρκετά χαμηλότερα στην κατάταξη έναντι των υπόλοιπων 

ΠΕ. Αυτό πιθανώς οφείλεται σε συγκέντρωση κατακερματισμένης, μη παρατηρούμενης ή 

δευτερευούσης ως απασχόληση, αγροτικής δραστηριότητας. 

Στη συνέχεια, η ΠΕ Χαλκιδικής έχει το υψηλότερο ποσοστό των εισοδημάτων από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω του ανεπτυγμένου τουριστικού προϊόντος της. 

Ακολουθούν, οι ΠΕ Θεσσαλονίκης και Πιερίας με 9,37% και 9,29% αντίστοιχα. Αντίθετα, το 

χαμηλότερο ποσοστό εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα συναντάται στις ΠΕ 

Κιλκίς (6,97%) και Ημαθίας (7,45%), οι οποίες και έχουν ποσοστά ανεργίας  που ξεπερνούν το 

20% το έτος 2019 και 2020 (βλ. Πίνακας 14). 
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Σε αυτό το σημείο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε, ότι τα εισοδήματα που 

προέρχονται, από μισθωτή εργασία και συντάξεις είναι ιδιαίτερα υψηλά σε όλες τις ΠΕ της ΠΚΜ, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ή ξεπερνούν το 70% του συνόλου των εισοδημάτων.  

Τα υψηλά ποσοστά εισοδημάτων από συντάξεις αναδεικνύουν την γήρανση του πληθυσμού της 

ΠΚΜ και των ΠΕ αυτής. Συγκεκριμένα, οι ΠΕ με το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό 

εισοδημάτων από συντάξεις είναι αυτές της Σερρών (42,12%), Ημαθίας (39,8%) και Πέλλας 

(38,15%). Εκτός από τις ΠΕ Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης που έχουν συγκριτικά τα μικρότερα 

ποσοστά από εισοδήματα συντάξεων, περίπου 32% και 35% αντίστοιχα, τα εισοδήματα από 

συντάξεις για όλες οι υπόλοιπες ΠΕ της ΠΚΜ είναι συγκριτικά υψηλότερα σε σχέση με τις άλλες 

πηγές εισοδημάτων, κατατάσσοντας τις εν λόγω περιοχές με αρκετά γηρασμένο πληθυσμό, 

στοιχείο το οποίο είναι σε συνάφεια με τα στοιχεία αύξησης της μέσης ηλικίας του πληθυσμού 

(βλ. § 1.1). 
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5.Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού 2021, της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της ΠΚΜ ανέρχεται σε 

1.792.069 κατοίκους αποτελώντας την δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας (ποσοστό 

17,2% στο συνολικό πληθυσμό).  

Το κατα κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΚΜ το διάστημα 2000-2019 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) 

ακολουθεί καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο την τάση της ελληνικής οικονομίας αλλά 

κυμαίνεται σταθερά χαμηλότερα από το κατα κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας (13.430€ για το έτος 2019 

στην ΠΚΜ έναντι 17.092€ για το σύνολο της χώρας). Διαχρονικά κατά το εξεταζόμενο διάστημα 

2000-2019 το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια παρουσιάζουν οι Περιφερειακές 

Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (14.590 € και 14.107€ αντίστοιχα στο έτος 2019). Όσον 

αφορά τη διάρθρωση του ΑΕΠ της ΠΚΜ, ο παραγωγικός ιστός της Περιφέρειας συντίθεται ως 

ένα πλέγμα δραστηριοτήτων με  μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κλάδο των υπηρεσιών, γεγονός 

που αποτυπώνεται σε κάθε ΠΕ της ΠΚΜ. Ειδικότερα, η διάρθρωση του ΑΕΠ για το έτος 2019 

(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) παραμένει σταθερή, σε σχέση με το 2018, παρουσιάζοντας μόνο 

μικρές αυξομειώσεις ανά παραγωγικό κλάδο. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΠΚΜ, παράγεται κυρίως 

από τις δραστηριότητες του τριτογενή τομέα ενώ κατά το εξεταζόμενο διάστημα (2000-2019) 

παρατηρείται συρρίκνωση του δευτερογενή τομέα και σταθεροποίηση του πρωτογενούς τομέα 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Περιφέρειας, οι ΠΕ Πέλλας και 

Ημαθίας στηρίζουν μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού τους ιστού στον πρωτογενή τομέα ενώ 

η ΠΕ Κιλκίς έχει τον πιο ανεπτυγμένο δευτερογενή τομέα. 

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ύστερα από μια 

περίοδο αναταραχής λόγω της πανδημίας COVID, παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης. 

Είναι γεγονός ότι το ενεργό εργατικό δυναμικό της ΠΚΜ αλλά και του συνόλου της χώρας 

παρουσιάζει τάση μείωσης την τελευταία δεκαετία (από το 2009 έως και το 2020) γεγονός που 

οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η μακράς διάρκειας  

κρίση της Ελληνικής Οικονομίας που είχε αποτέλεσμα την μετανάστευση (brain drain), αλλά και 

το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του έτους 2020. Παρά το ξέσπασμα της 

πανδημίας COVID και την στρέβλωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας εξαιτίας των μέτρων 

αντιμετώπισης που ελήφθησαν (περιορισμός μετακινήσεων, αναστολή λειτουργίας ορισμένων 

κλάδων και επιχειρήσεων, κ.λπ.), η αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Περιφέρεια 
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Κεντρικής Μακεδονίας έδειξε πολύ σύντομα σημάδια προσαρμογής και ανάκαμψης (μένει να 

αξιολογηθεί μέσα από ειδικές μελέτες ο βαθμός συνεισφοράς σε αυτήν την εξέλιξη των 

έκτακτων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που λήφθηκαν για την ελάφρυνση 

των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας). Ειδικότερα τα έτη 2020 και 2021 όλες οι 

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο 

ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ενδεικτικό της θετικής πορείας της 

αγοράς εργασίας είναι το γεγονός ότι το 2021 δημιουργήθηκαν διπλάσιες νέες θέσεις εργασίας, 

ήτοι 24.916 ν.θ.ε (έναντι 12.509 ν.θ.ε το 2020). Συγκεκριμένα όλες οι Π.Ε. της ΠΚΜ εμφανίζουν 

θετικό ισοζύγιο ν.θ.ε. και στα δύο έτη (2020 και 2021) επιβεβαιώνοντας την τάση σταθερής 

αύξησης της απασχόλησης σε ολόκληρη την Περιφέρεια και σηματοδοτώντας την επιστροφή 

στην «κανονικότητα». Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από τις νέες θέσεις 

εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2021, οι 11.872 καλύφθηκαν από άνδρες (47,6%), ενώ οι 

13.044, ήτοι το 52,3% των θέσεων, από γυναίκες, γεγονός πολύ σημαντικό για τη μείωση του 

χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε 

συμφωνία με την πορεία εξέλιξης του ισοζυγίου ροών νέων θέσεων εργασίας, και παρά τα 

περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID- 19, το ποσοστό ανεργίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την τελευταία τριετία 2019-2021 (όπως και στο σύνολο της 

χώρας) βαίνει συνεχώς μειούμενο ήτοι από 19,6% το έτος 2019, σε 18,4% το 2020 και 16,2% το 

2021. Με δεδομένο ότι όπως είδαμε τα έτη 2020 και 2021 διαφαίνεται μια αισθητή και σταθερή 

τάση αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονης μείωσης του ποσοστού ανεργίας στο 

σύνολο της Περιφέρειεας, εκκρεμεί να επιβεβαιωθεί το επόμενο διάστημα αν η εν λόγω τάση 

αποτυπώνεται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Περιφέρειας μειώνοντας τις 

ανισότητες στις ΠΕ και την ΠΚΜ ως σύνολο (σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα επικαιροποιημένα 

στοιχεία εισοδημάτων της ΑΑΔΕ σταματούν στο έτος 2019-δηλώσεις 2020).  

Όσον αφορά τους ωφελούμενους του ΕΕΕ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 

2020 αυτοί ανήλθαν σε 81.926 άτομα, ήτοι ποσοστό κάτω του 5% του συνολικού πληθυσμού 

της Περιφέρειας. Δεδομένου ότι τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για το κίνδυνο φτώχειας το έτος 2021 

(εισοδήματα 2020) δείχνουν ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 25,5% του πληθυσμού 

διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας τότε πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση με το ΕΕΕ δεν καλύπτει 

όλο τον πληθυσμό που φαίνεται να το έχει ανάγκη. Συνεπώς, σε ότι αφορά την καταπολέμηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη διεύρυνσης των 
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ορίων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με στόχο την ενίσχυση μεγαλύτερου μέρους του 

πληθυσμού από το συγκεκριμένο κεντρικό μέτρο πολιτικής. 

Παράλληλα, σημαντική είναι και η περαιτέρω ανάπτυξη των συμπληρωματικών κοινωνικών 

υπηρεσιών των ΟΤΑ, ούτως ώστε να χτιστεί ένα δίκτυ προστασίας για τον πληθυσμό από τον 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτή την δύσκολη εξίσωση έρχεται να 

προστεθεί μια σημαντική μεταβλητή που αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την 

αποτελεσματικότητα των συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης της έρευνας πεδίου του Παρατηρητηρίου.  

Τέλος, καθώς το παραγωγικό μοντέλο των επιμέρους τοπικών οικονομιών έχει υποστεί 

μετασχηματισμούς λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης με μετάβαση αυτών προς τον 

τριτογενή τομέα, η πανδημία COVID-19 αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για 

δημιουργία μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην οποία οι τοπικές οικονομίες θα βασίζονται και 

σε άλλους κλάδους οι οποίοι θα δύναται να ενισχύουν σημαντικά το τοπικό ΑΕΠ αλλά και την 

τοπική οικονομία και αγορά εργασίας.  
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