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Πεπίλητη (Abstract) 

 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε JVR πνπ 

αθνξά ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε έλα δείγκα δέθα ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα παξέρεη ε 

Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat) κε ηε κνξθή αλνηρηψλ δεδνκέλσλ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη: Γεκηνπξγία πξνθίι ρσξψλ, ζχγθξηζε θαη 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ γεληθφ δείθηε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο (JVR) ζε εηήζηα βάζε. Ζ κειέηε αθνξά ηελ νθηαεηία 2009-2016.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη ζε θαθή 

θαηάζηαζε. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη θεχγνπλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ρσξίο λα 

θάλνπλ θάπνηα έξεπλα αγνξάο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί απφ απηνχο λα 

αλαγθάδνληαη λα απαζρνινχληαη ζε εξγαζίεο άζρεηεο κε ηνλ ηνκέα ηνπο ή αθφκε θαη 

λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ Διιάδα.  

Ζ κειέηε ζηνρεχεη λα πιεξνθνξήζεη θαη λα παξνπζηάζεη πξνηάζεηο, γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζην Business Economy, ζε απηά ηα άηνκα πνπ 

ζθνπεχνπλ λα πάλε ζε θάπνηα ρψξα ηεο Δπξψπεο γηα θαιχηεξεο πξννπηηθέο εξγαζίαο 

ζηνλ ηνκέα ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάδεη θαη ηνπο ππνζρφκελνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

ζηνπο νπνίνπο δελ είλαη δχζθνιε ε εχξεζε εξγαζίαο ζηε ρψξα. 

Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο πνιχ-θξηηήξηαο αλάιπζεο 

απνθάζεσλ ηεο PROMETHEE, ε νπνία πινπνηήζεθε βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

Visual PROMETHEE (Academic version). Ο ππνινγηζκφο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ SIMOS. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε Σζερία παξνπζηάδεη κηα 

νηθνλνκία ξαγδαία αλαπηπζζφκελε θαη βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο. 

Σελ πεληάδα ζπκπιεξψλνπλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε 

νπεδία. Σελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θαηάηαμεο θαηαιακβάλεη ε Πνισλία.  
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1 

1.0 Διζαγυγή 

 

Ζ αγνξά εξγαζίαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα αθφκε θαη αλ απηέο 

γεηηνλεχνπλ θαη αλήθνπλ ζε κηα έλσζε φπσο είλαη ε ΔΔ. Μεηά ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε ηνπ 2008 νη ηζνξξνπίεο άιιαμαλ. Άιιεο ρψξεο δελ επεξεάζηεθαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε δηφηη ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο ή είραλ θαιά 

νρπξσκέλεο ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη άιιεο αθφκα πξνζπαζνχλ λα ηελ μεπεξάζνπλ. Οη 

ρψξεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο φπσο ε Διιάδα νδεγήζεθαλ ζε κεγάιε άλνδν ηεο αλεξγίαο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ έμνδν ησλ λέσλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο γηα εχξεζε εξγαζίαο.  

Δίλαη θαηαλνεηφ φηη κηα κειέηε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα θαλεί ρξήζηκε ζε 

πνιινχο αλζξψπνπο. Ζ αγνξά εξγαζίαο φκσο πεξηιακβάλεη πάξα πνιινχο δείθηεο, νη 

νπνίνη είλαη αδχλαηνλ λα αλαιπζνχλ ζε κηα κφλνλ κειέηε. Έηζη επειέγε ε κειέηε ηνπ 

δείθηε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δήηεζε εξγαζίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ κηαο ρψξαο θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αλαληηζηνηρηψλ ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μηα ρψξα κε πνιιέο θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, κηα εηήζηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο δείρλεη κηα 

αλαπηπζζφκελε θαη πγηή νηθνλνκία.   

Ζ Eurostat δεκνζηεχεη ηξηκεληαία θαη εηήζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο θελέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα απηά πξννξίδνληαη γηα αλάιπζε βξαρππξφζεζκνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Σα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 3% ηνπ ζπλφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα δηαβηβάδνπλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θελψλ ζέζεσλ θαζψο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ θαηεηιεκκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο εληφο 45 εκεξψλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

ηξηκήλνπ αλαθνξάο. Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ζηνηρεία ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ 

θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σα ζηνηρεία γηα φιεο ηηο ρψξεο είλαη δηαζέζηκα πεξίπνπ 75 

εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ ηξηκήλνπ αλαθνξάο. Σα ηξηκεληαία ζηνηρεία θαηαλέκνληαη 

αλά νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κέγεζνο επηρεηξήζεσλ. 



2 

Σα εηήζηα ζηνηρεία είλαη θαηάιιεια γηα δνκεκέλε θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε. 

Σα θξάηε κέιε δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα παξαζέηνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο εηήζηεο 

θελέο ζέζεηο εξγαζίαο. 

ηελ παξνχζα κειέηε φιεο νη ζπγθξίζεηο γίλνληαη ζηελ νηθνλνκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ (business economy ) θαη έρνπλ σο θχξην έηνο αλαθνξάο ην 2013. Σα 

δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016.  
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1.1 Υώπερ ππορ μελέηη 

 

Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 ρψξεο (θφθθηλν ρξψκα) 

απφ ην ζχλνιν ησλ ΔΔ-28 πνπ πεξηιακβάλεη, θαηά εκεξνκελία πξνζρψξεζεο , ηηο 

εμήο ρψξεο: 

Πίνακαρ 1,  ΔΔ-28 

Ζκεξνκελία πξνζρψξεζεο Υψξεο 

01/01/1958 Βέιγην 

 Γαιιία 

 Γεξκαλία 

 Ηηαιία 

 Οιιαλδία 

 Λνπμεκβνχξγν 

01/01/1973 Γαλία 

 Ζλσκέλν Βαζίιεην  

 Ηξιαλδία 

01/01/1981 Διιάδα 

01/01/1986 Ηζπαλία 

 Πνξηνγαιία 

01/01/1995 Απζηξία 

 νπεδία 

 Φηλιαλδία 

01/05/2004 Κχπξνο 

 Δζζνλία 

 Λεηνλία 

 Ληζνπαλία 

 Μάιηα 

 Οπγγαξία 

 Πνισλία 

 ινβαθία 

 ινβελία 

 Σζερία 

01/01/2007 Βνπιγαξία 

 Ρνπκαλία 

01/07/2013 Κξναηία 
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1.1.1 Γεπμανία 

 

Ζ Γεξκαλία (γεξκαληθά: Deutschland) είλαη ε ρψξα κε ηνλ κεγαιχηεξν 

πιεζπζκφ (82.670.000 θάηνηθνη) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη ε κεγαιχηεξε 

νηθνλνκία ηεο ΔΔ θαη απνηειεί θηλεηήξηα δχλακή ηεο. Ζ Γεξκαλία είλαη κία απφ ηηο 

πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ηεξάζηηα εμαγψγηκε βηνκεραλία. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη πξηλ μεζπάζεη ε κεγάιε θξίζε ηνπ 2008 απνηεινχζε 

γηα 5 ζπλερφκελα έηε (2003-2008) ηε ρψξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εμαγσγέο 

παγθνζκίσο. Απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ παγθφζκηα 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ΑΔΠ ηεο θηάλεη ηα 3.467,66 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο θαη ηέηαξηε παγθνζκίσο 

πίζσ απφ ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αληηζηνηρεί 

ζε 42.000 δνιάξηα. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ 

έρεη (3,6% ην 2017). 

Οη Bellmann, Gerner θαη Laible (2014)1 δείρλνπλ ζηελ κειέηε ηνπο φηη ν 

ηξφπνο πνπ ε Γεξκαλία αληηκεηψπηζε ηε κεγάιε χθεζε ηνπ 2008/2009 απνηειεί 

κάζεκα γηα ηηο άιιεο ρψξεο. Ζ γεξκαληθή θπβέξλεζε έδξαζε ηαρχηαηα ζηελ 

λνκνζέηεζε θαη εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επειημία ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. χκθσλα κε ηνπο Rinne θαη F.Zimmermann (2011)2 νη ζεζκηθνί 

παξάγνληεο ηεο ρψξαο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

πεξηβάιινλ πνπ είλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αξρή ή λα αλαπαξαρζεί 

αιινχ. Κάπνηνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο απφ απηνχο είλαη: α) ε ηζρπξή ζέζε ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο φηαλ ε άξρηζε ε θξίζε ιφγσ ησλ πξφζθαησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, β) ε θχζε ηεο θξίζεο πνπ επεξέαζε θπξίσο ηηο εηαηξείεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο εμαγσγέο ζηε Γεξκαλία, γ) ηελ επέθηαζε ηεο εκη-απαζρφιεζεο, 

δ) ηνπο απηφκαηνπο ζηαζεξνπνηεηέο. 
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1.1.2 Δλλάδα 

 

Ζ Διιάδα έρεη πιεζπζκφ 10.757.300 θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ ζηε 

κέζε ηεο ιίζηαο κε ηηο πνιππιεζέζηεξεο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ 

αθηνγξακκή ηεο θηάλεη ηα 13.676 ρηιηφκεηξα. Σν ΑΔΠ ηεο θπκαίλεηαη ζηα 195 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηα 18.000 δνιάξηα. Δίλαη ε ρψξα 

πνπ επεξεάζηεθε φζν θακηά άιιε απφ ηελ κεγάιε θξίζε ηνπ 2008. Απηφ θαίλεηαη 

απφ ηελ ηεξάζηηα κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ηελ ηειεπηαία νθηαεηία πνπ έθηαζε ην 27% 

θαη ηελ ζπλερφκελε χθεζε κέρξη θαη ην 2016. 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζην 22% (πεξίπνπ 1 

εθαηνκκχξην άηνκα) πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη ε 

κνλαδηθή ρψξα ζηελ νπνία εθαξκφζηεθαλ ηξία κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

Δπξσπαίνπο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε. Σν 2013 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ε αλεξγία 

έθηαζε ην 30%, κε πεξηζζφηεξν ρακέλνπο ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο απφ 18-29 ρξνλψλ, φπνπ ε αλεξγία έθηαζε ην 55% (Παπαπέηξνπ (2013))3. Σν 

2017 ήηαλ ε ρξνληά πνπ ε αλάπηπμε μεπέξαζε ηελ κηα πνζνζηηαία κνλάδα (1,5% 

ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ). Πξνθαιεί εληχπσζε ε κειέηε ηεο Οιπκπίαο Κακηληψηε 

(2012)4, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 2010 ε Διιάδα βξηζθφηαλ καδί κε ηελ Βνπιγαξία, 

ηε Ρνπκαλία θαη ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο ζε απηέο πνπ θηλδχλεπαλ κε θησρνπνίεζε, 

κε ην πνζνζηφ λα μεπεξλάεη ην 20%, ελψ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ν θίλδπλνο 

θηψρεηαο κεησλφηαλ.  
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1.1.3 Ηνυμένο Βαζίλειο 

 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Βνξείνπ Ηξιαλδίαο 

(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) έρεη έθηαζε 242.900 η.ρικ. 

θαη πεξηιακβάλεη ηηο Αγγιία, θσηία, Οπαιία θαη Βφξεηα Ηξιαλδία. Ο πιεζπζκφο ηεο 

θηάλεη ηνπο 65.660.000 θαηνίθνπο, πξάγκα πνπ ηελ θαηαηάζζεη δεχηεξε ζηε ζρεηηθή 

ιίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πίζσ κφλν απφ ηελ Γεξκαλία. Γελ έρεη πηνζεηήζεη ην 

θνηλφ επξσπατθφ λφκηζκα (επξψ) αιιά ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο ηελ Βξεηαληθή ιχξα 

(British Sterling). Ζ χπαξμε πινχζησλ θνηηαζκάησλ γαηάλζξαθα εμαζθάιηζε ζην Ζλ. 

Βαζίιεην ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα. ηα θνηηάζκαηα απηά ζηεξίρηεθε θαη ε ηεξάζηηα 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηεο. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηα 2.620 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ ηελ θαηαηάζζεη δεχηεξε πίζσ απφ ηελ Γεξκαλία ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλήιζε ζηηο 40.000 δνιάξηα ην 2017. Σν 

επίπεδν αλεξγίαο έθηαζε ην 4,2%.  

ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 2016 έγηλε ην δεκνςήθηζκα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα 

ηελ παξακνλή ηεο ρψξαο ή φρη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν απνηέιεζκα ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο ήηαλ ε απνρψξεζε ηεο ρψξαο. Έθηνηε έρεη αξρίζεη ε δξνκνιφγεζε 

γηα ηελ έμνδν ηεο κε ηελ αβεβαηφηεηα λα θπξηαξρεί ζηελ νηθνλνκία. Πνιιέο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ζθέθηνληαη λα «κεηαλαζηεχζνπλ» ζε γεηηνληθέο Δπξσπατθέο ρψξεο , 

θπξίσο ζηελ Γεξκαλία. Οη αλαιπηέο αλαθέξνπλ φηη φηαλ νινθιεξσζεί ε έμνδφο ηεο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα έρεη θνζηίζεη ζηε ρψξα πεξίπνπ ην 5% ηνπ ΑΔΠ ηεο.  
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1.1.4 Κύππορ 

 

Ζ Κχπξνο (Κππξηαθή Γεκνθξαηία) είλαη έλα λεζησηηθφ θξάηνο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηξίην κεγαιχηεξν (λεζησηηθφ θξάηνο) ζε πιεζπζκφ. Ζ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη ηελ θπξηαξρία ζε νιφθιεξν ην λεζί εθ ηνπ λφκνπ, αιιά 

εθ ησλ πξαγκάησλ κεηά ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974, δηνηθεί ην 58% ηνπ λεζηνχ , 

ην 37% δηνηθείηαη απφ ηελ Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο Κχπξνπ θαη ην 5% 

αλήθεη ζηνλ ΟΖΔ θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην σο πξάζηλε γξακκή. Ο πιεζπζκφο ηεο 

θηάλεη ηηο 860.000 θαηνίθνπο. Θεσξείηαη αλαπηπγκέλε ρψξα κε κεγάιν θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ, ίζν κε 23.300 δνιάξηα. Σν ΑΔΠ ηεο θηάλεη ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. 

Ζ Κχπξνο ήηαλ κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ έπιεμε ζεκαληηθά ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 2008, κε απνηέιεζκα λα ππνγξάςεη κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Δπξσπαίνπο 

εηαίξνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Απφ ην 2009 σο ην 2014 ε αλεξγία ηεο 

ηξηπιαζηάζηεθε απφ ην 5,4% έθηαζε ην 16,1%. Με απνθαζηζηηθφηεηα θαη ζέιεζε γηα 

κεηαξξπζκίζεηο ε ρψξα θαηάθεξε εθαξκφδνληαο ην κλεκφλην λα βγεη απφ ηελ χθεζε. 

Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα έρεη ξπζκφ αλάπηπμεο άλσ ηνπ 2%, κε ηελ αλεξγία λα 

κεηψλεηαη γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πέληε ρξφληα, ην 2015 ζην 15,9%.  
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1.1.5 Λεηονία 

 

Ζ Λεηνλία απνζρίζηεθε απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε θαη θέξδηζε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο ην 1991. Σν 2004 εηζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην 

ΝΑΣΟ. Ζ Λεηνλία είλαη κηα κηθξή ρψξα κε 2.000.000 θαηνίθνπο θαη ΑΔΠ ίζν κε 

27,68 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σν θαηά θεθαιήλ ηεο ΑΔΠ αληηζηνηρεί ζε 14.118 

δνιάξηα. Οη πξνβιέςεηο ιέλε φηη ηα επφκελα πέληε ρξφληα ζα έρεη κέζν φξν εηήζηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην κηθξφ δεκφζην ρξένο 

ηεο ρψξαο πνπ αληηζηνηρεί ζην 34,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο. Σν επίπεδν αλεξγίαο θηάλεη ην 

8,2%. 

Ζ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο Λεηνλίαο έρεη ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή 

θαη γίλεηαη ζέκα ζε έληνλεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ δηεζλψλ αλαιπηψλ. Φαίλεηαη φηη ε 

εκπεηξία ηεο Λεηνλίαο πξννξίδεηαη λα γίλεη έλα δεκνθηιέο case study γηα ηα 

ζπγγξάκκαηα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ Λεηνλία βξηζθφηαλ ζε κηα κε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ήδε απφ ηελ πεξίνδν (2004-2007). ην απνθνξχθσκα απηήο ηεο πεξηφδνπ 

(ηέιε ηνπ 2006), ε νηθνλνκία απμήζεθε ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο θαηά 36%. Ζ θνχζθα 

είρε ήδε αξρίζεη λα μεθνπζθψλεη απφ ην 2007 θαη ηειηθά έζθαζε ην 2008 κε ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Σν ήδε πξνβιεκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο εμνπδεηεξψζεθε, ζηέιλνληαο ηε Λεηνληθή νηθνλνκία ζε βαζηά 

χθεζε. Αθνχ πιένλ δελ κπνξνχζε λα δαλεηζηεί απφ ηηο αγνξέο, κεηά απφ έληνλεο  

δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπκθσλήζεθε βνήζεηα χςνπο 7,5 δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ απφ 

ΓΝΣ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν πξφγξακκα πξνυπφζεηε  δηάθνξεο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο ήηαλ 

επηηπρήο θαη ε Λεηνλία είδε ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ήδε απφ ηα 

ηέιε ηνπ 2009. Έθηνηε, ε Λεηνλία γλψξηζε πεξίνδν ζπλερνχο αλάπηπμεο: 5,3% ην 

2011, 5,2% ην 2012 θαη 4,1% ην 2013.  
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1.1.6 Ολλανδία 

 

Ζ Οιιαλδία (αλαθέξεηαη θαη σο Κάησ Υψξεο) είλαη κηα κηθξή αιιά 

ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα κε 17.000.000 θαηνίθνπο. Σν ¼ ηεο ρψξαο βξίζθεηαη θάησ 

απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ θαη κφιηο ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο βξίζθεηαη 

πάλσ απφ έλα κέηξν απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ρηηζηεί 

θξάγκαηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 3.000 ρηιηνκέηξσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηε ρψξα.  

Ζ Οιιαλδία είλαη έλα απφ ηα πινπζηφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο κε θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηα 45.200 δνιάξηα. Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηα 770,8 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπίζεο, ε Οιιαλδία είλαη απφ ηηο ρψξεο κε ην κηθξφηεξν 

επίπεδν αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 4,7% (9,5% ν κέζνο φξνο ζηελ ΔΔ) θαη 

θαηψηαην κηζζφ ηα 1.551,60 Δπξψ ην κήλα.  
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1.1.7 Πολυνία 

 

Ζ Πνισλία (επίζεκα Γεκνθξαηία ηεο Πνισλίαο) είλαη κηα πνιχ κεγάιε ρψξα 

κε ζπλνιηθή έθηαζε 312.679 η.ρικ. ζηελ θεληξηθή Δπξψπε, κε πιεζπζκφ πνπ αγγίδεη 

ηα 38.000.000 θαηνίθνπο. Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ βηνκεραλία 

(έρεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο γαηαλζξάθσλ). εκαληηθφ φκσο παξάγνληα ζηελ 

νηθνλνκία, απνηειεί θαη ε γεσξγία-θηελνηξνθία. Ζ Πνισλία δελ αλήθεη ζηελ 

Δπξσδψλε θαη ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο λφκηζκα πνπ νλνκάδεηαη Ειφηη (Zloty). Σν 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηα 470 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ηα 12.372 δνιάξηα. Παξφιν ηνλ κεγάιν πιεζπζκφ ηεο, ε Πνισλία έρεη κφιηο 4,7% 

αλεξγία. 

Ζ Πνισλία είλαη ην κνλαδηθφ θξάηνο ηεο Δπξψπεο πνπ απέθπγε ηελ χθεζε 

ζηελ κεγάιε θξίζε ηνπ 2008. Μπνξεί ε αλάπηπμε λα ππνρψξεζε αιιά ε ρψξα 

παξέκεηλε ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, εμαηηίαο  ηνπ πνιχ ρακεινχ ηδησηηθνχ ηεο 

ρξένπο, ηεο ηζρπξήο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ηνπ επέιηθηνχ ηεο λνκίζκαηνο. Ζ 

νηθνλνκία ηεο Πνισλίαο απμήζεθε ην 2009 θαηά 1,7%, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή φινη νη 

άιινη ζηελ Δπξψπε, εθηφο απφ ηε Μάιηα, ζπξξηθλψζεθαλ.  

Ζ  Πνισλία εθάξκνζε κηα πνιηηηθή νηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο απφ ην 

1990. Απηφ ηεο επέηξεςε λα έρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο πεξίπνπ πέληε πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ εηεζίσο έσο ην 2009. Ζ CIA World Factbook, ραξαθηεξίδεη ηε ρψξα σο 

«success story» κεηαμχ ησλ κεηαβαηηθψλ νηθνλνκηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

1.1.8 Ροςμανία 

 

Ζ Ρνπκαλία έρεη έθηαζε 238.391 η. ρικ. κε 19.700.000 θαηνίθνπο πνπ ηελ 

θάλνπλ ηελ έβδνκε πνιππιεζέζηεξε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έηνο νξφζεκν 

ηεο ρψξαο είλαη ην 1989 φπνπ έιαβε ρψξα ε κεγάιε επαλάζηαζε, κε ηελ νπνία 

απνθαηαζηάζεθε ε δεκνθξαηία βάδνληαο ηέινο ζηνλ θνκκνπληζκφ. Ζ νηθνλνκία ηεο 

Ρνπκαλίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο ππεξεζίεο. Δίλαη φκσο θαη παξαγσγφο θαη 

εμαγσγέαο κεραλεκάησλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν εζληθφ λφκηζκα ηεο ρψξαο 

είλαη ηα Λένπ (Leu). Ζ θπβέξλεζε έζεζε σο έηνο πηνζέηεζεο ηνπ θνηλνχ Δπξσπατθνχ 

λνκίζκαηνο (Δπξψ) ην 2019.  

Σν ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηα 187 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κε έλα θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ηεο ηάμεσο ησλ 9.474 δνιαξίσλ. Ο ειάρηζηνο κηζζφο ηεο Ρνπκαλίαο 

αλήιζε ζηα 318,50 Δπξψ ην κήλα. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη κφιηο 5%. 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ρνπκαλίαο ήηαλ κηα αθφκε νηθνλνκία πνπ επεξεάζηεθε απφ 

ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 ην ΑΔΠ ηεο 

Ρνπκαλίαο κεηψζεθε θαηά 2,6% ζε ζχγθξηζε κε ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2008 θαη 

6.4% ζε ζρέζε κε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008. Σν δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2009 ε ρψξα 

ζεκείσζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1,1% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

ηξίκελν θαη 8,8% ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008. Αθνχ ε 

Ρνπκαλία είρε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο γηα δχν δηαδνρηθά ηξίκελα, εηζήιζε νπζηαζηηθά 

ζε χθεζε ην 2009. Ζ παγθφζκηα θξίζε επεξέαζε ζνβαξά ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, ηα 

νπνία είλαη ππφ ηνλ πιεηνςεθηθφ έιεγρν μέλνπ θεθαιαίνπ θαη  ζπγαηξηθψλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, (Gheorghe Zaman, George Georgescu (2009, ζ. 615)5 “ The 

Impact of Global Crisis on Romania’s Economic Development”. 

Σν 2009 ε Ρνπκαλία εθάξκνζε ην πξφγξακκα ηνπ ΓΝΣ, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο 

θαη ρσξίο λα απμήζεη ηε θνξνινγία (επέιεμε λα απνιχζεη 100.000 δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο). Δληφο 2 εηψλ ε νηθνλνκία αλέθακςε θαη έθηνηε ην ΑΔΠ ζπλερίδεη λα 

αλεβαίλεη δπλακηθά: 5% απμήζεθε ην 2016, γηα έθηε ζπλερή ρξνληά απφ ην 2011, 

(Ζιίαο Παπαγεσξγηάδεο (2017)6 άξζξν ζην www.liberal.gr).  
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1.1.9 οςηδία 

 

Ζ νπεδία είλαη κηα θαλδηλαβηθή ρψξα πνπ ζεσξείηαη ζχγρξνλε, πνιηηηθά 

θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε κε πνιχ ηζρπξφ θνηλσληθφ θξάηνο. Οη πνιίηεο ηεο 

απνιακβάλνπλ έλα πνιχ πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο είλαη ιίγν 

θάησ απφ 10.000.000 θάηνηθνη. Σν ΑΔΠ ηεο νπεδίαο αληηζηνηρεί ζε 510 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 51.600 δνιάξηα. Σν πνζνζηφ 

αλεξγίαο αλέξρεηαη ζε 6,8%. 

Ζ νπεδία είλαη κηα ρψξα κε κεγάιν νξπθηφ πινχην πάλσ ζηνλ νπνίν 

ζηεξίρηεθε φιε ε νηθνλνκία ηεο ήδε απφ ηνλ Μεζαίσλα. Ζ ρψξα δελ έρεη πηνζεηήζεη 

ην θνηλφ Δπξσπατθφ λφκηζκα αιιά ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ην δηθφ ηεο , ηελ νπεδηθή 

Κνξφλα (Krona).  

ηελ κεγάιε χθεζε ηνπ 2008 ε νπεδία φπσο θαη φιεο νη ρψξεο ηνπ πιαλήηε 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα. Ζ θαλδηλαβηθή ρψξα φκσο θαηάθεξε ήδε απφ ην 2010 

λα έρεη αλάπηπμε πνπ έθηαζε ην 5,5% ( πξψηε ζηελ Δπξψπε), ζε αληίζεζε κε ηεο 

Ζ.Π.Α. πνπ πέηπραλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 2,8%. Ζ γξήγνξε αλάθακςε 

ηεο ρψξαο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη.  

 Σν 2007 ε νπεδία ήηαλ απφ ηηο ιίγεο ρψξεο πνπ παξνπζίαδαλ πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα. 

 Ζ κεηαβαιιφκελε αμία ηεο ζνπεδηθήο θνξφλαο ήηαλ ρξήζηκε ελάληηα ζηελ 

νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε. 
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1.1.10 Σζεσία 

 

Ζ Σζερία (επίζεκνο φξνο Σζερηθή Γεκνθξαηία) βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή 

Δπξψπε κε έθηαζε 78.866 η. ρικ. θαη πιεζπζκφ 10.500.000 θαηνίθνπο. Ζ 

Σζερνζινβαθία δηαιχζεθε ην 1993 ζε δχν θξάηε ηελ Σζερία θαη ηελ ινβαθία. Ζ 

Σζερία είλαη απφ ηα ζηαζεξφηεξα θαη αθκάδνληα κεηά – θνκκνπληζηηθά θξάηε. Σν 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζηα 192 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ηα 18.266 δνιάξηα. Ζ Σζερία είλαη θαη απηή κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ δηαηεξήζεη 

ην λφκηζκά ηνπο ηε Σζερηθή Κνξφλα(Czech Koruna). 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη κφιηο 3,3%, ην ρακειφηεξν ζηελ Δπξψπε. Ζ 

αλεξγία είλαη ρακειή γηα δχν θχξηνπο ιφγνπο. Πξψηνλ, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηα εξγνζηάζηα θαη ηηο βηνκεραλίεο ήηαλ ζρεηηθά εχθνιε ιφγσ ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ θηλήζεσλ πνπ παξέρνπλ θίλεηξα 

θάλνληαο ηε Σζερία ειθπζηηθή γηα ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο λα επελδχζνπλ 

ζηε ρψξα. Γεχηεξνλ, ν επηρεηξεκαηηθφο θχθινο ηεο Σζερίαο ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε 

ηελ νηθνλνκία ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηνλ David Marek, (Δπηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο 

ηεο Deloitte ζηελ Πξάγα) φηαλ ε Δπξψπε πάεη θαιά, ε Σζερία πάεη αθφκα θαιχηεξα.  

Απφ άπνςε νξπθηνχ πινχηνπ, ε Σζερία είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

Δπξσπατθά θξάηε, αθνχ ην ππέδαθφο ηεο πεξηέρεη θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ 

νπξαλίνπ, αξγχξνπ, ραιθνχ, πδξαξγχξνπ, θαζζηηέξνπ, ιηγλίηε, πεηξειαίνπ, ιηζίνπ, 

βνιθξακίνπ, πνιπηίκσλ ιίζσλ θ.α. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο αθζνλίαο ελεξγεηαθψλ 

νξπθηψλ αλαπηχρζεθε ε παξαγσγή ζεξκνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα ε 

βαξηά βηνκεραλία. Ζ Σζερία είλαη ε κνλαδηθή ρψξα ζηελ ΔΔ φπνπ ην νπξάλην 

εμνξχζζεηαη δηαρξνληθά.  
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1.2 JVR 

 

Σν ιαηηληθφ αθξσλχκην JVR αληηζηνηρεί ζηηο ιέμεηο Job Vacancy Rate, πνπ 

ζεκαίλεη Πνζνζηφ Κελψλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (Π.Κ.Θ.Δ.). Μηα ζέζε πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξφζθαηα, είλαη θελή ή πξφθεηηαη λα αλνίμεη ιφγσ απφιπζεο ή 

παξαίηεζεο νξίδεηαη σο θελή ζέζε εξγαζίαο (Job Vacancy). Γηα ηηο θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο απηέο ηζρχνπλ: 

1. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ελεξγά κέηξα γηα λα βξεη έλαλ θαηάιιειν ππνςήθην 

εξγαδφκελν απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

2. Ο εξγνδφηεο είλαη πξφζπκνο λα ηηο θαιχςεη είηε άκεζα είηε εληφο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

3. Μηα θελή ζέζε εξγαζίαο ζε κηα επηρείξεζε  πνπ απεπζχλεηαη κφλν ζε 

ππνςεθίνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο  δελ ινγίδεηαη σο «θελή ζέζε 

εξγαζίαο». 

 

Οη θελέο ζέζεηο ησλ νξγαληζκψλ πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο πνπ δελ αλήθνπλ 

ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ινγίδνληαη  σο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν. Σν πνζνζηφ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Π.Κ.Θ.Δ.) κεηξά ην πνζνζηφ ησλ 

ζέζεσλ πνπ είλαη θελέο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ  πνπ δηαηππψζεθε παξαπάλσ. 

𝛱. 𝐾.𝛩. 𝛦. =  
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜅𝜀𝜈ώ𝜈 𝜃έ𝜎𝜀𝜔𝜈 𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜏𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜏𝜀𝜄𝜆𝜂𝜇𝜇έ𝜈𝜔𝜈 𝜃έ𝜎𝜀𝜔𝜈  𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼𝜍 +𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜅𝜀𝜈ώ𝜈 𝜃έ𝜎𝜀𝜔𝜈  𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼𝜍
 𝑥 100 

 

𝐽𝑜𝑏 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒=  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑖𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑠+𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟  𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 
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1.3 NACE 

 

Σν αθξσλχκην NACE πξνέξρεηαη απφ ηελ γαιιηθή θξάζε “Nomenclature 

statistique des activités économiques dans la Communauté européenne”, πνπ 

ζεκαίλεη: ηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ζ NACE παξέρεη ην πιαίζην ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. παξαγσγή, 

απαζρφιεζε, αλεξγία) θαη ζε άιινπο ζηαηηζηηθνχο ηνκείο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ζηαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ESS). Γηάθνξεο εθδφζεηο NACE 

έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην 1970.  

Οη πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηεο NACE ήηαλ: 

 NACE (1970). 

 NACE Rev.1, ε πξψηε αλαζεψξεζε ηεο αξρηθήο NACE (1970). 

 NACE Rev.1.1, κηα δεπηεξεχνπζα αλαζεψξεζε ηεο NACE Rev.1. 

 NACE Rev.2, αλαζεψξεζε ηεο NACE Rev.1.1. 

 

Ζ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηεο NACE Rev.2 εγθξίζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2006 θαη 

ην 2007 μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηεο. Σν πξψην έηνο αλαθνξάο γηα ηηο ζπκβαηέο 

ζηαηηζηηθέο ηεο NACE Rev.2 είλαη ην 2008,  δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα 

ζηαηηζηηθέο πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2008 . Οη ζηαηηζηηθέο πνπ παξάγνληαη βάζεη ηεο NACE είλαη 

ζπγθξίζηκεο ζε επξσπατθφ θαη γεληθφηεξα ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ρξήζε ηεο 

NACE είλαη ππνρξεσηηθή ζην επξσπατθφ ζηαηηζηηθφ ζχζηεκα.  

1.3.1 Γομή και κυδικοποίηζη ηηρ NACE 

 

Ζ NACE απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρηθή δνκή (φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ 

ηεο NACE), ηηο εηζαγσγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο. Ζ δνκή ηεο NACE πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαλνληζκφ NACE σο εμήο: 
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 Έλα πξψην επίπεδν πνπ απνηειείηαη απφ επηθεθαιίδεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

κε αιθαβεηηθφ θψδηθα (ηκήκαηα),  

 Έλα δεχηεξν επίπεδν πνπ απνηειείηαη απφ επηθεθαιίδεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

κε δηςήθην αξηζκεηηθφ θσδηθφ (ηκήκαηα),  

 Έλα ηξίην επίπεδν πνπ απνηειείηαη απφ επηθεθαιίδεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ έλαλ ηξηςήθην αξηζκεηηθφ θσδηθφ (νκάδεο), 

 Έλα ηέηαξην επίπεδν πνπ απνηειείηαη απφ επηθεθαιίδεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηεηξαςήθην αξηζκεηηθφ θσδηθφ (θιάζεηο). 

Σα ηκήκαηα θσδηθνπνηνχληαη δηαδνρηθά. Δληνχηνηο, έρνπλ παξαζρεζεί 

νξηζκέλα «θελά» πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή πξφζζεησλ δηαηξέζεσλ ρσξίο πιήξε 

αιιαγή ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο NACE. Απηά ηα θελά έρνπλ εηζαρζεί ζε ηκήκαηα ηα 

νπνία είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάγθε γηα πξφζζεηεο δηαηξέζεηο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, νη αθφινπζνη θσδηθνί αξηζκνί δηαίξεζεο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

NACE Rev. 2: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 θαη 89.  
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1.4 Non-Financial Business Economy 

Ζ επηρεηξεκαηηθή νηθνλνκία (business economy ) ή νηθνλνκία ησλ κε 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ (non-financial business economy) είλαη κηα νκάδα 

ησλ αθφινπζσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

1. Βηνκεραλία - Μεηαπνίεζε 

2. Καηαζθεπέο 

3. Τπεξεζίεο 

Γελ πεξηιακβάλεη ηε γεσξγία, ηε δαζνθνκία, ηελ αιηεία, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηηο κε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο . ηηο ππεξεζίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ. 

 

Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο  πνπ εθηεινχλ ηηο παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Οξπρεία θαη ιαηνκεία 

 Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 

 Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 

 Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο  

 Καηαζθεπέο 

 Δκπφξην 

 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 

 Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  

 Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο  

 Τπεξεζίεο αθηλήησλ (real estate) 

 Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 Άιιεο ππεξεζίεο 

 

Τπάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο ζρεηηθά κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε 

άιιε θαηεγνξία απφ απηήλ πνπ ζα έπξεπε. Απηέο είλαη: 
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 Ζ εμεηδηθεπκέλε εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή βηνκεραληθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη παξφκνησλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπνζεηείηαη  σο κέξνο ησλ 

θαηαζθεπψλ. Ζ επηζθεπή ππνινγηζηψλ, πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ εηδψλ ηαμηλνκείηαη 

σο ππεξεζία, νπφηε δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά 

ζηελ θαηεγνξία «Άιιεο ππεξεζίεο», ελψ ε επηζθεπή ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

ηαμηλνκείηαη σο κέξνο ησλ δηαλεκεηηθψλ ζπλαιιαγψλ (θαηεγνξία: Δκπφξην). 
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1.5 Γιεθνέρ ζύζηημα ηαξινομήζευν 

 

Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη βάζεη ηεο NACE είλαη ζπγθξίζηκα 

ζε παγθφζκην επίπεδν, φρη κφλν ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Ζ δπλαηφηεηα απηή 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε NACE απνηειεί κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ζηαηηζηηθψλ ηαμηλνκήζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηαηηζηηθνχ 

Σκήκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.  

Απφ επξσπατθή άπνςε, ην ζχζηεκα απηφ κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη  απφ ηα 

εμήο: 

 

Δικόνα 1, Γιεθνέρ ζύζηημα ηαξινομήζευν  

 

 

 ISIC (United Nations’ International standard industrial classification of all 

economic activities).  Γηεζλήο βηνκεραληθή ηαμηλφκεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 CPC (United Nations’ Central product classification). Κεληξηθή ηαμηλφκεζε 

πξντφλησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 HS (Harmonized commodity description and coding system). Δλαξκνληζκέλν 

ζχζηεκα πεξηγξαθήο θαη θσδηθνπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σεισλείσλ. 
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 CPA (European Classification of products by activity). Δπξσπατθή 

ηαμηλφκεζε πξντφλησλ αλά δξαζηεξηφηεηα.  

 PRODCOM, είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αγαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηε βηνκεραληθή παξαγσγή ζηελ ΔΔ.  

 Ζ CN (Combined nomenclature) αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλδπαζκέλε 

νλνκαηνινγία, κηα επξσπατθή ηαμηλφκεζε ησλ αγαζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. 

Έλα ηέηνην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη ζε δηάθνξνπο ζηαηηζηηθνχο ηνκείο . 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηεζλήο ζπγθξηζηκφηεηα, νη νξηζκνί θαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηε ρξήζε ηεο NACE ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ΔΔ είλαη ζχκθσλνη θαη ελαξκνληζκέλνη κε εθείλνπο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

ISIC. 
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1.6 Κπιηήπια 

 

Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θξηηήξηα ηνπ 

κνληέινπ είλαη νη εμήο: 

 

1. Οξπρεία θαη ιαηνκεία (Mining and quarrying) 

2. Βηνκεραλία - Μεηαπνίεζε (Manufacturing) 

3. Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο (Energy supply) 

4. Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο(Water supply, sewerage, waste management and remediation 

activities) 

5. Καηαζθεπέο (Construction) 

6. Δκπφξην (Distributive trades) 

7. Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο (Transportation and storage services) 

8. Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ (Accommodation and food service 

activities) 

9. Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (Information and communication 

services) 

10. Τπεξεζίεο αθηλήησλ (Real Estate) 

11. Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Professional, 

scientific and technical activities) 

12. Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(Administrative and support service activities) 

13. Άιιεο ππεξεζίεο (Other services)  
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1.6.1 Οπςσεία και λαηομεία  

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά ηελ εμφξπμε: 

1. Οξπθηψλ θαπζίκσλ φπσο ν άλζξαθαο , αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

2. Γηάθνξσλ κεηάιισλ 

3. Γνκηθψλ πιηθψλ (π.ρ. πέηξα, ραιίθη θαη άκκνο) θαη άιια βηνκεραληθά πιηθά 

φπσο ην αιάηη, ηα θσζθνξηθά άιαηα θαη νη πνιχηηκνη ιίζνη.  

Πεξηιακβάλεη επίζεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο 

κεηαιιείσλ.  

Ο ηνκέαο ησλ νξπρείσλ θαη ησλ ιαηνκείσλ ραξαθηεξίδεηαη σο δξαζηεξηφηεηα 

έληαζεο θεθαιαίνπ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηα έξγα πνπ απαηηνχλ έξεπλα θαη 

δνθηκαζηηθή δηάηξεζε πξηλ απφ κηα ζεκαληηθή επέλδπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο κνλάδαο γεψηξεζεο ή εμφξπμεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν παγθφζκηνο 

ηνκέαο νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

πνιπεζληθψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο επείξνπο. Πνιιά απφ ηα πξντφληα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ ηνκέα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη νη ηηκέο ηνπο θαζνξίδνληαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο. ηελ 

εμφξπμε δνκηθψλ πιηθψλ θπξηαξρνχλ νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

εμππεξεηνχλ κηα ηνπηθή αγνξά ζε πξντφληα ρακειήο αμίαο. 

Οη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα πνιιά ηκήκαηα ηνπ ηνκέα ησλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ. Ζ 

ΔΔ ζηνρεχεη λα θαηαζηεί κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ελεξγεηαθά 

απνδνηηθή θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο.  

Τπήξραλ πάλσ απφ 19.000 επηρεηξήζεηο πνπ είραλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηελ εμφξπμε ζηελ ΔΔ ην 2013. Απαζρνινχζαλ πεξίπνπ 583.000 εξγαδνκέλνπο. Απηέο 

νη επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ πινχην χςνπο 78,4 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ησλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ ηεο ΔΔ-28 

αλέξρεηαη ζε 134.000 επξψ αλά εξγαδφκελν, ηξηπιάζηα ηνπ κέζνπ φξνπ πνπ 

αλέξρεηαη ζηηο 46.900 επξψ αλά εξγαδφκελν, δεχηεξε πίζσ κφλν απφ ηνλ ηνκέα ηεο 

παξνρήο ελέξγεηαο (187.000 επξψ αλά απαζρνινχκελν). Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ 

ζην ηνκέα ησλ νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ ηεο ΔΔ-28 αλέξρεηαη ζηηο 42.000 επξψ αλά 
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εξγαδφκελν. Ο ηνκέαο απηφο  θαίλεηαη λα θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

(250 ή πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη). 

Ζ Πνισλία θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε αλαινγία εμφξπμεο άλζξαθα θαη 

ιηγλίηε, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη ην πιένλ εμεηδηθεπκέλν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο εμφξπμεο θαη ζηελ εμφξπμε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ πεξηθέξεηα ιάζθη ζηε λφηηα Πνισλία θαηέγξαςε ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ απαζρνινχκελσλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νξπρείσλ 

θαη ιαηνκείσλ ην 2013. Με 109.200 απαζρνινχκελνπο ην ιάζθη αληηπξνζψπεπε 

πεξίπνπ ην 18,7% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Ο δεχηεξνο πςειφηεξνο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ (ήηνη 26.300)  θαηαγξάθεθε γηα 

ηε Βνξεηναλαηνιηθή θσηία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην νπνίν θηινμελεί κεγάιν 

κέξνο ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Βφξεηα 

Θάιαζζα. Με πεδία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ εθηφο ηεο αλαηνιηθήο αθηήο δελ 

εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

(35,5%) ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ-28 ζηνλ ηνκέα ησλ νξπρείσλ θαη 

ιαηνκείσλ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

1.6.2 Βιομησανία - Μεηαποίηζη 

 

Ζ κεηαπνίεζε πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή ή ρεκηθή κεηαηξνπή πιηθψλ, νπζηψλ ή 

ζπζηαηηθψλ ζε λέα πξντφληα. Οη πξψηεο χιεο είλαη πξντφληα γεσξγίαο, δαζνθνκίαο, 

αιηείαο, νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ θαζψο θαη πξντφλησλ άιισλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο απνηειείηαη απφ 24 δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο (ππνηνκείο). Οη θαηεγνξίεο ηνπ ηνκέα απηνχ πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε  

πξνζηηζέκελε αμία θαη απαζρφιεζε ην 2013 αθνξνχζαλ ηελ θαηαζθεπή 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηελ κεηαπνίεζε 

κεηαιιηθψλ πξντφλησλ.  

Ζ κεηαπνίεζε ελδπκάησλ, επίπισλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ  μχινπ έρνπλ 

ζρεηηθά ρακειή παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε παξαγσγή θαπλνχ, ε επεμεξγαζία άλζξαθα θαη 

πεηξειαίνπ  θαη ε παξαγσγή βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαξκαθεπηηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ.  

Λφγσ ηνπ εκπνξεχζηκνπ ραξαθηήξα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (εμαγσγή 

θαη εηζαγσγή), ε ζρεηηθή ζεκαζία ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ νηθνλνκία πνηθίιιεη 

ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Μεηαμχ ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε Γεξκαλία μερψξηζε θαζψο ν ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο ηεο 

ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ ην 30,1% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ-28 ην 2013. Ζ 

Γεξκαλία ήηαλ ην θξάηνο κέινο πνπ ήξζε πξψην ζε 20 απφ ηνπο 24 ππνηνκείο ηνπ 

ηνκέα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Ηηαιία ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

(θιάδνη θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ελδπκάησλ, δεξκάηηλσλ θαη ζπλαθψλ 

πξντφλησλ) θαη ε Γαιιία ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζηελ νηλνπνηεία. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαηέγξαςε ην πςειφηεξν επίπεδν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ θαηαζθεπή κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ.   

Αμηνζεκείσην ήηαλ ην γεξκαληθφ πνζνζηφ εμεηδίθεπζεο ζηελ θαηαζθεπή 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. Σν πνζνζηφ εηδίθεπζεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο ήηαλ επίζεο πςειφ. Άιινη πςεινί δείθηεο 

εηδίθεπζεο θαηαγξάθεθαλ ζηε ινβελία γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ 

κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, βαζηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ, 
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ζηε Λεηνλία γηα ηελ θαηαζθεπή μχινπ θαη πξντφλησλ μχινπ. Δπίζεο πξέπεη λα 

αλαθεξζεί θαη ε ηεξάζηηα εμεηδίθεπζε ηνπ Βειγίνπ ζηε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ηελ 

παξαγσγή ρεκηθψλ πξντφλησλ. 

Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζεο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηερληθψλ παξαγσγήο, απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο παξαγσγήο σο θαη ηηο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο. 

ηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα αλήθνπλ πεξίπνπ 1 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο (9.2%). Ο ηνκέαο 

απηφο απαζρνινχζε 29,7 εθαηνκκχξηα άηνκα ην 2013 θαη δεκηνχξγεζε πξνζηηζέκελε 

αμία χςνπο 1.630 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ηνπ 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα ήηαλ 55.000 επξψ αλά απαζρνινχκελν ελψ ην κέζν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ αλήιζε ζηα 38.300 επξψ αλά εξγαδφκελν. 

Ζ κεηαπνίεζε ήηαλ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν απφ ηα ηκήκαηα ηεο NACE φζνλ αθνξά 

ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ απαζρφιεζε (22,3%).  

Λίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ (55,5%) ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα πξνήιζε απφ 15.800 κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ 

ην 41,1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα. Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε 

ζρεηηθή ζεκαζία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξε ζηελ Οπγγαξία θαη ηε 

Γεξκαλία, δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζπλεηζέθεξαλ πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ηνκέα ζηηο ρψξεο ηνπο. Οη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε φια ηα 

θξάηε κέιε ηεο Βαιηηθήο, ηδίσο ζηε Λεηνλία. Ζ Κχπξνο ήηαλ ην κφλν θξάηνο κέινο 

ζην νπνίν νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζπλέβαιαλ ιηγφηεξν ζηελ πξνζηηζέκελε αμία 

(18,1%) απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ ηνκέα. Ωο εθ ηνχηνπ, ηφζν νη κηθξέο φζν θαη νη 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο είραλ πςειά κεξίδηα (32,6% θαη 22,7% αληίζηνηρα). 
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1.6.3 Γίκηςο παποσήρ ενέπγειαρ  

 

Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπζηθνχ αεξίνπ, αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, 

αλαθέξεηαη σο ηνκέαο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο. Δθηφο απφ ηε δηαλνκή, ν 

ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ παξαγσγή 

αηκνχ, δεζηνχ ή θξχνπ λεξνχ θαζψο θαη ςπρξνχ αέξα. 

Ο ηνκέαο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηξείο ππνηνκείο ζηε 

NACE: 

1. Σε παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , ε νπνία 

κπνξεί λα παξάγεηαη απφ νξπθηά, ππξεληθά ή αλαλεψζηκα θαχζηκα.  

2. Σε παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ δηθηχνπ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ (ζπλήζσο κεγάισλ απνζηάζεσλ) αεξίνπ κέζσ 

αγσγψλ. 

3. Σελ πξνκήζεηα αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαγσγήο, ζπιινγήο θαη δηαλνκήο αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ (π.ρ. γηα 

ζέξκαλζε θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα), ςπρξνχ αέξα, ςπρξνχ λεξνχ γηα ςχμε θαη 

πάγνπ. Απηή ε δηθηπαθή δηαλνκή αηκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ κπνξεί λα 

απνζθνπεί ζηε ζέξκαλζε πφιεο, γλσζηή σο ηειεζέξκαλζε. 

Ο ηνκέαο ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ απαζρνινχζε 1,2 

εθαηνκκχξηα άηνκα ην 2013 θαη δεκηνχξγεζε πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 227,3 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ παξαγσγή, κεηαθνξά, δηαλνκή θαη εκπνξία ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ήηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ηνπ δηθηχνπ, 

ζπκβάιινληαο ζην 81,8% ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζην 75,3% ηνπ 

απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία θπζηθνχ 

αεξίνπ ήηαλ ε επφκελε κεγαιχηεξε φζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία κε κεξίδην 

13%, ελψ ε παξνρή αηκνχ θαη θιηκαηηζκνχ ζπλέβαιε ζην ππφινηπν 4,3%. 

Ο ηνκέαο απηφο δηαθαηέρεηαη απφ κηα πνιχ πςειή παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ έληνλν ραξαθηήξα ηνπ κε κέζν φξν ηηο 187 

ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν. Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ αλήιζε ζηα 55.300 

επξψ αλά εξγαδφκελν. Λφγσ ηεο εμαηξεηηθά πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ 

ειαθξψο πςειφηεξνπ κέζνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ, ν ηνκέαο απηφο ζεκείσζε ηνλ 
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πςειφηεξν ιφγν κηζζνινγηθήο παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο NACE 

ίζν κε 338% . 

Μεηαμχ ησλ ηξηψλ ππνηνκέσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ηνκέα ηνπ δηθηχνπ παξνρήο 

ελέξγεηαο, ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθεθε γηα ηνλ 

ππνηνκέα ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (200 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν) αθνινπζνχκελε  απφ ηνλ ππνηνκέα ηεο παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ 

(191 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν). 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπ ηνκέα ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο ζηελ 

νηθνλνκία, ήηαλ κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. ε 

φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ήηαλ ε πςειφηεξε ζηε ινβαθία, 

φπνπ αληηπξνζψπεπε ην 8,1%, ζηε Βνπιγαξία (8%), ζηελ Πνισλία (7,3%), ζηελ 

Σζερία (6,5%). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα απηνχ, γηα 

ην ζχλνιν ηεο ΔΔ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή. Απηφ ηζρχεη ζε θάζε θξάηνο κέινο, κε 

εμαίξεζε ηελ Απζηξία πνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε παξαγσγηθφηεηα αλάκεζα ζηα θξάηε 

κέιε (189,4%). Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε 14 θξάηε (Βέιγην, Βνπιγαξία, 

Σζερία, Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Πνισλία, 

Πνξηνγαιία, ινβελία θαη ινβαθία) ήηαλ πςειφηεξε απφ ηα ππφινηπν ηκήκαηα ηεο 

NACE, κε απνθνξχθσζε  ηελ Πνξηνγαιία πνπ έθηαζε ζην 900,7% . 

Ο ηνκέαο θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο - θάηη πνπ δελ απνηειεί 

έθπιεμε δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηα καθξνπξφζεζκα 

έξγα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θαη δηθηχσλ 

δηαλνκήο. Σν 2013 ππήξραλ 616 κεγάιεο επηρεηξήζεηο. πλνιηθά απαζρνινχζαλ 

ζρεδφλ έλα εθαηνκκχξην άηνκα. Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνκεαθή 

πξνζηηζέκελε αμία, ην κεξίδην ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο 

παξφκνην, ζην 72,3%. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζψπεπαλ ηνπο ελλέα ζηνπο 

δέθα ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ ζηελ Διιάδα, ηε Γαιιία θαη 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Απφ ηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 2011, νη νδεγίεο πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ηελ ΔΔ γηα ην 

θπζηθφ αέξην θαη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαθέξζεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη νδεγίεο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηξεηο 
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θαλνληζκνχο (έλαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ, έλαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζην δίθηπν γηα δηαζπλνξηαθέο 

αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κία ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ελφο νξγαληζκνχ 

γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ ελέξγεηαο). Ο ζηφρνο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ ελέξγεηαο ζηνλ αληαγσληζκφ ήηαλ ε παξνρή κεγαιχηεξεο 

επηινγήο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ρακειφηεξεο ηηκέο, θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

Οη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Ζ ΔΔ ζηνρεχεη λα θαηαζηεί νηθνλνκηθή ε ρακειή εθπνκπή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηελ ελέξγεηα θαη ηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο πνπ θαζνξίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ θαηά 20%, ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 20% 

κέζσ ηεο απμεκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ζηελ θάιπςε ηνπ 20% ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ΔΔ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο  ελέξγεηαο έσο ην 2020. Ζ ΔΔ 

έρεη δεζκεπζεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε επίπεδν 80-95% 

θάησ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990 κέρξη ην 2050. 
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1.6.4 Ύδπεςζη, αποσέηεςζη, διασείπιζη αποβλήηυν και επγαζίερ 
αποκαηάζηαζηρ 

 

Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ππνηνκείο ζηε NACE: 

1. Σελ χδξεπζε, πνπ αθνξά ηε ζπιινγή, ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ αθαιάησζε 

θαη ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ. 

2. Σελ απνρέηεπζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ 

απνρέηεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ 

ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη απνξξίπηνπλ ιχκαηα.  

3. Σε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, ζηεξεψλ ή κε ζηεξεψλ, 

βηνκεραληθψλ ή νηθηαθψλ. 

4. Σηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ ζην 

δίθηπν. 

Ζ νξγάλσζε ηεο πδξνδφηεζεο εληφο ηεο ΔΔ πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ δήκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ή ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ. Μεηαμχ ησλ βαζηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, ε 

απνδνηηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε ηηκνιφγεζε θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ 

δηαξξνψλ. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ (φπσο ε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ιπκάησλ) είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο  πνπ επεξεάδεη απηφλ ηνλ 

ηνκέα. 

Ζ νδεγία-πιαίζην πνπ παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ πνιηηηθή πδάησλ εληφο ηεο ΔΔ 

εγθξίζεθε ην 2000. Ζ παξνχζα νδεγία-πιαίζην βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 

ππιψλεο: 

1. πληνληζκέλε δξάζε γηα ηελ επίηεπμε "θαιήο θαηάζηαζεο" γηα φια ηα χδαηα 

ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ. 

2. Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζε πεξηνρέο πνπ δηαζρίδνπλ 

πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά ζχλνξα. 

3. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, θέξλνληαο δηάθνξα δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζε έλα εληαίν πιαίζην.  
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4. Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε ην 

θνηλφ. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 εγθξίζεθε κηα νδεγία-πιαίζην γηα ηα απφβιεηα, ε 

νπνία εηζάγεη κηα δεζκεπηηθή ηεξαξρία γηα ηα απφβιεηα πέληε βαζκίδσλ, φπνπ ε 

πξφιεςε είλαη ε πξνηηκψκελε επηινγή, αθνινπζνχκελε απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη άιιεο κνξθέο αλάθηεζεο, κε ηειεπηαία 

επηινγή ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, εθηφο εάλ ξπζκίδεηαη θαηάιιεια. 

ην πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

θαη εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, θαηαγξάθεθαλ 75,4 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο. Μαδί 

απαζρνινχζαλ 1,5 εθαηνκκχξηα άηνκα θαη δεκηνχξγεζαλ πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 

97,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ήηαλ θαηά κέζν φξν κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

ε ζχγθξηζε κε ηα άιια ηκήκαηα ηεο NACE, ν ηνκέαο ηεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο ήηαλ ν δεχηεξνο κηθξφηεξνο 

φζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ηνλ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ. 

Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα αλήιζε ζε 32,2 ρηιηάδεο 

επξψ αλά εξγαδφκελν, ειαθξψο θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ 32,7 ρηιηάδσλ επξψ. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ήηαλ 67 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν. Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο έθηαζε ην 202%. Όζνλ 

αθνξά ηελ απαζρφιεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 

απνβιήησλ ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ππνηνκέαο θαηαιακβάλνληαο ζρεδφλ ηα ηξία πέκπηα 

(58,5%) ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα. 

ηελ Διιάδα θαη ην Λνπμεκβνχξγν, ν ηνκέαο απηφο απαζρνιεί κφιηο ην 0,5% 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ηνκέα απηφλ 

ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν, απνδεηθλχνληαο ηελ πνιχ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ δχν απηψλ ρσξψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (2,5 θαη 3,5 

θνξέο κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν εγρψξην φξν αληίζηνηρα). 

ε Δπξσπατθφ επίπεδν ε Γεξκαλία είρε ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία γηα ην 

ζχλνιν ηνπ ηνκέα αθνινπζνχκελε απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Γαιιία θαη ηελ 
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Ηηαιία. Ζ Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δεκηνχξγεζαλ 21,1 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ θαη 18,9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ αληίζηνηρα πξνζηηζέκελε αμία, ζρεδφλ 50% 

πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. ε 

απφιπηνπο αξηζκνχο, ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία είραλ ην κεγαιχηεξν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζηνλ θιάδν ηεο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο, ην θαζέλα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 180 ρηιηάδεο 

απαζρνινχκελνπο, αθνινπζνχκελνη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε Γαιιία κε  

164,7 ρηιηάδεο θαη 158,9 ρηιηάδεο απαζρνινχκελνπο  αληίζηνηρα. 

Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θιάδν ηεο χδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο, δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο είλαη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο απαζρνινχζαλ ην 44% ηνπ επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

απηφ θαηαγξάθεθε γηα ηα 130 ρηιηάδεο άηνκα πνπ εξγάδνληαλ ζε πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα), φπνπ ε κέζε πξνζηηζέκελε αμία 

αλά απαζρνινχκελν έθηαζε ηηο 71,5 ρηιηάδεο επξψ. Σν κεξίδην ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξν ζηνλ ππνηνκέα χδξεπζεο, φπνπ απαζρνινχζε ην 

62,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ην κεξίδην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο άγγηδε ην 50% ζηνπο άιινπο ππνηνκείο.  
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1.6.5 Καηαζκεςέρ  

 

Σα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ζπλήζσο δηαξθνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε 

έξγα ζε άιινπο ηνκείο  απφ ηε ζχιιεςε έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ππεξγνιαβίαο κε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ είλαη, φηη είλαη ηδηαίηεξα 

θπθιηθή, δειαδή επεξεάδεηαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηα επηηφθηα θαη ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη ηε θαηαζθεπή θηηξίσλ θάζε είδνπο. 

Πεξηιακβάλεη λέεο εξγαζίεο, επηδηφξζσζε, πξνζζήθεο θαη κεηαηξνπέο, αλέγεξζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ ή δνκψλ θαζψο θαη θαηαζθεπέο πξνζσξηλψλ 

νηθεκάησλ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε θαηαζθεπή νιφθιεξσλ θαηνηθηψλ, θηηξίσλ 

γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θαη άιισλ δεκφζησλ θηηξίσλ, αγξνηηθψλ θηηξίσλ θ.α.. 

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα είδε θαηνηθηψλ θαη κε νηθηζηηθψλ θηηξίσλ, φπσο 

εξγνζηάζηα, εξγαζηήξηα, εξγνζηάζηα ζπλαξκνιφγεζεο, βηνηερλίεο, απνζήθεο, 

θαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, θηίξηα αεξνδξνκίσλ, θηίξηα 

γξαθείσλ, λνζνθνκεία, ζρνιεία, εθθιεζίεο, ππφγεησλ πάξθηλγθ. Δπίζεο 

πεξηιακβάλεηαη ε αλαθαηαζθεπή ή ε αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ. 

Ο ηνκέαο ηεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαζψο 

πεξίπνπ 809 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ ηνκέα απηφλ ην 2013. 

πλνιηθά, απηέο νη επηρεηξήζεηο απαζρνινχζαλ 3,1 εθαηνκκχξηα άηνκα θαη 

δεκηνχξγεζαλ πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 133,6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ . Ζ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ ήηαλ 43 ρηιηάδεο 

επξψ αλά απαζρνινχκελν. Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζην ηνκέα αλήιζε ζηηο 30,4 

ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν. Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ έθηαζε ην 141%, πνπ είλαη ρακειφηεξνο απφ ην κέζν φξν.  

Όπσο είλαη γλσζηφ, ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ παξνπζηάδεη παξαδνζηαθά 

έληνλε θπθιηθή εμέιημε. Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζπξξηθλψζεθε έληνλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη νη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη αηζζεηέο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο. 
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Σν 2013, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ ην θξάηνο κέινο  κε ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην πξνζηηζέκελεο αμίαο ήηνη 25,8%,  ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ ζηελ ΔΔ. Ζ 

Ηζπαλία παξνπζίαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ΔΔ κε 

13,2%. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ε Κχπξνο ήηαλ ην πιένλ εμεηδηθεπκέλν 

θξάηνο κέινο γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα ιηγφηεξν 

εμεηδηθεπκέλα θξάηε κέιε, κε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ήηαλ ε ινβαθία ,ε 

Γεξκαλία θαη ε Γαιιία.  

Ζ δηάξζξσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

δείρλεη φηη ν θιάδνο θπξηαξρείηαη απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Απηέο νη δχν ηάμεηο κεγέζνπο απαζρνινχζαλ ην 

71,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αληηπξνζψπεπαλ ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα (63,2%) 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ. Οη πνιχ κηθξέο θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

απαζρνινχζαλ ζπιινγηθά πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε 

φια ζρεδφλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Σν κεξίδην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ζηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, κε εμαίξεζε ηε νπεδία, ηε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. ε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε ζπκβνιή κεγάισλ επηρεηξήζεσλ έθζαζε 

ην 36% ζηε νπεδία θαη ην 28,4% ζηε Γαλία, αιιά ήηαλ κηθξφηεξε ζην 10% ζηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία.  
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1.6.6 Δμπόπιο 

 

Σν Δκπφξην πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ηξεηο ππνηνκείο : 

1. Σν ρνλδξηθφ εκπφξην  

2. Σν ιηαληθφ εκπφξην  

3. Σε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε απηνθηλήησλ, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ, 

θαζψο θαη ηελ επηζθεπή ηνπο, γλσζηφ σο «απηνθηλεηνβηνκεραλία».  

Απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζεκεηψζεθε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο Eurostat, ην 2013 ζηελ 

ΔΔ πεξίπνπ ην 17% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα κε 10 ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Ζ αγνξά απηνθηλήησλ είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα καθξφρξνλεο δηαδηθαζίαο, 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζχγθξηζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νρεκάησλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ. Ζ ιηαληθή πψιεζε θαη ε επηζθεπή ησλ νρεκάησλ είλαη 

ζε θάπνην βαζκφ ππνθαηάζηαηα, δεδνκέλνπ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

δπζπξαγίαο έλα άηνκν πξνηηκάεη λα επηζθεπάδεη ην παιηφ ηνπ φρεκα ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά ελφο λένπ. 

Σν ρνλδξηθφ εκπφξην είλαη ε κεηαπψιεζε λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ 

πξντφλησλ ζε ιηαλνπσιεηέο, βηνκήραλνπο, εκπφξνπο, επαγγεικαηίεο ή ζε άιινπο 

ρνλδξεκπφξνπο. Οκνίσο, πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα πξάθηνξα ή κεζίηε γηα ηελ 

αγνξά εκπνξεπκάησλ ή ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε απηά ηα πξφζσπα ή 

επηρεηξήζεηο. Οη ρνλδξέκπνξνη αλαιακβάλνπλ ηελ θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ, ελψ νη 

κεζίηεο θαη νη πξάθηνξεο εκπνξεχνληαη κε πξνκήζεηα ή κε ακνηβή. ηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ, νη ρνλδξέκπνξνη βξίζθνληαη κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ιηαλέκπνξσλ, 

παξέρνληαο ηερλνγλσζία θαη γλψζε ζε αγνξέο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ πείξα. Ο 

αληαγσληζκφο ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ 

επηθεληξψλεηαη ζπρλά ζηελ παξνρή πην απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη 

ρνλδξέκπνξνη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα ζεηξά ππεξεζηψλ, απφ ηε βαζηθή 

απνζήθεπζε, ηε δηαλνκή, ηε δηαινγή, ηελ ηαμηλφκεζε θαζψο θαη ππεξεζίεο  κεηά ηελ 

παξαγσγή (γηα παξάδεηγκα, επηζήκαλζε, ζπζθεπαζία, εκθηάισζε θαη εγθαηάζηαζε).  
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Ζ ιηαληθή πψιεζε είλαη ε κεηαπψιεζε λέσλ θαη κεηαρεηξηζκέλσλ πξντφλησλ 

θπξίσο πξνο ην επξχ θνηλφ γηα πξνζσπηθή ρξήζε ή νηθηαθή θαηαλάισζε. Οη 

πσιήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζε θαηαζηήκαηα (κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα), ζε 

πάγθνπο ή ζε αγνξέο, ή κέζσ άιισλ κνξθψλ, φπσο νη απνκαθξπζκέλεο πσιήζεηο 

(ηαρπδξνκηθή παξαγγειία ή δηαδίθηπν), νη απηφκαηεο κεραλέο πψιεζεο ή νη 

πσιήζεηο απφ πφξηα ζε πφξηα. Οη πεξηζζφηεξνη έκπνξνη ιηαληθήο πσινχλ νη ίδηνη ηα 

αγαζά πνπ εκπνξεχνληαη, αιιά νξηζκέλνη ιεηηνπξγνχλ θαη σο πξάθηνξεο πνπ πσινχλ 

κε πξνκήζεηα. Σν ιηαληθφ εκπφξην είλαη ζπλήζσο ην ηειηθφ ζηάδην δηαλνκήο κεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ θαη πνιιέο απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 εγθξίζεθε επίζεκα κηα νδεγία γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ, δίλνληαο ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ δχν έηε 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ νδεγία ζηνρεχεη ζηελ επθνιφηεξε θαη 

αζθαιέζηεξε αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απνζεθεχεηαη ή φρη, θαη θαιχπηεη έλα 

επξχ θάζκα δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ θαζπζηεξεκέλε παξάδνζε θαη ηε κε παξάδνζε, ηηο 

επηζηξνθέο, ηηο επηζθεπέο θαη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο εμππεξεηνχλ κηα ηνπηθή αγνξά θαη σο 

εθ ηνχηνπ ν ηνκέαο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ δηαλεκεηηθνχ εκπνξίνπ ζηελ ΔΔ αλήιζε ζην 

27,5% . Οη επηρεηξήζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 

9.727 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ην 2013. Παξφκνηα εμέιημε 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ απαζρφιεζε, θαζψο ηα 32,5 εθαηνκκχξηα αηφκσλ πνπ 

απαζρνινχληαλ ζηνλ θιάδν ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ αληηπξνζψπεπαλ ην 24,4% 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ν θιάδνο ηνπ 

εκπνξίνπ ήηαλ ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο, κηθξφηεξνο κφλν απφ ηε κεηαπνηεηηθή 

βηνκεραλία. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ ήηαλ 35 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, πεξίπνπ 11,9 ρηιηάδεο επξψ ιηγφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν. Σν κέζν 

θφζηνο πξνζσπηθνχ αλήιζε ζε 27,4 ρηιηάδεο επξψ αλά κηζζσηφ, επίζεο θάησ απφ ην 

κέζν φξν ησλ 32,7 ρηιηάδσλ επξψ. 

Πεξίπνπ ηξεηο απφ ηηο πέληε (57,9%) επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ήηαλ ζηνλ 

ππνηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππνινίπνπ ήηαλ ζηνλ 
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ππνηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ (29,0%), ελψ ν ππνηνκέαο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είρε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (13,1%).  

Σν κεξίδην ηνπ θιάδνπ ζηελ εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία θπκάλζεθε απφ 

15,7% ζηελ Σζερία έσο 28,2% ζηελ Διιάδα. ηε Ννξβεγία ην κεξίδην ήηαλ κφιηο 

11,4%, ελψ ζηελ Διβεηία 24,5%. Σν κεξίδην απαζρφιεζεο θπκάλζεθε απφ 19,7% 

ζηε ινβελία έσο 35,6% ζηελ Διιάδα. Ο θιάδνο δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα κεγάιν 

βαζκφ εμεηδίθεπζεο. Ζ αγνξά θαη ε κεηαπψιεζε αγαζψλ είλαη κηα ζπλήζεο 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβαίλεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζρεδφλ ζε θάζε ρσξηφ θαη πφιε. 

Οη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (50 έσο 249 εξγαδφκελνη) θαη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, έρνπλ κηθξφηεξν ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα). Μηα αλάιπζε θιάζεο κεγέζνπο 

ηνπ θιάδνπ ππνδειψλεη έλα αζπλήζηζην (αιιά φρη κνλαδηθφ) ραξαθηεξηζηηθφ, 

δειαδή φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ θαηέγξαςαλ ρακειφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απφ φ, ηη νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο .  Απηφ κπνξεί ελ 

κέξεη λα εμεγεζεί ιφγσ ηεο πςειήο επίπησζεο ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαλνκήο, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά ζε φζνπο εξγάδνληαη ζε  

άηππεο ψξεο εξγαζίαο ή ηα ζαββαηνθχξηαθα. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο (απαζρνινχλ 

ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα) είραλ ην πςειφηεξν επίπεδν απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ κεγέζνπο ζε δχν απφ ηνπο ηξεηο ππνηνκείο, κε κφλε εμαίξεζε 

ην ιηαληθφ εκπφξην, φπνπ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαδξακάηηζαλ ειαθξψο 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν.  

Ο ππνηνκέαο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ δηαθξίλεηαη σο πξνο ηε δηάξζξσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ν κφλνο ππνηνκέαο ηνπ δηαλεκεηηθνχ εκπνξίνπ 

φπνπ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην (39%) 

ηεο απαζρφιεζεο θαη πεξίπνπ ην 50% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. ην άιιν άθξν, νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ππνηνκέα ηεο ζπληήξεζεο νρεκάησλ απαζρνινχζαλ κφιηο 

ην 12,9% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη πξνζέθεξαλ ην 20,8% ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. 
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1.6.7 Τπηπεζίερ μεηαθοπάρ και αποθήκεςζηρ 

 

Οη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ αθνξνχλ ηηο επηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο, είηε πξνγξακκαηηζκέλεο είηε φρη, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο . 

Δπηπιένλ, ν ηνκέαο απηφο θαιχπηεη ηελ απνζήθεπζε, παξάιιεια κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ησλ κεηαθνξψλ, (ζηαζκνί ιεσθνξείσλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ρψξνη ζηάζκεπζεο), ππνδνκέο (φπσο 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, γέθπξεο, ζήξαγγεο, έιεγρνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο), 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (ξπκνχιθεζε, απνβίβαζε, πινήγεζε), δηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ θαη απνζηνιή εκπνξεπκάησλ. 

Ο ηνκέαο είλαη θπξίσο δνκεκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο θαη πεξηιακβάλεη πέληε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο NACE σο εμήο: 

1. Υεξζαίεο κεηαθνξέο ( ζηδεξνδξνκηθψο, νδηθψο) 

2. Θαιάζζηεο θαη παξάθηηεο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ 

3. Σηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηηο 

δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο  

4. Απνζήθεπζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαθνξά 

5. Σαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξέο  

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο δελ πεξηιακβάλεη ηε 

επηδηφξζσζε ή κεηαβνιή ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο πνπ απνηειεί κέξνο  

ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ζην κεηαπνηεηηθφ ηνκέα (Manufacturing), νχηε ηελ 

θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ κεηαθνξψλ (φπσο νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ δηθηχσλ, ηα ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα) πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα (Construction). Δμαηξνχληαη επίζεο ηα ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία θαη νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο, θαζψο θαιχπηνληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (Administrative and support service 

activities).  

Τπήξραλ πεξηζζφηεξεο απφ 1,1 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο ζηελ ΔΔ ην 2013, πνπ ηζνδπλακνχλ κε ην 

5% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο . Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο απαζρνινχζαλ 10,5 

εθαηνκκχξηα άηνκα θαη θαηαγξάθεθε πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 499,5 
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δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ο ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη νη ηαρπδξνκηθέο 

ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο αεξνπνξηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο ήηαλ 47 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν, ίζνο κε ηνλ κέζν φξν. Σν 

κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ αλήιζε ζε 33,3 ρηι. επξψ αλά εξγαδφκελν, ν νπνίνο ήηαλ 

νξηαθά πςειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν δεηθηψλ 

δεκηνχξγεζε έλαλ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο κε ξπζκφ κηζζνχ 143% γηα ηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απνζήθεπζεο, ίζνο κε ηνλ κέζν φξν. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ν ππνηνκέαο ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ 

αληηπξνζψπεπε πεξηζζφηεξα απφ ηα δχν πέκπηα (42,6%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηνκέα. Οη 

ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξέο ήηαλ ν κφλνο άιινο ππνηνκέαο  ν νπνίνο θαηέγξαςε 

δηςήθην κεξίδην ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (11,6%), ελψ νη αεξνπνξηθέο θαη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ήηαλ νη κηθξφηεξνη ππνηνκείο κε 5,6% θαη 4,6% αληίζηνηρα. Ο 

ππνηνκέαο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαηέγξαςε ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ πέληε ηκεκάησλ, κε κέζν φξν 112 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, πνπ ήηαλ ζρεδφλ 50% πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ 

θαηαγξάθεθε γηα ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ζρεδφλ 60% πςειφηεξε  απφ ηελ 

απνζήθεπζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο γηα ηε κεηαθνξά (φπνπ 

θαηαγξάθεθαλ ην δεχηεξν θαη ην ηξίην πςειφηεξν επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο). Οη δχν ππφινηπνη ππνηνκείο, δειαδή νη ρεξζαίεο κεηαθνξέο θαη νη 

ηαρπδξνκηθέο θαη ηαρπκεηαθνξέο, θαηέγξαςαλ πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, αξθεηά θάησ απφ ην κέζν. 

Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ αλήιζε ζε 68,9 ρηιηάδεο επξψ αλά εξγαδφκελν 

γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, ππεξδηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ.  

Ωο απνηέιεζκα ηεο πνιχ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, ν ππνηνκέαο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαηέγξαςε ηνλ πςειφηεξν ιφγν κηζζνινγηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πέληε ππνηνκέσλ κεηαθνξψλ θαη ππεξεζηψλ 

απνζήθεπζεο, ίζε κε 200% ηνπ κέζνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ.  

Σφζν ε Γεξκαλία φζν θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είραλ ηα πςειφηεξα επίπεδα 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δχν απφ ηνπο πέληε ππνηνκείο ηνπ 
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ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο. Σν κεξίδην ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ηεο ΔΔ αληηζηνηρνχζε ζην 31%  γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. Τπήξμε επίζεο ζρεηηθά πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζηνλ ππνηνκέα 

ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ, φπνπ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην είρε ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην (24,9%) ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ ΔΔ. Αληίζεηα, ππήξρε επξεία 

θαηαλνκή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην ππνηνκέα ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ ζε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ - κε ηε Γαιιία λα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην (18,1%). 

Σα θξάηε κέιε ηεο Βαιηηθήο ήηαλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο κε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δεδνκέλνπ 

φηη ε Λεηνλία (15,5%) θαη ε Ληζνπαλία (9,2%) δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα 

κεξίδηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε ζχγθξηζε κε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

ΔΔ. Σα ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλα θξάηε κέιε ήηαλ ην Λνπμεκβνχξγν, ε Γεξκαλία, ε 

Σζερία θαη ε νπεδία, φπνπ ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξψλ θαη απνζήθεπζεο 

αληηπξνζψπεπε ιηγφηεξν απφ ην 7,0% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο . 

Ζ Ληζνπαλία θαη ε Λεηνλία θαηέδεημαλ ηηο πςειφηεξεο βαζκίδεο εμεηδίθεπζεο 

γηα ηνλ ηνκέα ησλ ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ. Ζ Λεηνλία θαη ε Δζζνλία είραλ ηηο 

πςειφηεξεο εηδηθεχζεηο ζηνλ ππνηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθνξάο. Ζ Γαλία ήηαλ ην πην εμεηδηθεπκέλν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζηνλ ππνηνκέα 

ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, κε ην 2,4% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνιχ κπξνζηά απφ 

ην 1,2% ζηελ Διιάδα πνπ ήηαλ ην επφκελν πςειφηεξν. Ωζηφζν, ε πςειφηεξε 

εμεηδίθεπζε ζηηο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαηαγξάθεηαη ζηε Ννξβεγία.   

Ζ πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ είραλ ρακειφηεξν δείθηε 

παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ Γαιιία θαηέγξαςε θαηά 

πνιχ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ην 2013 ζηνλ ηνκέα.  

Ο ηνκέαο απηφο θπξηαξρείηαη απφ κεγάιεο. Λίγν πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ 

(54,5%) ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο δεκηνπξγήζεθε απφ πεξίπνπ 3.400 κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ ην 47,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ζπλέβαιαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο ζην πιαίζην ησλ ππνηνκέσλ ησλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 

ηαρπκεηαθνξψλ ζηελ ΔΔ.  
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Μεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξε ζηε Γαιιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο απηέο αληηπξνζψπεπαλ ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. ε ηέζζεξα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ 

ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα. Οη πνιχ κηθξέο θαη νη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ηνκεαθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία θαη ηε ινβελία. Σν κεγαιχηεξν 

κεξίδην ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηνκεαθή πξνζηηζέκελε αμία 

παξαηεξήζεθε ζηελ Διιάδα, φπνπ κφλν νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο παξήγαγαλ πάλσ 

απφ ην 69% ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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1.6.8 Τπηπεζίερ διαμονήρ και ηποθίμυν 

 

Ο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο δχν ππνηνκείο 

1. Παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο 

2. Τπεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαιχπηεη μελνδνρεία θαη ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή καθξνρξφλησλ 

πξσηνγελψλ θαηνηθηψλ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα απηφλ. Ο ππνηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ  παξέρεη πιήξε γεχκαηα ή πνηά θαηάιιεια γηα άκεζε 

θαηαλάισζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία 

( κπαξ, θαθεηέξηεο, θπιηθεία, θέηεξηλγθ).  

Μφλν νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε παξνρή θαηαιχκαηνο, ηξνθίκσλ ή 

πνηψλ απνηεινχλ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα θαιχπηνληαη ζηαηηζηηθά. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηξφθηκα θαη πνηά σο ζπκπιήξσκα ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο 

δελ πεξηιακβάλνληαη, αθφκε θαη φηαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα γεχκαηα θαη ηα 

πνηά κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθή δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα - γηα 

παξάδεηγκα, ε πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηα γήπεδα, ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ή ηα 

πάξθα αλαςπρήο. 

Οη ππεξεζίεο ηξνθίκσλ θαη δηακνλήο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ηνπξηζκνχ, παξφιν πνπ εμππεξεηνχλ επίζεο ηνπηθνχο πειάηεο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

πειάηεο. Ο ηνπξηζκφο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Δπξψπε θαη ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Έλα απφ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ είλαη ε πςειή 

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο, ε νπνία απμάλεηαη ή κεηψλεηαη πην εχθνια απφ φ, ηη γηα 

πνιιά άιια πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη δαπάλεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ γεληθά 

κεηψλνληαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ή 

νηθνλνκηθέο αβεβαηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

κεηαβάιινληαη ηαρχηαηα) ηείλνπλ λα νδεγήζνπλ ζε εθηξνπή ηεο ηνπξηζηηθήο 

δήηεζεο, κε απνηέιεζκα ηε κεηαηφπηζε ηνπ εμεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ 

εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ.  
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Ο ηνκέαο απηφο δεκηνχξγεζε πινχην 212,3 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ ΔΔ ην 

2013 θαη απαζρνινχζε 10,4 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ 

απαζρνινχληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ ραξαθηεξίζηεθε 

επίζεο απφ κεγάιν αξηζκφ εξγαδφκελσλ ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ θαη απιήξσησλ 

ζπγγελψλ ηνπο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο έθηαζε ηηο 20 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν κε ην κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ λα αγγίδεη ηηο 17 ρηιηάδεο επξψ αλά 

κηζζσηφ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο απηέο είλαη νη ρακειφηεξεο ζε 

νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο NACE. 

Ο ππνηνκέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ππνηνκέα ηεο 

ζηέγαζεο. Ο ππνηνκέαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ αληηπξνζψπεπε ην 84,4% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα, ην 76,9% ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη ην 66,9% ηεο 

ζπλνιηθήο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

ε απφιπηεο ηηκέο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκείσζε ην πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ηνκέα (42,3 δηζ. επξψ), πνζφ πνπ ηζνδπλακνχζε κε ην 

19,9% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ. Ζ Γαιιία (16,9%), ε Γεξκαλία (14,7%), ε Ηηαιία 

(12,5%) θαη ε Ηζπαλία (11,3%) ζπλέβαιαλ επίζεο κε πεξηζζφηεξν απφ ην έλα δέθαην 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα. Απηά ηα πέληε θξάηε παξείραλ 

ζπιινγηθά ην 75,3% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ηνκέα. 

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, απηή ε αζπλήζηζηα πςειή ζπγθέληξσζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ήηαλ αθφκε πην αηζζεηή. Καζψο ην 

70,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα απαζρνιήζεθε ζε απηά ηα πέληε θξάηε.  

Ζ Κχπξνο είλαη ην πην εμεηδηθεπκέλν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα απηφλ. 

Ζ Διιάδα είλαη πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλε ζηνλ ππνηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. ε 

φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε Μάιηα, ε Κξναηία, ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία ήηαλ ηα 

επφκελα πην εμεηδηθεπκέλα θξάηε κέιε ζηηο ππεξεζίεο ζηέγαζεο. Ζ Κχπξνο είρε 

επίζεο ηνλ πςειφηεξν ιφγν κηζζνινγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα, ίζν κε 

172%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Κξναηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηε Μάιηα θαη ηε 

Λεηνλία (κεηαμχ 145,1% θαη 167,1%). Ζ Διιάδα (93,6%) θαη ε Ηηαιία (98,8%) ήηαλ 

ηα κφλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ κε δείθηε παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ρακειφηεξν απφ 

100% ζηνλ θιάδν. 



43 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ ΔΔ θαίλεηαη λα 

θπξηαξρείηαη απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο απαζρνινχζαλ ην 

41,7% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη δεκηνχξγεζαλ ην 34,1% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη  κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο απαζρνινχζαλ κφλν ην 

17,1% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζπκκεηείραλ κφιηο ζην 23,2% ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ. Σν κεξίδην ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

πςειφ γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ην νπνίν δεκηνχξγεζε 

ην 41,1% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρνινχζε ην 47,4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ππνηνκέα. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο ζηνλ ππνηνκέα ησλ ππεξεζηψλ παξνρήο δηακνλήο  κε κεξίδην 30,1% ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 31,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  
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1.6.9 Τπηπεζίερ πληποθοπικήρ και επικοινυνίαρ  

 

Οη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηαλνκή πιεξνθνξηαθψλ πξντφλησλ, ηελ παξνρή ησλ κέζσλ δηαβίβαζεο ή δηαλνκήο 

ησλ πξντφλησλ απηψλ, ηε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. 

Ο ηνκέαο απνηειείηαη απφ έμη ρσξηζηά ηκήκαηα (ππνηνκείο) ηεο NACE θαη 

πεξηιακβάλεη: 

1. Δθδφζεηο – Γεκνζηεχζεηο 

2. Γξαζηεξηφηεηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θαη ερεηηθήο εγγξαθήο 

3. Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθήο  

4. Δλζχξκαησλ, αζχξκαησλ θαη δνξπθνξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

5. Γξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

6. Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, φπσο επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ, δίθηπα, πξαθηνξεία εηδήζεσλ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ  

Ο ηνκέαο απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηελ εθηχπσζε ή ηε καδηθή αλαπαξαγσγή 

ησλ εγγεγξακκέλσλ κέζσλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη  ηκήκαηα ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα . 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. 

Ζ δεκνζίεπζε πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε 

πξντφληα πιεξνθφξεζεο θαη ηε δηάζεζε απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην επξχ θνηλφ. 

πκπεξηιακβάλνληαη φινη νη ηχπνη ησλ κέζσλ. Γηαθξίλνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

πεξηερνκέλνπ, φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ινγηζκηθφ. Απφ ηελ άιιε ε 

παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εγγξαθήο ηαηληψλ θαη ήρνπ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθήο κεηάδνζεο 

θαιχπηνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 
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πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ζηάδηα: ηελ παξαγσγή κεκνλσκέλσλ ηαηληψλ ή ηειενπηηθψλ 

ζεηξψλ. Σε δεκηνπξγία ελφο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο ηειενπηηθψλ θαλαιηψλ.  

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ηεο ΔΔ αξηζκνχζε 

πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην επηρεηξήζεηο ην 2013, απαζρνιψληαο 6,1 εθαηνκκχξηα άηνκα 

θαη δεκηνχξγεζε πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 518,7 δηζεθαηνκκπξίσλ  επξψ.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ήηαλ 85 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, ζρεδφλ δηπιάζην ηνπ κέζνπ φξνπ. Παξάιιεια κε απηή ηελ ζρεηηθά 

πςειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (ηέηαξηε πςειφηεξε κεηαμχ ησλ 13 ηκεκάησλ 

ηεο NACE), ην κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα αλήιζε ζηηο 52 ρηιηάδεο επξψ 

αλά εξγαδφκελν, ην νπνίν ήηαλ επίζεο πνιχ πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν, δεχηεξν 

πςειφηεξν απφ ηα ηκήκαηα ηεο NACE. 

Γχν απφ ηνπο έμη ππνηνκείο  θπξηαξρνχζαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο . 

Απηνί νη δχν ππνηνκείο δεκηνχξγεζαλ ζρεδφλ ηα ηξία ηέηαξηα (71,1%) ηεο ηνκεαθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρνινχζαλ ηα δχν ηξίηα (66,1%) ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηέγξαςε ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζηελ ηνκεαθή πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηελ απαζρφιεζε, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 21,9% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ. πλνιηθά, 

ηα πέληε κεγαιχηεξα θξάηε κέιε αληηπξνζψπεπαλ ην 72,3% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

ζηνλ ηνκέα. 

Πεξί ηα 1,1 εθαηνκκχξηα άηνκα απαζρνιήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Γεξκαλία. Οη ίδηεο 

δχν ρψξεο ζεκείσζαλ επίζεο ηα πςειφηεξα επίπεδα πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ 

ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζεκείσζε ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην έθηαζε ηα 113,5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. ηνλ κεγαιχηεξν ππνηνκέα, δειαδή 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ε Γεξκαλία παξήγαγε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο πξνζηηζέκελεο  ίζν κε 

10 %. Σν πην εμεηδηθεπκέλν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ήηαλ ην Λνπμεκβνχξγν.  
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηνλ ηνκέα ήηαλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Σν 2013, θαηαγξάθεθε ε πξνζθνξά ηνπο ζε πνζνζηφ ίζν κε 57,8% ηεο ηνκεαθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (300 δηζεθαηνκκχξηα επξψ), ελψ απαζρνινχζε ην 41,5% ηνπ 

ηνκεαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα άηνκα). Ζ  

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα αλήιζε ζε 

139,4 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν. 

Δπηά θξάηε αλέθεξαλ φηη ε ζπκβνιή ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ήηαλ κηθξφηεξε απφ 50%. Απηέο νη ρψξεο ήηαλ ε 

Δζζνλία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία, ε Οπγγαξία, ε Απζηξία, ε ινβελία θαη ε νπεδία. 

Απφ ηελ άιιε, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηελ Ηζπαλία, ηελ Πνισλία, ηελ Ηηαιία, ηε 

Ρνπκαλία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία αληηπξνζψπεπαλ κεηαμχ ηνπ 67,8% θαη 

ηνπ 62% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, ε θπξηαξρία ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ 

θάπσο ιηγφηεξν εκθαλήο, αιιά παξέκεηλε θπξίαξρε, εηδηθά ζηνλ ππνηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ζηνλ ππνηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, φπνπ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αληηπξνζψπεπαλ ην 

76,9% θαη ην 65,6% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αληίζηνηρα.  
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1.6.10 Τπηπεζίερ ακινήηυν 

 

Οη ππεξεζίεο αθηλήησλ (real estate) πεξηιακβάλνπλ φια ηα αθίλεηα είηε απηά 

παξέρνληαη ζε λνηθνθπξηά είηε ζε επηρεηξήζεηο. Ζ ρξήζε κίζζσζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

αγνξά αθηλήηνπ κπνξεί λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή επειημία, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε 

δηάζεζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ππνηνκείο 

ζηε NACE θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σελ αγνξά θαη πψιεζε αθηλήησλ  

2. Σελ ελνηθίαζε (κίζζσζε θαη εθκεηάιιεπζε) αθηλήησλ 

3. Σηο θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ε εθηίκεζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηα κεζηηηθά γξαθεία θαη ηνπο πξάθηνξεο  

Ο ηνκέαο ηνπ real estate δελ πεξηιακβάλεη ηε δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζεσξνχληαη κέξνο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, νχηε ηελ 

αλάπηπμε θηηξηαθψλ έξγσλ γηα κεηαγελέζηεξε πψιεζε πνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

θαηαζθεπήο. Ζ ζχληνκε ελνηθίαζε θαηνηθηψλ (γηα δηαθνπέο ζε ηξίηνπο) απνηειεί 

κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ζηέγαζεο θαη ηξνθίκσλ. Οη ππεξεζίεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο: νη θηεκαηνκεζίηεο ελνηθηάδνπλ ή πσινχλ κε πξνκήζεηα. Οη 

έκπνξνη αγνξάδνπλ θαη πσινχλ αθίλεηα. Οη εθηηκεηέο θαη νη δηαρεηξηζηέο αθηλήησλ 

παξέρνπλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο.  

Σν real estate ζηελ ΔΔ αξηζκνχζε πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην επηρεηξήζεηο, 

απαζρνινχζε  2,7 εθαηνκκχξηα άηνκα θαη δεκηνχξγεζε πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 

259 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα ησλ 

αθηλήησλ ην 2013 ήηαλ 94 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν, ην δηπιάζην ηνπ κέζνπ 

φξνπ. Σν κέζν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα αλήιζε ζε 32 ρηιηάδεο επξψ αλά 

κηζζσηφ, ην νπνίν ήηαλ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν. Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο κε βάζε ηε κηζζνινγηθή κεηαρείξηζε δείρλεη φηη ε πξνζηηζέκελε αμία αλά 

απαζρνινχκελν άηνκν αληηζηνηρεί ζην 295% ηνπ κέζνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ αλά 

εξγαδφκελν. Ο δείθηεο απηφο ήηαλ ν δηπιάζηνο απφ ηνλ κέζν φξν.  
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Ο κεγαιχηεξνο ππνηνκέαο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ ήηαλ ε κίζζσζε θαη ε 

εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε  πάλσ απφ ηα ηξία ηέηαξηα (77,4%) 

ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ 

(56,4%)  ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ο δεχηεξνο κεγαιχηεξνο ππνηνκέαο ήηαλ νη 

θηεκαηνκεζηηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζπλεηζέθεξαλ πεξίπνπ ην έλα πέκπην (18,8%) 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Ζ Γεξκαλία δεκηνχξγεζε ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ ηνκέα ην 

2013 ζηελ ΔΔ, ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζην 27,2% ηνπ ζπλφινπ ηεο ΔΔ, ειαθξψο 

κηθξφηεξν απφ ην ζπλδπαζηηθφ κεξίδην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ  θαη ηεο Γαιιίαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ηα ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλα θξάηε κέιε ήηαλ ε 

Κχπξνο θαη ε Διιάδα, φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ 

αληηπξνζψπεπαλ κφιηο ην 1% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ΔΔ.  

Οη δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ θιάδν ησλ αθηλήησλ ήηαλ 

πνιχ πςεινί ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο, κε εμαίξεζε ηελ Πνξηνγαιία (167,1%), ηελ 

Πνισλία (173,2%), ηελ Ηηαιία (174,1%) θαη ην Βέιγην (178,7% ), πνπ θαηαγξάθνπλ 

πνζνζηά θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 200%. Γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε  παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ην κέζν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μέρξη 

ζηηγκήο νη πςειφηεξεο αλαινγίεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ είραλ πξνζαξκνζζεί ζηηο κηζζνχο θαηαγξάθεθαλ ζηε 

ινβαθία (763,2%) θαη ζηε Μάιηα (709,8%).  

Ζ Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία θαηέγξαςαλ πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθηλήησλ. Δθηφο απφ απηέο ηηο δχν ρψξεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε 

Γαιιία απαζρνινχζαλ επίζεο ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

αθηλήησλ. ην άιιν άθξν ππήξραλ ρψξεο πνπ ν ηνκέαο ησλ αθηλήησλ αληηπξνζψπεπε 

ιηγφηεξν απφ ην 1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Απηέο ήηαλ ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία, ε 

Ηζπαλία θαη ε ινβελία.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθηλήησλ ήηαλ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Οη κηθξνεπηρεηξήζεηο 

θπξηάξρεζαλ ζηνλ θιάδν ησλ αθίλεησλ, θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ ην 98,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ελψ παξάιιεια παξέρνπλ απαζρφιεζε ζηελ 

πιεηνςεθία (58,6%) ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

ήκηζπ (57,4%) ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ ηνκέα.  



49 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ αθφκε πςειφηεξε απφ φ, ηη γηα ηελ απαζρφιεζε. Γηα παξάδεηγκα, 

νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζπλέβαιαλ θαηά 41,6% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαηά 45,2% ζηε Γαιιία, θαηά 19%  ζηελ Πνισλία θαη θαηά 25% 

ζηελ Οιιαλδία. Ζ Οιιαλδία ήηαλ ε κφλε ρψξα φπνπ νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ 

θαηέγξαςαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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1.6.11 Δπαγγελμαηικέρ, επιζηημονικέρ και ηεσνικέρ δπαζηηπιόηηηερ   

 

χκθσλα κε ηε NACE ν ηνκέαο απηφο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα επηά 

ηκήκαηα:  

1. Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο 

2. Τπεξεζίεο θεληξηθψλ γξαθείσλ θαη ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

management 

3. Τπεξεζίεο αξρηηεθηνληθήο θαη κεραληθήο 

4. Δπηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε  

5. Γηαθήκηζε θαη έξεπλα αγνξάο  

6. Άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο φπσο 

ζρεδηαζκφο, θσηνγξάθεζε, ππεξεζίεο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο  

7. Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα εθηξεθφκελα δψα θαη θαηνηθίδηα δψα  

Πνιιέο απφ ηηο ππεξεζίεο απηνχ ηνπ ηνκέα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη 

εζσηεξηθά απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά ε αλάζεζή ηνπο ζε ηξίηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηθεληξψλνληαη ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 

αμηνπνηψληαο ηελ εμεηδίθεπζε πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, 

έλαο απνηειεζκαηηθφο θαη επηηπρεκέλνο ηνκέαο επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

νηθνλνκίαο. 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ζπρλά απαηηνχλ πςειφ 

βαζκφ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη κεγάιε εμεηδίθεπζε. Οξηζκέλεο 

επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο ξπζκίδνληαη ζηελά απφ ηηο εζληθέο 

θπβεξλήζεηο, φπσο νη πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην 

επάγγεικα (θιεηζηά επαγγέικαηα) θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαθεκίδνληαη.  

Ζ ΔΔ κε θαλνληζηηθή νδεγία εμαζθαιίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ ειεπζεξία λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε άιια θξάηε κέιε θαη ηελ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 

έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο. Δπίζεο πξνζπαζεί λα πείζεη ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

ησλ ρσξψλ λα απειεπζεξψζνπλ ηπρφλ θιεηζηά επαγγέικαηα.  
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Ο ηνκέαο επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 

αξηζκνχζε πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ην 2013, απαζρνιψληαο 11,7 

εθαηνκκχξηα άηνκα θαη δεκηνπξγψληαο πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 625 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνκέα ήηαλ 53 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, ειαθξψο πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν. Παξάιιεια κε ηελ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα απηφ αλήιζε 

ζε 44,7 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν, πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Απφ ηνπο επηά ππνηνκείο ηνπ ηνκέα ππήξραλ ηξεηο, νη νπνίνη θπξηαξρνχζαλ 

φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ απαζρφιεζε. Οη 

λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξεζίεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ αξρηηεθηνληθήο θαη κεραληθήο 

θάιπςαλ ην 79,3% ηεο ζπλνιηθήο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ην 28% ηεο 

ζπλνιηθήο ηνκεαθήο απαζρφιεζεο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ηέζζεξηο ππνηνκείο, ην 

κεξίδην ηνπο ζηελ ηνκεαθή απαζρφιεζε ήηαλ ρακειφηεξν. Ζ πξνψζεζε θαη 

δηαθήκηζε αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην έλα δέθαην (9,7%) ηεο ηνκεαθήο 

απαζρφιεζεο θαη ην 8,7% ηεο ηνκεαθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζηζηψληαο ηνλ, ηνλ 

ηέηαξην κεγαιχηεξν ππνηνκέα.  

Σν Λνπμεκβνχξγν, νη Κάησ Υψξεο, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην θαη ε 

Γαλία ήηαλ ηα πιένλ εμεηδηθεπκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη 

απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ ζηνλ 

ηνκέα απηφλ.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ήηαλ κηθξφηεξε απφ 20 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν ζηε Βνπιγαξία, ηε Λεηνλία, ηε Ληζνπαλία, ηε Ρνπκαλία, ηελ 

Οπγγαξία, ηε ινβαθία, ηελ Πνισλία θαη ηελ Δζζνλία. Δλψ ππεξέβαηλε ηηο 60 

ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηε Γαλία, ηε νπεδία, 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ην Βέιγην, ελψ έθηαζε ηηο 93 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν ζην Λνπμεκβνχξγν. ε 115,2 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν 

ήηαλ ζηελ Ννξβεγία. Σέινο, ζηελ Διβεηία έθηαζε ηηο 122,5 ρηιηάδεο  επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, πνπ ήηαλ θαη ε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ ΔΔ 

ζηνλ ηνκέα. 
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Ζ θαηάηαμε ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηθεξεηψλ ππνδεηθλχεη φηη ε απαζρφιεζε 

ζηνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Σν Παξίζη, ην Λνλδίλν, ε 

Μαδξίηε, ε Βαξζνβία, ην Άκζηεξληακ, ε Ρψκε, ε Βνπδαπέζηε, ε Αζήλα θαη ην 

Βεξνιίλν ραξαθηεξίζηεθαλ ηδαληθέο πεξηθέξεηεο γηα εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε θαη 

επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα.  

Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα αλαιπζεί ζπγθξίλνληαο ηελ απαζρφιεζε απηνχ ηνπ 

ηνκέα κε ηελ απαζρφιεζε ησλ άιισλ 12 ηκεκάησλ ηεο NACE. Tν κέζν κεξίδην ηνπ 

θιάδνπ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ησλ 13 ηκεκάησλ ηεο NACE έθηαζε ην 7, 4 % .  

Ο ξφινο ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο. Τπήξραλ 3,9 εθαηνκκχξηα κηθξνεπηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ ΔΔ, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 96,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απαζρνινχζαλ 5,7 

εθαηνκκχξηα άηνκα, ηα νπνία αληηζηνηρνχζαλ ζρεδφλ ζην κηζφ (49,1%) ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα. Δλψ νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ ηελ 

πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 240,1 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Μεηαμχ ησλ επηά ηκεκάησλ ηνπ ηνκέα, φια εθηφο απφ ην ηκήκα ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο έδεημαλ φηη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Πξάγκαηη, νη 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο αληηπξνζψπεπαλ ην 55,1% ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ 

ππνηνκέα ησλ ππεξεζηψλ λνκηθήο θαη ινγηζηηθήο, ελψ γηα ην ζρεηηθά κηθξφ ππνηνκέα 

πνπ θαιχπηεη άιιεο επαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο έθηαζε 

αθφκε θαη ην 71%.  
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1.6.12 Γιοικηηικέρ και ςποζηηπικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ παποσήρ ςπηπεζιών  

 

Οη ππεξεζίεο δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία 

ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο . 

Οη δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα έμη 

ηκήκαηα(ππνηνκείο) ηεο NACE: 

1. Δθκίζζσζε (Leasing) κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, πξνζσπηθψλ εηδψλ θαη 

εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

2. Τπεξεζίεο πξφζιεςεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ 

3. Σαμηδησηηθά πξαθηνξεία 

4. Γξαζηεξηφηεηεο αζθάιεηαο θαη έξεπλαο 

5. Τπεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

6. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο γξαθείνπ, ππνζηήξημεο γξαθείνπ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ (φπσο ηα ηειεθσληθά θέληξα 

θαη ε δηνξγάλσζε εκπνξηθψλ εθζέζεσλ) 

Ο ηνκέαο δελ πεξηιακβάλεη ηε κίζζσζε αθηλήησλ, ηε κίζζσζε εμνπιηζκνχ κε 

ρεηξηζηή. 

Ζ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε ειεπζεξία ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ ζε 

φπνην θξάηνο κέινο ζέιεη ν επελδπηήο απνηεινχλ θεληξηθέο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ. Δμαζθαιίδνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ ειεπζεξία λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε άιια θξάηε κέιε θαη ηελ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζην 

έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ. Ζ νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή 

αγνξά (COM 2006) απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, εμαιείθνληαο ηνπο λνκηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο θξαγκνχο ζηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Σν 2013 ππήξραλ 1.3 εθαηνκκχξηα επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δηνηθεηηθψλ 

θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ. Πνιιέο δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο έληαζεο εξγαζίαο , κε απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνιείηαη ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο λα εξγάδεηαη ζπλήζσο κε κεξηθή 

απαζρφιεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζε δξαζηεξηφηεηεο θαζαξηζκνχ ή αζθαιείαο. Ζ 

απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα αλήιζε ζε 13,5 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 
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10,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν ηνκέαο 

δεκηνχξγεζε πινχην ίζν κε 443 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Σν κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ ζηνλ ηνκέα ήηαλ ίζν κε 23,3 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, ην νπνίν ήηαλ θαηά 25% ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ 32,7 

ρηιηάδσλ επξψ αλά απαζρνινχκελν. Απηφ ήηαλ ην δεχηεξν ρακειφηεξν κέζν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ηεο NACE, πςειφηεξν κφλν απφ ηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ θαη δηακνλήο.  

Οη ππεξεζίεο πξφζιεςεο θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ θαη νη ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηείραλ ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ηνκέα.  

Ο ππνηνκέαο ηνπ leasing παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, δεδνκέλνπ φηη θάζε εξγαδφκελνο ζηνλ ελ ιφγσ ππνηνκέα δεκηνχξγεζε 

θαηά κέζν φξν 136 ρηιηάδεο επξψ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ελψ ην κέζν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ αλήιζε ζε 35,4 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν. Ο ππνηνκέαο απηφο 

έρεη ζπλήζσο πνιχ ρακειέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ελψ ηα επίπεδα απφζβεζεο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ ή έθηαθησλ δαπαλψλ κπνξεί λα είλαη πςειά.  

Ζ πςειή θαηλνκεληθή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ θφζηνο πξνζσπηθνχ δίλνπλ έλαλ πνιχ πςειφ δείθηε παξαγσγηθφηεηαο 

εξγαζίαο γηα ηνλ ππνηνκέα ηεο εθκίζζσζεο (leasing) ζηελ ΔΔ, ίζν κε 385%. ην 

επίπεδν ησλ ηκεκάησλ ηεο NACE, απηφο ήηαλ ν ηξίηνο πςειφηεξνο ιφγνο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηηο 13 θαηεγνξίεο ηνπ Business Economy, πίζσ απφ 

ηελ εμφξπμε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ  θαζψο θαη ηελ εθκίζζσζε θαη 

εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ.  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία, ε Γαιιία, ην Βέιγην, ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη ε Πνξηνγαιία ήηαλ νη πην εμεηδηθεπκέλεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ην 2013. ηελ Οιιαλδία, ν ηνκέαο απηφο παξείρε 

απαζρφιεζε ζην 16,3% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ Κχπξνο θαηέιαβε ηελ ηειεπηαία 

ζέζε ζηελ απαζρφιεζε, θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο παξείρε εξγαζία κφιηο ζην 

4,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο.  

Ζ πξνζηηζέκελε αμία θαη ε απαζρφιεζε ήηαλ ζρεηηθά ζπγθεληξσκέλεο 

γεσγξαθηθά: ηα πέληε κεγαιχηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δεκηνχξγεζαλ ην 76,4% ηεο 
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πξνζηηζέκελεο αμίαο, ελψ ην κεξίδηφ ηνπο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλήιζε ζην 69,6%. 

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην δεκηνχξγεζε ηελ πεξηζζφηεξε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ΔΔ 

χςνπο 112 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Γεξκαλία κε 94,7 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Αληίζεηα, ε Γεξκαλία απαζρνινχζε ην κεγαιχηεξν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, 2,9 εθαηνκκχξηα άηνκα, πνπ ηζνδπλακνχζε κε ην 22% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ΔΔ, ελψ 2,2 εθαηνκκχξηα άηνκα απαζρνιήζεθαλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ 

επηθεληξψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο - ηδίσο ζε πξσηεχνπζεο 

θξαηψλ, φπσο ην Παξίζη, ε Μαδξίηε, ην Λνλδίλν, ε Ληζαβφλα, ην Άκζηεξληακ, ε 

Ρψκε θαη ην Βεξνιίλν.  

Οη 6000 κεγάιεο επηρεηξήζεηο (πνπ απαζρνινχλ 250 ή πεξηζζφηεξα άηνκα) 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ 

ηνκεαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (51,8%). Οη ζπλεηζθνξέο ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ ηνκέα ήηαλ 

παξφκνηεο: νη κηθξέο επηρεηξήζεηο (απαζρνινχλ 10 έσο 49 άηνκα) απαζρνινχζαλ ην 

13,6% ηνπ ηνκεαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 10,6% ηνπ ζπλφινπ απαζρνινχληαλ 

ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (απαζρνινχζαλ ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα). Σέινο ην 

18,6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα απαζρνινχληαλ ζηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (απαζρνινχλ 50 έσο 249 άηνκα). Κάζε κία απφ ηηο ηξεηο ηάμεηο κεγέζνπο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) 

(απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 250 άηνκα) είραλ πςειφηεξνπο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο.  
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1.6.13 Άλλερ ςπηπεζίερ 

 

Ζ θαηεγνξία απηή θαιχπηεη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο επηζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζε ππεξεζίεο επηζθεπήο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο . Πεξηιακβάλνληαη θαη 

πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ φπσο νη εθηππσηέο, θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο επηθνηλσλίαο 

φπσο ζπζθεπέο θαμ θαη θηλεηά ηειέθσλα.  

Οη άιιεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα δχν ηκήκαηα(ππνηνκείο) ηεο 

NACE: 

1. Σελ επηζθεπή πξνζσπηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο 

2. Σελ επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ 

Δπίζεο θαιχπηεη ηα νηθηαθά ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο, ηνλ 

εμνπιηζκφ θήπνπ, ηα ελδχκαηα θαη ππνδήκαηα θαζψο θαη ηα έπηπια. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη θαη πξνζσπηθά αληηθείκελα φπσο είλαη ηα ξνιφγηα θαη ηα θνζκήκαηα. 

Γεληθά πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζφηεξα θαηαλαισηηθά αγαζά φπσο ηα πνδήιαηα, ηα 

παηρλίδηα, ν αζιεηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα κνπζηθά φξγαλα.  

Ζ θαηεγνξία απηή δελ θαιχπηεη ηελ επηζθεπή βηνκεραληθψλ κεραλεκάησλ 

θαη εμνπιηζκνχ, ηνλ εμνπιηζκφ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ, νχηε ηα 

ειεθηξηθά εξγαιεία ρεηξφο. Δπηπιένλ, απνθιείεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

ηελ επηζθεπή σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα θαη φρη σο θχξηα. Ωο εθ ηνχηνπ, 

εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζε εμεηδηθεπκέλνπο επηζθεπαζηέο. 

Δμαηξνχληαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο (IT- Information 

Technology) ζε επηρεηξήζεηο θαζψο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ 

πεξίπινθεο απαηηήζεηο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία (ζηνλ ηνκέα) 

Information and Communication services. 

Γεγνλφο είλαη φηη ζε πεξηφδνπο επηβξάδπλζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, νη 

ππεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο έρνπλ απμεκέλε δήηεζε θαζψο ηα λνηθνθπξηά 

θαη νη επηρεηξήζεηο αλαβάιινπλ ηηο αγνξέο λέσλ αγαζψλ. Δμίζνπ ε δήηεζε γηα 

ππεξεζίεο επηζθεπήο κπνξεί λα κεησζεί θαηά ηελ θάζε ηεο άλζεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. 
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Τπήξραλ 191.000 επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ηελ επηζθεπή ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, πξνζσπηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο σο θχξηα δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ζηελ ΔΔ ην 2013. πλνιηθά απαζρνινχζαλ 390 ρηιηάδεο άηνκα, πνπ ηζνδπλακεί 

κε ην 0,3% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ Business Economy. Δλψ 

παξάιιεια δεκηνχξγεζαλ πξνζηηζέκελε αμία χςνπο 10 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ην 

0,2% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα αλήιζε ζε 26 ρηιηάδεο επξψ αλά 

απαζρνινχκελν, ην νπνίν ήηαλ πνιχ ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν. Παξά ηελ πνιχ 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην κέζν θφζηνο πξνζσπηθνχ δελ ήηαλ πνιχ 

ρακειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ησλ 32,7 ρηιηάδσλ επξψ αλά απαζρνινχκελν, αθνχ 

μεπέξαζε ηηο 29 ρηιηάδεο επξψ αλά απαζρνινχκελν. 

Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ήηαλ 88%. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ήηαλ ν κνλαδηθφο πνπ θαηέγξαςε πνζνζηφ θάησ απφ 100%.  

Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα (73,3%) ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα ηαμηλνκήζεθαλ 

ζηελ επηζθεπή πξνζσπηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο. Ο ππνηνκέαο ηεο 

επηζθεπήο πξνζσπηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο αληηπξνζψπεπε ην 60,5% 

ηνπ ηνκεαθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά δεκηνχξγεζε κηθξφηεξε πξνζηηζέκελε αμία 

απφ ηελ επηζθεπή ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ.  

Ζ Γαιιία ζπλεηζέθεξε πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην (25,9%) ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ηνπ ηνκέα ην 2013, ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ θαηαγξάθεθε απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθφκε θαη ζηηο ρψξεο 

κε ηε κεγαιχηεξε επηζθεπή ππνινγηζηψλ θαη πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ εηδψλ, ε 

ζπκβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηελ νηθνλνκία παξέκεηλε ρακειή. ηελ Σζερία 

θαη ηελ Γαιιία γηα παξάδεηγκα, ν ηνκέαο αληηζηνηρνχζε κφλν ζην 0,3% ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην ζχλνιν ησλ 13 θαηεγνξηψλ ηεο NACE. Δηδηθφηεξα ζηελ 

Διβεηία θαη ηελ Ννξβεγία ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα ζηελ ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε 

αμία ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή (θάησ απφ ην 0,1%).  

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, ην κεξίδην ηνπ ηνκέα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

αλήιζε ζε 0,5% ζηε Γαιιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηζπαλία.  
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Ο ηνκέαο ηεο επηζθεπήο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηδψλ θαη νηθηαθψλ εηδψλ θπξηαξρείηαη απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ δελ 

απνηειεί έθπιεμε ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο . 

Απφ ηηο 191 ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ην 

2013, ζρεδφλ φιεο (98,3%) ηαμηλνκνχληαη σο κηθξνεπηρεηξήζεηο. Απηέο νη 

επηρεηξήζεηο απαζρνινχζαλ 260 ρηιηάδεο άηνκα, πνπ ηζνδπλακεί κε ζρεδφλ ηα δχν 

ηξίηα (66,5%) ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα. Απηφ ήηαλ ην 

πςειφηεξν κεξίδην πνπ θαηείραλ νη κηθξνεπηρεηξήζεηο ζε έλα ηνκέα ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηεο NACE. 

Όζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηνκεαθή πξνζηηζέκελε αμία, ην κεξίδην 

ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ρακειφηεξν. Ο ξφινο ησλ πνιχ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλνο γηα ηελ επηζθεπή πξνζσπηθψλ θαη νηθηαθψλ 

αγαζψλ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ 10 άηνκα 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 67% ηεο ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ελ ιφγσ 

ππνηνκέα. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δεκηνχξγεζαλ κφιηο ην 3,1% ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο. Αληίζεηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαηέγξαςαλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ππνηνκέα ηεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο (31,8%), ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ θαηαλέκεηαη θαηά 

ηξφπν νκνηφκνξθν κεηαμχ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 
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1.7 Βαζικέρ πηγέρ βιβλιογπαθίαρ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κειέηε πξνέξρνληαη απφ ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (Eurostat). 

 

   1.7.1 Δςπυπαφκή ηαηιζηική Τπηπεζία (Eurostat) 

 

Ο παξαθάησ νξηζκφο ηεο Eurostat πξνήιζε απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

http://ec.europa.eu/. Ζ Eurostat είλαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη εδξεχεη ζην Λνπμεκβνχξγν. Απνζηνιή ηεο είλαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Δπξψπε. Ζ Eurostat πξνσζεί ηηο αθφινπζεο αμίεο: 

ζεβαζκφ θαη εκπηζηνζχλε, πξναγσγή ηεο αξηζηείαο, πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, 

επαγγεικαηηθή αλεμαξηεζία. Αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ε Eurostat θέξδηζε ην Ννέκβξην ηνπ 2016 απφ ην 

Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Πνηφηεηαο, ην βξαβείν "Αθνζίσζε ζηελ 

Αξηζηφηεηα". 

Ζ παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν πνπ λα επηηξέπνπλ ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ απνηειεί βαζηθφ θαζήθνλ. Οη δεκνθξαηηθέο 

θνηλσλίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ρσξίο κηα ζηαζεξή βάζε αμηφπηζησλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ζηαηηζηηθψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, νη ππεχζπλνη ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, ζηα θξάηε κέιε, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ρξεηάδνληαη ζηαηηζηηθέο γηα λα ιάβνπλ θξίζηκεο απνθάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

θνηλφ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο ρξεηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα κηα αθξηβή 

εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζε πνιηηηθψλ θαη 

άιισλ. Φπζηθά, νη εζληθέο ζηαηηζηηθέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζεκαληηθέο γηα 

εζληθνχο ζθνπνχο ζηα θξάηε κέιε, ελψ νη ζηαηηζηηθέο ηεο ΔΔ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

απνθάζεηο θαη αμηνιφγεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Οη ζηαηηζηηθέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε πνιιέο εξσηήζεηο. Καηεπζχλεηαη ε 

θνηλσλία πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππνζρέζεθαλ νη πνιηηηθνί; Ζ αλεξγία κεηψλεηαη ή 

απμάλεηαη; Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζε 
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ζρέζε κε πξηλ απφ δέθα ρξφληα; Πφζεο γπλαίθεο εξγάδνληαη; Πψο ιεηηνπξγεί ε 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ; Οη δηεζλείο 

ζηαηηζηηθέο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα γλσξίζνπκε ηνπο γείηνλέο καο είηε είλαη θξάηε 

κέιε ηεο ΔΔ είηε ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Πολύ-κπιηήπια ανάλςζη αποθάζευν 

 

χκθσλα κε ην Natural Resources Leadership Institute (2008-2011)7 ε πνιχ-

θξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ (Multi-Criteria Decision Analysis ή MCDA) είλαη έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε φηαλ έρνπκε λα πάξνπκε 

πνιχπινθεο απνθάζεηο. Δθαξκφδεηαη θπξίσο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. Έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο ρξήζηκνπ εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ, αθνχ βνεζάεη ηνλ ρξήζηε λα 

επηθεληξσζεί ζε απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ. Δπίζεο είλαη έλα ινγηθφ, ζπλεπέο θαη 

εχθνιν ζηε ρξήζε εξγαιείν. Ζ MCDA είλαη ρξήζηκε γηα: 

1. Σε δηάζπαζε ηεο απφθαζεο ζε κηθξφηεξα, πην θαηαλνεηά ηκήκαηα.  

2. Σελ αλάιπζε θάζε ηκήκαηνο. 

3. Σελ ελζσκάησζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ γηα ηελ εχξεζε κηαο νπζηαζηηθήο 

ιχζεο. 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε νκάδεο, ην MCDA βνεζά 

ηηο νκάδεο λα ζπδεηνχλ γηα ηελ επθαηξία ιήςεο απνθάζεσλ (ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη 

λα ιπζεί) κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη ε εμέηαζε ησλ αμηψλ πνπ 

θαζέλαο ηνπο ζεσξεί σο ζεκαληηθέο. Ζ πνιχ-θξηηήξηα αλάιπζε απνθάζεσλ παξέρεη 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ κηα κνλαδηθή δπλαηφηεηα λα εμεηάδνπλ θαη 

λα ζπγθξίλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βνεζά ηνπο αλζξψπνπο 
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λα ζθέθηνληαη, λα ζπδεηνχλ, λα πξνζαξκφδνπλ, λα απνθαζίδνπλ, λα μαλαζθεθηνχλ, 

λα δνθηκάδνπλ, λα πξνζαξκφδνπλ θαη ηειηθά λα απνθαζίζνπλ. 

Σα πξνβιήκαηα πνιχ-θξηηήξηαο αλάιπζεο απνθάζεσλ απνηεινχληαη απφ 

πέληε ζπληζηψζεο: 

1. ηφρνο 

2. Ο ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ ή ε νκάδα ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

κε μερσξηζηέο πξνηηκήζεηο. 

3. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

4. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο.  

5. Απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ζπλδπαζκφ ελαιιαθηηθψλ θαη 

πξνηηκήζεσλ. 

 

1.8.1 PROMETHEE - GAIA 

 

χκθσλα κε ηνπο Ishizaka and Nemery (2013)8, ην αθξσλχκην PROMETHEE 

ζεκαίλεη “Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation” πνπ 

κεηαθξάδεηαη σο «Μέζνδνο νξγαλσηηθήο θαηάηαμεο πξνηηκήζεσλ γηα εκπινπηηζκέλε 

αμηνιφγεζε». Ζ κέζνδνο PROMETHEE ζα παξάζρεη ηελ απφθαζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

βαζκνχο πξνηίκεζεο.  

Ζ κέζνδνο εκπίπηεη ζε ηξία βαζηθά βήκαηα:  

1. Tνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζκψλ πξνηίκεζεο γηα θάζε δηαηεηαγκέλν δεχγνο 

ελεξγεηψλ θάζε θξηηεξίνπ.  

2. Σνλ ππνινγηζκφ ησλ ξνψλ ησλ θξηηεξίσλ.  

3. Σνλ ππνινγηζκφ ησλ ξνψλ ησλ επηινγψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα, πξνθχπηεη κηα θαηάηαμε ησλ επηινγψλ θαζψο θαη κηα 

γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφθαζεο.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ PROMETHEE εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ θαζεγεηή Jean-Pierre Brans ην 1982. ηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
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θαζεγεηή Bertrand Mareschal αλαπηχρζεθε θαη εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επεθηάζεσλ φπσο ε GAIA. Ζ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε, πνπ 

νλνκάδεηαη Gaia, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ λα 

απεηθνλίζεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πξνβιήκαηνο απφθαζεο, κε απνηέιεζκα 

λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη εχθνια ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ, λα 

εληνπίζεη ζπζηάδεο ελεξγεηψλ θαη λα επηζεκάλεη αμηνζεκείσηεο επηδφζεηο. Ζ 

PROMETHEE, παξέρεη ζηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ πιήξε ηαμηλφκεζε ησλ 

ελεξγεηψλ. 

Δίλαη κηα κέζνδνο πνιχ-θξηηήξηαο αλάιπζεο πνπ βαζίδεηαη ζε βαζκνχο 

πξνηίκεζεο. Έλαο βαζκφο πξνηίκεζεο (βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη 1), εθθξάδεη ηνλ 

βαζκφ πξνηίκεζεο κηαο ελέξγεηαο απφ κηα άιιε ελέξγεηα ηνπ ππεχζπλνπ ιήςεο 

απνθάζεσλ. Έλαο βαζκφο πξνηίκεζεο 1 ζεκαίλεη ζπλεπψο κηα ηζρπξή πξνηίκεζε γηα 

κηα ελέξγεηα ζρεηηθά κε ην θξηηήξην πνπ εμεηάδεηαη. Δάλ δελ ππάξρεη θακία 

πξνηίκεζε, ηφηε ν βαζκφο πξνηίκεζεο είλαη 0. Σέινο, αλ ππάξρεη κεξηθή πξνηίκεζε, 

ν βαζκφο πξνηίκεζεο ζα είλαη θάπνπ κεηαμχ 0 θαη 1.  

Αληί λα επηζεκάλεη κηα ζσζηή απφθαζε, ε κέζνδνο PROMETHEE βνεζά 

ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα βξνπλ ηελ 

ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην ζηφρν πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ. 

Παξέρεη έλα πεξηεθηηθφ θαη νξζνινγηθφ πιαίζην γηα ηε δφκεζε ελφο πξνβιήκαηνο 

απφθαζεο. Πξνζδηνξίδεη θαη πνζνηηθνπνηεί ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο ζπλέξγηεο θαη 

ππνγξακκίδεη ηηο θχξηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.  

Ζ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εξγαδφκελνπο γηα απιέο απνθάζεηο, 

αιιά είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαη ελδείθλπηαη γηα νκάδεο αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε πεξίπινθα πξνβιήκαηα, εηδηθά ζε εθείλα πνπ έρνπλ πνιιά θξηηήξηα θαη 

πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε 

ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο φηαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο απφθαζεο είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ή λα ζπγθξηζνχλ.  

Κάπνηεο θαηαζηάζεηο απφθαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο 

πεξηιακβάλνπλ: 

1. Σελ επηινγή κηαο ελαιιαθηηθήο ιχζεο απφ έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

(χπαξμε πνιιψλ θξηηεξίσλ) 
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2. Σνλ πξνζδηνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ 

3. Σελ θαηαλνκή πφξσλ 

4. Σελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ κε βάζε ηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ 

πνπ ζα ιάβεη ηελ απφθαζε 

5. Σελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ησλ κεξψλ κε πξνθαλψο αζπκβίβαζηνπο ζηφρνπο 

 

Γελ είλαη εχθνιν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπλαξηήζεηο 

πξνηίκεζεο, εηδηθά φηαλ ν αξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ είλαη κεγάινο. Δπνκέλσο, ν βαζκφο 

πξνηηκήζεσλ αλά δεχγνο θξηηεξίσλ ζπλνςίδνληαη ζηηο ξνέο ησλ θξηηεξίσλ. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ πξνηίκεζεο κηαο ελέξγεηαο ζε ζρέζε 

κε κηα άιιε ή κε ηηο ππφινηπεο ελέξγεηεο.  

Ζ ζεηηθή ξνή κηαο ελέξγεηαο είλαη κηα βαζκνινγία κεηαμχ 0 θαη 1. Γείρλεη ηνλ 

βαζκφ πξνηίκεζεο κηαο ελέξγεηαο (ζχκθσλα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ) ζε ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο ελέξγεηεο, ζρεηηθά κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην. Όζν πςειφηεξε είλαη απηή ε ζεηηθή ξνή, ηφζν κεγαιχηεξε 

θαη ε πξνηίκεζε. Αλάινγα, νη αξλεηηθέο ξνέο αληηπξνζσπεχνπλ κηα κέζε 

ζπκπεξηθνξά. Λεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά αληίζηξνθα, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ βαζκψλ πξνηίκεζεο φισλ ησλ ελεξγεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνο κειέηε ελέξγεηα. 

Σέινο, γηα λα ιάβνπκε ππφςε ηφζν ηηο ζεηηθέο φζν θαη ηηο αξλεηηθέο ξνέο, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο θαζαξέο ξνέο κηαο ελέξγεηαο πνπ ππνινγίδνληαη αθαηξψληαο ηηο 

αξλεηηθέο ξνέο απφ ηηο ζεηηθέο ξνέο.  Ζ θαζαξή ξνή κηαο ελέξγεηαο βξίζθεηαη πάληα 

κεηαμχ -1 θαη 1. Ο ππεχζπλνο ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα παξάζρεη ηε ζρεηηθή 

ζεκαζία φισλ ησλ θξηηεξίσλ, γηα λα ιεθζεί κηα απφθαζε.  

 

Ο πξψηνο ηχπνο θαηάηαμεο ηεο  PROMETHEE (PROMETHEE I ranking) 

βαζίδεηαη ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ξνέο. Kαηά ηελ αλάιπζε ησλ ξνψλ απηψλ, 

πξνθχπηνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζελάξηα: 

 



64 

1. Μηα ελέξγεηα έρεη θαιχηεξε θαηάηαμε απφ ηελ άιιε εάλ ηφζν νη ζεηηθέο φζν 

θαη νη αξλεηηθέο ηηο ξνέο είλαη θαιχηεξεο.  

2. Μηα ελέξγεηα έρεη ρεηξφηεξε θαηάηαμε απφ κηα άιιε αλ, ε βαζκνινγία ησλ 

ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ξνψλ ηεο είλαη ρεηξφηεξε.  

3. Γχν ελέξγεηεο δελ είλαη ζπγθξίζηκεο κεηαμχ ηνπο φηαλ κηα ελέξγεηα έρεη 

θαιχηεξε ζεηηθή ξνή απφ ηελ άιιε αιιά ρεηξφηεξε αξλεηηθή ξνή θαη 

αληίζηξνθα. 

4. Γχν ελέξγεηεο ιέκε φηη είλαη αδηάθνξεο φηαλ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ξνψλ. 

Ο δεχηεξνο ηχπνο θαηάηαμεο (PROMETHEE ranking II) βαζίδεηαη κφλν ζηηο 

θαζαξέο ξνέο θαη νδεγεί ζε πιήξε θαηάηαμε ησλ ελεξγεηψλ 

 

2.0 Αναζκόπηζη βιβλιογπαθίαρ 

 

Αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ δείθηε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηε ρξήζε ηεο πνιχ-θξηηήξηαο αλάιπζεο 

απνθάζεσλ ηεο PROMETHEE. Μέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

κειεηήζεθε ε κέζνδνο απηή, φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα , 

ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. 

Ζ αλαζθφπεζε αθνξά ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ άξζξσλ, 

ζπγγξακκάησλ θαη κειεηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαη ηα νπνία ζα βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη θαη λα αλαιχζεη ην 

αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπ. Δπίζεο ε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηηξέπεη 

ζηνλ κειεηεηή λα βξεη θελά ζεκεία ζε ήδε ππάξρνπζεο έξεπλεο θαη κειέηεο κε  ζθνπφ 

ηελ θάιπςή ηνπο. Απφ ην ζπλνιηθφ φγθν ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε πξνζεθηηθή 

αλάιπζε θαη επηινγή απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

Οη ιέμεηο θιεηδηά βνήζεζαλ ψζηε λα εληνπηζηνχλ άξζξα θαη κειέηεο  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 
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ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ εληνπίζηεθε θάπνηα αλάινγε κειέηε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο PROMETHEE, ζηελ νπνία ν βαζκφο 

πξνηίκεζεο ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηή έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία. Ζ PROMETHEE έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο πνιχ-θξηηήξηαο αλάιπζεο 

απνθάζεσλ. 
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3.0 Μεθοδολογία 

 

3.1 Γημιοςπγία μονηέλος 

 

Γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ δείθηε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά 

έηνο ζηελ εθαξκνγή Visual PROMETHEE. Γηα ηελ αλάιπζε θαη κέηξεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο αιιαγήο ηνπ δείθηε ζηηο ρψξεο πξνο κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εηήζηα δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο Eurostat γηα ηα 

έηε 2009-2016. Ο δείθηεο εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία εηήζηα αιιαγή ζηηο θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο αλαθνξάο γηα φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ. Σα ζηνηρεία 

δελ επεξεάδνληαη απφ επνρηθέο ζέζεηο εξγαζίαο.  
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3.2 Ιεπάπσηζη κπιηηπίυν 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ελφο θξηηεξίνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε 

ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία (ζπλνιηθφο παξαγφκελνο πινχηνο) ηνπ θξηηεξίνπ. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην θφζηνο πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνλ θάζε ηνκέα επεξέαζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ ησλ βαξψλ. Σα ζηνηρεία απηά παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 

(Πίλαθαο 2). 

 

Πίνακαρ 2, Υαπακηηπιζηικά κπιηηπίυν 

Κξηηήξηα  Αξηζκφο 

εξγαδνκέλσλ(ε 

εθαηνκκχξηα)  

Πξνζηηζέκελε αμία 

(ε δηζεθαηνκκχξηα 

€) 

Παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο 

(€/εξγαδφκελν) 

Μέζν θφζηνο 

πξνζσπηθνχ 

(€/εξγαδφκελν) 

Οξπρεία θαη 

Λαηνκεία  

0,58 78,4 134.000 42.000 

Βηνκεραλία-

Μεηαπνίεζε  

29,7 1.630 55.000 38.300 

Γίθηπν παξνρήο 

ελέξγεηαο 

1,2 227,3 187.000 55.300 

Ύδξεπζε, 

απνρέηεπζε, 

δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη 

εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο  

1,5 97,5 67.000 32.200 

Καηαζθεπέο  3,1 133,6 43.000 30.400 

Δκπφξην  32,5 1.280 35.000 27.400 

Τπεξεζίεο 

κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο  

10,5 499,5 47.000 33.300 

Τπεξεζίεο  

Σξνθίκσλ θαη 

Γηακνλήο  

10,4 212,3 20.000 17.000 

Τπεξεζίεο 

Πιεξνθνξηθήο  

θαη Δπηθνηλσλίαο 

6,1 518,7 85.000 52.000 

Τπεξεζίεο 

αθηλήησλ (Real 

Estate) 

2,7 259 94.000 32.000 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο   

11,7 625 53.000 44.700 

Γηνηθεηηθέο  θαη 

ππνζηεξηθηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο 

ππεξεζηψλ  

13,5 443 72.000 23.300 

Άιιεο ππεξεζίεο  0,39 10 26.000 29.000 
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3.2.1 Τπολογιζμόρ βαπών 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο SIMOS. 

 

3.2.1.1 Μέθοδορ SIMOS 

 

Ο Simos πξφηεηλε κηα ηερληθή πνπ επηηξέπεη αθφκε θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ πνιχ-θξηηήξηα ιήςε απνθάζεσλ λα εθαξκφζνπλ έλαλ 

ηξφπν γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπο ζε έλα δεδνκέλν πιαίζην. Απηή ε 

δηαδηθαζία απνζθνπεί επίζεο ζην λα δψζεη ζηνλ αλαιπηή ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ζηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ αξηζκεηηθέο 

ηηκέο. 

χκθσλα κε ηνπο Figueira θαη Roy (2001)9 ε βαζηθή θαηλνηνκία ζηελ 

πξνζέγγηζε απηή είλαη ε ζπζρέηηζε κηαο «θάξηαο παηρληδηνχ» κε ην θάζε θξηηήξην. 

Σν γεγνλφο φηη ην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν πξέπεη λα ρεηξηζηεί ηηο 

θάξηεο θαη λα ηηο ηαμηλνκήζεη, εηζάγνληαο ηηο ιεπθέο θάξηεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 

επηηξέπεη κηα κάιινλ δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζηφρνπ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δηζαγσγή ιεπθψλ θαξηψλ: Κακία ιεπθή θάξηα ζεκαίλεη φηη ηα θξηηήξηα δελ 

έρνπλ ην ίδην βάξνο θαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ βαξψλ κπνξεί λα επηιεγεί σο 

κνλάδα κέηξεζεο ησλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ ησλ βαξψλ θαη ην ζπκβνιίδνπκε κε u. 

Μηα ιεπθή θάξηα ζεκαίλεη κηα δηαθνξά κε δχν θνξέο ην u. Γχν ιεπθέο θάξηεο 

ζεκαίλνπλ δηαθνξά ηξεηο θνξέο ην u. 

Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί κηα θαηάηαμε θξηηεξίσλ ζε βάξε, o Simos 

πξνηείλεη ηνλ αθφινπζν αιγφξηζκν: 

1. Καηάηαμε ησλ θξηηεξίσλ απφ ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ πξνο ην πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθφ ζχκθσλα κε ηηο ιεπθέο θάξηεο. 
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2. Πξνζδηνξίδεηαη κηα ζέζε (πνπ νλνκάδεηαη βάξνο ηνπ Simos) ζε θάζε θξηηήξην 

θαη ζε θάζε ιεπθή θάξηα: ε ιηγφηεξν ζεκαληηθή θάξηα(θξηηήξην) ιακβάλεη ηε 

ζέζε 1, ε επφκελε ηε ζέζε 2 θαη νχησ θαζεμήο. 

3. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ κε θαλνληθνπνηεκέλνπ βάξνπο  (κέζν βάξνο ζχκθσλα 

κε ηνλ Simos) θάζε θαηάηαμεο, γίλεηαη δηαηξψληαο ην άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ 

απηήο ηεο θαηάηαμεο απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηάηαμε. 

4. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ βάξνπο (νλνκάδεηαη ζρεηηθφ βάξνο 

απφ ηνλ Simos) θάζε θξηηεξίνπ γίλεηαη δηαηξψληαο ην κε θαλνληθνπνηεκέλν 

βάξνο ηεο θαηάηαμεο κε ην άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ ησλ θξηηεξίσλ (ρσξίο λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη ιεπθέο θάξηεο). Σα θαλνληθνπνηεκέλα βάξε γξάθνληαη 

ρσξίο δεθαδηθά ςεθία, ζηξνγγπινπνηψληαο πξνο ην ρακειφηεξν ή ην 

πςειφηεξν πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ.  

 

 

 

Ζ SIMOS δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ππεχζπλν ιήςεο απνθάζεσλ λα θάλεη ηηο 

ζηξνγγπινπνηήζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ κε βέιηηζην ηξφπν, έηζη ψζηε ην 

άζξνηζκα ησλ βαξψλ λα είλαη πάληα 100.  
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Απφ ηνλ Πίλαθα 2 παξαηεξνχκε φηη ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη νη            

« Άιιεο Τπεξεζίεο». Έηζη ε δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ απηφ θαη θαηαιήγεη ζην 

ζεκαληηθφηεξν. ηνλ Πίλαθα 3 ζπκβνιίδνπκε ηα βάξε θαη νκαδνπνηνχκε ηα θξηηήξηα 

σο πξνο ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο.  

 

 

Πίνακαρ 3, Ομαδοποίηζη κπιηηπίυν και ζςμβολιζμόρ βαπών  

Κξηηήξηα (Οκαδνπνηεκέλα) πκβνιηζκφο Βαξψλ Πξνζηηζέκελε Αμία 
(ε δηζεθαηνκκχξηα €)  

Άιιεο ππεξεζίεο w13 10 

Οξπρεία, ιαηνκεία 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε θ.α. 
Καηαζθεπέο 

w12 

w11 
w10 

78,4 

97,5 
133,6 

Τπεξεζίεο ηξνθίκσλ, δηακνλήο 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 
Real Estate 

w9 

w8 
w7 

212,3 

227,3 
259 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζη. 
δξαζηεξηφηεηεο 

Μεηαθνξά, απνζήθεπζε 
Πιεξνθνξηθή θαη επηθνηλσλίεο 

 
w6 

w5 
w4 

 
443 

499,5 
518,7 

Δπαγγ. , επηζηεκ. , ηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

w3 625 

 

Δκπφξην 
Βηνκεραλία 

w2 
w1 

1280 
1630 
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Δθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν SIMOS ζηνλ Πίλαθα 4 θαίλνληαη ηα ηειηθά βάξε ησλ 

θξηηεξίσλ. 

 

Πίνακαρ 4, Τπολογιζμόρ βαπών κπιηηπίυν  

Class No. 

of 

card

s 

Positi

ons 

Non 

Normalized 

Weight 

Normalized Weight Total Final Weights 

(w13) 1 1 1/1=1 (1/94)*100=1,06→ 1 1*1=1 W13=0,01 

(w10,w11,w

12) 

3 2,3,4 (2+3+4)/3=3 (3/94)*100=3,19→ 3 3*3=9 w10=w11=w12=0,

03 

(w7,w8,w9) 3 5,6,7 (5+6+7)/3=6 (6/94)*100=6,38→ 6 3*6=18 w7=w8=w9=0,06 

(w4,w5,w6) 3 8,9,1

0 

(8+9+10)/3=

9 

(9/94)*100=9,6 → 10 3*10=30 w4=w5=w6=0,10 

(w3) 1 11 11/1=11 (11/94)*100=11,7→ 

12 

1*12=12 w3=0,12 

White 

Card  

1 12 - - - - 

(w1,w2) 2 13,14 (13+14)/2=1

3,5 

(13,5/94)*100=14,25

→15 

2*15=30 w1=w2=0,15 

Total 14 94 - - 100 1 

 

 

 

 

 

ηελ εηθφλα 2 θαίλνληαη ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ ζηελ PROMETHEE. 

 

 

Δικόνα 2, Βάπη κπιηηπίυν ζηην PROMETHEE 
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3.3 Γιεςκπινίζειρ ηυν ηιμών ηυν κπιηηπίυν 

 

Κάπνηα ζηνηρεία είλαη ειιεηπή θαζψο ηα θξάηε-κέιε δελ ηα έρνπλ ππνβάιιεη. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε ππνινγίδνληαη πξνζεγγηζηηθά.  

Σα ζηνηρεία ηεο Γεξκαλίαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηα έηε 2009-2010 δελ 

παξέρνληαη θαη ππνινγίζηεθαλ πξνζεγγηζηηθά. Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ην έηνο 

2015 ( έηνο εθινγψλ-δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο εηαίξνπο- δεκνςεθίζκαηνο) ε 

Διιάδα δελ παξέδσζε ζηνηρεία ζηελ Eurostat. Έηζη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο ρψξαο 

φισλ ησλ θξηηεξίσλ γηα ην έηνο 2015 ππνινγίζηεθαλ πξνζεγγηζηηθά. Οη αξηζκεηηθέο 

ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο Πνισλίαο γηα ην έηνο 2009 ππνινγίζηεθαλ πξνζεγγηζηηθά. Οη 

αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο νπεδίαο γηα ην έηνο 2010 ππνινγίζηεθαλ 

πξνζεγγηζηηθά. 
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4.0 Δθαπμογή ηηρ PROMETHEE και επμηνεία εςπημάηυν 

 

4.1 Πποθίλ συπών 

 

Δδψ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πξνθίι ησλ ρσξψλ πξνο κειέηε. Σα πξνθίι ησλ 

δξαζηψλ (actors), ζηελ πεξίπησζή καο νη ρψξεο, είλαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε πνπ 

δείρλεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ θαζαξψλ ξνψλ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επηιεγκέλε ρψξα. 

Οη ζεηηθέο βαζκνινγίεο ( νη κπάξεο κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ) αληηζηνηρνχλ ζε 

θαιά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ή αξλεηηθέο (νη κπάξεο κε θαηεχζπλζε πξνο ηα θάησ) 

αληηζηνηρνχλ ζε ρεηξφηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

Δικόνα 3, Πποθίλ Γεπμανίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Γεξκαλίαο δείρλεη φηη ε ρψξα πεξηέρεη κφλν θαιά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 



74 

Δικόνα 4, Πποθίλ Δλλάδαρ  

 

 

Σν πξνθίι ηεο Διιάδαο δείρλεη φηη ην 80% ησλ θξηηεξίσλ έρεη ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

Δικόνα 5, Πποθίλ Ηνυμένος Βαζιλείος 

 

 

Σν πξνθίι ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 70% (9/13) ησλ 

θξηηεξίσλ έρνπλ θαιά ραξαθηεξηζηηθά.  
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Δικόνα 6, Πποθίλ Κύππος  

 

 

Σν πξνθίι ηεο Κχπξνπ δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 70% (9/13) ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ θαιά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

Δικόνα 7, Λεηονίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Λεηνλίαο δείρλεη φηη κφιηο ην 38% (5/13) ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ θαιά 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δικόνα 8, Πποθίλ Ολλανδίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Οιιαλδίαο δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 70% (9/13) ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ 
θαιά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

Δικόνα 9, Πποθίλ Πολυνίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Πνισλίαο δείρλεη φηη ζρεδφλ φια ηα θξηηήξηα έρνπλ θαθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δικόνα 10, Πποθίλ Ροςμανίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Ρνπκαλίαο δείρλεη φηη φια ηα θξηηήξηα έρνπλ θαθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

Δικόνα 11, Πποθίλ οςηδίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο νπεδίαο δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 70% (9/13) ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ θαθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
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Δικόνα 12, Πποθίλ Σζεσίαρ 

 

 

Σν πξνθίι ηεο Σζερίαο δείρλεη φηη πεξίπνπ ην 70% (9/13) ησλ θξηηεξίσλ έρνπλ θαθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

4.2 Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν ηος μονηέλος 

 

Δικόνα 13, Αποηελέζμαηα 2009 

 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ γηα ην 2009 δείρλεη ηελ Γεξκαλία σο πξψηε 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Απηφ δείρλεη φηη νη νηθνλνκίεο 

απηψλ ησλ ρσξψλ ζηνπο ηνκείο (13 θξηηήξηα) πνπ κειεηνχληαη βξηζθφληνπζαλ ζε 

άλζεζε. 
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Δικόνα 14, Αποηελέζμαηα 2010 

 

 

ηηο 23 Απξηιίνπ ηνπ 2010, Σαηηάλα Μπνιάξε (2016)10 , ν ηφηε 

πξσζππνπξγφο θ. Παπαλδξένπ αλαθνηλψλεη απφ ην αθξηηηθφ Καζηειφξηδν ηελ 

πξνζθπγή ηεο Διιάδαο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο βάδνληαο ηε ρψξα ζηνλ 

κλεκνληαθφ δξφκν ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο. Ζ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο απνηππψλεηαη θαη ζηελ θαηάηαμε αθνχ έραζε πνιιέο ζέζεηο θαη απφ δεχηεξε 

βξέζεθε ζηελ έθηε ζέζε. Αμηνζεκείσηε είλαη ε άλνδνο ηεο νπεδίαο θαη ε πηψζε ηεο 

Κχπξνπ πνπ αξρίδεη λα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

 

Δικόνα 15, Αποηελέζμαηα 2011 
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Ζ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ γηα ην έηνο 2011 δελ παξνπζηάδεη πνιιέο δηαθνξέο κε 

ην πξνεγνχκελν. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Κχπξνο ράλεη θαη άιιεο ζέζεηο. 

 

Δικόνα 16, Αποηελέζμαηα 2012 

 

 

Σν 2012 βιέπνπκε ηελ Σζερία λα αλεβαίλεη κηα ζέζε θαη λα βξίζθεηαη μαλά 

ζην ζεκείν πνπ ήηαλ ην 2009. Δπίζεο ε Λεηνλία πιένλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε 

πεληάδα. 

 

Δικόνα 17, Αποηελέζμαηα 2013 
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Σν 2013 νη πξψηεο ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα αιιαγή. 

ηελ ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βξίζθεηαη ε Κχπξνο, αθνχ έπεζε ζηελ 

ηειεπηαία ηεο θαηάηαμεο. Σν 2013 ήηαλ έλα πνιχ δχζθνιν έηνο γηα ηελ Κχπξν 

εμαηηίαο δχν ιφγσλ: 1) Σνλ Μάξηην ηνπ 2013,iefimerida(2013)11 , απνθαζίδεηαη ην 

θνχξεκα θαηαζέζεσλ ζηνπο θαηαζέηεο κε θαηαζέζεηο άλσ ησλ 100.000 επξψ. 2) Σελ 

ίδηα πεξίνδν ε Κχπξνο ππνρξεψζεθε λα ππνγξάςεη κηα ηδηαίηεξα ζθιεξή ζπκθσλία 

κε ηνπο δαλεηζηέο. 

 

Δικόνα 18, Αποηελέζμαηα 2014 

 

 

Σν 2014 έρνπκε γηα πξψηε θνξά αιιαγή ζηελ πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο κε 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην λα ξίρλεη ηελ Γεξκαλία ζηε δεχηεξε. Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 

2014 ηεο Διιάδαο έθιεηζε κε πνιχ κηθξή αλάπηπμε κεηά απφ ηέζζεξα ζπλερφκελα 

ρξφληα χθεζεο. Απηφ απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ θαηάηαμε κε ηηο δχν ζέζεηο πνπ θέξδηζε 

ε ρψξα. Ζ Κχπξνο έρεη αξρίζεη λα εθαξκφδεη ην κλεκφλην κε ηα πξψηα ζεηηθά 

δείγκαηα ζηελ νηθνλνκία λα εκθαλίδνληαη.  
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Δικόνα 19,Αποηελέζμαηα 2015 

 

 

Σν 2015 ήηαλ κηα αθφκε δχζθνιε ρξνληά γηα ηελ Διιάδα πάλσ πνπ είρε 

αξρίζεη λα αλαθάκπηεη. Οη εθινγέο θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο λέαο θπβέξλεζεο 

νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή θαη ηξίηνπ κλεκνλίνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

μαλαπεξάζεη ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζηελ χθεζε θαη λα ράζεη μαλά δχν ζέζεηο ζηελ 

θαηάηαμε.  

Ζ ξαγδαία άλνδνο ηεο Σζερίαο ζηελ δεχηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο δελ 

απνηειεί έθπιεμε, θαζψο ε ρψξα απνιάκβαλε έλαλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ηάμεσο ηνπ 

4% ην 2015. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2015, Καζεκεξηλή(2015)12 ,παξνπζηάδεη κηα απφ ηηο 

θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ, 

έπεηηα απφ ηε βαζηά χθεζε πνπ έιεμε ζηα ηέιε ηνπ 2013. «Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηελ Σζερία ζηεξίδεηαη ζε γεξά ζεκέιηα, κε ηε ζηήξημε ησλ μέλσλ αγνξψλ, ηελ 

πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηε ζπκβνιή ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο» δειψλεη ν Σδίξη θνπ ηεο ηξάπεδαο Komercni Banka. Ο 

κεηαπνηεηηθφο θιάδνο ζηελ Σζερία είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλνο, κε ηελ νηθνλνκία λα 

δηαζέηεη κηα ηζρπξή βηνκεραληθή βάζε.  
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Δικόνα 20, Αποηελέζμαηα 2016 

 

 

Με φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ Σζερία, είλαη απνιχησο θπζηνινγηθφ 

λα θαηαιακβάλεη απηή ηε ζηηγκή ηελ πξψηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε. Δίλαη ε πην ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία , κε πνιιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο αιιά ρακειφηεξνπο 

κηζζνχο απφ ηα κεγαιχηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο. 

Ζ Γεξκαλία έρεη πέζεη ζηελ ηέηαξηε ζέζε αιιά δελ παχεη λα είλαη ε 

κεγαιχηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο. Γηα πξψηε θνξά ε Ρνπκαλία πεξλάεη ζηελ 

θαηάηαμε ηελ Διιάδα, κε ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο λα ρεηξνηεξεχεη. Ζ Κχπξνο 

νινθιήξσζε ην κλεκφλην ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 κε επηηπρία θαη αλακέλεηαη λα 

αξρίζεη λα αλαπηχζζεηαη ηα επφκελα έηε.  

ηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 2016, Μαπξαγάλεο(2016)13 , ιακβάλεη ρψξα ην 

δεκνςήθηζκα γηα ηελ έμνδν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ ΔΔ. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ήηαλ ζεηηθφ θαη ν δξφκνο γηα ην BREXIT άλνημε. Απηφ δελ 

άξεζε ζηηο αγνξέο. Δθεί νθείιεηαη θαη ε πηψζε ηεο ρψξαο απφ ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε. χκθσλα κε εηδηθνχο, έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε έμνδνο ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ απφ ηελ ΔΔ , αλακέλεηαη ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο κε απνηέιεζκα 

λα ράζεη θαη άιιεο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε.  
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Δικόνα 21, Γπαθική αναπαπάζηαζη 2009-2016 

 

 

Ζ Δηθφλα 21δείρλεη ηηο θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ απφ ην 2009 έσο ην 2016. 

πκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έηε μερσξηζηά.  
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Δικόνα 22, Γπαθική αναπαπάζηαζη 2009-2012 

 

 

Ζ Δηθφλα 22, παξνπζηάδεη ηηο θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ κφλν γηα ηα έηε 2009 θαη 
2012. Έηζη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θαηάηαμεο ζε 
βάζνο ηεηξαεηίαο.  
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Δικόνα 23, Γπαθική αναπαπάζηαζη 2012-2016 

 

 

Ζ Δηθφλα 23, παξνπζηάδεη ηηο θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ κφλν γηα ηα έηε 2012 θαη 

2016. Έηζη γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο θαηάηαμεο απφ ην 

2012 σο ην 2016. 
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4.3 Παπαηηπήζειρ 

 

 

Δικόνα 24, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2009 

 

 

- Σν 2009 ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε JVR ζε πέληε απφ ηα 

δεθαηξία θξηηήξηα (Καηαζθεπέο, Δκπφξην, Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ, 

Δπαγγεικαηηθέο-ηερληθέο-επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο, Άιιεο ππεξεζίεο) κε ηνπο 

δείθηεο λα είλαη ππεξδηπιάζηνη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ πξνο κειέηε. 

- Ζ επφκελε ρψξα πνπ αθνινπζεί είλαη ε Γεξκαλία κε 3 δείθηεο (Μεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε, Πιεξνθνξηθή-επηθνηλσλίεο, Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο). 

- Ζ Ρνπκαλία παξνπζηάδεη ηνπο ρεηξφηεξνπο δείθηεο ζε 8 απφ ηνπο 13 ηνκείο 

(θξηηήξηα). 

- Ζ Σζερία παξνπζηάδεη έλαλ πνιχ πςειφ δείθηε ηεο ηάμεσο ηνπ 10,3 ζηνλ 

ηνκέα ησλ αθηλήησλ, ελψ ν κέζνο φξνο θηάλεη κφιηο ην 2,12. 

 

Δικόνα 25, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2010 

 

 

-Ζ Διιάδα δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε ζε ηξεηο δείθηεο (Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη 

ηξνθίκσλ, Δπαγγεικαηηθέο-ηερληθέο-επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο, Άιιεο ππεξεζίεο ) ην 

2010. 

-Ζ Γεξκαλία εκθαλίδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε ζηηο Καηαζθεπέο. 

-Ζ νπεδία κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξή θαηάηαμε κε φινπο 

ηνπο δείθηεο ηνπο λα είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. 
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Δικόνα 26, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2011 

 

 

- Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα ράλεη έδαθνο, κε ηελ νηθνλνκία ηεο λα ρεηξνηεξεχεη. 

- Ζ Γεξκαλία πιένλ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην δείθηε ζε επηά απφ ηα δεθαηξία 

θξηηήξηα. 

- Ζ Οιιαλδία παξνπζηάδεη ηνλ ηξηπιάζην απφ ηνλ κέζν φξν δείθηε ζηα 

νξπρεία-ιαηνκεία θαη ην δίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο. 

- Ζ Λεηνλία ππεξέρεη ζηνλ θιάδν ησλ Βηνκεραληψλ.  

 

Δικόνα 27, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2012 

  

 

- Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε κφλν ζε κηα θαηεγνξία απηφλ 

ησλ ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ (πεξίπνπ 4 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ 

ηνλ κέζν φξν). 

- Ζ Γεξκαλία ράλεη ιίγν έδαθνο αιιά ζπλερίδεη λα βξίζθεηαη πξψηε.  

- Ζ Κχπξνο καδί κε ηελ Ρνπκαλία παξνπζηάδνπλ ηνπο ρεηξφηεξνπο δείθηεο. 

 

Δικόνα 28, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2013 

 

 

- Ζ Διιάδα ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε ζηηο ππεξεζίεο 

δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ. 

- Ζ Κχπξνο παξνπζηάδεη ηνπο ρεηξφηεξνπο δείθηεο. 

- Ζ νπεδία θαη ε Οιιαλδία παξνπζηάδνπλ θαινχο ζπλνιηθνχο δείθηεο πνπ 

είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. 

- Ζ Βηνκεραλία ηεο Λεηνλίαο ζπλερίδεη λα μερσξίδεη φπσο θαη ε Σζερία κε ηηο 

ππεξεζίεο αθηλήησλ.  
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- Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία παξνπζηάδνπλ ηνπο θαιχηεξνπο 

ζπλνιηθνχο δείθηεο. 

 

Δικόνα 29, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2014 

 

 

- Ζ Σζερία παξνπζηάδεη πνιχ πςεινχο δείθηεο ζηηο ππεξεζίεο αθηλήησλ θαη 

ζηηο δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

 

Δικόνα 30, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2015 

 

 

- Ζ νηθνλνκία ηεο Σζερίαο ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη. Απηφ θαίλεηαη ζηνπο 

πνιχ πςεινχο δείθηεο πνπ παξνπζηάδεη ζηηο ππεξεζίεο ( αθίλεηα, 

επαγγεικαηηθέο-ηερληθέο-επηζηεκνληθέο ππεξεζίεο, δηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, άιιεο ππεξεζίεο). 

 

Δικόνα 31, Μέγιζηο, Δλάσιζηο, Μέζορ όπορ 2016 

 

 

- Δίλαη θαλεξφ φηη ε Σζερία παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξν δείθηε JVR ζηα 10 

απφ ηα 13 θξηηήξηα.  

- Ζ Οιιαλδία παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε ζηελ παξνρή ελέξγεηαο θαη 

ηελ πιεξνθνξηθή-επηθνηλσλίεο. 

- Σν ηειεπηαίν θξηηήξην(νξπρεία-ιαηνκεία) αλήθεη ζηελ νπεδία, αθνχ 

παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε.  
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4.4 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ 

 

Σν Visual Stability Intervals παξέρεη κηα εηο βάζνπο αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ 

βαξψλ. Γείρλεη πσο ε βαζκνινγία ηνπ Phi θαη ε θαηάηαμε ζηε PROMETHEE 

δηαθέξνπλ σο ζπλάξηεζε ηνπ βάξνπο ελφο θξηηεξίνπ θαη πξνζδηνξίδεη ην δηάζηεκα  

ζηαζεξφηεηαο βάξνπο (WSI) ησλ θνξπθαίσλ ηαμηλνκεκέλσλ ελεξγεηψλ (ρσξψλ). 

Λφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ πιήζνπο ζηνηρείσλ θαη screenshots ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο γηα φια ηα έηε πξνο κειέηε. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ 

δεηγκαηνιεπηηθά screenshots ησλ 13 θξηηεξίσλ γηα έλα κφλν έηνο απηφ ηνπ 2009.  

4.4.1 Screenshots ανάλςζηρ εςαιζθηζίαρ ηος έηοςρ 2009 

 

Δικόνα 32, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Λαηομεία-Οπςσεία 2009 
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Δικόνα 33, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Βιομησανία 2009 

 

 

 

Δικόνα 34, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Γίκηςο Παποσή Δνέπγειαρ 2009 
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Δικόνα 35, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Ύδπεςζη, Αποσέηεςζη… 2009 

 

 

 

Δικόνα 36, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Καηαζκεςέρ 2009 
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Δικόνα 37, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Δμπόπιο 2009 

 

 

 

Δικόνα 38, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Μεηαθοπά και Αποθήκεςζη 2009 
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Δικόνα 39, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, ςπηπεζίερ Γιαμονήρ και Σποθίμυν 2009 

 

 

 

Δικόνα 40, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Πληποθοπική και Δπικοινυνία 2009 
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Δικόνα 41, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Real Estate 2009 

 

 

 

Δικόνα 42, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Δπαγ.-Δπιζη.-Σεσνικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 2009 
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Δικόνα 43, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Γιοικηηικέρ και Τποζηηπικηικέρ Τπηπεζίερ 2009 

 

 

 

Δικόνα 44, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ, Άλλερ Τπηπεζίερ 2009 
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4.4.2 ςγκενηπυηικοί πίνακερ ανάλςζηρ εςαιζθηζίαρ 2009-2016 

 

Πίνακαρ 5, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2009  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0,26-4,90 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 10,87-15,56 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 3,42-9,55 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

2,13-11,82 

Καηαζθεπέο 0,82-5,52 

Δκπφξην 13,62-19,43 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 3,57-10,65 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  4,08-21,67 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο  

9,09-20,18 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 2,08-9,83 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

11,29-26,67 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

3,57-11,76 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-10 

 

 

Πίνακαρ 6, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2010  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 2,51-27,13 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 14,67-21,35 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 4,57-6,67 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

2,46-13,39 

Καηαζθεπέο 2,71-9,06 

Δκπφξην 0-15,63 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 0-10,45 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  4,57-6,58 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο  

8,63-10,64 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 4,81-29,63 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

11,11-12,49 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

9,50-10,67 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-2,46 
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Πίνακαρ 7, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2011  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 

(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0-4,15 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 14,68-20,93 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 5,05-18,40 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

1,02-6,13 

Καηαζθεπέο 1,82-14,51 

Δκπφξην 13,97-24,78 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 7,22-20,35 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  0-7,39 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσλίαο  

0-10,89 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 0-6,31 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2,22-12,52 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

3,86-11,07 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-1,49 

 

 

Πίνακαρ 8, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2012  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0-23,92 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 8,93-19,30 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 0-9,62 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

1,91-5,33 

Καηαζθεπέο 0-11,82 

Δκπφξην 8,93-31,27 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 2,17-18,18 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  1,05-22,19 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο  

3,85-12,20 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 0-11,88 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

2,22-20,29 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

0-18,18 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-10,33 
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Πίνακαρ 9, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2013  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0-14,24 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 7,03-23,99 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 0-19,14 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

0-10,03 

Καηαζθεπέο 0-10,91 

Δκπφξην 0-26,09 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 0-22,66 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  0-16,89 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο  

0-19,28 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 0-21,37 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

5,93-25,87 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

3,67-25,52 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-18,52 

 

 

Πίνακαρ 10, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2014  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 

(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0-10,46 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 13,81-18,77 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 0-7,45 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

2,02-6,66 

Καηαζθεπέο 0-3,88 

Δκπφξην 0-16,03 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 0-11,94 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  5,13-19,76 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσλίαο  

8,56-20,70 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 0,35-10,90 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

11,02-23,48 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

5,16-10,82 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-2,20 
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Πίνακαρ 11, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2015  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0,21-3,00 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 15,00-32,67 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 6,00-21,93 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 
απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

0,21-3,00 

Καηαζθεπέο 3,00-9,35 

Δκπφξην 15,00-37,04 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 10,00-15,89 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  0,18-6,00 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο  

10,00-20,51 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 6,00-9,18 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 
ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

0-12,00 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

10,00-12,05 

Άιιεο ππεξεζίεο 1,00-7,48 

 

Πίνακαρ 12, Ανάλςζη Δςαιζθηζίαρ κπιηηπίυν έηοςρ 2016  

Κξηηήξην Γηάζηεκα ζηαζεξφηεηαο βάξνπο[WSI] 
(εθθξαζκέλν ζε πνζνζηφ %) 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία 0-5,37 

Βηνκεραλία-Μεηαπνίεζε 13,01-25,00 

Γίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο 2,89-11,53 

Ύδξεπζε, απνρέηεπζε, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο 

0-6,73 

Καηαζθεπέο 0-5,52 

Δκπφξην 2,86-18,27 

Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 7,10-25,93 

Τπεξεζίεο δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ  3,81-6,99 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσλίαο  

6,25-16,92 

Τπεξεζίεο αθηλήησλ 3,59-7,35 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

0-17,18 

Γηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

4,93-21,97 

Άιιεο ππεξεζίεο 0-4,96 
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5.0 ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

5.1 ςμπεπάζμαηα ηος μονηέλος 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο PROMETHEE δείρλνπλ φηη ε Σζερία παξνπζηάδεη κηα 

νηθνλνκία ξαγδαία αλαπηπζζφκελε, κε πνιχ επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο. Βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ κειεηήζεθε ν 

δείθηεο JVR. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζνη αλαδεηνχλ εξγαζία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο πξέπεη λα πξνηηκήζνπλ ηελ Σζερία φπνπ νη πηζαλφηεηεο γηα 

εχξεζε εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάιεο. Ζ κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

πνπ δείρλεη ν πξνο κειέηε δείθηεο παξνπζηάδεη κηα αθκάδνπζα νηθνλνκία κε πνιιέο 

πξννπηηθέο απνθαηάζηαζεο. Βέβαηα ν κέζνο κηζζφο είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε 

άιιεο κεγαιχηεξεο θαη δπλαηφηεξεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο φπσο είλαη ε Γεξκαλία, ε 

Οιιαλδία, ε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Οη 4 απηέο ρψξεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ πξψηε πεληάδα ζηελ θαηάηαμε πίζσ απφ 

ηελ Σζερία. Όινη νη δείθηεο ησλ ρσξψλ απηψλ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν. 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη ρψξεο απηέο πξνζθέξνπλ πνιχ πςεινχο κέζνπο 

κηζζνχο. Όζνη ζέινπλ λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ νξπρείσλ-ιαηνκείσλ 

πξνηείλεηαη ε επηινγή ηεο νπεδίαο φπνπ ν δείθηεο είλαη πεξίπνπ ηέζζεξηο θνξέο 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν. 

Ζ Κχπξνο θαη ε Πνισλία βξίζθνληαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο 

θαηάηαμεο. Ζ Πνισλία βξίζθεηαη κνλίκσο κεηαμχ ηεο πξνηειεπηαίαο θαη ηειεπηαίαο 

ζέζεο ζηελ θαηάηαμε. Απηφ δείρλεη φηη ε ρψξα παξνπζηάδεη κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε δχζθακπηε αγνξά εξγαζίαο.  

Ζ κειέηε έδεημε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε έλα νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, πνπ 

μεθίλεζε απφ ην 2009 θαη ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. Λφγσ ηνπ πςεινχ ηνπξηζκνχ θαη 

ησλ δηαδνρηθψλ ξεθφξ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ ζηελ ρψξα ν κφλνο ηνκέαο πνπ πξνζθέξεη 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη απηφο ηνπ ηνπξηζκνχ, δειαδή νη ππεξεζίεο 

δηακνλήο θαη ηξνθίκσλ. 

 



102 

5.2 Αδςναμίερ και πεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ 

 

ηελ πξνζπάζεηα δηεθπεξαίσζεο ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο παξνπζηάζηεθαλ 

νη εμήο αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνί : 

- Ζ κειέηε πεξηνξίζηεθε κφλν ζε δέθα ρψξεο απφ ηηο 28 πνπ αλήθνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

- θνπφο ήηαλ ε κειέηε λα αθνξά πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ αιιά πνιιέο απφ 

απηέο δελ είραλ δεκνζηνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία ζηελ Δπξσπατθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία.  

- Αλαιχζεθε κφλν ην Business Economy, κε απνηέιεζκα λα κείλεη έμσ ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο (γεσξγία, αιηεία) θαζψο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ Finance θαη ησλ Αζθαιεηψλ.   

- Γελ κειεηήζεθαλ θαζφινπ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (δηνίθεζε, 

εθπαίδεπζε, πγεία, άκπλα θ.α.).  

- Ο θιάδνο ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο ηέρλεο έκεηλε επίζεο εθηφο κειέηεο 

- Ζ αθαδεκατθή έθδνζε ηεο visual PROMETHEE έρεη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζε βάζνο κειέηε. 

- Ζ Eurostat δελ παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε 

θαη κειέηε. 

- Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζέινπλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο λα απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

απνθαηάζηαζε ζε κηα απφ ηηο ρψξεο απηέο. 

- Ζ ππνρξεσηηθή ρξήζε βαξψλ θάλεη ηελ κειέηε ιίγν ππνθεηκεληθή δηφηη ν 

θαζέλαο καο έρεη δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο. 
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5.3 Πποηάζειρ για πεπεηαίπυ έπεςνα 

 

Ζ παξνχζα κειέηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα κηα 

πιήξε κειέηε ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Αθφκε κπνξεί λα γίλεη κηα λέα κειέηε κε 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα φπσο : 

- Ο δεκφζηνο ηνκέαο. Κάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ ζε 

κηα λέα έξεπλα είλαη ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε άκπλα.  

- Ο πξσηνγελήο ηνκέαο παξαγσγήο. 

- Ο θιάδνο ηνπ Finance and Insurance. 

Οπζηαζηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα λέεο 

κειέηεο φπνπ ζα πξνζπεξληφληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη αδπλακίεο ηεο. 
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8.0 Οπολογία 

ΑΔΠ= Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  

 
Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ είλαη ν ιφγνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηεο 
ρψξαο. 

Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ): κε 1 έσο 249 απαζρνινχκελνπο, κε 

πεξαηηέξσ δηάξζξσζε: 

  

Μηθξνεπηρεηξήζεηο : κε ιηγφηεξνπο απφ 10 απαζρνινχκελνπο . 

Μηθξέο επηρεηξήζεηο: κε 10 έσο 49 απαζρνινχκελνπο . 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: κε 50 έσο 249 απαζρνινχκελνπο . 

Μεγάιεο επηρεηξήζεηο: κε 250 ή πεξηζζφηεξνπο απαζρνινχκελνπο . 

 

Ο φξνο  πξνζηηζέκελε αμία είλαη έλαο νηθνλνκηθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθάζηνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο αμίαο ελφο αγαζνχ σο πξψηε χιε ζε θάζε 

ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ κέρξη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πνπ θζάλεη έηνηκν ζηε 

θαηαλάισζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


