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1. Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ςτθ Χϊρα, τον 

Ιοφλιο, τον Αφγουςτο και το Οκτάμθνο του 2020. 

φμφωνα με το Πλθροφοριακό φςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ», του Τπουργείου Εργαςίασ & 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων, που καταγράφει με θλεκτρονικό τρόπο τισ ροζσ μιςκωτισ 

απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ, oι ζντονεσ επιπτϊςεισ που 

προκάλεςε θ  πανδθμία ςτθν απαςχόλθςθ κατά το 3μθνο Μάρτιοσ-Μάιοσ φαίνεται 

πλζον να αμβλφνονται ςε ςχετικά ικανοποιθτικό βακμό ςτο τζλοσ του οκταμινου. 

Όπωσ είχαμε παρουςιάςει ςε προθγοφμενεσ Εκκζςεισ, οι ροζσ μιςκωτισ 

απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα το πεντάμθνο του 2020 παρουςίαηαν κετικό 

ιςοηφγιο μόλισ 5.826 κζςεων, ζναντι 265.059 του αντίςτοιχου του 2019, με 

αποτζλεςμα θ ςυνολικι απϊλεια κζςεων εργαςίασ  να αγγίηει τισ 260.000 για το 

διάςτθμα αυτό.   

Με τθ ςταδιακι επιςτροφι ςτθν κανονικότθτα, θ παραπάνω αρνθτικι τάςθ άρχιςε 

να αντιςτρζφεται αρχικά κατά τον μινα Ιοφνιο, κακϊσ θ διαφορά των 

‘προςλιψεων’ από τισ ‘αποχωριςεισ’ ςτθ χϊρα εμφάνιςε ςθμαντικό κετικό 

ιςοηφγιο 37.568 κζςεων εργαςίασ, ξεπερνϊντασ κατά 6.161 κζςεισ το κετικό 

ιςοηφγιο του περυςινοφ Ιουνίου (31.407). Ωσ αποτζλεςμα, θ ςυνολικι απϊλεια 

κζςεων εργαςίασ ςτο τζλοσ εξαμινου του τρζχοντοσ ζτουσ ςυγκρατικθκε ςτισ 

περίπου 253.000 κζςεισ εργαςίασ, ςυγκρινόμενθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 

2019 (Πίνακασ 1) και ιταν θ τρίτθ  χειρότερθ τθσ δεκαετίασ, ξεπερνϊντασ μόνο τισ 

αντίςτοιχεσ των 2011 και 2012, που χαρακτθρίςτθκαν από τθν επιβολι δραςτικϊν 

περιοριςτικϊν μζτρων, λόγω των μνθμονίων. 

Ο Ιοφλιοσ ιταν ζνασ πολφ καλόσ μινασ, αφοφ παρουςίαςε ζνα κετικό ιςοηφγιο 
67.911 κζςεων εργαςίασ, κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ εςτίαςθσ και τουριςτικϊν 
καταλυμάτων, καλφπτοντασ εν μζρει τισ ματαιωκείςεσ εποχικζσ προςλιψεισ Μαϊου 
και Ιουνίου και βελτιϊνοντασ τθν επίδοςθ του περυςινοφ Ιουλίου κατά περίπου 
83.000 κζςεισ εργαςίασ (Πίνακασ 1, Γράφθμα 1). 
 
Ο Αφγουςτοσ κυμάνκθκε ςτα περυςινά επίπεδα, με ςχετικά χαμθλό αρικμό 
προςλιψεων-αποχωριςεων και κετικό ιςοηφγιο 4.342 κζςεων εργαςίασ, ζναντι 
3.111 του περυςινοφ Αυγοφςτου. 
Ωσ αποτζλεςμα, με τθ ςυμπλιρωςθ του φετινοφ οκταμινου, διαμορφϊνεται ζνα 
κετικό ιςοηφγιο 115.647 κζςεων εργαςίασ, ζναντι 284.886 κζςεων του οκταμινου 
2019. Επομζνωσ, θ φετινι προςωρινι απϊλεια κζςεων ςτον ιδιωτικό τομζα ςε 
ςχζςθ με το περυςινό οκτάμθνο ανζρχεται ςε 169.239 κζςεισ εργαςίασ (Πίνακασ 1, 
Γράφθμα 2).  
 
 



                                                         

 

 
Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ πολφ καλι επίδοςθ του φετινοφ Ιουλίου, που 
κινικθκε κοντά ςτα επίπεδα ενόσ ‘παραδοςιακοφ’ Μαϊου, ςυνζβαλε ςτθ μείωςθ 
κατά το 1/3 των φετινϊν απωλειϊν ςε  κζςεισ εργαςίασ.  
 



                                                         

 

 

Πίνακασ 1: Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα - φγκριςθ 2019-2020 

  
Αϋ Εξάμ. 

2020 
Αϋ Εξάμ. 

2019 
Διαφορά 
2020-19 

Ιοφλιοσ 
2020 

Ιοφλιοσ 
2019 

Αφγουςτ. 
2020 

Αφγουςτ. 
2019 

8μθνο 
2020 

8μθνο 
2019 

Διαφορά 
2020-19 

Ι. Προςλιψεισ 850.401 1.419.602 -569.201 306.808 250.319 160.583 195.425 1.317.792 1.865.346 -547.554 

II.Αποχωριςεισ* 807.007 1.123.136 -316.129 238.897 265.010 156.241 192.314 1.202.145 1.580.460 -378.315 

ΙΙΙ. Ιςοηφγιο (I-II) 43.394 296.466 -253.072 67.911 -14.691 4.342 3.111 115.647 284.886 -169.239 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

 
 
 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 
 
 



                                                         

 

 

Πιο αναλυτικά, όπωσ καταγράφεται ςτον Πίνακα 2 και ςτο Γράφθμα 3, ο φετινόσ 
Ιοφλιοσ ιταν μακράν ο καλφτεροσ τθσ ενδεκαετίασ 2010-2020 από πλευράσ 
κετικοφ ιςοηυγίου, ενϊ ο Αφγουςτοσ ιταν αντίςτοιχα ο δεφτεροσ καλφτεροσ, 
αντικατοπτρίηοντασ το βακμιαίο ‘άνοιγμα’ τθσ κερινισ περιόδου με κακυςτζρθςθ 
δφο μθνϊν, λόγω κορωνοϊοφ. 
Ωσ αποτζλεςμα, θ επίδοςθ του φετινοφ οκταμινου, με κετικό ιςοηφγιο 115.647 
κζςεων εργαςίασ, είναι πολφ υψθλότερθ των αντίςτοιχων τθσ τετραετίασ 2010-2013 

και υςτερεί των αντίςτοιχων όλων των μετζπειτα ετϊν (Πίνακασ 2, Γράφθμα 4). 
 
Πίνακασ 2 : Ιςτορικό Ιςοηφγιο ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ Εξαμινου και 
Οκταμινου 2010-2020 

Ζτοσ 
Ιςοηφγιο 

ροϊν 
6μινου  

Ιςοηφγιο 
ροϊν 

Ιουλίου 

Ιςοηφγιο 
ροϊν 

Αυγοφςτ. 

Ιςοηφγιο 
ροϊν 

8μινου  

2010 61.005 1.059 -12.130 49.934 

2011 29.947 743 -8.237 22.453 

2012 19.309 14.131 -2.178 31.262 

2013 90.534 1.077 10.969 102.580 

2014 176.297 13.275 1.311 190.883 

2015 203.123 -16.658 -441 186.024 

2016 234.664 19.281 -16.128 237.817 

2017 255.903 7.242 -14.402 248.743 

2018 298.171 -8.610 -7.748 281.813 

2019 296.466 -14.691 3.111 284.886 

2020 43.394 67.911 4.342 115.647 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 



                                                         

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 



                                                         

 

 
 
 
2. Προςλιψεισ ανά είδοσ ςφμβαςθσ εργαςίασ – Οκτάμθνο  2020. 
 

Η ανάλυςθ των προςλιψεων ανά είδοσ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτο τρζχον οκτάμθνο 
και θ ςφγκριςθ τουσ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2019, δεν δείχνει κάποιεσ 
αξιόλογεσ διαφοροποιιςεισ, ωσ ςυνζπεια  τθσ  ςθμαντικισ απϊλειασ κζςεων 
εργαςίασ κατά τθ μζχρι τϊρα διάρκεια τθσ πανδθμίασ. Φαίνεται πλζον να 
παγιϊνεται θ ςχζςθ που διαμορφϊκθκε κατά τθν τελευταία τριετία ςτισ ςυμβάςεισ 
εργαςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα ςφμφωνα με τθν οποία, οι 5 ςτισ 10 ςυμβάςεισ είναι 
πλιρουσ, οι 4 ςτισ 10 μερικισ και θ 1 ςτισ 10 εκ περιτροπισ απαςχόλθςθσ (Πίνακασ 
3, Γράφθμα 5). 
 
Πίνακασ 3: Προςλιψεισ ανά είδοσ ςφμβαςθσ εργαςίασ Αϋ Οκτάμθνο. 
 

ΕΣΟ 
Πλιρθσ 

Απαςχόλθςθ 
Μερικι 

Απαςχόλθςθ 

Εκ 
Περιτροπισ 

Απαςχόλθςθ 

φνολο 
Προςλιψεων 

Ιαν.- Αφγ. 
2020 

667.643 523.843 126.306 1.317.792 

Κατανομι  50,66% 39,75% 9,58% 100,00% 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ 

 
 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 



                                                         

 

 

3. Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Περιφζρεια. 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του ιςοηυγίου ροϊν μιςκωτισ 
απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Περιφζρεια, τόςο κατά τουσ μινεσ Ιοφλιο 
και Αφγουςτο, όςο και κατά το οκτάμθνο του 2020 ςυνολικά. 
Όπωσ είχαμε διαπιςτϊςει ςε προθγοφμενεσ Εκκζςεισ, θ κετικι τάςθ του 
Φεβρουαρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, διακόπθκε βίαια από τισ ςυνζπειεσ τθσ 
πανδθμίασ και των περιοριςτικϊν μζτρων που ακολοφκθςαν, με αποτζλεςμα θ 
πλειοψθφία των Περιφερειϊν τθσ Χϊρασ να παρουςιάηει μεν κετικό ιςοηφγιο, αλλά 
ςαφϊσ πολφ μικρότερο ςυγκρινόμενο με το αντίςτοιχο τθσ περυςινισ χρονιάσ. 
 
Ζτςι τον Απρίλιο, 10 ςτισ 13 Περιφζρειεσ εμφάνιηαν κετικό ιςοηφγιο, με τθν 
Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ να είναι δεφτερθ ςε επίδοςθ με 1.348 κζςεισ, 
μετά τθν Αττικι (3.500). 
Η ίδια κετικι τάςθ ςυνεχίςτθκε και εντάκθκε κατά τον Μάιο, με όλεσ τισ 
Περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ να εμφανίηουν κετικό ιςοηφγιο, ενϊ από το ςφνολο των 
32.975 νζων κζςεων εργαςίασ τθσ Χϊρασ, οι 10.164 προζρχονταν από τθν Αττικι και 
οι 6.571 από τθν Κεντρικι Μακεδονία. 
Ο Ιοφνιοσ ζδειξε δείγματα ενόσ τυπικοφ κερινοφ μινα, με προςλιψεισ ςε 

επαγγζλματα που ςχετίηονται με τον τουριςμό και τθν εςτίαςθ, με τθν Περιφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ να είναι ςτθ δεφτερθ κζςθ με 9.989 κζςεισ κετικό ιςοηφγιο 

και τθν πλειοψθφία των 37.568 κζςεων του μινα να προζρχεται από τισ κατεξοχιν 

τουριςτικζσ Περιφζρειεσ  τθσ χϊρασ: Νοτίου Αιγαίου, Κριτθσ, Ιονίων Νιςων και 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (Πίνακασ 4).   

Ο Ιοφλιοσ, που όπωσ είδαμε νωρίτερα ιταν ιςτορικά ο καλφτεροσ τθσ δεκαετίασ για 

τθ Χϊρα, με κετικό ιςοηφγιο 67.911 κζςεων εργαςίασ, παρατθροφμε ότι απζδωςε 

νζεσ κζςεισ εργαςίασ κυρίωσ ςτισ τουριςτικζσ Περιφζρειεσ Νοτίου Αιγαίου, 

Κριτθσ, Ιονίων Νιςων (περίπου 74.000) και λιγότερο ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ (4.852). Σο γεγονόσ αυτό εξθγείται από τον ςχετικά μεγάλο αρικμό 

εποχικϊν προςλιψεων που ζγινε τον Ιοφνιο ςτθν ΠΚΜ, εν αναμονι του πρϊτου 

κφματοσ οδικοφ τουριςμοφ από τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ.  

Ο Αφγουςτοσ, που κατά το τελευταίο δεκαιμερο του φζρνει τισ πρϊτεσ απολφςεισ 

εποχικοφ προςωπικοφ, φαίνεται να ιταν πιο αρνθτικόσ από πλευράσ ιςοηυγίου για 

τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (-4.380 κζςεισ εργαςίασ), ενϊ οι υπόλοιπεσ 

τουριςτικζσ περιφζρειεσ παρουςιάηουν ςθμαντικό κετικό ιςοηφγιο. Σο γεγονόσ αυτό 

προφανϊσ  εξθγείται από τθ χαμθλι προςζλευςθ Βαλκάνιων τουριςτϊν, αφενόσ 

λόγω των περιοριςμϊν που επιβλικθκαν τόςο από τισ χϊρεσ τουσ όςο και από τθν 

Ελλάδα, αφετζρου από  το γενικότερο κλίμα αναςφάλειασ κι αβεβαιότθτασ που 

επθρζαςε και τισ εςωτερικζσ  τουριςτικζσ ροζσ. 

 



                                                         

 

 
Όπωσ είδαμε και ςτον Πίνακα 1, οι πολφ καλζσ επιδόςεισ του φετινοφ Ιουλίου 
ςυνετζλεςαν ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ του κετικοφ ιςοηυγίου οκταμινου για όλθ τθ 
Χϊρα. Η Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει το τζταρτο υψθλότερο κετικό 
ιςοηφγιο οκταμινου με 12.401 κζςεισ εργαςίασ, πίςω από τισ τρείσ κατεξοχιν 
τουριςτικζσ Περιφζρειεσ Νοτίου Αιγαίου, Κριτθσ και Ιονίων Νιςων (Πίνακασ 4, 
Γράφθμα 7). 
 
το τζλοσ του Πίνακα 4  γίνεται θ ςφγκριςθ του Ιςοηυγίου Ροϊν Μιςκωτισ 
Απαςχόλθςθσ οκταμινου για τα ζτθ 2019 και 2020 ςτισ 13 Περιφζρειεσ τθσ Χϊρασ 
και ςτο Γράφθμα 8 απεικονίηονται οι ςυνολικζσ απϊλειεσ ανά Περιφζρεια.  
Η Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίηει τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ  οκταμινου 
(περίπου 43.000 κζςεισ) ςε ςχζςθ με το περυςινό οκτάμθνο, θ Κριτθσ ακολουκεί με 
περίπου 28.000 κζςεισ, θ Αττικι με απϊλειεσ περίπου 27.000 κζςεων και θ Ιονίων 
Νιςων με περίπου 20.000 κζςεισ εργαςίασ. Η Κεντρικι Μακεδονία ακολουκεί ςτθν 
πζμπτθ κζςθ παρουςιάηοντασ  ςυνολικι απϊλεια 19.981 κζςεων εργαςίασ για το 
οκτάμθνο, ςυγκρινόμενθ με το αντίςτοιχο περυςινό (από 32.382 το 2019 ςε 12.401 
το 2020). 
Οι υπόλοιπεσ οκτϊ Περιφζρεισ τθσ Χϊρασ, που δεν ζχουν ιδιαίτερθ εξάρτθςθ από 
τον τουριςμό, εμφανίηουν ςχετικά μικρζσ απϊλειεσ  ςτο ιςοηφγιο τουσ, ςε ςχζςθ με 
το περυςινό οκτάμθνο, ζχοντασ προφανϊσ επθρεαςτεί μόνον από το δίμθνο 
lockdown και από τα μζτρα κοινωνικισ αποςταςιοποίθςθσ ςε εςτίαςθ, ψυχαγωγία 
κλπ, που ιςχφουν ςε όλθ τθ Χϊρα. 



                                                         

 

Πίνακασ 4: Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Περιφζρεια για το 2020                                                                                                                                                                                                
 

Περιφζρεια 
Ιανουαρ Φεβρ. Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτ. 8μθνο 

2020 

8μθνο 
2019 Διαφορά 

Κεντρικισ 
Μακεδονίασ -1.739 3.436 -7.676 1.348 6.571 9.989 4.852 -4.380 12.401 32.382 -19.981 

Αν. Μακεδ.& 
Θράκθσ 207 1.102 -1.089 433 1.533 2.445 1.309 -205 5.735 9.854 -4.119 

Δυτικισ 
Μακεδονίασ -303 -48 -919 -236 460 -898 -778 113 -2.609 -1.250 -1.359 

Ηπείρου -998 979 -1.591 -152 929 1.267 1.374 266 2.074 5.741 -3.667 

Θεςςαλίασ -1.855 1.112 -1.742 611 1.696 1.843 478 -330 1.813 8.388 -6.575 

τερεάσ 
Ελλάδασ -556 1.415 -1.410 357 794 665 2.806 -596 3.475 6.036 -2.561 

Δυτικισ 
Ελλάδασ -552 1.270 -2.156 551 1.486 -428 1.561 -735 997 4.561 -3.564 

Αττικισ -9.011 7.233 -19.125 3.500 10.164 -12.484 -23.835 -2.924 -46.482 -19.254 -27.228 

Πελοποννιςου -1.629 1.645 -3.036 -258 2.134 4.731 4.106 1.510 9.203 13.929 -4.726 

Βορείου 
Αιγαίου -281 239 -443 169 759 647 2.207 -208 3.089 6.743 -3.654 

Νοτίου 
Αιγαίου 235 2.428 563 257 2.738 15.258 34.229 4.758 60.466 103.771 -43.305 

Ιονίων Νιςων -515 1.306 -719 246 1.280 6.014 17.350 3.658 28.620 49.070 -20.450 

Κριτθσ -321 2.750 -2.560 379 2.431 8.519 22.252 3.415 36.865 64.915 -28.050 

Ελλάδα -17.318 24.867 -41.903 7.205 32.975 37.568 67.911 4.342 115.647 284.886 -169.239 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 



                                                         

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 



                                                         

 

 

 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 
4. Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Περιφερειακι 

Ενότθτα τθσ ΠΚΜ. 

τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του ιςοηυγίου ροϊν μιςκωτισ 
απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Περιφερειακι Ενότθτα τθσ ΠΚΜ, τόςο κατά 
τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο, όςο και κατά το οκτάμθνο του 2020 ςυνολικά 
(Πίνακασ 5). 
Όπωσ είχαμε διαπιςτϊςει ςε προθγοφμενεσ Εκκζςεισ, θ κετικι τάςθ του 
Φεβρουαρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, όπου όλεσ οι  Π.Ε.  τθσ ΠΚΜ παρουςίαηαν 
ςθμαντικό κετικό ιςοηφγιο (πλθν τθσ Ημακίασ), διακόπθκε βίαια από τισ ςυνζπειεσ 
τθσ πανδθμίασ και των περιοριςτικϊν μζτρων που ακολοφκθςαν, με αποτζλεςμα το 
ςφνολο των Π.Ε.  τθσ ΠΚΜ να παρουςιάηει αρνθτικό ιςοηφγιο κατά τον μινα 
Μάρτιο (Πίνακασ 5), με μοναδικι εξαίρεςθ τθν Π.Ε. Χαλκιδικισ και ζνα ςχετικά 
χαμθλό κετικό ιςοηφγιο κατά τον μινα Απρίλιο. 
Ο  Μάιοσ  χαρακτθρίςτθκε από τθ ςταδιακι επιςτροφι  ςτθν κανονικότθτα των 
επιχειριςεων εςτίαςθσ, αναψυχισ και τουριςμοφ, με αποτζλεςμα όλεσ οι Π.Ε. τθσ 
ΠΚΜ να εμφανίηουν κετικό ιςοηφγιο (Πίνακασ 5), με κορυφαίεσ τθν Π.Ε. Πζλλασ 
(1.779), τθν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ (1.592) και τθν Π.Ε. Χαλκιδικισ (1.488), ενϊ ο 
Ιοφνιοσ επιβεβαίωςε τθν ανακζρμανςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου, με τισ κατϋεξοχιν 



                                                         

 

τουριςτικζσ  Π.Ε. τθσ ΠΚΜ,  Χαλκιδικι (8.834 κζςεισ), Πζλλα (2.796), Πιερία (1.849), 
αλλά και τθν αγροτικι Ημακία, να ςυμβάλουν αποφαςιςτικά ςτο κετικό ιςοηφγιο 
των 9.989 κζςεων τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  
Ο Ιοφλιοσ, που όπωσ είδαμε νωρίτερα ιταν ιςτορικά ο καλφτεροσ τθσ δεκαετίασ για 
τθ Χϊρα, με κετικό ιςοηφγιο 67.911 κζςεων εργαςίασ, απεδείχκθ ζνασ πολφ καλόσ 
μινασ τόςο για τθν ΠΚΜ ςυνολικά, όςο και για τισ τρείσ τουριςτικζσ Π.Ε. τθσ 
(Χαλκιδικι, Πιερία, Πζλλα), αφοφ εμφάνιςε κετικό ιςοηφγιο 4.852 κζςεων 
εργαςίασ, ζναντι -1.249 του Ιουλίου 2019, ςυνειςφζροντασ δθλαδι 6.101 επιπλζον 
κζςεισ (Πίνακασ 6, Γράφθμα 9). τθν ουςία, ο Ιοφλιοσ αποκατζςτθςε μζροσ των 
προςλιψεων που δεν ζγιναν τον Μάιο, με αποτζλεςμα κυρίωσ θ Χαλκιδικι με 
6.766 κζςεισ (1.912 πζρυςι), θ Πιερία με 1.265 κζςεισ (373 πζρυςι) και θ Πζλλα με 
1.805 κζςεισ (1.546 πζρυςι) να είναι οι πιο ωφελθμζνεσ του μινα. 
 

Ο Αφγουςτοσ, όπωσ είδαμε ςε προθγοφμενθ ενότθτα, απεδείχκθ αρνθτικόσ από 

πλευράσ ιςοηυγίου για τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ με -4.380 κζςεισ 

εργαςίασ (ζναντι κετικοφ 239 κζςεων πζρυςι), γεγονόσ που αφενόσ  εξθγείται από 

τθ χαμθλότερθ τθσ αναμενόμενθσ προςζλευςθ Βαλκάνιων τουριςτϊν, που οδιγθςε 

ςε πρόωρο κλείςιμο πολλϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων, αφετζρου από τθ 

ματαίωςθ τθσ φετινισ διοργάνωςθσ τθσ ΔΕΘ. Ωσ αποτζλεςμα του τελευταίου 

(Πίνακασ 6, Γράφθμα 10), κυρίωσ θ Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ εμφανίηει ςυνολικι 

απϊλεια 3.892 κζςεων εργαςίασ ςε ςχζςθ με πζρυςι (από 3.441 το 2019, ςε 549 

εφζτοσ), θ Χαλκιδικι απϊλεια 676 κζςεων (από -2.156 το 2019, ςε -2.832 εφζτοσ), 

οι υπόλοιπεσ Π.Ε. μικρότερεσ απϊλειεσ και μόνο θ Π.Ε. Κιλκίσ μικρι βελτίωςθ          

(από -41, ςε -15).  

υνολικά και ςυγκρίνοντασ το οκτάμθνο του 2020 (Γράφθμα 11) με το αντίςτοιχο 
περυςινό, θ  Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ςθμειϊνει κετικό ιςοηφγιο 12.401 
κζςεων εργαςίασ ςτο  τρζχον ζτοσ, ζναντι κετικοφ ιςοηυγίου 32.382 κζςεων 
εργαςίασ του οκταμινου του 2019, καταγράφοντασ μια ςυνολικι απϊλεια 19.981 
κζςεων εργαςίασ, που κα μποροφςε εφλογα να αποδοκεί ςτισ μζχρι τϊρα 
επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ.  
Εντόσ τθσ ΠΚΜ (Γράφθμα 12), τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ ςε κζςεισ εργαςίασ,  ςε 
ςχζςθ με το περυςινό οκτάμθνο, εμφανίηει θ Π.Ε.  Χαλκιδικισ με 8.701 κζςεισ, 
δεφτερθ  θ Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ με 7.603 απολεςκείςεσ κζςεισ και τρίτθ θ Π.Ε. 
Πιερίασ με 2.660 κζςεισ.   
Οι υπόλοιπεσ Π.Ε., λόγω των χαρακτθριςτικϊν του παραγωγικοφ ιςτοφ τουσ και τθσ 

ελάχιςτθσ εξάρτθςισ τουσ από τον κερινό τουριςμό, εμφανίηουν ςχετικά μικρζσ 

απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ ςε ςχζςθ με το περυςινό οκτάμθνο, με τθν Ημακία να 

εμφανίηει μικρά κζρδθ (29 κζςεισ). 

 



                                                         

 

Πίνακασ 5: Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Π.Ε. τθσ ΠΚΜ  για Ιαν.- Αφγ. 2020 
 

Περιφερειακι 
Ενότθτα 

Ιανουαρ. Φεβρ. Μάρτιοσ Απρίλιοσ Μάιοσ Ιοφνιοσ Ιοφλιοσ Αφγουςτ. 
Ιςοηφγιο 
8μινου 

2020 

Ιςοηφγιο 
8μινου 

2019 

Διαφορά  
2020-
2019 

Ημακίασ -269 -86 -496 427 694 1.468 1.710 -607 2841 2.812 29 

Θεςςαλονίκθσ -707 1.765 -4.651 455 1.592 -4.245 -6.380 549 -11622 -4.019 -7.603 

Κιλκίσ 110 167 -60 33 123 -185 38 -15 211 403 -192 

Πζλλασ -379 137 -1.591 -122 1.779 2.796 1.805 -1.129 3296 3.876 -580 

Πιερίασ -598 493 -718 98 554 1.849 1.265 -429 2514 5.174 -2.660 

ερρϊν -66 226 -197 264 341 -528 -352 83 -229 45 -274 

Χαλκιδικισ 170 734 37 193 1.488 8.834 6.766 -2.832 15390 24.091 -8.701 

φνολο ΠΚΜ -1.739 3.436 -7.676 1.348 6.571 9.989 4.852 -4.380 12401 32.382 -19.981 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 



                                                         

 

 
Πίνακασ 6: Ιςοηφγιο Ροϊν μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα ανά Π.Ε. 
τθσ ΠΚΜ-φγκριςθ Ιουλ.& Αυγ. 2019-2020 
 

Περιφερειακι 
Ενότθτα 

Ιοφλιοσ 
2020 

Ιοφλιοσ 
2019 

Αφγουςτ. 
2020 

Αφγουςτ. 
2019 

Ημακίασ 1.710 2.009 -607 -423 

Θεςςαλονίκθσ -6.380 -6.725 549 3.441 

Κιλκίσ 38 70 -15 -41 

Πζλλασ 1.805 1.546 -1.129 -786 

Πιερίασ 1.265 373 -429 -215 

ερρϊν -352 -434 83 419 

Χαλκιδικισ 6.766 1.912 -2.832 -2.156 

φνολο ΠΚΜ 4.852 -1.249 -4.380 239 
Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 



                                                         

 

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 



                                                         

 

 

 

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 

5. Σα Δυναμικότερα Επαγγζλματα ςτθ Χϊρα κατά τον Αφγουςτο 

τα παρακάτω Γραφιματα απεικονίηονται τα δζκα επαγγζλματα-ανά τατιςτικι 

Σαξινόμθςθ Επαγγελμάτων (ΣΕΠ) -με τα υψθλότερα κετικά ιςοηφγια προςλιψεων 

– αποχωριςεων, για το μινα Αφγουςτο του 2019 και του 2020, ςε ολόκλθρθ τθ 

Χϊρα, κακϊσ και οι ΚΑΔ με τισ πζντε υψθλότερεσ και τισ πζντε χαμθλότερεσ 

επιδόςεισ για τον ίδιο μινα.                                                                          

Όπωσ διακρίνουμε ςτο Γράφθμα 13, κατά τον φετινό Αφγουςτο,  οι ειδικότθτεσ  

‘Κακθγθτζσ- Δάςκαλοι’ με 3.462 κζςεισ,  ‘Οι Τπάλλθλοι Γραφείου’ με 2.606 κζςεισ 

και οι ‘υςκευαςτζσ- Κονςερβοποιοί’ με 2.583 κζςεισ, ιταν τα τρία πιο δυναμικά 

επαγγζλματα.  



                                                         

 

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

 
υγκρίνοντασ τα παραπάνω με τον περυςινό Αφγουςτο (Γράφθμα 14), παρατθροφμε 
ότι το κορυφαίο ςε δυναμιςμό επάγγελμα πζρυςι ιταν ‘Διάφοροι Καλλιτζχνεσ’ με 
2.971 κζςεισ, αποτυπϊνοντασ τισ ποικίλεσ καλλιτεχνικζσ, πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ 
εκδθλϊςεισ που παραδοςιακά ςυμβαίνουν κατά τον ςυγκεκριμζνο μινα. Λόγω τθσ 
πανδθμίασ και των αυςτθρϊν μζτρων αποςταςιοποίθςθσ το επάγγελμα αυτό δεν 
εμφανίηεται πλζον ςτα φετινά δυναμικά επαγγζλματα του Αυγοφςτου, ενϊ τα 
υπόλοιπα τθσ δεκάδασ είναι ςτα αναμενόμενα επίπεδα.  
 

 Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 



                                                         

 

το Γράφθμα 15, απεικονίηονται οι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) με τα 

πζντε (5) πιο κετικά ιςοηφγια προςλιψεων – απολφςεων  μθνόσ Αυγοφςτου  2020. 

Όπωσ παρατθροφμε, τα υψθλότερα κετικά ιςοηφγια για τον μινα προζρχονται από 

τουσ ΚΑΔ: 

 ‘Εκπαίδευςθ’ με 4.946 κζςεισ,ζναντι  6.514 πζρυςι που ιταν πάλι ςτθν 1θ 

κζςθ, 

 ‘Καταλφματα’ με 3.632 κζςεισ, ζναντι -2.988 πζρυςι που ιταν ο ΚΑΔ με το 

πιο αρνθτικό ιςοηφγιο, 

 ‘Χονδρικό Εμπόριο’  με 2.473 κζςεισ, ζναντι 2.015 πζρυςι που ιταν πάλι ςτθ 2θ 

κζςθ.    

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

Αντίςτοιχα ςτο Γράφθμα 16, απεικονίηονται οι Κωδικοί Αρικμοί Δραςτθριότθτασ 

(ΚΑΔ) με τα πζντε (5) πιο αρνθτικά ιςοηφγια προςλιψεων – απολφςεων μθνόσ 

Αυγοφςτου  2020.  Όπωσ παρατθροφμε, τα πιο αρνθτικά ιςοηφγια του μινα 

προζρχονται από:   

 ‘Τπθρεςίεσ εςτίαςθσ’ με -5.101 κζςεισ (ζναντι -2.551 πζρυςι), 

 ‘Ακλθτιςμόσ ,Διαςκζδαςθ, Ψυχαγωγία’  με -1.139 κζςεισ (ζναντι 559 πζρυςι 

που ιταν το 4ο κετικότερο ιςοηφγιο του μινα), 



                                                         

 

 ‘Δραςτθριότθτεσ κεντρ. γραφείων, παροχισ ςυμβουλϊν διαχείρ. κλπ’ με         

-1.073 κζςεισ , 

 ‘Βιομθχανία τροφίμων’ με -1.056 κζςεισ (ζναντι -601 πζρυςι).  

 

Πθγι: ΕΡΓΑΝΗ, Επεξεργαςία: ΜΔΑΑΕ τθσ ΠΚΜ 

Δεδομζνου ότι θ πανδθμία εξακολουκεί να επθρεάηει τθν παγκόςμια οικονομία και 
φαίνεται μάλιςτα να βρίςκεται ςε φκινοπωρινι ζξαρςθ ςτθ Χϊρα μασ, με μεγάλο 
ενδιαφζρον αναμζνονται οι επιπτϊςεισ που κα ζχει ςτθν απαςχόλθςθ το νζο 
πρόγραμμα δθμιουργίασ 100.000 κζςεων εργαςίασ, που εξιγγειλε ο 
Πρωκυπουργόσ Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ από τθ Θεςςαλονίκθ, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ 345 εκατ. ευρϊ, που κα ξεκινιςει τθν 1θ Οκτωβρίου και κα 
επιδοτεί τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του νζου εργαηόμενου για 6 μινεσ. 

Νικόλαοσ Γ. Πόδασ                                                                                            
Εμπειρογνϊμων ΜΔΑΑΕ τθσ                                                                                         
Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

θμ.: Αναλυτικά ςτοιχεία για κρίςιμα μεγζκθ και τάςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ, κακϊσ και για 

τον δυναμιςμό κλάδων και επαγγελμάτων  για το 2019, ανά Περιφζρεια, Περιφερειακι 

Ενότθτα και Διμο, μπορείτε να βρείτε ςτθν εξαιρετικά χριςιμθ και διαδραςτικι πλατφόρμα 

του Εκνικοφ ΜΔΑΑΕ του ΕΙΕΑΔ, τθν οποία επιμελοφνται ο Επιςτθμονικά Τπεφκυνοσ του 

Ζργου Δρ ταφροσ Γαβρόγλου και ο ερευνθτισ Δρ Βάιοσ Κϊτςιοσ. 

https://lmd.eiead.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2020 

https://lmd.eiead.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2020
https://lmd.eiead.gr/%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-2020

