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Πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηήξημε εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

  
ΔΠΙΣΚOΠΗΣΗ    

- Η ρψξα ζεκεηψλεη αμηνζαχκαζηεο επ ηδφζεηο ζηνλ έιεγρν ηεο δηάδνζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. ηε βάζε απηή, έρνπλ αξρίζεη λα 
αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ε θάζε θάζε αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο, εθαξκφδνληαη 
κέηξα ζηήξημεο ησλ επ ηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πιήηηνληαη. Καζψο ζα απνθαζίζηαηαη θάπνηαο κνξθήο θαλνληθφηεηα, ζα αξρίζεη 
λα αλαθάκπηεη ζηαδηαθά ν ηδίξνο ησλ επ ηρεηξήζεσλ. Όπσο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ζηηο 20/05/2020, νη επ ηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο κεησκέλνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, κε ηηο απψιεηεο ζην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα θαιχπηνληαη θαηά 
60% απφ ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο βξαρπρξφληαο εξγαζίαο «πλ -Εξγαζία». Σν πξφγξακκα απηφ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 
θνηλνηηθφ πξφγξακκα SURE, απφ ην νπνίν πξνβιέπεηαη εηζξνή €1,4 δηζ. γηα ηελ Ειιάδα, γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο 
επέθηαζεο εζληθψλ ζρεκάησλ γηα εξγαζία κε κεησκέλν σξάξην. Οη πφξνη απηνί ζα ζπκπιεξψλνληαη θαηά ην δνθνχλ κε επ ηδφκαηα αλεξγ ίαο 

(αθφκε θαη γηα φζνπο δελ ζα πξνζιεθζνχλ θέηνο ζηνλ ηνπξηζκφ), ην πξφγξακκα ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο, θαη άιινπο πφξνπο 
θαζψο ελεξγνπνηνχληαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα αλάθακςεο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο.  

- Η αλεξγία αλακέλεηαη, πάλησο, λα δηακνξθσζεί θνληά ζην 20% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηά κέζν φξν ην 2020 απφ 17,2%  ην 2019, κε ηελ 

απαζρφιεζε ζε κέζνπο φξνπο λα κεηψλεηαη θαηά 3,7%, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Επξσπατθήο Επ ηηξνπήο. Απηφ ζεκαίλεη κηα κείσζε 
ηεο απαζρφιεζεο θαηά 155 ρηι. άηνκα αξρή-ηέινο ην 2020, κε ηε κηζζσηή απαζρφιεζε λα κεηψλεηαη θαηά 101 ρηι. θαη ηνπο 
απηναπαζρνινχκελνπο, πνπ απνηεινχλ δηαρξνληθά ην 35% ηεο απαζρφιεζεο, θαηά 54 ρηι. Σν παξφλ δειηίν εθηηκά φηη απφ ηα 101 ρηι. άηνκα 
πνπ ζα κεησζεί ε κηζζσηή απαζρφιεζε, νιφθιεξε ζηνλ  ηδησηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, πεξίπνπ 13 ρηι. ζα είλαη ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 88 ρηι. ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο θάζε θιάδνπ πξηλ ηελ ηξέρνπζα θξίζε. Η νηθνλνκία, φκσο, 
παξνπζηάδεη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, ηδίσο ζηνλ ηνπξηζκφ, κε πνιχ κεγαιχηεξε απαζρφιεζε ηνπο κήλεο Μάξηην έσο Ινχιην πνπ ζηαδηαθά 
απνθιηκαθψλεηαη ηνπο θζηλνπσξηλνχο κήλεο. ην παξφλ δειηίν, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα κεηξεζεί επ ίζεο ε δηφγθσζε ηεο αλεξγίαο πνπ 
αλακέλεηαη ηνπο κήλεο αηρκήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν ηεο κεληαίαο εμέιημεο ησλ θαζαξψλ πξνζιήςεσλ απφ πξνεγνχκελα ρξφληα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΕΡΓΑΝΗ, γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνπο ινηπνχο θιάδνπο (εθηφο θαηαιπκάησλ θαη εζηίαζεο). Έηζη, αλαδεηθλχεηαη  ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ην 2020. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη, ζηελ 
πεξίνδν Μαξηίνπ - Ινπιίνπ 2020 νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ζηνλ ηνπξηζκφ ζα είλαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2019 θαηά 
224 ρηι. άηνκα, θαη ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο θαηά 141 ρηι. άηνκα, δειαδή ζπλνιηθά 365 ρηι. άηνκα πεξίπνπ. Αλ ζε απηνχο πξνζηεζνχλ νη 
αλαινγνχληεο απηναπαζρνινχκελνη, ην ζχλνιν ησλ πιεηηφκελσλ απφ ηελ λέα αλεξγία ζπκπνιηηψλ καο ζα αλέιζεη ζε πεξίπνπ 580 ρηι. άηνκα 

γηα 5 κήλεο. Σν ζηνίρεκα ηεο πνιηηείαο ζηελ πξνθεηκέλε ζπγθπξία είλαη λα ζηεξίμεη ηελ απαζρφιεζε ψζηε λα πεξηνξηζζεί ε αλεξγία πνπ 
πξνβιέπεηαη. Καη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθή ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ησλ €1,4 δηζ. ηνπ πξνγξάκκαηνο SURE, νη νπνίνη αλαινγνχλ 
πεξίπνπ ζε €483 αλά άηνκν γηα 5 κήλεο. Σν θνηλσληθά βέιηηζην ζα είλαη ηα ρξήκαηα απηά λα κελ γίλνπλ επ ηδφκαηα αλεξγίαο, αιιά επ ηδφκαηα 
εξγαζίαο, έηζη ψζηε νη επ ηρεηξήζεηο κε κεησκέλν ηδίξν λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζθέξνληαο θαη δηαηεξψληαο φζεο πεξηζζφηεξεο 
ζέζεηο εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ έζησ θαη, πξνζσξηλά, κεησκέλνπ σξαξίνπ. Η θξίζε ηνπ COVID-19 έθεξε θαη πάιη ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

αληηκέησπε κε ην αδηέμνδν ηεο ππεξθνξνινγεκέλεο κηζζσηήο εξγαζίαο, πνπ επ ηβαξχλεηαη θαη κε πςειφ κε κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο εξγαζίαο, 
αδηέμνδν πνπ εληείλεηαη ελφςεη ηεο βαζηάο χθεζεο θαη θξίζεο. Σα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη δηακνξθσκέλα 
ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα δηιήκκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ. Πξέπεη λα ππάξρεη, πάληα, θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα επ ηδηψμνπλ λα βξνπλ 
εξγαζία θαη αληηθίλεηξν γηα ηνπο εξγνδφηεο λα νδεγεζνχλ άλεπ ελαιιαθηηθψλ ζηελ επηινγή ησλ απ νιχζεσλ, ή λα θαηαζηξαηεγήζνπλ ην 
ζχζηεκα θξαηηθψλ παξνρψλ. Γη’ απηφ θαη ν COVID-19 θαη ην πξφγξακκα SURE θέξλνπλ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πξν ησλ επζπλψλ 

ηνπο, ψζηε λα επ ηδείμνπλ ππεπζπλφηεηα απ έλαληη ζηελ θνηλσλία, ξεαιηζκφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, επ ηρεηξήζεσλ θαη 
εξγαδνκέλσλ, θαη φρη άιιε κηα αηειέζθνξε δηακάρε. Σν πψο ζα αληηκεησπηζζεί ε χθεζε θέηνο, απνηειεί πξφθξηκα γηα ηελ επφκελε κέξα, 
ψζηε λα επ ηζηξέςνπκε ζε κηα δπλακηθή νηθνλνκία ρσξίο ζηξεβιψζεηο, αθήλνληαο π ίζσ κηα νηθνλνκία θαη έλα αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ δελ 
κπνξεί λα μεθχγεη απφ ηελ αζζεληθή αλάπηπμε. 

- Πηψζε 47% παξνπζίαζαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 νη πσιήζεηο ησλ επ ηρεηξήζεσλ ζε αλαζηνιή, κε ηε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε λα θαηαγξάθεηαη 
ζηνπο θιάδνπο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο επηρεηξήζεηο (κείσζε θαηά 67,3%) θαη θαηαιπκάησλ (κείσζε θαηά 64,2%). Αληίζεηα, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ παξέκεηλε ζε ζεηηθφ έδαθνο θαηά ηνλ ίδην κήλα (αχμεζε θαηά 3,2% θαη 5% ζπλνιηθά ην 1ν 
ηξίκελν ηνπ 2020), φκσο ε ηάζε απηή αλακέλεηαη λα αλαθνπεί, θαζψο νη πξνζδνθίεο ζηε βηνκεραλία ππνρψξεζαλ ζεκαληηθά ηνλ Απξίιην ηνπ 
2020. Σελ ίδηα ψξα, νη επ ηπηψζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ απνηππψλνληαη ήδε ζηα κεησκέλα έζνδα θαη ηηο απμεκέλεο δαπάλεο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, κε ην πξσηνγελέο απνηέιεζκα λα δηακνξθψλεηαη ην δηάζηεκα Ιαλ – Απξ 2020 ζε έιιεηκκα 
χςνπο €1.506 εθαη., έλαληη ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο πιεφλαζκα €783 εθαη. 

 Πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ησλ 
θαζαξώλ πξνζιήςεσλ ζην ζύλνιν 
ηεο νηθνλνκίαο ην 2020  
(ΕΡΓΑΝΗ, Αππ. 2020 και εκηιμήζειρ 
ΣΕΒ) 
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Ο νδηθόο ράξηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
ηεο αλεξγίαο ιόγσ COVID-19 

 

ε κέζε εηήζηα βάζε, ε αλεξγία δηακνξθψζεθε ην 

2019 ζε 17,2% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. ε ζχλνιν 

4.706,4 ρηι. εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη απαζρνινχκελνη 

αλήιζαλ ζε 3.894,6 ρηι. θαη νη άλεξγνη ζε 811,8 ρηι., 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ κε βάζε ηελ Έξεπλα 

Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. Με ηελ ππφζεζε φηη ε 

απαζρφιεζε ζα κεησζεί θαηά 3,7% ην 2020 (φπσο ζην 

ζελάξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) θαη ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζα δηακνξθσζεί, κε βάζε πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία γηα Ιαλ – Φεβ 2020 θαη πξνβνιέο γηα ηελ 

πεξίνδν Μαξ – Γεθ 2020 κε βάζε ηελ ηάζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ πεξίνδν Ιαλ 2014 – Φεβ 2020, 

ηφηε ζε εηήζηα βάζε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα 

δηακνξθσζεί ζε 4.674,8 ρηι., νη απαζρνινχκελνη ζε 

3.752 ρηι. θαη νη άλεξγνη ζε 922,8 ρηι., κε ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο λα αλέξρεηαη ζε 19,7% (19,9% είλαη ε 

πξφβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο, Γ01).  

Γεδνκέλνπ φηη ην δηάζηεκα Ιαλ – Φεβ 2020 ε 

απαζρφιεζε απμήζεθε θαηά 1,2% θαη κε ηελ ππφζεζε 

φηη ε κεγαιχηεξε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζα 

θαηαγξαθεί απφ ηνλ Μάξηην έσο ηνλ Μάην (-5,5%), 

πξνθχπηεη φηη ζην ηέινο ηνπ 2020, ν αξηζκφο ησλ 

απαζρνινπκέλσλ ζα είλαη κεησκέλνο θαηά 155 ρηι. 

πεξίπνπ ζε ζχγθξηζε κε ην ηέινο ηνπ 2019. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη, δηαρξνληθά, ην πνζνζηφ ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ είλαη 35% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ 

(μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα) ζην ζχλνιν ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο είλαη πεξίπνπ 13% (ζηνηρεία έξεπλαο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 2019), ε κείσζε ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαηά 155 ρηι. αλαιχεηαη ζε κείσζε 

κηζζσηψλ θαηά 101 ρηι., εθ ησλ νπνίσλ 13 ρηι. απφ 

ηνλ ηνπξηζκφ θαη 88 ρηι. απφ ηνπο ινηπνχο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκίαο, θαη απηναπαζρνινπκέλσλ θαηά 54 ρηι. 

πεξίπνπ (155 ρηι. Υ 35%). Σέινο, γίλεηαη ε ππφζεζε 

φηη ε κείσζε απηή αθνξά απαζρνινχκελνπο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ε απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ζα παξακείλεη ακεηάβιεηε.  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΗ, νη 

θαζαξέο πξνζιήςεηο (κηζζσηνί κε ζπκβάζεηο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ην 2019 ήηαλ 127,6 ρηι., εθ ησλ 

νπνίσλ 28,7 ρηι. ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 98,9 ρηι. ζηνπο 

ινηπνχο θιάδνπο. Δπνκέλσο, κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

ππνζέζεηο θαη ζε ζρέζε κε έλα «θαλνληθφ» (ρσξίο 

COVID-19) 2019, ε νηθνλνκία ην 2020  ζα απσιέζεη 

228,6 (127,6+101) ρηι. ζέζεηο εξγαζίαο, εθ ησλ 

νπνίσλ 41,7 ρηι. (28,7+13) ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 186,9 

(98,9+88) ρηι. ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΡΓΑΝΗ, νη θαζαξέο πξνζιήςεηο 

(κηζζσηνί κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ) 

ην 2019 ήηαλ 127,6 ρηι., εθ ησλ νπνίσλ 

28,7 ρηι. ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 98,9 ρηι. ζηνπο 

ινηπνχο θιάδνπο. ε ζρέζε κε έλα 

«θαλνληθφ» (ρσξίο COVID-19) 2019, ε 

νηθνλνκία ην 2020  πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απσιέζεη 228,6 (127,6+101) ρηι. ζέζεηο 

εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ 41,7 ρηι. 

(28,7+13) ζηνλ ηνπξηζκφ θαη 186,9 

(98,9+88) ρηι. ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο. 
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  Γ01: Πξόβιεςε γηα ηε εμέιημε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ην 2020 
(ΕΛΣΤΑΤ, Φεβ. 2020 και εκηιμήζειρ ΣΕΒ) 

 
Απαζρνινύκελ νη Άλ εξγνη Δξγαηηθό δπλ ακηθό % αλ εξγίαο 

Ιαλ-18 3.756,6 993,4 4.750,0 20,9% 

Φεβ-18 3.655,2 1.037,0 4.692,2 22,1% 

Μαξ-18 3.768,6 973,6 4.742,2 20,5% 

Απξ-18 3.801,0 941,3 4.742,4 19,8% 

Ματ-18 3.840,1 913,1 4.753,2 19,2% 

Ινπλ-18 3.919,7 862,5 4.782,2 18,0% 

Ινπι-18 3.885,3 877,1 4.762,5 18,4% 

Απγ-18 3.860,7 895,9 4.756,5 18,8% 

επ-18 3.932,3 837,1 4.769,4 17,6% 

Οθη-18 3.883,1 862,4 4.745,5 18,2% 

Ννε-18 3.793,6 914,3 4.707,9 19,4% 

Γεθ-18 3.831,0 853,8 4.684,8 18,2% 

Σύλ νιν 2018 3.827,3 913,5 4.740,7 19,3% 

Ιαλ-19 3.785,5 924,9 4.710,4 19,6% 

Φεβ-19 3.758,9 928,0 4.687,0 19,8% 

Μαξ-19 3.846,3 844,0 4.690,4 18,0% 

Απξ-19 3.884,3 852,6 4.736,9 18,0% 

Ματ-19 3.957,8 795,7 4.753,4 16,7% 

Ινπλ-19 3.989,3 743,0 4.732,2 15,7% 

Ινπι-19 3.918,1 784,7 4.702,7 16,7% 

Απγ-19 3.956,6 780,9 4.737,5 16,5% 

επ-19 3.986,2 751,9 4.738,1 15,9% 

Οθη-19 3.928,9 763,6 4.692,5 16,3% 

Ννε-19 3.859,2 796,9 4.656,1 17,1% 

Γεθ-19 3.864,2 774,8 4.639,0 16,7% 

Σύλ νιν 2019 3.894,6 811,8 4.706,4 17,2% 

Ιαλ-20 3.857,1 800,5 4.657,6 17,2% 

Φεβ-20 3.779,2 771,6 4.550,9 17,0% 

Μαξ-20 3.654,0 1.042,7 4.696,7 21,1% 

Απξ-20 3.651,2 1.043,7 4.694,9 20,2% 

Ματ-20 3.720,3 972,9 4.693,3 18,7% 

Ινπλ-20 3.789,8 901,7 4.691,5 18,0% 

Ινπι-20 3.761,4 928,5 4.689,8 19,5% 

Απγ-20 3.798,3 889,8 4.688,1 18,6% 

επ-20 3.826,7 859,6 4.686,4 18,0% 

Οθη-20 3.771,7 912,9 4.684,7 19,2% 

Ννε-20 3.704,8 978,1 4.682,9 20,6% 

Γεθ-20 3.709,6 971,7 4.681,3 20,4% 

Σύλ νιν 2020 3.752,0 922,8 4.674,8 19,7% 

εκ.: Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα κεησζεί θαηά 3,7% ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2019 (πξφβιεςε Πξνγξάκκαηνο 

ηαζεξφηεηαο 2020). Γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ηνλ Μάξηην ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζα κεησζεί θαηά 5%, ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην θαηά 6%, ηνλ 

Ινχλην θαηά 5% θαη απφ ηνλ Αχγνπζην έσο ηνλ Γεθέκβξην θαηά 4%. Γηα ην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γίλεηαη πξνβνιή γηα ην δηάζηεκα Μαξ – 
Γεθ 2020, κε βάζε ηελ ηάζε πνπ δηακνξθψλεηαη ηελ πεξίνδν Ιαλ 2014 – Φεβ 2020. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ.   
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Η απαζρφιεζε, βεβαίσο, ζηελ Διιάδα έρεη έληνλεο 

επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Μπνξεί ε ζπλνιηθή κείσζε 

ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζκό λα ππνινγίδεηαη ζε 

13 ρηι. άηνκα ζην ηέινο ηνπ 2020, απηφ φκσο ζα είλαη 

ην απνηέιεζκα κεγάισλ απμνκεηψζεσλ ηεο 

απαζρφιεζεο, κε αχμεζε ηεο επνρηθήο απαζρφιεζεο 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη αληίζηνηρε κείσζε ην 

θζηλφπσξν (Γ02). πλεπψο, κεζνζηαζκηθά ζην 

ζχλνιν ηνπ έηνπο ε κείσζε ζα είλαη κεγαιχηεξε. 

πλήζσο, ζε «θαλνληθά» έηε, φπσο ην 2019, νη 

θαζαξέο πξνζιήςεηο ζηνλ ηνπξηζκφ απμάλνληαη 

ζσξεπηηθά απφ Φεβξνπάξην κέρξη Ινχιην θαηά 269,4 

ρηι. άηνκα, θαη κεηψλνληαη αληηζηνίρσο ηνπο 

θζηλνπσξηλνχο κήλεο, θαζψο θεχγνπλ νη μέλνη 

ηνπξίζηεο θαη θιείλνπλ ηα αληίζηνηρα θαηαιχκαηα θαη 

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο. 

 

Φέηνο έρνπκε ήδε αξλεηηθφ ηζνδχγην 

πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ ζηνλ 

ηνπξηζκφ ην δηάζηεκα Ιαλ – Απξ θαηά 20,5 

ρηι. ζέζεηο (έλαληη 100,1 ρηι. θαζαξψλ 

πξνζιήςεσλ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 

2019). Λφγσ ηνπ lockdown εθηηκάηαη φηη νη 

θαζαξέο πξνζιήςεηο ηνλ Μάην ζα είλαη 

κεδεληθέο, ελψ απφ ηνλ Ινχλην έσο ηνλ 

Αχγνπζην πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη 50% 

κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 2019 θαη ν 

θχξηνο φγθνο ηνπο ζα κεηαηνπηζηεί απφ ηνλ 

Απξίιην θαη ηνλ Μάην, πνπ ήηαλ ζπλήζσο, 

ζηνλ Ινχιην θαη ηνλ Αχγνπζην. 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θέηνο έρνπκε ήδε απφ ηνλ 

Ιαλνπάξην κέρξη ηνλ Απξίιην αξλεηηθφ ηζνδχγην 

πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ θαηά 20,5 ρηι. ζέζεηο 

(έλαληη 100,1 ρηι. θαζαξψλ πξνζιήςεσλ ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ 2019). Λφγσ ηνπ lockdown εθηηκάηαη φηη 

νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ηνλ Μάην ζα είλαη κεδεληθέο.  
 

Γ02: Ιζνδύγην πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ 
(ΕΡΓΑΝΗ, Αππ. 2020) 

Τνπξηζκόο 

 

 
Λνηπνί θιάδνη (πιελ εθπαίδεπζεο) 

 

 

Απφ ηνλ Ινχλην έσο ηνλ Αχγνπζην νη θαζαξέο 

πξνζιήςεηο πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη 50% κεησκέλεο 

ζε ζρέζε κε ην 2019. Ο θχξηνο φγθνο ησλ θαζαξψλ 

πξνζιήςεσλ ζα κεηαηνπηζηεί απφ ηνλ Απξίιην θαη ηνλ 

Μάην, πνπ ήηαλ ζπλήζσο, ζηνλ Ινχιην θαη ηνλ 

Αχγνπζην. Δηδηθφηεξα, ηνλ Ινχλην εθηηκάηαη φηη ζα 

θαιπθζεί ην 50% ησλ ζέζεσλ πνπ ράζεθαλ ηνλ 

Μάξηην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2019. Σνλ 

Ινχλην, Ινχιην θαη Αχγνπζην ζα έρεη θαιπθζεί ην 50% 

ησλ ζέζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην δηάζηεκα Απξ – 

Μάη 2019, δειαδή 50% X 160 ρηι. = 80 ρηι. ζέζεηο, εθ 

ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ζα θαιπθζεί ηνλ 

Ινχιην, φηαλ ζα έρνπλ αξζεί πιήξσο ηα κέηξα 

πεξηνξηζκνχ (20 ρηι. ηνλ Ινχλην, 40 ρηι. ηνλ Ινχιην θαη 

20 ρηι. ηνλ Αχγνπζην). Απφ ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ 
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Ννέκβξην ηα ηζνδχγηα ζα είλαη αξλεηηθά, 

αθνινπζψληαο αλάινγε πνξεία κε ην 2019. Με βάζε 

απηέο ηηο ππνζέζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην 

βαζηθφ ζελάξην γηα ηελ πνξεία ησλ θαζαξψλ 

πξνζιήςεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ ην 2020, ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο πξνβιέπεηαη ρνλδξηθά αξλεηηθφ ηζνδχγην 

πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ  θαηά 13 ρηι. ζέζεηο 

έλαληη ζεηηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά 28,7 ρηι. ζέζεηο ην 2019. 

 

 

Δθηηκάηαη φηη ζην δηάζηεκα Μαξ – Ινπι 

2020, 224 ρηι. άηνκα, πνπ ζα δνχιεπαλ 

θαλνληθά, δελ ζα βξνπλ δνπιεηά ζηνλ 

ηνπξηζκφ, αξηζκφο πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί 

κεηαμχ 194 θαη 254 ρηι. αηφκσλ. ην ηέινο 

ηνπ έηνπο πξνβιέπεηαη ρνλδξηθά αξλεηηθφ 

ηζνδχγην πξνζιήςεσλ – απνρσξήζεσλ  

θαηά 13 ρηι. ζέζεηο έλαληη ζεηηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαηά 28,7 ρηι. ζέζεηο ην 2019. 

 

 

ε έλα πην απαηζηφδνμν ζελάξην, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη 

ηνλ Ινχλην ζα θαιπθζεί ην 25% ησλ ζέζεσλ πνπ 

ράζεθαλ ηνλ Μάξηην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ Μάξηην ηνπ 

2019 θαη απφ ηνλ Ινχλην έσο ηνλ Αχγνπζην νη θαζαξέο 

πξνζιήςεηο ζα είλαη 75% κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

2019. Αληίζεηα, ζε έλα πην αηζηφδνμν ζελάξην, γίλεηαη ε 

ππφζεζε φηη ηνλ Ινχλην ζα θαιπθζεί ην 75% ησλ 

ζέζεσλ πνπ ράζεθαλ ηνλ Μάξηην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2019 θαη απφ ηνλ Ινχλην έσο ηνλ Αχγνπζην 

νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ζα είλαη 25% κεησκέλεο ζε 

ζρέζε κε ην 2019. Σε θάζε πεξίπησζε, κε βάζε ηηο 

παξαπάλσ ππνζέζεηο, εθηηκάηαη όηη ζην δηάζηεκα 

Μαξ – Ινπι 2020, 224 ρηι. άηνκα, πνπ ζα δνύιεπαλ 

θαλνληθά, δελ ζα βξνπλ δνπιεηά ζηνλ ηνπξηζκό, 

αξηζκόο πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί κεηαμύ 194 θαη 

254 ρηι. αηόκσλ κε βάζε ηα άιια δύν ζελάξηα 

(Γ03).  
 
 

Γ03: Πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαζαξώλ 
πξνζιήςεσλ ζηνλ ηνπξηζκό ην 2020  
(ΕΡΓΑΝΗ, Αππ. 2020 και εκηιμήζειρ ΣΕΒ) 

Βαζηθφ ζελάξην 

 
 

Αηζηφδνμν ζελάξην 

 
 

Γπζκελέο ζελάξην 
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ηνπο ινηπνύο θιάδνπο (εθηφο μελνδνρείσλ θαη 

εζηηαηνξίσλ), νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ήηαλ 98,9 ρηι. 

ζην ζχλνιν ηνπ 2019 θαη 59,7 ρηι. θαηά ην δηάζηεκα 

Ιαλ – Απξ 2019. Αλ επηβεβαησζεί ην βαζηθφ ζελάξην 

γηα αξλεηηθφ ηζνδχγην θαηά 13 ρηι. ζέζεηο ζηνλ 

ηνπξηζκφ ζπλνιηθά ην 2020, θαη κείσζε ηνπ ζπλφινπ 

ηεο κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαηά 101 ρηι., απηφ 

κεηαθξάδεηαη ζε απψιεηα 88 ρηι. ζέζεσλ πεξίπνπ απφ 

ηνπο ινηπνχο θιάδνπο εθηφο ηνπξηζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη 

νη θαζαξέο πξνζιήςεηο ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο θαηά 

ην δηάζηεκα Ιαλ – Απξ 2020 ήηαλ αξλεηηθέο θαηά 6,6 

ρηι. πεξίπνπ, γηα ην δηάζηεκα Μάη – Γεθ 2020, νη 

θαζαξέο πξνζιήςεηο πξνβιέπεηαη φηη ζα είλαη 

αξλεηηθέο θαηά 81,4 ρηι. πεξίπνπ. Αλ αθνινπζεζεί, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ζηνπο θιάδνπο απηνχο ε επνρηθφηεηα 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, πξνθχπηεη ε εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα Γ04. Η εηθφλα απηή 

κεηαβάιιεηαη εάλ εμαηξεζνχλ νη θαζαξέο πξνζιήςεηο 

ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ 

έληνλε επνρηθφηεηα, θαζψο κεηψλνληαη κε ην ηέινο ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο (Ινχλην θαη Ινχιην) θαη απμάλνληαη, 

πεξίπνπ, ηζνπφζσο, κε ηελ επαλαπξφζιεςή ηνπο 

(επηέκβξην θαη Οθηψβξην, Γ05). Σν ηζνδχγην ζηελ 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε ην 2019 ήηαλ αξλεηηθφ θαηά 86,8 

ρηι. ζέζεηο ην δίκελν Ινπλ – Ινπι. θαη ζεηηθφ θαηά 84,5 

ρηι. ζέζεηο ην δίκελν επ – Οθη, ελψ γηα ην 2020 

πξνβιέπνληαη αξλεηηθφ ηζνδχγην θαηά 80 ρηι. ζέζεηο 

θαη ζεηηθφ θαηά 80 ρηι. ζέζεηο αληηζηνίρσο. Έηζη, ζηελ 

πεξίνδν Μαξ – Ινπι 2020, 141 ρηι. άηνκα δελ ζα 

βξνπλ δνπιεηά ζηνπο ινηπνύο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο.  

 

 

Αλ επηβεβαησζεί ην βαζηθφ ζελάξην γηα 

κείσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο θαηά 101 ρηι. ζην ζχλνιν 

ηνπ 2020, ηελ πεξίνδν Μαξ – Ινπι 2020 

141 ρηι. άηνκα δελ ζα βξνπλ δνπιεηά 

ζηνπο θιάδνπο εθηφο ηνπξηζκνχ.  

 

 

Γ04: Πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαζαξώλ 
πξνζιήςεσλ ζηνπο θιάδνπο εθηόο ηνπξηζκνύ ην 2020  
(ΕΡΓΑΝΗ, Αππ. 2020 και εκηιμήζειρ ΣΕΒ) 

 
 

Γ05: Πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ησλ θαζαξώλ 
πξνζιήςεσλ ζηνπο θιάδνπο εθηόο ηνπξηζκνύ θαη 
εθπαίδεπζεο ην 2020  (ΕΡΓΑΝΗ, Αππ. 2020 και εκηιμήζειρ 
ΣΕΒ) 

 
εκ.: Σα ηζνδχγην ζηελ εθπαίδεπζε ην 2019 ήηαλ αξλεηηθφ θαηά 86,8 ρηι. 

ζέζεηο ην δίκελν Ινπλ – Ινπι 2019 θαη ζεηηθφ θαηά 84,5 ρηι. ην δίκελν επ – 
Οθη 2019. Γηα ην 2020 πξνβιέπεηαη αξλεηηθφ ηζνδχγην θαηά 80 ρηι. ζέζεηο 

θαη ζεηηθφ θαηά 80 ρηι. ζέζεηο αληίζηνηρα.   

 

Σην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ζπλεπώο, ηελ πεξίνδν 

Μαξ – Ινπι 2020 (5 κήλεο) δελ ζα πξνζιεθζνύλ 

grosso modo 365 ρηι. άηνκα (Γηάγξακκα 1εο 

ζειίδαο), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο ζε 

απαζρφιεζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Αλ ιεθζεί 

ππφςε ε αλαινγία ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ πξνο 

ηνπο κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ηνπξηζκφ 

(47% πεξίπνπ) θαη ζηνπο ινηπνχο θιάδνπο (79% 

πεξίπνπ), ζπλνιηθά, ππνινγίδεηαη φηη ηελ θξίζηκε 
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πεξίνδν Μαξ – Ινπι ζα ρξεηαζζνχλ ζηήξημε 

ηνπιάρηζηνλ 580 ρηι. άηνκα (224x1,47 +141x1,79). Η 

ρψξα καο αλακέλεηαη λα αληιήζεη €1,4 δηζ. απφ ην 

θνηλνηηθφ πξφγξακκα SURE ζε δάλεηα κε επλντθνχο 

φξνπο γηα ηε δεκηνπξγία ή ηελ επέθηαζε εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ κεξηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη 

παξφκνηα ζρήκαηα γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο. 

πλεπψο, αληηζηνηρνχλ €2.414 πεξίπνπ γηα θάζε 

πιεηηφκελν άηνκν, ή €483 ην κήλα επί 5 κήλεο. Δάλ 

ηειηθψο, ε άληιεζε πφξσλ αλέιζεη ζε €2,5 δηζ., φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν, ηφηε ην κελαίν βνήζεκα κπνξεί 

λα αλέιζεη ζε €863 πεξίπνπ. Σα ρξήκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα δνζνχλ σο επηδφκαηα αλεξγίαο ζε φζνπο 

δελ ζα δνπιέςνπλ θαζφινπ. Δλαιιαθηηθά, είλαη 

πξνηηκφηεξν λα δνζνχλ σο ζπκπιήξσκα ζε φζνπο 

δνπιέςνπλ κε κεησκέλν σξάξην, κε ην πξφγξακκα 

πνπ ειαρηζηνπνηεί ηα δηιήκκαηα εζηθνχ θηλδχλνπ. Θα 

ππάξρεη, ζπλεπψο, θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

εμεχξεζεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο θαη αληηθίλεηξν γηα 

ηνπο εξγνδφηεο θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θξαηηθψλ παξνρψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα παξέρεη ζηελ 

επηρείξεζε ηελ απαξαίηεηε επειημία πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ πηψζε ηεο δήηεζεο κεηψλνληαο ην 

θφζηνο εξγαζίαο, ρσξίο λα πξνρσξεί ζε απνιχζεηο. 

Απηφ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα επαλέιζεη γξήγνξα 

ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα παξαγσγήο φηαλ 

αλαθάκςεη ε δήηεζε θαη ζηελ νηθνλνκία λα κεηψζεη 

γξεγνξφηεξα ηελ αλεξγία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, ηελ πεξίνδν 

Μαξ – Ινπι 2020 δελ ζα πξνζιεθζνχλ 

grosso modo 365 ρηι. άηνκα, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απψιεηαο ζε 

απαζρφιεζε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. 

Αλ ιεθζεί ππφςε ε αλαινγία ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ πξνο ηνπο 

κηζζσηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ 

ηνπξηζκφ (47% πεξίπνπ) θαη ζηνπο 

ινηπνχο θιάδνπο (79% πεξίπνπ), 

ζπλνιηθά, ππνινγίδεηαη φηη ηελ θξίζηκε 

πεξίνδν Μαξ – Ινπι ζα ρξεηαζζνχλ 

ζηήξημε ηνπιάρηζηνλ 580 ρηι. άηνκα. Η 

ρψξα καο αλακέλεηαη λα αληιήζεη €1,4 δηζ. 

απφ ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα SURE. 

πλεπψο, αληηζηνηρνχλ €483 πεξίπνπ ην 

κήλα γηα θάζε πιεηηφκελν άηνκν.  
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Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

 

 

Δμέιημε ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο: χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, θαηά ην 1ν ηξίκελν 2020 ν θχθινο εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο αλήιζε ζε 

€4,2 δηζ., παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 11,8% (Γ06). 

Η κεγαιχηεξε πηψζε εκθαλίδεηαη ζηνπο θιάδνπο 

παξνρήο θαηαιπκάησλ (-19,1%), πξνζσπηθψλ 

ππεξεζηψλ (-18,6%), ηπρεξψλ παηρληδηψλ (-16,1%) θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (-16%, Γ07). Σα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ 205.984 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

κεηά απφ θξαηηθή εληνιή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. εκεηψλεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο απηέο απνηεινχλ ην 14,6% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απαζρνινχλ 1,1 εθαη. 

εξγαδφκελνπο ή ην 25,4% ηεο ζπλνιηθήο 

απαζρφιεζεο (βι. Μεληαίν Γειηίν ΔΒ 23 Απξηιίνπ 

2020 θαη ζρεηηθφ Γειηίν Σχπνπ ΔΛΣΑΣ 16 Απξηιίνπ 

2020). 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα (γηα ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε κεληαία βάζε)  

Γ06: Δμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 
(ΕΛΣΤΑΤ, Εξέλιξη κύκλος επγαζιών επισειπήζεων ζε 
αναζηολή λειηοςπγίαρ λόγω ηηρ πανδημίαρ ηηρ νόζος ηος 
κοπωνοϊού, 19 Μαΐος 2020) 

 

 

κεηψζεθε θαηά 47% (Γ08). Μεηαμχ απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηνπο θιάδνπο παξνρήο ππνζηήξημεο 

πξνο επηρεηξήζεηο (-67,3%) θαη θαηαιπκάησλ (-64,2%), 

ελψ νη κηθξφηεξεο απψιεηεο εκθαλίδνληαη ζηηο ηέρλεο 

θαη ηε δηαζθέδαζε (-11,6%), ηνλ αζιεηηζκφ (-23,9%) 

θαη ηελ εθπαίδεπζε (-26%, Γ09). 

 

χκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ, αληίζηνηρα ζηνηρεία ζα 

Γ07: Μεηαβνιή ηνπ θύθινπ 
εξγαζηώλ θαηά ην 1ν ηξίκελν 2020 
ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο θαηά θιάδν (ΕΛΣΤΑΤ, 
Εξέλιξη κύκλος επγαζιών 
επισειπήζεων ζε αναζηολή 
λειηοςπγίαρ λόγω ηηρ πανδημίαρ ηηρ 
νόζος ηος κοπωνοϊού, 19 Μαΐος 
2020) 
 

https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52948/2020_04_Monthly_V6.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52948/2020_04_Monthly_V6.pdf
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=409300&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_javax.faces.resource=document&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downloadResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=409300&_documents_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_locale=el
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
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δεκνζηεχνληαη ζε κεληαία βάζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή 

ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα επηβνιήο ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ηεο πξνζαξκνγήο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ άξζε απηψλ ησλ κέηξσλ.  

 

Μεηαπνίεζε: ε ζεηηθφ έδαθνο ζπλέρηζαλ λα 

θηλνχληαη νη πσιήζεηο ζηε κεηαπνίεζε πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020, θαηαγξάθνληαο 

αχμεζε 3,2%, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

πσιήζεσλ ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

(+8,6%), ραξηηνχ (+23,1%), ρεκηθψλ (+3,7%), 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ (+31,9%), ειεθηξνληθψλ 

πξντφλησλ (+33,4%) θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

(+4,3%). Οη εμαγσγέο ηεο κεηαπνίεζεο πιελ 

πεηξειαηνεηδψλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 ήηαλ ν θχξηνο 

παξάγνληαο ηεο αλφδνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, κε ηηο 

πσιήζεηο ζηελ εμσηεξηθή αγνξά λα θαηαγξάθνπλ 

αχμεζε θαηά 5,4%, έλαληη αχμεζεο θαηά 1,7% ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. Πάλησο, ε ηάζε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

κεηαπνίεζεο πιελ πεηξειαηνεηδψλ ζηελ εμσηεξηθή 

αγνξά απφ ην 2ν ηξίκελν ηνπ 2018 είλαη πησηηθή 

(Γ10). Αλαθνξηθά κε ηα πεηξειαηνεηδή, ε κεγάιε 

πηψζε ησλ ηηκψλ θαηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2020 είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ  

Γ08: Δμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε ππνρξέσζε ηήξεζεο 
δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ (κεληαία ππνβνιή ζηνηρείσλ)  
(ΕΛΣΤΑΤ, Εξέλιξη κύκλος επγαζιών επισειπήζεων ζε 
αναζηολή λειηοςπγίαρ λόγω ηηρ πανδημίαρ ηηρ νόζος ηος 
κοπωνοϊού, 19 Μαΐος 2020) 

 

 

θαηά 34,4%, ε νπνία καδί κε ηελ ππνρψξεζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηα νξπρεία θαηά 10,0% ζπλέβαιε ζηελ 

ππνρψξεζε ηνπ γεληθνχ δείθηε θχθινπ εξγαζηψλ ζηε 

βηνκεραλία θαηά 9,3%.   

πλνιηθά θαηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2020, ν θχθινο 

εξγαζηψλ ζηε κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ 

απμήζεθε θαηά 5%, επηπιένλ αχμεζεο θαηά 3,4% ην 1ν 

ηξίκελν ηνπ 2019, θπξίσο ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ 

πσιήζεσλ ζηα ηξφθηκα (+6,3%), ηα πξντφληα απφ 

 
Γ09: Μεηαβνιή θύθινπ 
εξγαζηώλ θαηά ηνλ Μάξηην 
2020 ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε 
ππνρξέσζε ηήξεζεο 
δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ 
(κεληαία ππνβνιή 
ζηνηρείσλ) θαηά θιάδν 
(ΕΛΣΤΑΤ, Εξέλιξη κύκλος 
επγαζιών επισειπήζεων ζε 
αναζηολή λειηοςπγίαρ λόγω 
ηηρ πανδημίαρ ηηρ νόζος ηος 
κοπωνοϊού, 19 Μαΐος 2020) 

 

https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
https://www.statistics.gr/documents/20181/94bb66ca-f83d-5eb1-c481-aa6873aedccf
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ραξηί (+9,8%), ηα ρεκηθά (+6,6%), ηα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα (+18,1%) θαη ηνπο Η/Τ θαη ειεθηξνληθά 

πξντφληα (+24,6%). Αληίζεηα, νη πσιήζεηο ζηνπο 

θιάδνπο παξαγσγήο κε κεηαιιηθψλ νξπθηψλ (-1,7%), 

βαζηθψλ κεηάιισλ (-1,8%), κεηαιιηθψλ πξντφλησλ (-

0,8%) θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ (-8,5%) 

κεηψζεθαλ (Γ11).  

εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 

αλακέλεηαη κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηε 

κεηαπνίεζε πιελ πεηξειαηνεηδψλ, θαζψο νη 

πξνζδνθίεο επηδεηλψζεθαλ ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ν 

δείθηεο ππεπζχλσλ πξνκεζεηψλ (PMI) ζηε κεηαπνίεζε 

ζεκείσζε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηφζν ζηελ Διιάδα 

(ζηηο 29,5 κνλάδεο απφ 42,5 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), 

φζν θαη ζηελ Δπξσδψλε (ζηηο 33,4 κνλάδεο απφ 44,5 

ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), θαζψο ε έμαξζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ νδήγεζε ζηελ εθηεηακέλε 

αθχξσζε ή αλαζηνιή παξαγγειηψλ απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

 

Γ10: Δμέιημε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζηε κεηαπνίεζε  

(ΕΛΣΤΑΤ, Μαπ. 2019) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Δθηέιεζε θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ: χκθσλα κε 

ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ θξαηηθνχ 

 Μάξηηνο Ιαλ  – Μαξ 

 2019 2020 2019 2020 

Γελ ηθόο δείθηεο -5,7% -9,3% -0,6% -2,5% 

Οξπρεία -1,9% -10,0% -9,8% 5,1% 

Μεηαπνίεζε -5,7% -9,3% -0,5% -2,6% 

Πεηξειαηνεηδή -11,5% -34,4% -7,1% -16,5% 

Μεηαπνίεζε ρσξίο πεηξειαηνεηδή -2,5% 3,2% 3,4% 5,0% 

Σξφθηκα -5,6% 8,6% 0,1% 6,3% 

Πνηά -10,7% -31,4% -2,4% -7,2% 

Καπλφο 21,7% 3,7% 48,2% 2,8% 

Κισζηνυθαληνπξγηθέο χιεο -9,8% -16,1% -6,6% -8,5% 

Δίδε έλδπζεο -11,3% -47,2% 0,2% -21,2% 

Γέξκαηα - είδε ππφδεζεο -17,4% -41,9% -16,3% -20,9% 

Ξχιν θαη θειιφο -4,7% -7,6% -2,7% 5,6% 

Υαξηί θαη πξντφληα απφ ραξηί  -7,6% 23,1% 1,4% 9,8% 

Δθηππψζεηο  -9,6% -3,0% -0,9% -1,8% 

Υεκηθά πξντφληα 2,7% 3,7% 4,4% 6,6% 

Φάξκαθα 17,2% 31,9% 20,6% 18,1% 

Πιαζηηθά -3,8% 2,4% 1,6% 3,9% 

Με κεηαιιηθά νξπθηά 2,4% -14,8% 2,3% -1,7% 

Βαζηθά κέηαιια -6,6% -4,2% 0,3% -1,8% 

Μεηαιιηθά πξντφληα 1,8% -9,5% 4,9% -0,8% 

Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο -20,7% 33,4% 11,1% 24,6% 

Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο -3,8% 4,3% 5,9% -0,6% 

Μεραλήκαηα θαη είδε εμνπιηζκνχ -6,9% -11,9% -1,7% 1,7% 

Μεραλνθίλεηα νρήκαηα 9,6% 53,9% -6,1% 35,1% 

Λνηπφο εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ 2,2% -47,0% -15,4% -18,0% 

Έπηπια -11,0% -14,0% -7,8% 3,4% 

Άιιεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -2,2% -25,6% -1,4% -6,8% 

Δπηζθεπή θαη εγθαηάζηαζε κεραλεκάησλ  9,6% -4,0% 6,5% 7,5% 

 

Γ11: Μεηαβνιή θύθινπ 
εξγαζηώλ ζηε 
βηνκεραλία  
(ΕΛΣΤΑΤ, Μαπ. 2020) 
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πξνυπνινγηζκνχ, γηα ηελ πεξίνδν Ιαλ – Απξ 2020, ην 

πξσηνγελέο απνηέιεζκα δηακνξθψζεθε ζε έιιεηκκα 

χςνπο €1.506 εθαη., έλαληη ζηφρνπ γηα πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα €783 εθαη. θαη έλαληη πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο €1.463 εθαη. γηα ηελ ίδηα πεξίνδν ην 

2019. Σν χςνο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ αλήιζε ζε €14.110 εθαη., κε ησκέλν 

θαηά €1.343 εθαη. έλαληη ηνπ ζηφρνπ, ελψ νη 

πξσηνγελείο δαπάλεο αλήιζαλ ζε €15.615 εθαη., 

απμεκέλεο θαηά €945 εθαη. έλαληη ηνπ ζηφρνπ. 

Παξάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηφθνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 

€2.557 εθαη., απμεκέλεο θαηά €119 εθαη. έλαληη 

ζηφρνπ θαη ην ζπλνιηθφ ηζνδχγην θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δηακνξθψζεθε ζε έιιεηκκα χςνπο 

€4.062, έλαληη ζηφρνπ γηα έιιεηκκα €1.655 (Γ12). 

Η πζηέξεζε ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο έλαληη 

ηνπ ζηφρνπ νθείιεηαη θπξίσο: 

- ηελ πζηέξεζε ησλ εζφδσλ απφ θφξνπο θαηά 

€1.025 εθαη. έλαληη ηνπ ζηφρνπ θπξίσο ιφγσ 

ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο  COVID-19.  

- ηε δαπάλε απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

χςνπο πεξίπνπ €720 εθαη., ε νπνία 

θαηαβιήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. 

- ηηο απμεκέλεο πιεξσκέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ θαηά €658 εθαη. 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

ζθέινπο (€582 εθαη.). 

- ηηο απμεκέλεο πιεξσκέο γηα ηφθνπο θαηά 119 

εθαη. επξψ.   

Δηδηθφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 ηα θαζαξά έζνδα 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλήιζαλ ζε €3.007 

εθαη. κεησκέλα θαηά €1.178 εθαη. ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζηφρν. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ε 

κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηνλ 

Μάξηην 2020 εηζπξάρηεθε πνζφ €779 εθαη. πνπ 

αθνξά κέξηζκα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη 

έζνδα απφ ANFAs & SMPs, πνπ είραλ αξρηθά 

εθηηκεζεί φηη ζα εηζπξαρζνχλ ηνλ Απξίιην 2020. Έηζη, 

ε πξαγκαηηθή πζηέξεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζηφρν ηνλ Απξίιην εθηηκάηαη ζε €399 

εθαη. θαη νθείιεηαη ζηε ιήςε κέηξσλ, φπσο ε 

αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ βεβαησκέλσλ 

νθεηιψλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ απφ ηνλ 

θνξνλντφ, θαζψο θαη ε παξνρή θηλήηξνπ έθπησζεο 

25% εθφζνλ θαηέβαιαλ εκπξφζεζκα ηηο νθεηιέο ηνπο 

(ΦΠΑ θαη βεβαησκέλνη θφξνη). Δπίζεο, νη δαπάλεο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 

αλήιζαλ ζε €5.246 εθαη., απμεκέλεο θαηά €1.189 εθαη. 

έλαληη ηνπ ζηφρνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο θαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

COVID-19. 

 

 

 

 

  

 Ιαλ νπάξηνο - Απξίιηνο 

(ποζά ζε € εκαη.) 
2019 2020 %Γ Σηόρνο 

Γηαθνξά 
κε ζηόρν 

Καζαξά έζνδα ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  15.956 14.110 -11,6% 15.453 -1.343 

   εθ ησλ νπνίσλ: θφξνη  14.194 13.259 -6,6% 14.284 -1.025 

Έζνδα ΠΓΔ 893 1.267 41,9% 1.114 +153 

Πξσηνγελείο δαπάλεο (ζπλνιηθέο δαπάλεο πιελ ηφθσλ) 14.493 15.615 7,7% 14.670 +945 

Γαπάλεο ΠΓΔ 886 1.808 104,1% 1.150 +658 

Πξσηνγελ έο απνηέιεζκα (+ πιεόλ αζκα, - έιιεηκκα) 1.463 -1.506 … 783 -2.289 

Σφθνη  2.504 2.557 2,1% 2.438 +119 

Ιζνδύγην θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (+ πιεόλ αζκα, - έιιεηκκα) -1.041 -4.062 … -1.655 -2.407 

 

Γ12: Δθηέιεζε 
θξαηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 
(Υποςπγείο 
Οικονομικών, Αππ. 

2020) 



ΜΔ ΣΗΝ ΔΤΓΔΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ: 
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΣΔΒ 

 
 
 

*      21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 

**     ζχλ νιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ  επηρεηξήζεσλ  
***   % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA  
****  % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ  απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ  
Πεγή: ICAP, Hellastat, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ΔΦΚΑ, ΔΛΣΑΣ 

 

Όξακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα επηζθεθζεί, 
λα δήζεη θαη λα επελδχζεη. Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, 
θνηλσληθά ππεχζπλε θαη νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ 
ηζρπξή αλάπηπμε σο παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
Θέινπκε κηα Διιάδα δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο 
πεξηθέξεηαο, κε ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ 
θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ 
θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο 
πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.    

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

Ηγεζία & Γλώζε  
Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 
ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, εμσζηξεθή θαη 
αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο 
εθπξφζσπνο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κνηλσληθόο Δηαίξνο  
Ο ΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ιζρπξόο Δθπξόζσπνο  
Ο ΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε βηψζηκε 
αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φνξέαο Γηθηύσζεο  
Ο ΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα θέληξα 
απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
πξνζηηζέκελεο αμίαο.

  

 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

