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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΩΝ 

Οι νοµοί Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, η οποία περιλαµβάνει και τους νοµούς Λακωνίας και Μεσσηνίας. Η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαµβάνει το νότιο τµήµα της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Έχει έδρα την Τρίπολη, πρωτεύουσα του νοµού Αρκαδίας. Βρέχεται δυτικά από το 

Ιόνιο Πέλαγος και συνορεύει µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, βορειοανατολικά 

µε την Περιφέρεια Αττικής, ενώ ανατολικά βρέχεται από το Μυρτώο Πέλαγος. Έχει 

συνολική έκταση 15.490 τ.χµ. και καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της 

χώρας, µε χαρακτηριστικό της µορφολογίας της τους µεγάλους ορεινούς όγκους. Οι 

τρεις νοµοί έχουν συνολική έκταση 8.863 τ.χµ., 6,74% της συνολικής έκτασης της 

χώρας και 57,22% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο νοµός Αργολίδας καταλαµβάνει έκταση 2.154 τ.χµ., καλύπτει το 13,91% της 

συνολικής έκτασης της περιφέρειας, και έχει πρωτεύουσα το Ναύπλιο. Συνορεύει 

βόρεια µε το νοµό Κορινθίας και δυτικά και νότια µε το νοµό Αρκαδίας. Οι 

βορειοανατολικές ακτές του νοµού βρέχονται από τον Σαρωνικό Κόλπο, ενώ οι 

νοτιοανατολικές από τον Αργολικό. Η επαρχία Τροιζήνας µαζί µε τα νησιά Πόρο, 

Ύδρα, Σπέτσες και ∆οκό, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του νοµού, 

υπάγονται διοικητικά στο νοµό Αττικής. 

Ο νοµός Αρκαδίας καταλαµβάνει έκταση 4.419 τ.χµ., καλύπτει το 28,53% της 

συνολικής έκτασης της περιφέρειας και έχει πρωτεύουσα την Τρίπολη. Ο νοµός 

συνορεύει βόρεια µε τους νοµούς Ηλείας και Αχαΐας, νότια µε τους νοµούς Λακωνίας 

και Μεσσηνίας, ανατολικά µε το νοµό Αργολίδας, ενώ το ανατολικό µέρος του νοµού 

βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. 

Ο νοµός Κορινθίας καταλαµβάνει 2.290 τ.χµ., καλύπτει το 14,78% της έκτασης της 

περιφέρειας και έχει πρωτεύουσα την Κόρινθο. Ο νοµός συνορεύει δυτικά µε το νοµό 

Αχαΐας, νότια µε τους νοµούς Αργολίδας και Αρκαδίας, ανατολικά µε το νοµό 

Αττικής. Οι βόρειες ακτές του νοµού βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ ένα 

τµήµα του νοµού βρέχεται και από τον Σαρωνικό Κόλπο. Οι νησίδες Αλκυονίδες, 
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καθώς και µερικές ακατοίκητες βραχονησίδες του Σαρωνικού Κόλπου, ανήκουν 

διοικητικά στο νοµό Κορινθίας. 

Κοινό χαρακτηριστικό των τριών νοµών, αλλά και ολόκληρης της περιφέρειας 

Πελοποννήσου, είναι οι µεγάλοι ορεινοί όγκοι που συναντώνται στην έκταση τους. 
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2. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

Ο πληθυσµός του Νοµού Αργολίδας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ανέρχεται 

σε 105.770 κατοίκους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 16,57% του συνολικού 

πληθυσµού της περιφέρειας. Σε σχέση µε το 1991 παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 

8,33% σε απόλυτο αριθµό. Παρά την αύξηση που παρουσιάζουν όµως τα απόλυτα 

µεγέθη, η φυσική αύξηση του πληθυσµού ανά 1000 κατοίκους είναι αρνητική (–

1,34%), όπως και σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Η διάρθρωση του πληθυσµού ανά φύλο δείχνει ένα αυξηµένο ποσοστό των ανδρών 

έναντι των γυναικών που κατοικούν στο νοµό. Αναλυτικότερα, οι άνδρες αποτελούν 

το 51,06% του πληθυσµού, ενώ οι γυναίκες το 48,94%. 

Από την ηλικιακή πυραµίδα που παρουσιάζεται παραπάνω φαίνεται µια σαφής τάση 

υπογεννητικότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει την αρνητική τιµή του δείκτη φυσικής 

αύξησης πληθυσµού ανά 1.000 κατοίκους, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής, 

τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, παρατηρούνται στις ηλικιακές οµάδες που 

συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό του νοµού (από 15-19 ετών έως 50-54 ετών). 
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Πίνακας 1: Κατανοµή πληθυσµού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο στο νοµό 

Αργολίδας 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Με Μεταπτυχιακό - 
∆ιδακτορικό 356 0,37 247 0,50 109 0,23
Πτυχιούχοι 

Ανωτάτων Σχολών 5.852 6,12 3.028 6,19 2.824 6,04

Πτυχιούχοι 
Ανωτέρων Σχολών 2.935 3,07 1.485 3,04 1.450 3,10
Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) 1.870 1,96 978 2,00 892 1,91
Απόφοιτοι Μέσης 
εκπαίδευσης 22.381 23,40 11.999 24,53 10.382 22,22

Που Τελείωσαν τη Γ' 
τάξη Γυµνασίου 12.280 12,84 7.058 14,43 5.222 11,18

Απόφοιτοι 
Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως 37.102 38,79 18.902 38,64 18.200 38,95

Που δεν τελείωσαν 
το ∆ηµοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 9.694 10,14 4.291 8,77 5.403 11,56

Αγράµµατοι (µη 
γνωρίζοντες γραφή 
και ανάγνωση) 3.168 3,31 928 1,90 2.240 4,79

Σύνολο ηλικίας 10 
ετών και άνω 95.638 100,00 48.916 100,00 46.722 100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού του Νοµού φαίνεται χαµηλό, καθώς, περίπου, 

το 40% του συνόλου του πληθυσµού αποτελείται από αποφοίτους δηµοτικού, ενώ το 

ποσοστό των αποφοίτων ανώτερων και ανώτατων σχολών ανέρχεται σε 11,52%. 

Ακόµα, σηµαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που δεν τελείωσαν ούτε τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση και ξεπερνάει το 10% του συνολικού πληθυσµού του νοµού. 

Οι άντρες φαίνεται να έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, κυρίως σε 

κατώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες, ενώ αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζουν πολύ 

µεγαλύτερα ποσοστά αναλφαβητισµού και έλλειψης στοιχειώδους εκπαίδευσης. 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Ο συνολικός πληθυσµός του Νοµού Αρκαδίας ανέρχεται σε 102.035 κατοίκους, 

σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001. Το ποσοστό του νοµού σε πληθυσµό 

σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό της περιφέρειας είναι 15,98%. Ο νοµός Αρκαδίας 

παρουσιάζει µείωση πληθυσµού σε σχέση µε την απογραφή του 1991 τόσο σε 

απόλυτα µεγέθη, µείωση της τάξης του 3,11%, όσο και στο δείκτη φυσικής αύξησης 

πληθυσµού ανά 1.000 κατοίκους, µείωση σε ποσοστό 6,49% που είναι και το 

υψηλότερο στην Περιφέρεια. 

Στο νοµό το ποσοστό των ανδρών εµφανίζεται ενισχυµένο έναντι του ποσοστού των 

γυναικών, 52,32% αποτελεί ο ανδρικός πληθυσµός έναντι 47,68% του γυναικείου. 

Οι τάσεις υπογεννητικότητας είναι εµφανείς και στην πληθυσµιακή πυραµίδα του 

νοµού. Ακόµα, σηµαντικά είναι τα υψηλά ποσοστά που εµφανίζουν οι ηλικιακές 

οµάδες άνω τον 60 ετών, γεγονός που καταδεικνύει γήρανση του πληθυσµού. Στο 

γυναικείο πληθυσµό οι ηλικιακές οµάδες από 60 έως και 74 ετών είναι αυτές µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στη σύνθεση του πληθυσµού. Στον ανδρικό 

πληθυσµό µεγάλα ποσοστά συµµετοχής συναντώνται σε ηλικίες από 20 έως 49 ετών, 

οµάδα που αποτελεί µεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού της περιοχής. 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 2001
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Πίνακας 2: Κατανοµή πληθυσµού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο στο νοµό 

Αρκαδίας 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Με Μεταπτυχιακό - 
∆ιδακτορικό 477 0,51 371 0,76 106 0,24

Πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Σχολών 6.283 6,77 3.561 7,32 2.722 6,16

Πτυχιούχοι Ανωτέρων 
Σχολών 2.068 2,23 1.170 2,40 898 2,03

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ 
ΚΑΤΕΕ) 2.362 2,54 1.333 2,74 1.029 2,33

Απόφοιτοι Μέσης 
εκπαίδευσης 21.933 23,62 12.323 25,32 9.610 21,74

Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη 
Γυµνασίου 10.770 11,60 6.226 12,79 4.544 10,28

Απόφοιτοι Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως 35.025 37,72 18.439 37,89 16.586 37,52

Που δεν τελείωσαν το 
∆ηµοτικό αλλά γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση 10.048 10,82 4.304 8,84 5.744 12,99

Αγράµµατοι (µη 
γνωρίζοντες γραφή και 

ανάγνωση) 3.901 4,20 934 1,92 2.967 6,71
Σύνολο ηλικίας 10 ετών 

και άνω 92.867 100,00 48.661 100,00 44.206 100,00
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Το µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού Αρκαδίας, παρουσιάζεται παρόµοιο 

µε εκείνο των κατοίκων του νοµού Αργολίδας που παρουσιάστηκε προηγουµένως. 

Υπάρχει µεγάλο ποσοστό αποφοίτων δηµοτικού, περίπου 38%, χαµηλό ποσοστό 

πτυχιούχων (12,05%), αλλά και σηµαντικό ποσοστό κατοίκων, που ανέρχεται σε 

15%, που δεν έχουν ολοκληρώσει ούτε το δηµοτικό σχολείο. 

Οι γυναίκες του νοµού παρουσιάζουν µεγάλο ποσοστό αναλφαβητισµού που φτάνει 

το 6,71% του συνόλου του γυναικείου πληθυσµού, ενώ το 13% των γυναικών δεν 

έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους ούτε στο δηµοτικό σχολείο. Αντίθετα, τα 

ποσοστά των ανδρών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους είναι µεγαλύτερα από 

αυτά των γυναικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ενώ παρουσιάζουν κα πολύ 

µικρό ποσοστό αναλφαβητισµού. 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο νοµός Κορινθίας αριθµεί 154.624 κατοίκους, σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ 

του 2001, και είναι ο πολυπληθέστερος από τους τρεις εξεταζόµενους νοµούς. Το 

ποσοστό των κατοίκων του νοµού σε σχέση µε τον πληθυσµό της Περιφέρειας 

ανέρχεται σε 26,24%. Παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αύξηση πληθυσµού σε απόλυτους 

αριθµούς της τάξης του 9,03%, ενώ η τιµή του δείκτη φυσικής αύξησης πληθυσµού1, 

παρ’ όλο που είναι και σε αυτήν την περίπτωση αρνητική (-0,98), είναι η µεγαλύτερη 

από τους τρεις νοµούς. 

Στο νοµό παρουσιάζεται ισοκατανοµή µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε ελαφρά 

υπεροχή των ανδρών. Το ποσοστό των ανδρών κατοίκων είναι 50,37%, ενώ των 

γυναικών είναι 49,63%. 

Η πληθυσµιακή πυραµίδα του νοµού Κορινθίας παρουσιάζει µεγάλα ποσοστά 

συµµετοχής των ηλικιακών οµάδων που αποτελούν το εργατικό δυναµικό του νοµού, 

από 20 έως και 54 ετών, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ακόµα, παρά τις 

τάσεις υπογεννητικότητας που παρουσιάζει, η κατάσταση είναι εµφανώς καλύτερη σε 

σχέση µε τους άλλους δύο νοµούς, γεγονός που δικαιολογεί και τη µεγαλύτερη τιµή 

του δείκτη φυσικής αύξησης πληθυσµού ανά 1.000 κατοίκους. Συνεπώς, φαίνεται µία 

                                                 
1 ∆είκτης φυσικής αύξησης πληθυσµού: Γεννήσεις / Θανάτους ανά 1.000 κατοίκους 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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τάση συγκράτησης του πληθυσµού στο  νοµό Κορινθίας, γεγονός που µπορεί να 

δικαιολογηθεί από τη γειτνίαση του µε την Αθήνα. 

Πίνακας 3: Κατανοµή πληθυσµού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και φύλο στο νοµό 

Κορινθίας 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Με Μεταπτυχιακό - 
∆ιδακτορικό 621 0,44 426 0,61 195 0,28

Πτυχιούχοι Ανωτάτων 
Σχολών 9.066 6,49 4.815 6,86 4.251 6,12

Πτυχιούχοι Ανωτέρων 
Σχολών 4.877 3,49 2.619 3,73 2.258 3,25

Πτυχιούχοι ΤΕΙ 
(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) 2.946 2,11 1.545 2,20 1.401 2,02
Απόφοιτοι Μέσης 
εκπαίδευσης 36.050 25,83 18.824 26,84 17.226 24,80

Που Τελείωσαν τη Γ' 
τάξη Γυµνασίου 19.069 13,66 10.618 15,14 8.451 12,17

Απόφοιτοι 
Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως 51.387 36,81 25.400 36,21 25.987 37,42

Που δεν τελείωσαν το 
∆ηµοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 11.542 8,27 4.728 6,74 6.814 9,81

Αγράµµατοι (µη 
γνωρίζοντες γραφή 
και ανάγνωση) 4.035 2,89 1.172 1,67 2.863 4,12

Σύνολο ηλικίας 10 
ετών και άνω 139.593 100,00 70.147 100,00 69.446 100,00

Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού, το µεγαλύτερο 

ποσοστό αποτελείται από αποφοίτους δηµοτικού. Το ποσοστό των πτυχιούχων 

ανώτερων και ανώτατων σχολών στο νοµό ανέρχεται σε 12,53% µε σχετική 

ισοκατανοµή σε άνδρες και γυναίκες. Ο αναλφαβητισµός είναι σε µικρότερο ποσοστό 

σε σχέση µε τους άλλους νοµούς, αποτελεί το 2,89% του συνόλου, µε µεγαλύτερο 

ποσοστό γυναικών να συντελούν σε  αυτό. Οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερα 

ποσοστά και στην κατηγορία των κατοίκων που δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 

στη στοιχειώδη εκπαίδευση. 
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3. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ 14.000€ το 2003, το οποίο 

είναι οριακά ανώτερο από τον εθνικό µέσο όρο, και κατατάσσεται στην 7η θέση µε το 

υψηλότερο κ.κ ΑΕΠ στη χώρα. Η ποσοστιαία συµµετοχή των οικονοµικών τοµέων 

στο ΑΕΠ, δείχνει αυξηµένη συµµετοχή του δευτερογενούς τοµέα µε ποσοστό 27,8%, 

το τρίτο µεγαλύτερο στη χώρα, αυξηµένη συµµετοχή του γεωργικού τοµέα, σε σχέση 

µε τις άλλες περιφέρειες, µε ποσοστό 13,4% και χαµηλή συµµετοχή των υπηρεσιών 

µε ποσοστό 58,7%, το τέταρτο χαµηλότερο ποσοστό στη χώρα. 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που αναλογεί στο νοµό ανέρχεται στα 10.510,27€ και τον 

κατατάσσει στην 27η θέση του συνόλου των νοµών της χώρας και στην τρίτη θέση 

στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Η συµµετοχή των παραγωγικών τοµέων στην τοπική 

οικονοµία καταδεικνύει µεγάλη συµµετοχή των υπηρεσιών σε ποσοστό 67,1%, και 

σχεδόν ισοµερή συµµετοχή του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, µε ποσοστά 

16,8% και 16,1% αντίστοιχα2. 

Πρωτογενής τοµέας 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2002, η έκταση της 

αγροτικής γης στο νοµό φτάνει τα 709,4 χιλιάδες στρέµµατα, από τα οποία το 60% 

περίπου βρίσκονται σε ορεινές περιοχές. Εξαιτίας της µορφολογίας του εδάφους ο 

πρωτογενής τοµέας δεν είναι δυνατόν να συνεισφέρει σε µεγάλο ποσοστό στην 

οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. Παρά αυτό το γεγονός υπάρχει ανάπτυξη σε 

επιµέρους τοµείς καλλιεργειών. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής αποτελείται 

από πορτοκάλια, η καλλιέργεια των οποίων στο νοµό γίνονται σε µονοκαλλιέργειες 

οπότε τα παραγόµενα προϊόντα είναι ποιοτικότερα σε σύγκριση µε άλλα. Ο νοµός 

είναι ο πρώτος στην Ελλάδα σε παραγωγή εσπεριδοειδών για το 2002. Ακόµα, στο 

νοµό υπάρχει σηµαντική παραγωγή γάλακτος, ντοµάτας, ελαιόλαδου και πατάτας. 

Τέλος, στο νοµό υπάρχουν και εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας, συνολικής έκτασης 

                                                 
2 Επετηρίδα 2004, ΠΑΕΠ Α.Ε. 
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37 χιλιάδων στρεµµάτων περίπου, στις οποίες τα βασικά  καλλιεργούµενα είδη είναι 

η ελιά, διάφορα εσπεριδοειδή, δενδρώδη κ.ά. 

Η κτηνοτροφική παραγωγή του νοµού παρουσιάζει φθίνουσα πορεία σε όλα τα είδη 

του ζωικού κεφαλαίου, εκτός από επιµέρους τοµείς όπως είναι η µελισσοκοµία και η 

εκτροφή αιγοπροβάτων. 

Το ποσοστό των απασχολούµενων που απορροφάται στον πρωτογενή τοµέα είναι 

29,2%. 

∆ευτερογενής τοµέας 

Όσον αφορά το δευτερογενή τοµέα, ο κυριότερος κλάδος βιοµηχανίας είναι η 

µεταποίηση µε τις βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών να σηµειώνουν πολύ υψηλότερες 

πωλήσεις σε σχέση µε τους άλλους κλάδους. Σηµαντικό ρόλο στη βιοµηχανία της 

περιοχής παίζουν και οι κλάδοι κατασκευών, παραγωγής µεταλλικών προϊόντων 

(εκτός µηχανηµάτων και άλλων ειδών εξοπλισµού) και παραγωγής προϊόντων από µη 

µεταλλικά ορυκτά. Ο ορυκτός πλούτος διαθέτει αποθέµατα µαρµάρων καλής 

ποιότητας και χαλαζία, τα οποία είναι διαθέσιµα προς εκµετάλλευση. 

Από το σύνολο των απασχολούµενων στο νοµό το 16,1% απασχολείται στο 

δευτερογενή τοµέα. 

Τριτογενής τοµέας 

Ο τριτογενής τοµέας είναι αυτός µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη διάρθρωση του 

ΑΕΠ του νοµού, αλλά και το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολούµενων στο σύνολο του 

νοµού, το οποίο φτάνει το 54,11%. Η συµβολή του τουρισµού στην ανάπτυξη του 

Νοµού είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι διαθέτει τη µεγαλύτερη ξενοδοχειακή 

υποδοµή της Περιφέρειας (109 ξενοδοχειακές µονάδες και 10.463 κλίνες). Ο Νοµός 

Αργολίδας συγκαταλέγεται στους νοµούς που συγκεντρώνουν τουρισµό µαζικού 

κυρίως χαρακτήρα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και εναλλακτικές 

µορφές τουρισµού στην περιοχή, π.χ. ορεινός, πολιτιστικός, αγροτουρισµός κ.ά. 



 15

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νοµού Αρκαδίας ανέρχεται στα 12.259,13€ και τον 

κατατάσσει στην 11η θέση του συνόλου των νοµών και στη 2η θέση της περιφέρειας. 

Όσον αφορά στη συµµετοχή των παραγωγικών τοµέων στην διαµόρφωση του κατά 

κεφαλή ΑΕΠ, ο τριτογενής τοµέας συµβάλλει κατά 58,7%, ο δευτερογενής τοµέας 

φαίνεται να έχει µεγάλο µερίδιο συµµετοχής, καθώς συµβάλλει κατά 30,9%, ενώ το 

ποσοστό του πρωτογενή τοµέα ανέρχεται σε 10,9%3. 

Πρωτογενής τοµέας 

Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 23,47% του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού 

του νοµού. Η αγροτική γη στο σύνολο του νοµού είναι 693,3 χιλιάδες στρέµµατα, µε 

την συντριπτική πλειοψηφία να βρίσκεται σε ορεινές περιοχές, ποσοστό 62,56%. Οι 

εκτάσεις που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές του νοµού είναι µόλις το 8,82% του 

συνόλου της αγροτικής γης. Αυτό οφείλεται στη µορφολογία του εδάφους του νοµού, 

που χαρακτηρίζεται από ορεινούς όγκους. Τα κυριότερα προϊόντα που παράγονται 

στο νοµό είναι πατάτες, σιτάρι, µήλα, ντοµάτες, ενώ σηµαντική είναι και η παράγωγη 

γάλακτος για το νοµό. Ο νοµός κατατάσσεται τέταρτος στην παραγωγή πατάτας και 

έβδοµος στην παραγωγή µήλων στο σύνολο της χώρας για το 2002. Ανεπτυγµένη 

είναι στο νοµό και η βιολογική γεωργία. Συνολικά, στο νοµό οι εκτάσεις που 

παράγουν βιολογικά προϊόντα είναι 604.603,5 στρέµµατα, µε κύρια προϊόντα 

παραγωγής την ελιά,  το καρύδι, το κάστανο, ενώ υπάρχουν και εκτάσεις µε αµπέλια.4 

Οι βασικοί κλάδοι του αγροτικού τοµέα, γεωργία, κτηνοτροφία, δάση βρίσκονται 

σήµερα αντιµέτωποι µε σοβαρότατα διαρθρωτικά προβλήµατα. 

  

Ο κατακερµατισµός της γεωργικής γης µε την αντίστοιχη µείωση του µεγέθους των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η έλλειψη έργων υποδοµής, (άρδευση, βελτίωση 

εδαφών κ.α.), η εγκατάλειψη της γεωργικής γης, ο ανορθόδοξος τρόπος 

εκµετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζει η γεωργία του νοµού Αρκαδίας. 

 

                                                 
3 Επετηρίδα 2004, ΠΑΕΠ Α.Ε. 
4 Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2002 
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Ανάλογα είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και η κτηνοτροφία του νοµού, όπως 

η έλλειψη βασικών έργων υποδοµής, τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήµατα 

(πολυτεµαχισµός), οι δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ο 

κτηνοτροφικός πληθυσµός, το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και η εγκατάλειψη των 

βοσκοτόπων. 

 

Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη της δασοπονίας είναι σηµαντικές, ανάλογα όµως 

είναι και τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει. Ενώ τα δάση του νοµού θα 

µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντικές ποσότητες πρώτης ύλης στις βιοµηχανίες 

ξύλου, η έλλειψη υποδοµής καθιστά την αξιοποίησή τους προβληµατική. 

 

Η αλιεία παίζει µικρό, αλλά όχι αµελητέο, ρόλο στον πρωτογενή τοµέα του Νοµού. 

Το βασικό πρόβληµα που έχει σχετίζεται κυρίως µε την έλλειψη βασικών έργων 

υποδοµής (π.χ. αλιευτικό καταφύγιο). 

 

Τέλος, ο νοµός Αρκαδίας αντιµετωπίζει ένα µεγάλο πρόβληµα, αποτέλεσµα των 

γενικότερων αλλαγών που συντελούνται στον αγροτικό χώρο. Η ύπαιθρος και 

ιδιαίτερα ο ορεινός χώρος του νοµού, παρουσιάζει φαινόµενα οικονοµικής 

αποδιάρθρωσης και δηµογραφικής κατάρρευσης. 

 

∆ευτερογενής τοµέας 

Ο δευτερογενής τοµέας κατέχει πολύ σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη του 

νοµού. Από το σύνολο του εργατικού δυναµικού το 15,5% απασχολείται στο 

δευτερογενή τοµέα. Οι σηµαντικότεροι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στο νοµό 

είναι αυτοί των κατασκευών και των τροφίµων και ποτών. Η περιοχή, όµως, έχει και 

άλλα περιθώρια ανάπτυξης στο συγκεκριµένο παραγωγικό τοµέα. Ο ορυκτός πλούτος 

της περιοχής και κυρίως, των κοιτασµάτων µαρµάρου που υπάρχουν, καταδεικνύει 

αυτό το γεγονός. Ακόµα, το σύνολο σχεδόν των βιοµηχανιών της περιοχής 

δραστηριοποιούνται στη βιοµηχανική περιοχή της Τρίπολης, της οποίας το επίπεδο 

παροχής υπηρεσιών θα µπορούσε να βελτιωθεί σηµαντικά. 
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Τριτογενής τοµέας 

Η πλειοψηφία των απασχολούµενων του νοµού, απασχολείται στον τριτογενή τοµέα. 

Το ποσοστό απασχόλησης φτάνει το 61,03%. Ειδικότερα για τον τριτογενή τοµέα  

παρατηρούνται κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, όπως είναι: 

 Πολυδιάσπαση του χώρου και δυσκολίες προσπέλασης των µεγάλων ορεινών 

εκτάσεων λόγω ελλείψεως υποδοµών. 

 Αδυναµία ορθολογικής και αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

 ∆ιαφοροποιήσεις στα χωρικά χαρακτηριστικά των αστικών κέντρων και 

κοινοτήτων του νοµού, ιδιαιτέρως στις περιοχές που γειτνιάζουν µε περιοχές 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 Συγκέντρωση του εργατικού δυναµικού στις παραπάνω περιοχές και χαµηλό 

επίπεδο επιµόρφωσης του σε τουριστικά επαγγέλµατα. 

 Ελλιπής αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την τουριστική 

ανάπτυξη. 

 Συγκέντρωση των τουριστικών καταλυµάτων στην παράκτια ζώνη του νοµού. 

 Μη ικανοποιητικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τοµέα. 

 Χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, παρά την ύπαρξη 

χιονοδροµικού κέντρου. 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο νοµός Κορινθίας, σύµφωνα µε το κατά κεφαλή ΑΕΠ, που είναι 14.769,13€, 

κατατάσσεται στη δεύτερη θέση του συνόλου των νοµών της Ελλάδας, πίσω από το 

νοµό Βοιωτίας, και στη πρώτη θέση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ποσοστιαία 

συµµετοχή των παραγωγικών τοµέων στο κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι: 8,6% του 

πρωτογενή τοµέα, 48,9% του δευτερογενή τοµέα και 42,5% του τριτογενή τοµέα. 

Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα, το οποίο είναι 

και το µεγαλύτερο στην περιφέρεια5. 

Πρωτογενής τοµέας 

Στον αγροτικό τοµέα απασχολείται το 32,31% του συνόλου του εργατικού δυναµικού 

του νοµού. Στο νοµό Κορινθίας καλλιεργούνται 844,6 χιλιάδες στρέµµατα, από το 

                                                 
5 Επετηρίδα 2004, ΠΑΕΠ ΑΕ 
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60% των οποίων βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Το κυριότερο προϊόν παραγωγής 

είναι τα εσπεριδοειδή, στα οποία ο νοµός είναι ο έκτος παραγωγός στο σύνολο της 

χώρας. Άλλα προϊόντα παραγωγής είναι το σιτάρι, οι ντοµάτες και η ελιά. οι 

βιολογικές καλλιέργειες το νοµού ανέρχονται σε 9.256,7 στρέµµατα µε κύρια 

προϊόντα παραγωγής την ελιά, το καρύδι, το σιτάρι, τα εσπεριδοειδή, ενώ υπάρχουν 

και αµπελοκαλλιέργειες6. 

∆ευτερογενής τοµέας 

Στο δευτερογενή τοµέα απασχολείται το 18,85% του εργατικού δυναµικού του νοµού. 

Ο κυριότερος κλάδος βιοµηχανίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή είναι της 

µεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, ενώ σηµαντική είναι και η 

δραστηριοποίηση των κλάδων κατασκευών, παραγωγής µεταλλικών προϊόντων 

(εκτός µηχανηµάτων και άλλων ειδών εξοπλισµού) και παραγωγής προϊόντων από µη 

µεταλλικά ορυκτά. Η περιοχή παρουσιάζει σηµαντικό ορυκτό πλούτο, ιδιαίτερα σε 

κοιτάσµατα λευκού ασβεστόλιθου και µαρµάρου. Σηµαντικό πλεονέκτηµα για την 

ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα στην περιοχή είναι η γειτνίαση µε την Αθήνα και 

οι ανεπτυγµένες υποδοµές (οδικό δίκτυο κ.ά.) που υπάρχουν στην περιοχή. 

Τριτογενής τοµέας 

Οι υπηρεσίες συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης του εργατικού 

δυναµικού του νοµού, το οποίο είναι 48,84%. Ο τουρισµός στο νοµό Κορίνθου 

βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο από πλευράς όγκου και διαθέτει ικανή ξενοδοχειακή 

υποδοµή (118 ξενοδοχειακές µονάδες µε 7.550 κλίνες). Το επίπεδο, όµως, 

εξειδίκευσης και ποιότητας παραµένει χαµηλό. Στο νοµό υπάρχουν δυνατότητες 

ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως είναι ιαµατικός, συνεδριακός, 

πολιτιστικός και περιηγητικός, αγροτουρισµός κ.ά.. 

Στη συνέχεια παρατίθεται η κατανοµή του κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά παραγωγικό τοµέα 

σε πίνακα, αλλά και σε χαρτογραφικά. 

                                                 
6 Περιφέρεια Πελοποννήσου 2002 
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Πίνακας 4: Κατανοµή κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά παραγωγικό τοµέα 
 Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 16,8% 10,9% 8,6% 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 16,1% 30,9% 48,9% 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ 67,1% 58,7% 42,5% 

Πηγή: Επετηρίδα. 2004,  ΠΑΕΠ Α.Ε. 
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4. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στους τρεις υπό µελέτη νοµούς της περιφέρειας Πελοποννήσου ο οικονοµικά ενεργός 

πληθυσµός αποτελεί λιγότερο από το µισό του συνολικού πληθυσµού. Το µικρότερο 

ποσοστό παρουσιάζει ο νοµός Αρκαδίας, µόλις 32,35%, ενώ το µεγαλύτερο ο νοµός 

Αργολίδας µε 42,59%. 

Πίνακας 5: Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός στους νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας και 

Κορινθίας 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 105.770 45.050 42,59

Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 102.035 33.008 32,35

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 154.624 62.960 40,72

ΣΥΝΟΛΟ 362.429 141.018 38,91
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Παράλληλα, ο δείκτης συµµετοχής του εργατικού δυναµικού παρουσιάζεται 

µειωµένος σε σχέση µε το ποσοστό του συνόλου της χώρας, το οποίο είναι 53,2%. Ο 

νοµός Αρκαδίας παρουσιάζει το µικρότερο ποσοστό µε µόλις 39,79%. Όσον αφορά 

τα ποσοστά ανεργίας των τριών νοµών, ο νοµός Κορινθίας παρουσιάζει το 

χαµηλότερο, 8,38%. Πρέπει να διευκρινιστεί πως τα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία 

έγινε ο υπολογισµός των δεικτών ανεργίας και απασχόλησης, έχουν ληφθεί από την 

απογραφή της ΕΣΥΕ το 2001, καθώς δεν υπάρχουν µεταγενέστερα στοιχεία σε 

ορισµένα µεγέθη σε επίπεδο νοµού. 
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Πίνακας 6: Στοιχεία απασχόλησης στους νοµούς, Αργολίδας, Αρκαδίας και 

Κορινθίας 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
Πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας 92.425 82.952 130.291 
Εργατικό δυναµικό 45.050 33.008 62.960 
Απασχολούµενοι 40.276 29.695 57.681 

(%) εργατικού δυναµικού στο 
σύνολο του πληθυσµού 
εργάσιµης ηλικίας 48,74 39,79 48,32 
(%) απασχολουµένων στο 
σύνολο του εργατικού 
δυναµικού 89,40 89,96 91,62 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Σχετικά µε την κλαδική κατανοµή της απασχόλησης στους τρεις νοµούς, 

παρατηρείται πως η γεωργία απασχολεί το περισσότερο εργατικό δυναµικό και στους 

τρεις νοµούς, ενώ ο νοµός Αργολίδας παρουσιάζει το µεγαλύτερο ποσοστό στον 

κλάδο ξενοδοχείων – εστιατορίων σε σχέση µε τους άλλους δύο, και ο νοµός 

Αρκαδίας το µεγαλύτερο στον κλάδο των κατασκευών. 

Πίνακας 7: Κλαδική κατανοµή της απασχόλησης ανά νοµό 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 28,2 19,7 28,3
ΟΡΥΧΕΙΑ 0,20 0,40 0,20
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 7,50 5,70 10,50
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ 0,60 4,90 0,60
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7,50 9,50 7,20
ΕΜΠΟΡΙΟ 11,10 10,90 11,50
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 6,60 4,20 5,10
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4,50 6,20 4,60
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΟΡΓ. 5,70 6,20 5,80
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 5,10 7,70 5,00
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 4,50 5,70 4,30
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ 2,80 4,90 2,40
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,50 3,20 4,80
ΜΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΟΙ 12,40 10,80 9,60
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 100,00 100,00
Πηγή: Επετηρίδα 2004, Π.Α.Ε.Π. Α.Ε 
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ΑΝΕΡΓΙΑ 

Αναφορικά µε την ανεργία το 2001, παρατηρείται πως οι νοµοί Κορινθίας και 

Αργολίδας παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά από το σύνολο της χώρας, ενώ ο 

νοµός Αρκαδίας παρουσιάζει οριακά υψηλότερο ποσοστό. Αναλυτικότερα, τα 

ποσοστά είναι: 

Πίνακας 8: Ποσοστά ανεργίας στους νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
(%) ποσοστό 
ανεργίας 10,60 10,04 8,38 10,5 
Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Ιδία επεξεργασία 

Σε σχέση µε το 2001, όµως, ο αριθµός των ανέργων σε όλους τους νοµούς έχει 

µειωθεί µε αποτέλεσµα τα παραπάνω ποσοστά να είναι χαµηλότερα. Η διαχρονική 

εξέλιξη του αριθµού των ανέργων τον τελευταίο χρόνο φαίνεται στο παρακάτω 

γράφηµα. 

Στη σηµερινή χρονική συγκυρία η ανεργία σε επίπεδο χώρας βρίσκεται στο επίπεδο 

του 9,5%. Αναλογική µε τη µείωση που παρουσιάστηκε στο ποσοστό του συνόλου 

της χώρας αναµένεται να είναι και η µείωση του ποσοστού των ανέργων στους τρεις 

υπό εξέταση νοµούς. 

Πίνακας 9: ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων ανά νοµό, 

την περίοδο από Νοέµβριο 2004 έως Νοέµβριο 2005 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
11 / 2004 3273 3947 2787
12 / 2004 3301 3679 2921
1 / 2005 3166 3921 3011
2 / 2005 3347 3768 3134
3 / 2005 3532 3989 3236
4 / 2005 3443 4030 3088
5 / 2005 2785 3759 2868
6 / 2005 2500 3854 2623
7 / 2005 2483 3807 2535
8 / 2005 2252 3602 2440
9 / 2005 2254 3565 2389

10 / 2005 2793 3481 2447
11 / 2005 3173 3582 2923

Πηγή: ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένη ανεργία, 2004 - 2005 

Ακολουθεί γράφηµα για την εξέλιξη του πλήθους των ανέργων σε απόλυτους 

αριθµούς για το χρονικό διάστηµα Νοέµβριος 2004-Νοέµβριος 2005. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005)
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Όσον αφορά την γεωγραφική κατανοµή των ανέργων, παρατηρείται πως ο νοµός 

Αρκαδίας είναι αυτός που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο πλήθος ανέργων, παρά το 

γεγονός ότι έχει το µικρότερο αριθµό εργατικού δυναµικού σε σχέση µε τους άλλους 

νοµούς. Από το γράφηµα παρατηρείται πως στους νοµούς Κορινθίας και Αργολίδας 

κατά την τουριστική περίοδο, από το Μάιο έως τον Οκτώβριο,  υπάρχει σηµαντική 

µείωση στον αριθµό των ανέργων εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης των δύο 

νοµών. Στο νοµό Αρκαδίας δεν παρατηρείται ανάλογο φαινόµενο. 

Πίνακας 10: Εγγεγραµµένοι άνεργοι ανά φύλο, Νοέµβριος 2005 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Φύλο 
Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστά 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστά 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστά 

ΑΝΤΡΕΣ 1124 35,42% 1133 31,63% 1028 35,17%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2049 64,58% 2449 68,37% 1895 64,83%
ΣΥΝΟΛΟ 3173 100,00% 3582 100,00% 2923 100,00%

  Πηγή: ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένη ανεργία Νοέµβριος 2005 

Το ποσοστό της ανεργίας ανά φύλο ακολουθεί τη γενικότερη τάση σε εθνικό επίπεδο, 

σύµφωνα µε την οποία οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο σε σχέση µε τους άντρες 

από την ανεργία. Το µεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στο νοµό Αρκαδίας, όπου το 

περίπου το 70% των ανέργων είναι γυναίκες. 
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Πίνακας 11: Εγγεγραµµένοι άνεργοι ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, Νοέµβριος 2005 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 
Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Μεταπτυχιακά 6 0,19 5 0,14 4 0,14
Απόφοιτος ΑΕΙ 150 4,73 241 6,73 157 5,37
Απόφοιτος ΤΕΙ 141 4,44 150 4,19 125 4,28
Απόφοιτος ΙΕΚ 109 3,44 130 3,63 181 6,19
Απόφοιτος λυκείου 1374 43,30 1730 48,30 1019 34,86
Απόφοιτος 3-τάξιου γυµνασίου 692 21,81 658 18,37 497 17,00
Απόφοιτος δηµοτικού 646 20,36 630 17,59 811 27,75
∆εν έχει τελειώσει το δηµοτικό 30 0,95 33 0,92 125 4,28
Άλλο 25 0,79 5 0,14 4 0,14
ΣΥΝΟΛΟ 3.173 100,00 3.582 100,00 2.923 100,00
 Πηγή: ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένη ανεργία Νοέµβριος 2005  

Σχετικά µε το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων, όπως φαίνεται από τον παραπάνω 

πίνακα, φαίνεται πως η οµάδα που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία είναι οι 

απόφοιτοι λυκείου και στους τρεις νοµούς. Ακολουθούν οι άνεργοι, οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι είτε τριτάξιου γυµνασίου είτε απόφοιτο στοιχειώδους εκπαίδευσης. Οι 

κάτοχοι µεταπτυχιακών διπλωµάτων συµµετέχουν σε πολύ µικρά ποσοστά στο 

σύνολο των ανέργων του κάθε νοµού. 

Πίνακας 12: Εγγεγραµµένοι άνεργοι ανά ηλικιακή οµάδα, Νοέµβριος 2005 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ηλικιακή Οµάδα 
Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

15-18 ετών 33 1,04 33 0,92 16 0,55
19-25 ετών 508 16,01 857 23,93 538 18,41
26-35 ετών 1101 34,70 1280 35,73 968 33,12
36-45 ετών 848 26,73 880 24,57 693 23,71
46-55 ετών 526 16,58 414 11,56 518 17,72
56 ετών και άνω 157 4,95 118 3,29 190 6,50
ΣΥΝΟΛΟ 3173 100,00 3582 100,00 2923 100,00
Πηγή: ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένη ανεργία Νοέµβριος 2005 

Η ηλικιακή κατανοµή των ανέργων δείχνει πως η ηλικιακή οµάδα των 26-35 ετών 

κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας και στους τρεις νοµούς σε ποσοστά 

ανώτερα του 30%, ακολουθούµενη από την ηλικιακή οµάδα των 36-45 ετών. 
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Πίνακας 13: Εγγεγραµµένοι άνεργοι ανά διάρκεια παραµονής στην ανεργία, 

Νοέµβριος 2005 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
∆ιάρκεια 
ανεργίας 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

Πλήθος 
Ανέργων Ποσοστό 

µέχρι 1 µήνας 692 21,81 422 11,78 831 28,43 64.100 14,02
> 1-2 µήνες 749 23,61 391 10,92 403 13,79 54.046 11,82
> 2-3 µήνες 262 8,26 262 7,31 217 7,42 34.954 7,65
> 3-4 µήνες 92 2,90 164 4,58 154 5,27 18.466 4,04
> 4-5 µήνες 113 3,56 140 3,91 149 5,10 23.036 5,04
> 5-6 µήνες 93 2,93 142 3,96 139 4,76 25.758 5,63
> 6-8 µήνες 142 4,48 262 7,31 207 7,08 34.074 7,45
> 8-10 µήνες 129 4,07 260 7,26 159 5,44 30.450 6,66
> 10-12 µήνες 143 4,51 220 6,14 141 4,82 29.480 6,45
> 12-16 µήνες 211 6,65 303 8,46 176 6,02 40.601 8,88
> 16-20 µήνες 125 3,94 184 5,14 53 1,81 18.831 4,12
> 20-24 µήνες 84 2,65 190 5,30 51 1,74 15.596 3,41
> 24 µήνες 338 10,65 642 17,92 243 8,31 67.812 14,83
ΣΥΝΟΛΟ 3.173 100,00 3.582 100,00 2.923 100,00 457.204 100,00
Πηγή: ΟΑΕ∆, εγγεγραµµένη ανεργία Νοέµβριος 2005 

Όσον αφορά τη διάρκεια παραµονής των ανέργων εκτός αγοράς εργασίας, 

παρατηρείται πως τα µεγαλύτερα ποσοστά αντιστοιχούν σε διάρκεια µέχρι και 2 

µήνες. Τα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας στους νοµούς Αργολίδας και Κορινθίας 

είναι µικρότερα από αυτά του συνόλου της χώρας, ενώ ο νοµός Αρκαδίας εµφανίζει 

αυξηµένα ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας.  
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5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες των νοµών Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας 

προκύπτουν από τα εν γένει πλεονεκτήµατα µε βάση τα κοινωνικοοικονοµικά και 

χωρικά χαρακτηριστικά της, αλλά και τις ευνοϊκές συγκυρίες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Έτσι, οι προοπτικές ανάπτυξης αφορούν και εντοπίζονται σαν 

συνδυασµός των υφιστάµενων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και περιορισµών που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση της στρατηγικής για τη νέα 

προγραµµατική περίοδο. 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των νοµών αφορούν: 

 Στη γεωγραφική και γεωφυσική θέση τους, ιδιαίτερα του νοµού Κορινθίας, την 

οποία προσδιορίζει η άµεση γειτνίαση µε το Κέντρο (Αθήνα). 

 Στους πλούσιους φυσικούς και ιστορικοπολιτιστικούς πόρους όλων των νοµών 

(ορεινοί όγκοι/ δάση, ακτές, περιώνυµα αρχαία µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί 

κ.λπ.), ενώ διαφαίνεται και µια τάση για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 

τουρισµού. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η ύπαρξη χιονοδροµικού κέντρου στο 

νοµό Αρκαδίας. 

 Στην αυξηµένη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στην τοπική οικονοµία των 

νοµών Αργολίδας και Αρκαδίας, οι οποίοι συµµετέχουν σε µεγάλα ποσοστά στην 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων της χώρας, όπως είναι η καλλιέργεια 

πορτοκαλιών στο νοµό Αργολίδας. 

 Στην παραγωγή σπάνιας ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, τα 

οποία µε την κατάλληλη µεταποίηση, συσκευασία και διαδικασίες προώθησης και 

εφ’ όσον αποκτήσουν τίτλους ονοµασίας προέλευσης, µπορούν να 

δηµιουργήσουν σηµαντικού επιπέδου συµπληρωµατικό εισόδηµα στον αγροτικό 

πληθυσµό της Περιφέρειας. 

 Στο σηµαντικό αριθµό εργατικού δυναµικού, που παραµένει ακόµη στην αγορά 

εργασίας (παρά την συνεχή µείωσή του), έστω και υποαπασχολούµενο, το οποίο 

µε την κατάλληλη κατάρτιση ή επανακατάρτιση και την υποστήριξη µε δράσεις 

πληροφόρησης, παροχής συµβουλών και χρηµατοδότησής του, θα είναι ένας 

σηµαντικός παραγωγικός συντελεστής σε νέες και σύγχρονες οικονοµικές/ 

παραγωγικές δραστηριότητες. 
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 Στη βιοµηχανική δραστηριότητα που παρατηρείται στο νοµό Κορινθίας, αλλά και 

ο σηµαντικός αναξιοποίητος ορυκτός πλούτος που συναντάται στο νοµό 

Αρκαδίας (κοιτάσµατα µαρµάρου). 

 Στην οδική σύνδεση του νοµού Κορινθίας, και κατ’ επέκταση των γειτονικών 

νοµών µε την υφιστάµενη υποδοµή, µε τον εθνικό οδικό άξονα Π.Α.ΘΕ, 

συνδέοντας τους µε το Κέντρο. 

 Στη σύνδεση µε το κοντινό λιµάνι της Πάτρας. 

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα, αλλά και περιορισµοί, των νοµών που λειτουργούν 

ανασταλτικά ως προς την αναπτυξιακή δυνατότητα τους είναι: 

 Η πολυδιάσπαση του χώρου και οι µεγάλες εκτάσεις, ορεινές και 

ανεκµετάλλευτες µε δυσκολίες προσπέλασης (έλλειψη οδικών δικτύων). 

 Ο έντονος δυϊσµός που παρατηρείται ανάµεσα στις ορεινές και πεδινές περιοχές 

των τριών νοµών. 

 Η δηµογραφική κατάσταση των  τριών νοµών, η οποία παρουσιάζεται δυσµενής, 

µε τάση γήρανσης του πληθυσµού, ιδιαίτερα στο νοµό Αρκαδίας. 

 Ο κατακερµατισµός της γεωργικής γης µε την αντίστοιχη µείωση του µεγέθους 

των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η έλλειψη έργων υποδοµής, (άρδευση, 

βελτίωση εδαφών κ.α.), η εγκατάλειψη της γεωργικής γης, ο ανορθόδοξος τρόπος 

εκµετάλλευσης των συντελεστών παραγωγής είναι τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει η γεωργία των τριών νοµών. Αντίστοιχα είναι και 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και η κτηνοτροφία, όπως η έλλειψη βασικών 

έργων υποδοµής, τα εγγειοδιαρθρωτικά προβλήµατα (πολυτεµαχισµός), οι 

δυσµενείς κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ο κτηνοτροφικός 

πληθυσµός, το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και η εγκατάλειψη των βοσκοτόπων. 

 Η ελλιπής αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νοµών στον τοµέα της µεταποίησης, 

ιδιαίτερα στο νοµού Αρκαδίας (φυσικοί πόροι, αγροτική παραγωγή, 

θεσµοθετηµένη υποδοµή πρoσπελασιµότητα) . 

 Εντοπίζονται σηµαντικά προβλήµατα πρόσβασης των επιχειρήσεων στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον, και κυρίως σε ότι αφορά την τεχνική υποστήριξη, τη 

τεχνογνωσία και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν προβλήµατα 

εύρεσης ή προσέλκυσης ειδικευµένου στελεχιακού δυναµικού. 

 Η συγκέντρωση του εργατικού δυναµικού στις αστικές περιοχές, καθώς και το 

χαµηλό επίπεδο επιµόρφωσής τους σε τουριστικά επαγγέλµατα αποτελεί ένα 
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αντικίνητρο για επενδύσεις σε τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες απαιτούν 

ένταση ειδικευµένης εργασίας και εκτεταµένες υποδοµές. 

 Η αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που αναµένεται να έχει 

επιπτώσεις στα  εισοδήµατα του αγροτικού πληθυσµού και απαιτεί τη χάραξη 

ειδικών πολιτικών για την διασφάλιση της επιβίωσης του αγροτικού τοµέα. 

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων των νοµών, απαιτείται η χάραξη 

µιας συγκεκριµένης και µακροπρόθεσµης πολιτικής µε στόχο την πραγµατική 

σύγκλιση, τη βελτίωση του εισοδήµατος, την αύξηση της τοπικής απασχόλησης µέσω 

της επιτάχυνσης του εκσυγχρονισµού του παραγωγικού συστήµατος και της 

ενίσχυσης του βαθµού εξωστρέφειάς του. Η πολιτική αυτή υλοποιείται σε µεγάλο 

βαθµό από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πελοποννήσου, της οποίας 

οι τρεις νοµοί αποτελούν µέρος. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την ∆΄ 

προγραµµατική περίοδο και µε βάση την διαβούλευση του Περιφερειακού 

Αναπτυξιακού Συνεδρίου αναδεικνύονται τόσο η κύρια αναπτυξιακή επιλογή όσο και 

οι βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας, που εκτιµάται ότι θα 

συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης: 

 Αναπτυξιακό όραµα: Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας της Περιφέρειας, της  σύγκλισης του επιπέδου ευηµερίας και 

ποιότητας ζωής των ορεινών περιοχών, της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθµισης 

του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού δυναµικού της και η άρση των 

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων ώστε να καταστεί χώρος προσέλκυσης 

επενδύσεων, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και τη δυναµική 

ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 

 Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης:  

1. Αύξηση της εξωστρέφειας όλων τον τοµέων της οικονοµίας 

o Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επέκτασης των ΜΜΕ της 

Περιφέρειας µε την προώθηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, νέες 

µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, στην εφαρµογή καινοτοµικών 

δράσεων και δράσεων Κοινωνίας της Πληροφορίας και στην προώθηση 

των προϊόντων στη διεθνή αγορά.  

o Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στους τοµείς της αγροτικής παραγωγής 

µέσω αύξησης της των επενδύσεων στην καινοτοµία και τα νέα προϊόντα 

που να καλύπτουν ανάγκες τις διεθνοποιηµένης αγοράς. Προώθηση της 
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ουσιαστικής διασύνδεσης του πρωτογενούς τοµέα µε τους άλλους τοµείς 

της οικονοµίας.  

o Ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τουρισµού µε χωρική διαφοροποίηση του 

προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος και λειτουργική διασύνδεσή του µε 

το πολιτιστικό προϊόν της περιφέρειας καθώς και µε τους φυσικούς πόρους. 

Ενίσχυση της παροχής ολοκληρωµένων και υψηλών προδιαγραφών 

τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών.  

2. Ολοκλήρωση των βασικών δικτύων µεταφοράς µε έµφαση στην διασύνδεση 

των αστικών κέντρων µε τα κέντρα παροχής αγροτικών και τουριστικών 

υπηρεσιών. Ανάπτυξη και βελτίωση των λιµενικών υποδοµών και 

εµπορευµατικών κέντρων µε στόχο την διασύνδεση της περιφέρειας µε τις 

γειτονικές της αγορές και την προώθηση των προϊόντων της.  

3. Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών.  

4. Σύνδεση της αγοράς εργασίας µε την έρευνα και εκπαίδευση µε στόχο την 

βελτίωση της γνώσης του ανθρώπινου δυναµικού και της δια βίου µάθησης 

για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας σε νέα επαγγέλµατα και 

δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας.  

5. Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτή.  

6. Σύνδεση αρχικής επαγγελµατικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης, µε τις 

επιχειρήσεις µε στόχο την απασχόληση των αποφοίτων  

7. Βελτίωση της λειτουργίας των θεσµών και της διοικητικής ικανότητας των 

δηµοσίων υπηρεσιών µέσω της υλοποίησης του πλαισίου για την επίτευξη της 

αποδοτικής διοίκησης (smart administration) και ώστε να επιτευχθεί 

ανθρωποκεντρική, αποτελεσµατική και ανθρώπινη διακυβέρνηση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1991 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001
Ηλικιακή οµάδα Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

0-4 31.773 16.325 15.448 28.467 14.556 13.911
5-9 37.825 19.760 18.065 30.743 15.779 14.964
10-14 42.386 21.936 20.450 34.858 18.154 16.704
15-19 39.758 20.287 19.471 39.246 20.877 18.369
20-24 39.973 20.934 19.039 42.471 23.049 19.422
25-29 39.814 20.918 18.896 45.295 24.076 21.219
30-34 40.148 20.949 19.199 46.972 24.391 22.581
35-39 37.596 19.698 17.898 44.064 22.813 21.251
40-44 35.607 18.705 16.902 44.415 23.081 21.334
45-49 30.169 15.817 14.352 40.845 21.258 19.587
50-54 37.904 19.288 18.616 38.334 19.549 18.785
55-59 41.399 20.975 20.424 32.329 16.416 15.913
60-64 43.279 21.835 21.444 39.591 19.512 20.079
65-69 31.880 15.482 16.398 41.934 20.496 21.438
70-74 25.990 12.153 13.837 38.104 18.290 19.814
75-79 23.816 11.128 12.688 23.962 11.316 12.646
80-84 16.659 7.714 8.945 15.080 6.967 8.113
85 και άνω 11.452 5.025 6.427 12.232 5.446 6.786
Σύνολο πληθυσµού 607.428 308.929 298.499 638.942 326.026 312.916
 

 
 
 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
  Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις 

0-4 2455 2397 2143 2131 3811 3613
5-9 2639 2641 2579 2315 3925 3682
10-14 3182 2788 2866 2495 4322 4134
15-19 3638 3150 3113 2473 4900 4488
20-24 4106 3306 3489 2675 5890 5063
25-29 4389 3748 3825 3073 6120 5649
30-34 4335 4035 3600 3248 6028 5788
35-39 3904 3643 3662 3244 5399 5411
40-44 3956 3763 3735 3180 5441 5309
45-49 3546 3372 3539 2927 5263 5274
50-54 3158 3185 3052 2834 5022 5031
55-59 2644 2651 2614 2425 4093 4024
60-64 3072 3288 3170 3297 4677 4832
65-69 3010 3141 3558 3651 4511 4848
70-74 2744 2916 3385 3477 3816 4249
75-79 1612 1741 2217 2371 2345 2500
80-84 923 1101 1518 1551 1383 1632
85 και άνω 697 894 1318 1285 937 1214
Σύνολο πληθυσµού 54010 51760 53383 48652 77883 76741
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ 
  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10-19 ετών 60 21 77 481 327 608
 20-24 ετών 318 176 357 1032 781 1197
25-29 ετών 393 232 394 451 398 619
30-44 ετών 896 541 847 387 342 475
45-64 ετών 733 474 676 23 21 29
65+ ετών 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 2400 1444 2351 2374 1869 2928

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
 

 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
10-19 ετών 788 342 1032
 20-24 ετών 3535 2266 5257
25-29 ετών 5224 3742 7588
30-44 ετών 16676 12767 23258
45-64 ετών 12977 9703 18767
65+ ετών 1076 875 1779
ΣΥΝΟΛΟ 40276 29695 57681

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001 
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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
  Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10-19 ετών 1329 690 1717 10854 9251 15257
 20-24 ετών 4885 3223 6811 2018 2388 3065
25-29 ετών 6068 4372 8601 1655 1828 2192
30-44 ετών 17959 13650 24580 4888 4537 6610
45-64 ετών 13733 10198 19472 10408 10031 15520
65+ ετών 1076 875 1779 17552 21909 24687
ΣΥΝΟΛΟ 45050 33008 62960 47375 49944 67331

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001  


