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III. EMPLOYMENT - UNEMPLOYMENT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ

Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών καί άνω, κατά φύλον και ομά
δας ηλικιών, διακρινόμενος εις οικονομικώς ενεργόν
και μή ενεργόν, επί τη βάσει της εννοίας α) της
συνήθους απασχολήσεως και β) του εργατικού δυνα
μικού (απασχόλησις κατά τήν τελευταίαν προ της
απογραφής εβδομάδα)
Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά περιοχάς, δια
κρινόμενος εις οικονομικώς ενεργόν και μή ενεργόν
Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, διακρινόμενος εις οι
κονομικώς ενεργόν (απασχολουμένους και ανέργους) και
μή ενεργόν, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα και νομόν
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, κατά φύλον, μεγάλας
ομάδας επαγγέλματος, κλάδον οικονομικής δραστη
ριότητος και επίπεδον εκπαιδεύσεως
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλον, μεγάλας
ομάδας ατομικών επαγγελμάτων (μονοψήφιος κώδιξ)
και περιοχάς
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά μεγάλας ομάδας
ατομικών επαγγελμάτων, φύλον και ομάδας ηλικιών
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κλάδον οικονομικής
δραστηριότητος (μονοψήφιος κώδιξ), φύλον και περιο¬
χάς
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κλάδον οικονομικής
δραστηριότητος, φύλον και ομάδα: ηλικιών
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέσιν εις το επάγ
γελμα, φύλον και ομάδας ηλικιών
Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά γεωγραφικόν δια
μέρισμα, ταξινομημένος κατά α) συνεπτυγμένους
κλάδους οικονομικής δραστηριότητος, β) συνεπτυγμέ¬
νας ομάδας ατομικών επαγγελμάτων και γ) θέσιν
εις τό επάγγελμα
Οικονομικώς μή ενεργός πληθυσμός, κατά γεωγραφικόν
διαμέρισμα και αιτίαν διά τήν οποίαν δέν εργάζονται
Μέσοι ετήσιοι όροι μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων εις
βιομηχανικά-βιοτεχνικά καταστήματα με 10 και άνω
απασχολουμένους
Μέσοι ετήσιοι όροι εβδομαδιαίων αποδοχών εργατών εις
βιομηχανικά-βιοτεχνικά καταστήματα με 10 και άνω
απασχολουμένους
Μέσοι ετήσιοι όροι ωριαίων αποδοχών εργατών εις βιομη
χανικά-βιοτεχνικά καταστήματα μέ 10 και άνω απα
σχολουμένους
Μέσοι ετήσιοι όροι πληρωθεισών εβδομαδιαίως ωρών εργα
σίας εις τους εργάτας βιομηχανικών-βιοτεχνικών
καταστημάτων μέ 10 και άνω απασχολουμένους
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καί εις Ιδρύματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, επιχορη
γούμενα υπό του Κράτους : 1972
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1. De factο population aged 10 years and over by edu
cational level, sex and age groups
2. Population aged 10 years and over by geographic re
gion and educational level
3. Higher schools graduates by sex and type of certificate
or diploma. Total Greece and Greater Athens

Πίναξ
4. Δημοτική και προσχολική εκπαίδευσις: Σχολεία, νηπιαγω
γεία, διδακτικόν προσωπικόν, μαθηταί και νήπια κατά
την λήξιν τών σχολικών ετών 1967/68 έως 1971/72
5. Προσχολική εκπαίδευσις (νηπιαγωγεία) : Μαθηταί, νηπια
γωγεία και διδακτικών προσωπικόν, κατά γεωγραφι
κόν διαμέρισμα και νομόν : 1971 /72
6. Δημοτική εκπαίδευσις : Μαθηταί, σχολεία και διδακτικόν
προσωπικόν κατά τήν λήξιν του σχολικού έτους
1971/72, κατά κατηγορίαν σχολείων, γεωγραφικόν
διαμέρισμα και νομόν
7. Μέση εκπαίδευσις : Γυμνάσια, διδακτικόν προσωπικόν και
μαθηταί κατά τήν λήξιν τών σχολικών ετών 1967/68
έως 1971/72
8. Μέση εκπαίδευσις : Μαθηταί, γυμνάσια και διδακτικόν
προσωπικόν πλήρους απασχολήσεως κατά τήν λήξιν
του σχολικού έτους 1971 /72 κατά γεωγραφικόν δια
μέρισμα και νομόν
9. Τεχνική-Έπαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση :
Μαθηταί κατά φύλον, σχολαί, ώραι εβδομαδιαίας δι
δασκαλίας και είδος σχολών. Σχολικόν έτος 1971/72
10. Τεχνική-Επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευσις :
Σχολαί, εγγεγραμμένοι και αποφοιτήσαντες μαθηταί
κατά φύλον και είδος σχολών. Σχολικά έτη 1966/67
έως 1971 /72
11. Μουσική εκπαίδευσις : Σπουδασταί και λαβόντες πτυχίον
ή δίπλωμα : 1971/72
12. Ανωτάτη εκπαίδευσις : Σπουδασταί, καταστάντες πτυχιού
χοι, λαβόντες δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών και
διδακτορικόν δίπλωμα κατά το ακαδημαϊκόν έτος
1971/72, κατά φύλον, εκπαιδευτικόν ίδρυμα και
σχολήν
13. Ανωτάτη εκπαίδευσις : Διδακτικόν προσωπικόν, κατά φύ
λον, εκπαιδευτικόν ίδρυμα και σχολήν, εν τω συνόλω
της Χώρας, κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1971/72
14. Ανωτάτη εκπαίδευσις : Σπουδασταί, καταστάντες πτυ
χιούχοι, λαβόντες δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών
ή διδακτορικόν δίπλωμα, και διδακτικόν προσωπικόν
κατά εκπαιδευτικόν ίδρυμα.
Ακαδημαϊκά
έτη
1966/67 έως 1971/72
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7. Secondary education: High schools, teachers and pupils
at the end of school years 1967/68-1971/72
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8. Secondary education: Students, high schools and teach
ing staff of full-time employment at the and of
the school year 1971/72, by geographic region and
department
9. Technical-Vocational and ecclesiastic training: Stu
dents, by sex, schools and teaching hours per week,
and type of school. School year 1971/72
10. Technical-Vocational and ecclesiastic training: Schools,
graduates and students remaining enrolled, by sex
and type of schools. School years 1966/67-1971/72
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11. Musical training. Students and graduates (with certi
ficate or diploma). School year 1971/72
12. Higher education: Students, graduates with certificate,
diploma of post-graduate studies or doctorate, by
sex, educational institution and school. Academic
year: 1971/72
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13. Higher education: Teaching staff, by sex, educational
institution and school. Academic year: 1971 /72
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14. Higher education: students, graduates with certificate,
diploma of post-graduate studies or doctorate and
teaching staff by educational institution. Academic
years 1966/67-1971-72
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VII. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1. Έργασίαι δικαστηρίων : 1968-1972
2. Εισαχθείσαι, προς κρίσιν υποθέσεις Ειρηνοδικείων, φύσεως
ιδιωτικού δικαίου, και εκδοθείσαι αποφάσεις κατά δια¬
δικασίαν : 1968-1972
3. Έκδοθείσαι αποφάσεις ιδιωτικού δικαίου παρά των Πρω
τοδικείων, κατά περιφερίας Εφετείων: 1968-1972
4. Έκδοθείσαι οριστικαί αποφάσεις διαζυγίων, κατά λόγον
διαζυγίου, υπαιτιότητα και διάρκειαν λυθέντος γάμου:
1968-1972
5. Κηρυχθείσαι πτωχεύσεις κατά ιδιότητα πτωχευσάντων:
1968-1972
6. Κηρυχθείσαι πτωχεύσεις κατά κλάδον οικονομικής δραστη
ριότητος και περιφερείας Εφετείων, έτους 1972
7. Έργασίαι φορολογικών δικαστηρίων : 1968-1972
8. Έργασίαι υποθηκοφυλάκων : 1969-1972
9. Αριθμός διαμαρτυρικών (συναλλαγματικών, γραμματίων
και επιταγών), κατά περιφερείας Εφετείων και κατά
τάξεις ονομαστικής άξιας αυτών εις δραχμάς : 1969-72
10. Συναφθείσαι συμβολαιογραφικαί πράξεις κατ' αντικείμε¬
νον, αξία χαρτοσήμου και δικαιώματα Συμβολαιογρά
φων κατά Πρωτοδικείον, έτους 1972
11. Διαπραχθέντα αδικήματα και καταδικασθέντες : 1970-1972
12. Καταδικασθέντες επί κακουργήματι ή πλημμελήματι :
1968-1972
13. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες επί πλημμελήματι ή κακουρ
γήματι, κατ' είδος επιβληθεισών ποινών και αναμορ
φωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ανηλίκων : 1968-72
14. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες επί πλημμελήματι ή κακουρ
γήματι, κατά γενικάς κατηγορίας αδικημάτων : 19681972
15. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες κατά οικογενειακήν κατά¬
στασιν και επίπεδον παιδεύσεως : 1968-1972
16. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες, κατά ηλικίαν και φύλον :
1968-1972
17. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες κατά τόπον τελέσεως της
πράξεως : 1968-1972
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6. Primary education: Pupils, schools and teachers at the
end of the school year 1971/72, by type of school,
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133
133

1. Proceedings of courts: 1968-1972
2. Private law cases presented at the Magistrates' Court
and issued decisions by proceedings: 1968-1972

134

3. Private law decisions issued by the Court of First In
stance, by districts of Courts of Appeal. 1968-72
4. Divorces by grounds for divorce, by party against
whom issued and duration of dissolved marriage:
1968-1972
5. Bankruptcies by category of bankrupts: 1968-1972
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6. Bankruptcies registered by branch of economic activity
and by districts of Courts of Appeal, fear 1972
7. Proceedings of taxation courts: 1968-1972
8. Proceedings of Mortgage Registries: 1969-1972
9. Number of protests (drafts, bills, cheques), by districts
of Courts of Apnea! and !>v groups of drachmae:
1969-1972
10. Executed notarial acts by object, value of stamp and
notaries' fees, by Courts of First Instance. Year
1972
11. Offences committed and persons sentenced: 1970-1972
12. Persons sentenced for indictable offence or crime:
1968-1972
13. Persons finaly sentenced for indictable offence or crime,
by type of penalty imposed and by reformative or
Corrective measures taken for juveniles: 1968-1972
14. Persons finaly sentenced for indictable offence or crime,
by general categories of offence: 1968-1972
15. Persons finally sentenced, by marital status and edu
cational level: 1968-1972
16. Persons finally sentenced, by age and sex: L968-1972
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17. Persons finally sentenced according to the place where
offence was committed: 1968-1972
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18. Υπότροποι κατά επιβληθείσας ποινάς και ομάδας ηλικιών:
1968-1972
19. Υπότροποι κατά γενικάς κατηγορίας αδικημάτων : 19681972
20. Υπότροποι κατά οικογενειακήν κατάστασιν και επίπεδον
παιδεύσεως : 1968-1972
21. Κατάδικοι κατ' είδος εκτιομένης ποινής : 1963-1972 . . . .
22. Μεταβολαί επί τών καταδίκων : 1963-1972
23. Υπόδικοι : 1963-1972
24. Κρατούμενοι δια χρέη : 1963-1972
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VIII. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ
1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων με γεωργικάς εκτάσεις και βα
σική κατανομή τών εκτάσεων αυτών
2. Αρχηγοί εκμεταλλεύσεων δηλώσαντες κυρίαν ή δευτερεύου¬
σαν εργασίαν (επάγγελμα) εις τήν γεωργίαν ή κτη¬
νοτροφίαν, ή εργασίαν έκτος της γεωργίας και κτηνο
τροφίας
3. Τεμαχισμός τών εκμεταλλεύσεων μέ καλλιεργουμένας γαίας
4. Εκτάσεις καλλιεργειών, εξ αυτών αρδευθείσαι, ως και αρι
θμός δένδρων κατά κατηγορίας πεδινών, ημιορεινών
και ορεινών κοινοτήτων: 1970 και 1971
4α. Εκτάσεις καλλιεργειών, εξ αυτών αρδευθείσαι, και εκτά
σεις τών κυριωτέρων ειδών, κατά κατηγορίας πεδινών,
ημιορεινών και ορεινών κοινοτήτων. Προσωρινά στοι
χεία έτους 1972
5. Παραγωγή ετησίων καλλιεργειών και μονίμων φυτειών,
κατά κατηγορίας πεδινών, ημιορεινών και ορεινών
κοινοτήτων: 1970 και 1971
5α. Παραγωγή τών κυριωτέρων γεωργικών προϊόντων, κατά
κατηγορίας πεδινών, ημιορεινών και ορεινών κοινο
τήτων. Προσωρινά στοιχεία έτους 1972
6. Έκτασις, παραγωγή και μέση απόδοσις παραγωγής γεωρ
γικών τίνων προϊόντων: 1956 - 1972
7. Αριθμός γεωργικών μηχανημάτων: 1970 και 1971
8. Συγκεντρωθείσαι ποσότητες (καθαρόν βάρος) σίτου, σικά¬
λεως, κριθοβρώμης, γεωμήλων, ελαίου και καπνού,
λογαριασμώ Ελληνικού Δημοσίου, και καταβληθείσα
υπ' αυτού εις τους παραγωγούς αξία τούτων. Σύνολον
Χώρας: 1958-1972
9. Αριθμός εκμεταλλεύσεων με ζώα και αριθμός τών ζώων
αυτών κατ' είδος
10. Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων με βοοειδή αναλόγως του
αριθμού τών ζώων
11. Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων με προβατοειδή αναλόγως
του αριθμού τών ζώων
12. Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων με αιγοειδή αναλόγως του
αριθμού τών ζώων
13. Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων με χοίρους αναλόγως του
αριθμού τών ζώων
14. Κατανομή τών εκμεταλλεύσεων με ορνιθοειδή αναλόγως
του αριθμού τών ζώων
15. Αριθμός ζώων: 1954-1971
......................................
16. Υπάρχοντα, γεννηθέντα και αμελχθέντα ζώα: 1970 και
1971
17. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά κατηγορίας
πεδινών, ημιορεινών και ορεινών κοινοτήτων: 1970
και 1971
18. Παραγωγή κτηνοτροφικών τίνων προϊόντων: 1966-1972
19. Άναδασωθείσα έκτασις και φυτευθέντα δένδρα, κατά γεω¬
γραφικόν διαμέρισμα: 1961-1972
20. Παραγωγή δασικών τίνων προϊόντων: 1966-1972
21. Κατανομή μηχανοκινήτων αλιευτικών σκάφων, κατά κατη
γορίας και κλιμάκια ιπποδυνάμεως : 1972
22. Μέση ετησία απασχόλησις, αλιευθείσα ποσότης και αξία
αλιευμάτων, κατ' είδος αλιευτικών εργαλείων: 19691971
23. Παραγωγή σπόγγων, αριθμός σκαφών και απασχολουμέ
νων προσώπων: 1967-1972
IX. ΟΡΥΧΕΙΑ

20. Recidivists by marital status and educational level:
1968-1972
21. Convicts by type of sentence served: 1963-1972
22. Changes on the number of convicts: 1963-1972
23. Prisoners awaiting trial: 1963-1972
24. Detained for debts: 1963-1972
VIII. AGRICULTURE - LIVESTOCK - F O R E S T R Y FISHING
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1. Number of holdings with agricultural areas and basic
distribution of the latter
2. Heads of holdings reporting principal or secondary
agricultural or livestock work (occupation) or em
ployment not connected with agriculture and live
stock
3. Fragmentation of holdings with cultivated land
4. Areas under crops, irrigated crops thereof, and number
of trees, by categories of level, semi-mountainous
and mountainous communes : 1970 and 1971
4a. Areas under crops, irrigated areas thereof, and areas
under principal crops, by category of level, semimountainous and mountainous communes. Provi
sional data for the year 1972
δ. Production of annual crops and permanent plantations,
by categories of level, semi-mountainous and
mountainous communes : 1970 and 1971
5a. Production of principal agricultural products, by cate
gories of level, semi-mountainous and mountainous
communes. Provisional data for the year 1972
6. Area, production and average yield of selected agri
cultural products : 1956-1972
7. Agricultural machinery: 1970 and 1971
8. Concentration of wheat, rye, barley and oats, potatoes,
olive oil and tobacco (net weight) for account of
the Greek State. Value paid to growers. Greece,
total: 1958-1972
9. Number of holdings with animals and number of
animals by kind
10. Distribution of holdings with cattle (cows, oxen),
cording to the number of such animals
11. Distribution of holdings with sheep, according to
number of such animals
12. Distribution of holdings with goats, according to
number of such animals
13. Distribution of holdings with pigs, according to
number of such animals
14. Distribution of holdings with poultry, according to
number of such animals
15. Livestock population: 1954-1971
16. Animals existing, born, milked: 1970 and 1971
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17. Livestock production by level, semi-mountainous and
mountainous communes: 1970 and 1971
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18. Production of selected livestock products: 1966-1972
19. Area reafforested and number of trees planted, by
geographic region: 1961-1972
20. Production of selected forestry products: 1966-1972
21. Distribution of motor propelled fishing vessels, by cate
gories and horse-power groups: 1972
22. Average annual employment, quantity and value of
fish landed, by kind of fishing tools: 1969-1971
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23. Sponge fishing: Output, number of vessels and persons
employed: 1967-1972
I X . MINES (QUARRIES - SALTERNS)

(ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΛΥΚΑΙ)

1. Αριθμός καταστημάτων, μέση ετησία απασχόλησις και ισχύς
εγκατεστημένων κινητήρων, κατά κλάδον οικονομικής
δραστηριότητος
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18. Recidivists by age groups and penalty imposed: 19681972
19. Recidivists by general categories of offence: 1968-1972
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1. Number of establishments, average annual employment
and capacity of installed motors, by branch of eco
nomic activity
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2. Κατανομή καταστημάτων κατά μέγεθος, βάσει του αρι
θμού των απασχολουμένων, και κατά κλάδον οικονομι
κής δραστηριότητος
3. Έπ' αμοιβή απασχολούμενοι, ετήσιαι αυτών αμοιβαί και
ακαθάριστος αξία παραγωγής: 1969-1971
4. Έξέλιξις του δείκτου παράγωγης ορυχείων: 1966-1972 . .
5. Μηνιαίος δείκτης παραγωγής ορυχείων έτους 1972
6. Παραγωγή μεταλλευμάτων εν φυσική καταστάσει: Ποσό
τητες των ετών 1938 και 1965-1971
7. Παραγωγή μεταλλευμάτων εμπεπλουτισμένων: Ποσότητες
τών ετών 1938 και 1965-1971
8. Παραγωγή προϊόντων καμινείας μεταλλευμάτων: Ποσό
τητες τών ετών 1938 και 1965-1971
9. Παραγωγή λατομικών προϊόντων: Ποσότητες τών ετών
1938 και 1965-1971
10. Παραγωγή άλατος αναλυτικώς, κατά αλυκήν και κατά άλο¬
πηγικόν έτος: 1967-1972
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Χ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
1. Αριθμός βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων
και μέση ετησία απασχόλησις εις αυτά, κατά τάς άπο¬
γραφάς τών ετών 1963 και 1969, κατά μεγάλους κλά
δους οικονομικής δραστηριότητος
2. Αριθμός βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων
και μέση ετησία απασχόλησις εις αυτά, κατά τάς άπο¬
γραφάς τών ετών 1963 και 1969, κατά γεωγραφικόν
διαμέρισμα και νομον
3. Κατανομή καταστημάτων κατά μέγεθος, βάσει του αριθμού
τών απασχολουμένων, και κατά κλάδον οικονομικής
δραστηριότητος
4. Συνοπτικά στοιχεία εκτιμήσεων οικονομικών μεγεθών συνα
φών προς τήν βιομηχανικήν δραστηριότητα. Σύνολον
βιομηχανίας: 1969 και 1970
5. Βασικά οικονομικά μεγέθη, συναφή προς τήν απασχόλησιν,
τάς αμοιβάς τών απασχολουμένων και τήν παραγωγήν,
κατά κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μείζων
βιομηχανία: 1969 και 1970
6. Βασικά οικονομικά μεγέθη, συναφή προς τήν απασχόλησιν,
τάς αμοιβάς τών απασχολουμένων και τήν παραγωγήν,
κατά κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μικρά
βιομηχανία: 1969 και 1970
7. Αμοιβαί απασχολουμένων. Ακαθάριστος αξία παραγωγής
και προστιθεμένη αξία, κατά κλάδον βιομηχανίας διά
τά έτη 1970 και 1971. Μείζων βιομηχανία. (Στοι
χεία προσωρινά διά το έτος 1971)
8. Ακαθάριστον εγχώριον προϊόν της μεταποιήσεως : 19651972
9. Μηνιαίοι δείκται βιομηχανικής παραγωγής έτους 1972 . . .
10. Εξέλιξις των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής: 1965-1972
11. Χορηγηθείσαι άδειαι λειτουργίας νέων και επεκταθέντων
εργοστασίων και εργαστηρίων των μεταποιητικών επι
χειρήσεων και ισχύς των κινητήρων αυτών, κατά
κλάδου:: 1972
12. Παραγωγή ενίων βιομηχανικών προϊόντων των ετών 1970,
1971 και 1972 υπό μεταποιητικών καταστημάτων
εχόντων απασχόλησιν 5 ατόμων και άνω
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XI. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΑΕΡΙΟΝ
1. Αριθμός καταστημάτων παραγωγής και διανομής ηλεκτρι
σμού και φωταερίου, μέση ετησία απασχόλησις και
ισχύς εγκατεστημένων κινητήρων, κατά κλάδον οικο
νομικής δραστηριότητος
2. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και φωταερίου: 1955-1972
3. Εξέλιξις του δείκτου παραγωγής ηλεκτρισμού και φωταε
ρίου: 1966-1972
4. Μηνιαίος δείκτης παραγωγής ηλεκτρισμού και φωταερίου:
1972
5. Εξέλιξις τού γενικού δείκτου βιομηχανικής παραγωγής μετά
ηλεκτρισμού-φωταερίου και ορυχείων: 1966-1972
6. Μηνιαίος γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μετά
ηλεκτρισμού-φωταερίου και ορυχείων: 1972
7. Οικονομικά μεγέθη αναφερόμενα εις την παραγωγήν και
διανομήν ηλεκτρικής ενεργείας: 1971 και 1972
8. Ηλεκτρική ενέργεια: Εγκατεστημένη ισχύς, κατά γεω
γραφικών διαμέρισμα και νομόν: 1971 και 1972
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2. Distribution of establishments on the basis of the num
ber of persons employed therein, by branch of
economic activity
3. Persons employed, their annual labour remuneration
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