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9. Secondary general education: High schools and lycea,
teachers and pupils at the end of the school years
1980/81 - 1982/83
10. Public and private schools of technical - vocational and
ecclesiastic education: Students, teaching hours per
week and graduates, by sex, type of School and
stage of education. School year 1982/83
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11. Τεχνικ , παγγελματικ κα
κκλησιαστικ
κπαίδευσις:
Σχολα , μαθητα
γγεγραμμένοι κα
ποφοιτήσαντες
κατ φ λον, βαθμίδα κπαιδεύσεως κα σχολήν ε δικεύ
σεως. Σχολικ
τη 1978/79 ως 1982/83
12.
νωτέρα γενικ
κπαίδευσις: Σπουδαστα κα πτυχιο χοι,
κατ φ λον κα κπαιδευτικ ν δρυμα, κατ τ καδη¬
μαϊκ ν τος 1982/83
13.
νωτέρα γενικ
κπαίδευσις : Δίδακτικ ν προσωπικ ν
κατ φ λον κα κπαιδευτικ ν δρυμα: 1982/83
14.
νωτέρα γενικ
κπαίδευσις: Σπουδαστα , πτυχιο χοι κα
διδακτικ ν προσωπικόν, κατ
κπαιδευτι όν δρυμα.
καδημαϊκ
τη 1978/79 ως 1982/83
15.
νωτάτη κπαίδευσις: Σπουδασταί, καταστάντες πτυχιο 
χοι, λαβόντες δίπλωμα μεταπτυχιακ ν σπουδ ν κα
διδακτορικ ν δίπλωμα κατ τ
καδημαϊκ ν τος 1982/
83, κατ φ λον, κπαιδευτικ ν δρυμα κα σχολ ν
16.
νωτάτη κπαίδευσις: Διδακτικ ν προσωπικ ν, κατ φ ¬
λον, κπαιδευτικ ν δρυμα κα σχολ ν, κατ τ
κα
δημαϊκ ν τος 1982/83
17.
νωτάτη κπαίδευσις: Σπουδαστα , καταστάντες πτυχιο 
χοι, λαβόντες δίπλωμα μεταπτυχιακ ν σπουδ ν διδα¬
κτορικ ν δίπλωμα, κα διδακτικ ν προσωπικ ν, κατ
κπαιδευτικ ν δρυμα.
καδημαϊκ
τη 1977/78 ως
1982/83
18. Ε δικ
κπαίδευσις ( κπαίδευσις ναπήρων κα καθυστερη
μένων: Μαθητα , σχολικα μονάδες κα διδακτικ ν
προσωπικ ν, κατ φ λον κα ε δος μειονεξίας τ ν μαθη
τ ν: 1982/83
19. Ε δικ
κπαίδευσις ( κπαίδευσις ναπήρων κα καθυστε
ρημένων): Μαθητα , σχολικα μονάδες κα διδακτικ ν
προσωπικ ν, κατ φ λον κα βαθμίδα κπαιδεύσεως:
1982/83
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11. Technical -vocational and ecclesiastic education: Schools,
graduates and students remaining enrolled, by sex,
stage of education and school of specialization.
School years 1978/79 - 1982/83
12. intermediate general education: Students and graduates
with certificate by sex and educational institution.
Academic year 1982/83
13. intermediate general education : Teachers by sex
and educational institution: Tear 1982/83
14. Intermediate general education: Students, graduates
with certificates and teachers by educational insti
tution. Academic years 1 9 7 8 / 7 9 - 1 9 8 2 / 8 3
15. Higher education: Students, graduates with certificate,
diploma of post-graduate studies or doctorate, by
sex, educational institution and school. Academic
year: 1982/83
16. Higher education: Teaching staff, by sex, educational
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17. Higher education: Students, graduates with certificate,
diploma of post-graduate studies or doctorate, and
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VII. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

VII. J U S T I C E

1.
ργασίαι δικαστηρίων: 1980-1984
2. Ε σαχθε σαι πρ ς κρίσιν ποθέσεις Ε ρηνοδικείων, φύσεως
διωτικο δικαίου, κα κδοθε σαι ποφάσεις κατ δια¬
δικασίαν: 1980-1984
3.
κδοθε σαι ποφάσεις διωτικο δικαίου παρ τ ν Πρω
τοδικείων, κατ περιφερείας
φετείων: 1980-1984
4.
κδοθε σαι ριστικα
ποφάσεις διαζυγίων, κατ λόγον
διαζυγίου, παιτιότητα κα διάρκειαν λυθέντος γάμου:
1980-1984
5. Κηρυχθε σαι πτωχεύσεις κατ
διότητα πτωχευσάντων:
1980-1984
6. Κηρυχθε σαι πτωχεύσεις κατ
διότητα πτωχευσάντων κα
κατ κλάδον ο κονομικ ς δραστηριότητος:
τος 1984
7. Συναφθε σαι συμβολαιογραφικα πράξεις κατ
ντικείμενον
κα ξία χρησιμοποιηθέντος χαρτοσήμου: 1980-1984
8.
ργασίαι διοικητικ ν δικαστηρίων: 1980-1984
9.
ργασίαι ποθηκοφυλάκων: 1980-1984
10. Διαπραχθέντα δικήματα κα καταδικασθέντες: 1980-1984
11. Καταδικασθέντες
π
κακουργήματι
πλημμελήματι:
1980-1984
12. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες π πλημμελήματι κακουρ
γήματι, κατ' ε δος πιβληθεισ ν ποιν ν κα
ναμορφω
τικ ν
θεραπευτικ ν μέτρων νηλίκων: 1980-1984
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1. Proceedings of courts: 1980-1984
2. Private law cases presented at the Magistrates' Court
and issued decisions by proceedings: 1980-1984
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3. Private law decisions issued by the Court of First In
stance, by districts of Courts of Appeal: 1980-1984
4. Divorces by grounds for divorce, by party against
whom issued and duration of dissolved marriage:
1980-1984
5. Bankruptcies by category of bankrupts: 1980-1984

13. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες π πλημμελήματα κακουρ
γήματα, κατ γενικ ς κατηγορίας
δικημάτων: 19801984
14. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες κατ ο κογενειακ ν κατά¬
στασιν κα πίπεδον παιδεύσεως: 1980-1984
15. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες, καθ' λικίαν κα φ λον:
1980-1984
16. Τελεσιδίκως καταδικασθέντες κατ τόπον τελέσεως τ ς
πράξεως: 1980-1984
17. πότροποι κατ
πιβληθείσας ποιν ς κα μάδας λικι ν:
1980-1984
18. πότροποι κατ γενικ ς κατηγορίας δικημάτων: 1980-1984
19. πότροποι κατ ο κογενειακ ν κατάστασιν κα
πίπεδον
παιδεύσεως: 1980-1984
20. Κατάδικοι κατ' ε δος κτιομένης ποιν ς: 1974-1984
21. Μεταβολα π τ ν καταδίκων: 1974-1984
22. πόδικοι: 1974-1984
23. Κρατούμενοι δι χρέη: 1974-1984
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8. Proceedings of administrative courts: 1980-1984
9. Proceedings of Mortgage Registries: 1980-1984
10. Offences committed and persons sentenced: 1980-1984
11. Persons sentenced for indictable offence or crime:
1980-1984
12. Persons finally sentenced for indictable offence or
crime, by type of penalty imposed and by reforma
tive or corrective measures taken for juveniles:
1980-1984
13. Persons finally sentenced for indictable offence or crime,
by general categories of offence: 1980-1984
14. Persons finally sentenced, by marital status and edu
cational level: 1980-1984
15. Persons finally sentenced, by age and sex: 1980-1984
16. Persons finally sentenced according to the place where
offence was committed: 1980-1984
17. Recidivists by age groups and penalty imposed: 19801984
18. Recidivists by general categories of offence: 1980-1984
19. Recidivists by marital status and educational level:
1980-1984
20. Convicts by type of sentence served: 1974-1984
21. Changes on the number of convicts: 1974-1984
22. Prisoners awaiting trial: 1974-1984
23. Detained for debts: 1974-1984
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ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ

ριθμ ς γεωργικ ν κμεταλλεύσεων κα συνολικ γεωργικ
γ α τ ν μ διάκρισιν διοκτήτου κα ρδευομένης, κατ
γεωγραφικ ν διαμέρισμα κα νομ ν
ριθμ ς τ ν κμεταλλεύσεων κατ τάξεις μεγέθους τ ς
γεωργικ ς γ ς κα κατ κατηγορίαν χρήσεως α τ ς
Άριθμ ς γεωργικ ν κμεταλλεύσεων κατ κατηγορίαν χρή
σεως τ ς γεωργικ ς γ ς α τ ν κα κατ γεωγραφικ ν
διαμέρισμα κα νομ ν
πασχόλησις τ ν μελ ν το νοικοκυριο ε ς τ ν κμετάλ¬
λευσιν το
ρχηγο
λλο κα
πασχόλησις προσω¬
πικο μ μισθ ν
μερομίσθιον
κτάσεις καλλιεργει ν, ξ α τ ν ρδευθε σαι, ς κα
ρι
θμ ς δένδρων καθ' μάδας πεδιν ν,
μιορειν ν κα
ρειν ν κοινοτήτων: 1982 κα 1983
κτάσεις καλλιεργει ν, ξ α τ ν ρδευθε σαι, κα
κτά
σεις τ ν κυριωτέρων ε δ ν, καθ' μάδας πεδιν ν,
μιορειν ν κα
ρειν ν κοινοτήτων. Προσωριν στοι
χε α τους 1984
Παραγωγ
τησίων καλλιεργει ν κα μονίμων φυτει ν,
καθ' μάδας πεδιν ν, μιορειν ν κα
ρειν ν κοινο
τήτων: 1982 κα 1984
Παραγωγ τ ν κυριωτέρων γεωργικ ν προϊόντων, καθ'
μάδας πεδιν ν, μιορειν ν κα
ρειν ν κοινοτήτων.
Προσωριν στοιχε α τους 1984
κτασις, παραγωγ κα μέση πόδοσις παραγωγ ς γεωρ
γικ ν τινων προϊόντων: 1976-1984
ριθμ ς γεωργικ ν μηχανημάτων: 1982 κα 1983
Συγκεντρωθε σαι ποσότητες (καθαρ ν βάρος) σίτου, κριθο¬
βρώμης,
ραβοσίτου,
ρύζης,
σπρίων,
λαίου κα
καπνο , λογαριασμ
λληνικο Δημοσίου, κα κατα
βληθε σα π' α το ε ς το ς παραγωγο ς ξία τούτων.
Σύνολον Χώρας: 1970-1984
κμεταλλεύσεις μ διόκτητα ζ α κατ' ε δος, κατ γεω
γραφικ ν διαμέρισμα κα νομ ν
κμεταλλεύσεις μ διόκτητα ζ α κατ' ε δος κα κατ τά
ξεις μεγέθους τ ς γεωργικ ς γ ς τ ν κμεταλλεύσεων
πάρχοντα, γεννηθέντα κα μελχθέντα ζ α: 1982 κα 1983
Παραγωγ κτηνοτροφικ ν προϊόντων, καθ' μάδας πεδι
ν ν, μιορειν ν κα ρειν ν κοινοτήτων: 1982 κα 1983
Παραγωγ κτηνοτροφικ ν τινων προϊόντων: 1978-1984
ναδασωθε σα κτασις κα φυτευθέντα δένδρα, κατ γεω¬
γραφικ ν διαμέρισμα: 1972-1984
Παραγωγ δασικ ν τινων προϊόντων: 1978-1984
Κατανομ μηχανοκινήτων λιευτικ ν σκαφ ν, κατ κατη
γορίας κα κλιμάκια πποδυνάμεως: 1982
Κατανομ μηχανοκινήτων λιευτικ ν σκαφ ν, κατ κατη
γορίας κα κλιμάκια πποδυνάμεως: 1983
Μέση τησία πασχόλησις, λιευθε σα ποσότης κα
ξία
λιευμάτων, κατ' ε δος λιευτικ ν ργαλείων: 1981-1983
Παραγωγ σπόγγων, ριθμ ς σκαφ ν κα
πασχολουμέ
νων προσώπων: 1974-1984
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152
156
157
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165
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170
171
172
173
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180
182
185
186
186
187
187
188
188

(ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ-ΑΛΥΚΑΙ)

ριθμ ς καταστημάτων, μέση τησία πασχόλησις κα σχ ς
γκατεστημένων κινητήρων, κατ κλάδον ο κονομικ ς
δραστηριότητος
ριθμ ς καταστημάτων κα μέση τησία πασχόλησις ε ς
α τ ,κατ τ ς πογραφ ς τ ν τ ν 1973 κα 1978,
κατ μεγάλους κλάδους ο κονομικ ς δραστηριότητος
Κατανομ
καταστημάτων κατ μέγεθος, βάσει το
ρι
θμο τ ν πασχολουμένων, κα κατ κλάδον ο κονομι
κ ς δραστηριότητος
π' μοιβ
πασχολούμενοι, τήσιαι α τ ν μοιβα κα
καθάριστος ξία παραγωγ ς: 1981-1983
ξέλιξις το δείκτου παραγωγ ς ρυχείων: 1978-1984 . . . .
Μηνια ος δείκτης παραγωγ ς ρυχείων τους 1984
Παραγωγ μεταλλευμάτων ν φυσικ καταστάσει: Ποσό¬
τητες τ ν τ ν 1938 κα 1978-1984
Παραγωγ μεταλλευμάτων μπεπλουτισμένων: Ποσότητες
τ ν τ ν 1938 κα 1978-1984
Παραγωγ προϊόντων καμινείας μεταλλευμάτων: Ποσό
τητες τ ν τ ν 1938 κα 1978-1984
Παραγωγ λατομικ ν προϊόντων: 1976-1983
Παραγωγ λατος ναλυτικ ς, κατ
λυκ ν κα κατ λο¬
πηγικ ν τος: 1979-1984

1. Number of agricultural holdings and total agricultural
land thereof, with a distinction into private and
irrigated, by geographic region and department
1. Number of holdings by size - groups of agricultural
land and by category of use of the latter
3. Number of agricultural holdings by category of land
use and by geographic region and department
4. Employment of household members in the head's hold
ing or elsewhere and personnel employed on salary
or wages
5. Areas under crops, irrigated crops thereof, and number
of trees, by groups of level, semi-mountainous and
mountainous communes: 1982 and 1984
6. Areas under crops, irrigated areas thereof, and areas
under principal crops, by groups of level, semimountainous and mountainous communes. Provi
sional data for the year 1984
7. Production of annual crops and permanent plantations,
by groups of level, semi-mountainous and moun
tainous communes: 1982 and 1983
8. Production of principal agricultural products, by groups
of level, semi-mountainous and mountainous com
munes. Provisional data for the year 1983
9. Area, production and average yield of selected agri
cultural products: 1976-1984
10. Agricultural machinery; 1982 and 1984
11. Concentration of wheat, barley and oats, maize, rice,
edible pulse, olive oil and tobacco (net weight)
for account of the Greek State. Value paid to growers.
Greece, total: 1970-1984
12. Holdings with own animals by kind of the latter and
by geographic region and department
13. Holdings with own animals by kind of the latter and
by size - groups of the agricultural land of holdings
14. Animals existing, born, milked: 1982 and 1983
15. Livestock production by level, semi-mountainous and
mountainous communes: 1982 and 1983
16. Production of selected livestock products: 1978-1984
17. Area reafforested and number of trees planted, by
geographic region: 1972-1984
18. Production of selected forestry products: 1978-1984
19. Distribution of motor propelled fishing vessels, by cate
gories and horse-power groups: 1982
20. Distribution of motor propelled fishing vessels, by cate
gories and horse-power groups; 1983
21. Average annual employment, quantity and value of
fish landed, by kind of fishing tools: 1981-1983
22. Sponge fishing: Output, number of vessels and persons
employed: 1974-1984
IX. MINES (QUARRIES - SALTERNS)

190
190
190
191
192
192
193
193
193
194
194
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1. Number of establishments, average annual employment
and capacity of installed motors, by branch of eco
nomic activity
2. Number of establishments, and their average annual
employment, at the 1973 and 1978 censuses. Distribu
tion by major groups of economic activity
3. Distribution of establishments on the basis of the num
ber of persons employed therein, by branch of
economic activity
4. Persons employed, their annual labour remuneration
and gross production value: 1981-1983
5. Evolution of the mining production index: 1978-1984
6. Monthly index of mining production: 1984
7. Production of minerals in crude state: Quantities for
the years 1938 and 1978-1984
8. Production of mineral concentrates: Quantities for the
years 1938 and 1978-1984
9. Production of metal smelting products: Quantities for
the years 1938 and 1978-1984
10. Production of quarrying products: 1976-1983
11. Salt production by salterns: 1979-1984
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Χ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
1.
2.

3.

4.
5.
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7.
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9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

ριθμ ς βιομηχανικ ν κα βιοτεχνικ ν κατάστηματων,
μέση τησία πασχόλησις κα σχ ς γκατεστημένων
κινητήρων, κατ κλάδον ο κονομικ ς δραστηριότητος
ριθμ ς βιομηχανικ ν κα βιοτεχνικ ν καταστημάτων
κα μέση τησία πασχόλησις ε ς α τ , κατ τ ς πο¬
γραφ ς τ ν τ ν 1973 κα 1978, κατ μεγάλους κλά
δους ο κονομικ ς δραστηριότητος
ριθμ ς βιομηχανικ ν κα βιοτεχνικ ν καταστημάτων
κα μέση τησία πασχόλησις ε ς α τ , κατ τ ς πο¬
γραφ ς τ ν τ ν 1969,1973 κα 1978, κατ γεωγραφικ ν
διαμέρισμα κα νομ ν
Κατανομ καταστημάτων κατ μέγεθος, βάσει το ριθμο
τ ν πασχολουμένων, κα κατ κλάδον ο κονομικ ς
δραστηριότητος
καθάριστον γχώριον προϊ ν τ ς μεταποιήσεως
Συνοπτικ στοιχε α κτιμήσεων ο κονομικ ν μεγεθ ν συνα
φ ν πρ ς τ ν βιομηχανικ ν δραστηριότητα. Σύνολον
βιομηχανίας 1980. Μείζων βιομηχανία 1980 κα 1981
Βασικ ο κονομικ μεγέθη, συναφ πρ ς τ ν πασχόλησιν,
τ ς μοιβ ς τ ν πασχολουμένων κα τ ν παραγωγ ν,
κατ κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μείζων
βιομηχανία: 1980 κα 1981
ριθμ ς καταστημάτων κα
καθάριστοι πενδύσεις κατ
κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μείζων βιομη
χανία: 1980 κα 1981
ριθμ ς καταστημάτων κα καθάριστοι πενδύσεις κατ
κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μείζων βιομη
χανία: 1980 κα 1981
ριθμ ς καταστημάτων μ
πασχόλησιν 20 τόμων κα
νω, μέση τησία πασχόλησις μειβομένων κα τησία
μοιβ ργασίας, κατ κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον
Χώρας : 1980 κα 1981
καθάριστος
ξία παραγωγ ς, προστιθεμένη
ξια κα
καθάριστοι πενδύσεις, κατ κλάδου βιομηχανίας. Σύ
νολον Χώρας. Καταστήματα μ
πασχόλησιν 20 τό
μων κα νω : 1980 κα 1981
Μηνια οι δε κται παραγωγ ς βιομηχανίας, τους 1984 . . .
ξέλιξις τ ν δεικτ ν παραγωγ ς βιομηχανίας: 1977-1984
Χορηγηθε σαι δειαι λειτουργίας νέων κα πεκταθέντων
ργοστασίων κα ργαστηρίων τ ν μεταποιητικ ν πι
χειρήσεων κα σχ ς τ ν κινητήρων α τ ν, κατ κλά
δους: 1984
Π αραγωγ μερικ ν βιομηχανικών κα βιοτεχνικ ν προϊόντων
τ ν τ ν 1981,1982 κα 1983 π μεταποιητικ κατα
στήματα μ πασχόληση 5 τομα κα νω
Ναυπήγησις μεταφορικ ν μέσων θαλάσσης, κατ τ τος1983
Σύνολον παραγγελι ν μεταφορικ ν μέσων θαλάσσης 100
ΚΟΧ κα νω, κατ τ ν 31ην Δεκεμβρίου 1983
XI. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
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X . MANUFACTURING
197
198

199

200
201
202
204

206
208
210

211

212
214
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216

15. Selected industrial items produced in 1981, 1982 and
1983 by manufacturing units with 5 persons and over

256
256

16. Shipbuilding activity in 1983
17. Orders on hand at 31 December 1983. Ships over 100
GRT
X L ENERGY: E L E C T R I C I T Y - GAS

- ΦΩΤΑΕΡΙΟΝ

ριθμ ς καταστημάτων παραγωγ ς κα διανομ ς λεκτρι
σμο κα φωταερίου, μέση τησία πασχόλησις κατ τ ς
πογραφ ς τ ν τ ν 1973 κα 1978, κατ κλάδον ο κο
νομικ ς δραστηριότητος
ριθμ ς καταστημάτων παραγωγ ς κα διανομ ς λεκτρι
σμο κα φωταερίου, μέση τησία πασχόλησις κα
σχ ς γκατεστημένων κινητήρων, κατ κλάδον ο κο
νομικ ς δραστηριότητος
Κατανομ καταστημάτων κατ μέγεθος, βάσει το
ριθμο
τ ν πασχολουμένων, κα κατ κλάδον ο κονομικ ς
δραστηριότητος
Παραγωγ
λεκτρικο ρεύματος κα φωταερίου: 1965-1984
ξέλιξις το δείκτου παραγωγ ς λεκτρισμο κα φωταε
ρίου: 1978-1984
Μηνια ος δείκτης παραγωγ ς λεκτρισμο κα φωταερίου:
1984
ξέλιξις το γενικο δείκτου παραγωγ ς ρυχείων, βιομη
χανίας κα λεκτρισμο -φωταερίου: 1978-1984
Μηνια ος γενικ ς δείκτης παραγωγ ς ρυχείων, βιομηχα
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Συνολικ ν κα κατ κεφαλ ν καθάριστον γχώριον προϊ ν,
ε ς τρέχουσας τιμ ς
Μέσος τήσιος ρυθμ ς α ξήσεως (%) το
καθαρίστου
γχωρίου προϊόντος, ε ς
γοραίας τιμ ς: 1972-1982
Τουριστικ κίνησις:
ριθμ ς περιηγητ ν κα τουριστικ ν
συνάλλαγμα
Τιμα συναλλαγμάτων κατ τ ν 31ην Δεκεμβρίου
ποθέματα χρυσο
Διεθν
ποθέματα - Δ ν περιλαμβάνεται χρυσ ς
ατρικ ν προσωπικ ν ε ς διαφόρους χώρας
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452
453
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458
460
461
462
463
464
464
465
465
466
466
467
468
469

ΧΧ

1. Selected series of world statistics
2. Population and rates of natality, mortality and nuptiality in several countries
3. Distribution of active population in several countries,
by major groups of individual occupations
4. Education
5. Index numbers of agricultural production of selected
countries
6. Index numbers of industrial production of selected
countries
7. Electric energy: Installed capacity in selected countries
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Electric energy: Production of selected countries
Road traffic accidents
Motor vehicles in use
Railways: Traffic in selected countries
Merchant shipping: Fleets of selected countries
Consumer price indices of selected countries
Final consumption of household per head and by pur
pose: 1983
15. Gross fixed asset formation by product: 1983

16. Total and per capita gross domestic product, at cur
rent prices
17. Annual rates of growth (%) of gross domestic pro
duct at market prices: 1978-1983
18. International tourist travel: Number of tourists and
tourist receipts
19. Exchange rates as on December, 31
20. Gold reserves
21. International reserves-excluding gold
22. Medical personnel in selected countries

