Α'

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελίς

III

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελίς

1

1. Γεωγραφικοί συντεταγμένοι των ακραίων σημείων της Ελλάδος.
2. Αποστάσεις μεταξύ των ακραίων σημείων. 3. Έκτασις και πλη
θυσμός της Ελλάδος. 4. Οδικαί αποστάσεις εξ Αθηνών των κυριο
τέρων πόλεων της Ελλάδος: 1975. 5. Οδικαί αποστάσεις μεταξύ Αθη
νών και των κυριοτέρων πόλεων της Δυτικής Ευρώπης. 6. Κίνησις
επισκεπτών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδος. 7. Κί¬
νησις εορταστικών εκδηλώσεων εν Ελλάδι. 8. Κίνησις θεάτρων,
κινηματογράφων και λοιπών δημοσίων θεαμάτων κατά τα έτη 1975
και 1976. 9. Αριθμός διατεθέντων αντιτύπων των καθ' άπασαν την
Χώραν εκδιδομένων εφημερίδων και περιοδικών: 1975 και 1976.
10. Κίνησις κυριωτέρων ιαματικών πηγών. 11. ΞενοδοχείαενΕλλάδι,
δωμάτια και κλίναι αυτών : 1976. 12. Επιφάνεια και πληθυσμός των
κατωκημένων νήσων της Ελλάδος. 13. Υψηλότερα όρη της Ελλά
δος. 14. Μεγαλύτεροι ποταμοί της Ελλάδος. 15. Μεγαλύτεροι λίμναι
της Ελλάδος. 16. Θερμοκρασία αέρος, εις C . 17. Υετός.
Β'

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Σελίς
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Ι.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ

Σελίς

25

1. Πραγματικός πληθυσμός, κατά μεγάλας ομάδας ηλικιών. 2. Αστι
κός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός. 3. Νοικοκυριά και μέλη
αυτών. 4. Αστικός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός της Ελ
λάδος, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα. 5. Υπολογιζόμενος πληθυ
σμός της Ελλάδος κατά φύλον και ομάδας ηλικιών : 1975 και 1976.
6. Πραγματικός πληθυσμός, κατά φύλον, ομάδας ηλικιών και οίκο¬
γενειακήν κατάστασιν. 7. Επιφάνεια, διοικητικοί διαιρέσεις και πλη
θυσμός της Ελλάδος, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα και νομόν. 8.
Πολεοδομικά συγκροτήματα και δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων,
κατά τάς απογραφάς 1961 και 1971. 9. Γάμοι, γεννήσεις και θάνατοι
εν Ελλάδι. 10. Θάνατοι εν Ελλάδι κατά το Ετος 1976, κατά αιτίαν
θανάτου. 11. Μονίμως μεταναστεύσαντες εξ Ελλάδος, κατά φύλον
και ηλικίαν. 12. Παλιννοστήσαντες Έλληνες υπήκοοι εκ του εξω
τερικού, κατά φύλον και ηλικίαν. 13. Μονίμως μεταναστεύσαντες
εξ Ελλάδος κατά χώραν προορισμού. 14. Παλιννοστήσαντες Έλ
ληνες υπήκοοι εκ του εξωτερικού, κατά χώραν προελεύσεως. 15.
Μέλη νοικοκυριών εγκατασταθέντα εις αστικάς, ημιαστικός καΐ
αγροτικάς περιοχάς και αναχωρήσαντα από τάς περιοχάς αυτάς,
μετά το 1965 και μέχρι της 14ης Μαρτίου 1971 κατά ομάδας ηλι
κιών. 16. Νοικοκυριά διαμένοντα εις κανονικάς κατοικίας κατ 'αρι
θμόν μελών και δωματίων, τα οποία διαθέτουν, και κατά περιοχάς.
17. Μέλη νοικοκυριών γεννηθέντα πρό του 1966, κατά φύλον. πε¬
ριοχάς διαμονής κατά το 1971 καΐ τόπον διαμονής κατά το 1965.
IX

II.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ

Σελίς

47

1. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 10 ετών
και άνω, κατά φύλον και ομάδας ηλικιών. 1α. Οικονομικώς ενεργός
και μη ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά φύλον και
ομάδας ηλικιών. 2. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά θέσιν εις
το επάγγελμα. 3. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κλάδον οι
κονομικής δραστηριότητος. 4. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός
κατά μεγάλας ομάδας ατομικών επαγγελμάτων. 5. Οικονομικώς μη
ενεργός πληθυσμός κατά φύλον, αιτίαν δια την οποίαν δεν εργά
ζεται και κυριωτέραν πηγήν συντηρήσεως του. 6. Οικονομικώς
μη ενεργός πληθυσμός κατά κυριωτέραν πηγήν συντηρήσεως,
οικογενειακήν κατάστασιν και φύλον. 7. Μέσοι ετήσιοι όροι
μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων εις βιομηχανικά - βιοτεχνικά κατα
στήματα, με 10 και άνω απασχολουμένους. 8. Μέσοι ετήσιοι όροι
ωριαίων αποδοχών εργατών εις βιομηχανικά - βιοτεχνικά καταστή
ματα, με 10 και άνω απασχολουμένους. 9. Μέσοι ετήσιοι όροι πλη¬
ρωθεισών εβδομαδιαίως ωρών εργασίας εις τους εργάτας βιομηχα
νικών και βιοτεχνικών καταστημάτων με 10 και άνω απασχολουμέ
νους. 10. Μέσοι ετήσιοι όροι μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλων λια
νικού εμπορίου. 11. Μέσος ετήσιος όρος κινήσεως μισθωτώνδιατων
Γραφείων Απασχολήσεως : 1976. 12. Χορηγηθείσαι άδειαι εργασίας
αλλοδαπών κατά φύλον και χώραν υπηκοότητος. 13. Έλληνες ναυ
τικοί εργαζόμενοι εις εμπορικά πλοία, υπό ελληνικήν σημαίαν, 100
κ.ο.χ. και άνω, κατά μεγάλας ομάδας ειδικοτήτων.
IIΙ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ
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1. Θεραπευτήρια, κλίναι, ιατροί και νοσηλευτικόν προσωπικόν, κατ'
ειδικότητα θεραπευτηρίων : 1976. 2. Ιατροί, οδοντίατροι και φαρμα
κεία, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα : 1976. 3. Νοσηλευτική κίνησις
κατ" ειδικότητα θεραπευτηρίων : 1976. 4. Σύγκρισις δαπανών κοινω
νικής ασφαλίσεως προς το Εθνικόν εισόδημα. 5. Κρατικαί δαπάναι
δια την κοινωνικήν πρόνοιαν, υγείαν και ασφάλισιν. 6. Έξοδα των
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κατ' ειδικός κατηγορίας
δαπανών. 7. Έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως,
κατά πηγήν προελεύσεως τούτων. 8. 'Αμέσως ήσφαλισμένοι εις τους
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κατά κλάδον ασφαλίσεως.
9. Συνταξιούχοι κυρίας συντάξεως των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφαλίσεως, κατά κατηγορίαν συντάξεως. 10. Συνταξιούχοι του
Κράτους, κατά κατηγορίας. 11. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων επι¬
συμβάντων εις τους αμέσως ησφαλισμένους των Οργανισμών Κοι
νωνικής Ασφαλίσεως και συνέπειαι τούτων : 1971 - 1975. 12. Περί¬
θαλψις ανηλίκων εις Κρατικά Ιδρύματα, εις το ΠΙΚΠΑ και εις Ιδρύ
ματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, επιχορηγούμενα υπό του κράτους: 1976.
IV.

ΠΑΙΔΕΙΑ
1. Πραγματικός πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά επίπεδον
εκπαιδεύσεως, φύλον και ομάδας ηλικιών. 2. Προσχολική εκπαίδευ¬
X

σις : Νηπιαγωγεία, νηπιαγωγοί και νήπια κατά την λήξιν του σχολι
κού έτους. 3. Δημοτική εκπαίδευσις : Σχολεία, διδακτικόν προσωπικόν
και μαθηταί κατά την λήξιν του σχολικού έτους. 4. Μέση εκπαίδευ¬
σις : Γυμνάσια, διδακτικόν προσωπικόν και μαθηταί κατά την λήξιν
του σχολικού έτους. 5. Τεχνική - επαγγελματική καΐ εκκλησιαστική
εκπαίδευσις : Μαθηταί, σχολαί και ώραι εβδομαδιαίας διδασκαλίας,
κατά φορέα και βαθμίδα εκπαιδεύσεως. Σχολικόν έτος 1974/1975. 6.
Ανωτάτη εκπαίδευσις : Διδακτικόν προσωπικόν, φοιτηταί και κα¬
ταστάντες πτυχιούχοι. 7. Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών, κατ' είδος
πτυχίου και φύλον.
V.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σελίς

89

Σελίς

95

1. Εργασίαι δικαστηρίων. 2. Εκδοθείσαι αποφάσεις διαζυγίων, κατά
διάρκειαν λυθέντος γάμου. 3. Κηρυχθείσαι πτωχεύσεις, κατά Ιδιό
τητα πτωχευσάντων. 4. Διαπραχθέντα αδικήματα. 5. Τελεσιδίκως Κα
ταδικασθέντες επί πλημμελήματι ή κακουργήματι, κατά γενικάς κα
τηγορίας αδικημάτων. 6. Καταδικασθέντες, κατ' είδος επιβληθείσης
ποινής και αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ανηλίκων. 7. Κα
ταδικασθέντες, καθ' ηλικίαν και φύλον.
VI.

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ
1. Αριθμός εκμεταλλεύσεων κατά τάξεις μεγέθους τών γεωργικών
αυτών εκτάσεων και εκτάσεις αυτών κατά διάκρισιν πεδινών, ημι
ορεινών και ορεινών κοινοτήτων. 2. Αριθμός γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων, εκτάσεις καλλιεργούμενης αυτών γής και μέση έκτασις
κατ' εκμετάλλευσιν, κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα. 3. 'Εκτάσεις ετη
σίων καλλιεργειών και μονίμων φυτειών, και έξ αυτών άρδευθεϊσαι.
4. Εκτάσεις καλλιεργειών κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα και κατη¬
γορίαν : 1975. 4α. Εκτάσεις καλλιεργειών κατά γεωγραφικόν διαμέρι
σμα και κατηγορίαν : 1976. 5. Καλλιεργούμενη έκτασις και παραγω
γή γεωργικών προϊόντων. 6. Παραγωγή γεωργικών τίνων προϊόν
των. 7. Αριθμός ζώων. 8. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων.
9. Παραγωγή δασικών τίνων προϊόντων. 10. Αριθμός γεωργικών μη
χανημάτων. 11. Μέση ετησία απασχόλησις, αλιευθείσα ποσότης και
αξία αλιευμάτων, κατ' είδος αλιευτικών εργαλείων: 1973 και 1974. 11α.
Μέση ετησία απασχόλησις, αλιευθείσα ποσότης και αξία αλιευμά
των, κατ' είδος αλιευτικών εργαλείων : 1975 και 1976. 12. Αριθμός
μηχανοκινήτων αλιευτικών σκαφών και ιπποδύναμις αυτών, κατά
κατηγορίας. 13. Παραγωγή σπόγγων, αριθμός σκαφών και απασχο¬
ληθέντων προσώπων.

VII.

ΟΡΥΧΕΙΑ (ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΑΛΥΚΑΙ)
1. Αριθμός Ορυχείων (Μεταλλείων - Λατομείων και Αλυκών) και
μέση ετησία απασχόλησις, κατά μεγάλους κλάδους οικονομικής δρα
στηριότητος. Απογραφή 1973. 2. Παραγωγή μεταλλευμάτων εν φυ
σική καταστάσει. 3. Παραγωγή μεταλλευμάτων εμπεπλουτισμένων.
4. Παραγωγή προϊόντων καμινείας μεταλλευμάτων. 5. Παράγωγη λα
τομικών προϊόντων. 6. Παραγωγή άλατος. 7. Δείκτης παραγωγής
ορυχείων.
XI
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ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
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1. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά καταστήματα και μέση ετησία απα¬
σχόλησις εις αυτά, κατά κλάδους. Απογραφή 1973. 2. Δείκτης παρα
γωγής βιομηχανίας και ηλεκτρισμού - φωταερίου. 3. Εγχωρία παρα
γωγή ενίων βιομηχανικών προϊόντων. 4. Βασικά οικονομικά μεγέθη,
συναφή προς την απασχόλησιν, τάς αμοιβάς των απασχολουμένων
και την παραγωγήν, κατά κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μεί
ζων βιομηχανία : 1973 και 1974. 5. Βασικά οικονομικά μεγέθη συνα
φή προς την απασχόλησιν, τάς αμοιβάς των απασχολουμένων και
την παραγωγήν, κατά κλάδον βιομηχανίας. Σύνολον Χώρας. Μικρά
βιομηχανία : 1974. 6. Ακαθάριστοι επενδύσεις κατά κλάδον βιομηχα
νίας. Αγοραί καινουργών και ιδιοκατασκευαί. Σύνολον Χώρας. Μεί
ζων βιομηχανία : 1974. 7. Ακαθάριστον εγχώριον προϊόν της με
ταποιήσεως : 1974 - 1976. 8. Καταστήματα παραγωγής και διανομής
ηλεκτρισμού και φωταερίου και μέση ετησία απασχόλησις. Απο
γραφή 1973. 9. Παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας. 10. Κατανάλωσις
ηλεκτρικής ενεργείας.
IX.

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Προσωρινά αποτελέσματα απογραφών κτιρίων και κατοικιών.
Σύνολον Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί. 2. Ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότης : Νέαι οικοδομαί, όγκος και άξια οικο
δομών, βάσει των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών. 3. Ιδιωτική οικο
δομική δραστηριότης : Προσθήκαι οικοδομών, όγκος και αξία προ
σθηκών βάσει των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών. 4. Ιδιωτική οικο
δομική δραστηριότης : Νέαι κατοικίαι, όγκος και αξία κατοικιών,
βάσει των εκδοθεισών αδειών νέων οικοδομών και προσθηκών. 5.
Καταβληθέντα ποσά δι' εκτελεσθέντα δημοτικά και κοινοτικά έργα.

Χ.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ
1. Αριθμός καταστημάτων χονδρικού και λιανικού εμπορίου και
μέση ετησία απασχόλησις, κατά κλάδους. Απογραφή 1969. 2. Δεί
κτης αξίας λιανικών πωλήσεων. 3. Εισαγωγαί c.i.f. και εξαγωγαί
f.o.b. 4. Εισαγωγαί -Εξαγωγαί κατά μέσον μεταφοράς. 5. Αξία εισαγω
γών και εξαγωγών, κατά ηπείρους και χώρας προελεύσεως και προορι
σμού : 1974-1976. 6. Εισαγωγαί: Δείκται μέσης αξίας και όγκου.
7. Εξαγωγαί : Δείκται μέσης αξίας και όγκου. 8. Εξαγωγαί κυριω¬
τέρων γεωργικών προϊόντων : 1976. 9. Εξωτερικόν εμπόριον κατά
κατηγορίας της Αναθεωρημένης Τυποποιημένης Ταξινομήσεως του
Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ). Συνοπτικά στοιχεία έτους 1976. 10.
Εξαγωγαί κυριωτέρων ορυκτών.

XI.

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
1. Μήκος του νενομοθετημένου και κυκλοφορουμένου εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Χώρας, κατά κατηγορίαν και κατά
στασιν οδών: 1974-1976. 2. Αυτοκίνητα οχήματα εν κυκλοφορία,
XII

κατά κατηγορίαν και χρήσιν : 1968 και 1974- 1976. 3. Αστικαί με¬
ταφοραί Περιφερείας Πρωτευούσης: 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . 4. Αστικαί μετα¬
φοραί Λοιπής Χώρας : 1974 - 1976. 5. Υπεραστικοί μεταφοραί συν
όλου Χώρας: 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . 6. Σιδηροδρομικόν δίκτυον : 1969 και
1 9 7 5 - 1 9 7 6 . 7. Μεταφορικόν έργον του Οργανισμού Σιδηροδρόμων
Ελλάδος. Διακίνησις επιβατών και εμπορευμάτων : 1968 - 1976. 8.
Οδικά τροχαία ατυχήματα. 9. Παθόντα πρόσωπα εις οδικά τροχαία
ατυχήματα. 10. Δύναμις ελληνικού εμπορικού στόλου, κατά κατηγο
ρίας. 11. Κατάπλοι πλοίων κατά σημαίαν. 12. Διακίνησις επιβατών
και εμπορευμάτων εις τους λιμένας της Ελλάδος. 13. Ναυτιλιακή κί¬
νησις μετά του εξωτερικού : 1976. 14. Κίνησις των αερολιμένων της
Ελλάδος. Διακίνησις επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου των
γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού κατά αερολιμένα : 1976. 15. Τη
λεπικοινωνιακός εξοπλισμός και κίνησις τηλεπικοινωνιών. Αριθμός
και χωρητικότης τηλεφωνικών κέντρων. Κίνησις τηλεφωνικών συν
διαλέξεων, τηλεγραφημάτων, μονάδων T E L E X και ραδιοτηλεπικοι¬
νωνίας : 1 9 7 4 - 1976.
XII.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕ
ΡΙΚΟΥ

Σελίς

171
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177

Σελίς

183

1. Ταξιδιωτική κίνησις : Αφίξεις και αναχωρήσεις Ελλήνων και
ξένων υπηκόων. 2. Αφίξεις ξένων υπηκόων, κατά μέσον ταξιδίου.
3. Τουριστική κίνησις : Αφίξεις εις Ελλάδα περιηγητών εκ του
εξωτερικού, καθ' υπηκοότητα, ως και των ερχομένων καθ' ομάδας
περίπλου.
XIII.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Έσοδα επί τη βάσει του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Κρατικαί
δαπάναι κατά Υπουργεία. 3. Δαπάναι κρατικών επενδύσεων και κά¬
λυψις αυτών. 4. Δηλωθέν οικογενειακόν εισόδημα κατά τα οίκον.
έτη 1972 - 1976.
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Δεκεμβρίου. 3. Εξέλιξις καταθέσεων. 4. Συνολική τραπεζική χρημα¬
τοδότησις, κατά τομείς και κλάδους. 5. Μέσοι ετήσιοι δείκται τιμών
μετοχών εν τω Χρηματιστηρίω Αθηνών. 6. Τιμαί συναλλαγμάτων εν
Αθήναις. 7. Κατά κεφαλήν ακαθάριστον εγχώριον προϊόν εις τιμάς
συντελεστών παραγωγής, κατανάλωσις και επενδύσεις παγίου κεφα
λαίου. 8. Ακαθάριστον εγχώριον προϊόν και εθνικόν εισόδημα. 9.
Διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίαι και χρησιμοποίησις αυτών. 10. Ακα
θάριστοι επενδύσεις εν τη Χώρα. 11. Άδηλοι πόροι και εισροή
κεφαλαίων. 12. Άδηλοι πληρωμαί και εκροή κεφαλαίων. 13. Απλο
ποιημένη εμφάνισις ισοζυγίου πληρωμών. 14. Δείκται απολαμβανο¬
μένων τιμών υπό των παραγωγών (Δέν περιλαμβάνονται αι χορηγη¬
θείσαι ενισχύσεις). 15. Δείκται καταβαλομένων τιμών υπό των παρα¬
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γωγών (Δεν περιλαμβάνονται αι χορηγηθείσαι επιδοτήσεις). 16. Ετή
σιοι ατομικοί δείκται τιμών απολαμβανομένων υπό των παραγωγών
(Δεν περιλαμβάνονται αι εισοδηματικοί ενισχύσεις). 17. Μέσος όρος
μηνιαίων αγορών και εις είδος απολαβών των νοικοκυριών, ταξινο
μημένων κατά αστικάς, ημιαστικός και αγροτικός περιοχάς (Έρευνα
έτους 1974). 18. Δείκται τιμών της εισροής Ολικών κατασκευής νέων
κτιρίων κατοικιών. 19. Δείκται τιμών χονδρικής. 20. Δείκτης τιμών
καταναλωτού. 21. Μέσαι ετήσιαι τιμαί λιανικής πωλήσεως ειδών
τίνων εις την περιοχήν Αθηνών - Πειραιώς.
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