
Τομεακή Σύνθεση Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 
 

Ο δείκτης της τομεακής σύνθεσης ΑΠΑ (GDP) παρουσιάζεται για το σύνολο  της χώρας, για τις διοικητικές 
περιφέρειες, τις οποίες διατρέχει το οδικό δίκτυο που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο (Περιφέρειες 
Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων), καθώς και για τις περιφερειακές 
ενότητες (νομούς) που περιλαμβάνονται σε αυτές. 

Η τομεακή σύνθεση ΑΠΑ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό προφίλ και τα χαρακτηριστικά της 
οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι 
κυρίαρχος κλάδος της οικονομίας είναι ο τριτογενής τομέας ο οποίος αντιστοιχεί στο 79,9% της 
συνολικής ΑΠΑ, ενώ ο πρωτογενής και ο δευτερογενής ανέρχονται στο 3,7% και 16,4%, αντίστοιχα 
(2013). Η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα από το έτος 2000 έως το έτος 2008 παρουσιάζει κάμψη 2,9 
ποσοστιαίων μονάδων ενώ αντίθετα, την πενταετία 2008-2013 αυξάνεται κατά μισή (0,5) ποσοστιαία 
μονάδα. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα μειώνεται σταδιακά από το 2000 έως το 2013, με 
μεγαλύτερη ένταση την περίοδο 2000-2008.  

 

 

 

Στην Περιφέρεια Αττικής  παρατηρείται επικράτηση του τριτογενή τομέα που ξεπερνά το 87% σε 
συμμετοχή. Η συμμετοχή του δευτερογενή τομέα (μεταξύ των ετών 2000 και 2013) παρουσίασε κάμψη 
4,9 ποσοστιαίων μονάδων και διαμορφώθηκε τελικά, το 2013, στο 12,5%. Μικρή μείωση, της τάξεως των 
0,2 ποσοστιαίων μονάδων περίπου, σημειώθηκε στην συμμετοχή του πρωτογενή τομέα το 2013, σε 
σχέση με το 2000, με το σχετικό ποσοστό τελικώς να φτάνει το 0,4% (2013). 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ποσοστιαία συμμετοχή του τριτογενή τομέα στην ΑΠΑ αυξήθηκε 
κατά 8,5 ποσοστιαίες μονάδες στην περίοδο 2000-2013 φτάνοντας το 2013 στο 75,2%. Η συμμετοχή του 
δευτερογενή τομέα σημείωσε πτωτική πορεία κατά 3,8 μονάδες, σε σχέση με το 2000, με την πτώση 
αυτή να γίνεται εντονότερη μετά το 2008, ενώ το 2013 ανήλθε στο 15,7%.  Αντιθέτως, παρά την πτωτική 
πορεία των 6,2 μονάδων η οποία παρατηρήθηκε στην συμμετοχή του πρωτογενή τομέα την οκταετία 
2000-2008, την περίοδο 2008 – 2013 έχουμε αύξηση 1,6 ποσοστιαίων μονάδων, φτάνοντας από το 7,6% 
(2008) στο 9,2% (2013).  



 

 

 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά το έτος 2013, η ποσοστιαία συμμετοχή του πρωτογενή τομέα 
παραγωγής ανήλθε στο 7,7%, του δευτερογενή τομέα στο 24,2% και του τριτογενή στο 68,1%. Στην 
Περιφέρεια Ηπείρου σημειώθηκε, μεταξύ των ετών 2000 - 2008 και 2008 - 2013 αύξηση της συμμετοχής 
του τριτογενή τομέα της τάξης των 7,1 και 0,9 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, του δευτερογενή 
μείωση της τάξης των 4,2 μονάδων και του πρωτογενή των 3,8 μονάδων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η 
συμμετοχή του πρωτογενή τομέα να διαμορφωθεί το 2013 στο 7,5%, του δευτερογενή στο 16,1% και του 
τριτογενή στο 76,4% της συνολικής περιφερειακής ΑΠΑ. Στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών, η συμμετοχή 
του τριτογενή τομέα, για το έτος 2013 διαμορφώθηκε στο 87,3%, ενώ του πρωτογενή και δευτερογενή 
έφτασαν στο 3,7% και 8,9%, αντίστοιχα. 

 


