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1.1.Επισκόπηση νέων στρατηγικών της ΕΕ: Πράσινη συμφωνία, νέα 
βιομηχανική στρατηγική, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση 

 
Από το Νοέμβριο του 2019 η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ένα νέο στρατηγικό όραμα για 
το μέλλον, καθιστώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, μαζί με την ψηφιακή μετάβαση, ως τα βασικά 
στοιχεία της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Αυτή η πολιτική κατεύθυνση ενσωματώθηκε 
στις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ανάπτυξη, όπως στην Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, την ψηφιακή στρατηγική και τη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη ενώ, 
επιπλέον, αναμένεται να προσανατολίσει επενδυτικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας Ευρώπη» και την πολιτική καινοτομίας της ΕΕ. Η παρούσα ενότητα προσφέρει 
μια σύντομη περιγραφή αυτών των νέων στρατηγικών και θέτει το σκηνικό για την ανάλυση 
της ελληνικής περιφέρειας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) 
Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί σε ένα όραμα που υπογραμμίζει τη μετάβαση προς έναν υγιή 
πλανήτη και μια βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιγράφεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η κύρια 
αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ, και η οποία αποσκοπεί στην αποσύνδεση της οικονομικής 
ανάπτυξης από την εξάντληση των πόρων και, ως εκ τούτου, στη μετατροπή της ΕΕ σε μια 
αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία όπου δεν υπάρχουν καθαρές 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
μέσω της μετάβασης σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής, την αποκατάσταση της απώλειας βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης (EC, 
2019a). Το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε το 2020, φιλοδοξεί να φέρει τον στόχο της Ευρώπης 
για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 τουλάχιστον στο 55 τοις εκατό των 
επιπέδων του 1990, καθιστώντας την την πρώτη πλήρως ουδέτερη ως προς τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα ήπειρο έως το 2050. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει αναδειχθεί σε μια φιλόδοξη, ωστόσο κορυφαία 
πολιτική προτεραιότητα, μια ευρωπαϊκή «αποστολή προς το φεγγάρι» (EC, 2019b, 1) και «το 
καθοριστικό καθήκον αυτής της γενιάς» (EC, 2019a, 2) κατά της υπαρξιακής απειλής της 
Ευρώπης και του κόσμου, η οποία είναι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. Παράλληλα, παρουσιάζει την Ευρώπη ως έναν αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο 
ηγέτη στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την αξιοπιστία της 
στο παγκόσμιο κοινό (Siddi, 2020). 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μπορεί να θεωρηθεί ως ένας χάρτης πορείας, μια 
συνολική κατεύθυνση και μια συλλογή βασικών πολιτικών για το θεματολόγιο της ΕΕ για το 
κλίμα. Βασίζεται σε υφιστάμενους κανονισμούς πολιτικής (όπως το Σύστημα Εμπορίας 
Εκπομπών-ΣΕΔΕ και ο κανονισμός επιμερισμού της προσπάθειας για τους στόχους εκπομπών 
που καλύπτουν τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ), καθώς και σε νέες 
νομοθετικές προτάσεις, στρατηγικές και επιχειρησιακά πλαίσια (όπως το Κοινωνικό Ταμείο 
για το Κλίμα, όπως το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία-CEAP, το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για το Κλίμα, την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, τη στρατηγική «από το 
αγρόκτημα στο πιρούνι», τη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, τον κανονισμό για τον 
οικολογικό σχεδιασμό των βιώσιμων προϊόντων κ.λπ.) (ΕΚ, 2020a,b; 2022).  

Δεδομένου ότι καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας, των μεταφορών, της βιομηχανίας, της γεωργίας κ.λπ.) και εμπλέκει δράσεις που 
είναι έντονα αλληλένδετες και αλληλοενισχυόμενες, αφορά διάφορους τομείς πολιτικής και 
απαιτεί την κινητοποίηση όλων των δραστών και των πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό 
εξηγεί επίσης γιατί είναι ένα τόσο φιλόδοξος στόχος, δεδομένου ότι πολλά διασυνδεδεμένα 
κοινωνικοοικονομικά συστήματα εντός της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτώνται επί του 
παρόντος σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση των πόρων και φέρουν μεγάλο 
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περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πράσινη μετάβασή τους θα απαιτήσει σημαντικές 
στοχευμένες επενδύσεις, αλλά και αρκετές σύνθετες τροποποιήσεις συστημάτων που θα 
πρέπει να επιτευχθούν ταυτόχρονα (Magro et al., 2021). Μια συντηρητική εκτίμηση για την 
υλοποίηση της Ευρπωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εξετάζει την ανάγκη επένδυσης 
τουλάχιστον 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ και για το λόγο αυτό θεσπίστηκε ειδικό επενδυτικό 
σχέδιο (InvestEU).  

Παράλληλα με την περιβαλλοντική εστίαση, η στρατηγική επίσης προωθεί ένα όραμα 
βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας έμφαση σε μια «δίκαιη μετάβαση». Αυτό 
σημαίνει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη 
μετάβαση, η οποία πρέπει να ριζωθεί στις διαρθρωτικές και συστημικές αλλαγές σε 
ολόκληρη την κοινωνία (Pettifor, 2020), ενώ οι δυνητικές ανισότητες που ενδεχομένως 
προκύψουν (π.χ. η αύξηση της ανεργίας σε βιομηχανίες έντασης άνθρακα, η πρόσθετη πίεση 
στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η δύσκολη μετάβαση των 
περιφερειών που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα) θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με προσοχή. Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης θα πρέπει να 
είναι δίκαιη και προσιτή· αυτό δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων ειδικευμένων θέσεων 
εργασίας, στην εκτεταμένη επανεκπαίδευση και στην ανάπτυξη προσβάσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών.  

Για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο να σχεδιάσει 
βαθιά μετασχηματιστικές πολιτικές, αλλά και να αξιοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, να 
βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των θεσμικών της οργάνων, καθώς και να κινητοποιήσει 
διεθνείς πρακτικές (Pianta και Lucchese, 2020). Ωστόσο, σημαντικά γεγονότα και 
απρόβλεπτες αλλαγές δημιουργούν «αναταράξεις» που μπορούν να εμποδίσουν τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής (Dobbs et al., 2021). Ο Siddi (2020) συγκεντρώνει 
τέσσερις βασικές προκλήσεις για την Πράσινη Συμφωνία: i) τη διατήρηση της 
προτεραιότητάς της στρατηγικής παρά τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος κατά καιρούς σε 
άλλα θέμματα λόγω των μεταβαλλόμενων μεταβλητών στο ευρύτερο περιβάλλον (δηλαδή 
γεωπολιτικές κρίσεις, πανδημία Covid-19), ii) την εξασφάλιση επαρκούς οικονομικής 
χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων της, ιδίως μέσω της κινητοποίησης ιδιωτικών 
κεφαλαίων, iii) την έλλειψη νομικής αρμοδιότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ κυρίως 
όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για το κλίμα, iv) την έλλειψη διεθνούς 
συνεργασίας με τρίτες χώρες γεγονός που μπορεί να διακινδυνεύσει την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί ή να οδηγήσει σε διαρροή διοξειδίου του άνθρακα και, κατ’ 
επέκταση, σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εγχώριων παραγωγών λόγω αυστηρότερων 
περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Οι Eckert και Kovalenska (2021) υποστηρίζουν επίσης ότι, 
παρόλο που η ιδεολογία της Πράσινης Συμφωνίας βασίζεται στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι 
εκτιμούν τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και την ευημερία τους -και συνεπώς είναι 
πρόθυμοι να τους διαφυλάξουν για το μέλλον-, το έγγραφο υποτιμά τη βούληση των πολιτών 
να δράσουν και να επανεκτιμήσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς τους για το δικό τους καλό. 
Επιπλέον, η τεχνική δυσκολία της ορολογίας και η έλλειψη σαφήνειας στη μεταφορά των 
εννοιών αναδεικνύουν περισσότερο τη θεσμική ιδιοκτησία της πολιτικής παρά τη δημόσια 
συζήτηση και συμμετοχή.  

Τόσο λόγω της ευρύτητας της πρόκλησης που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο και λόγω του 
επιπέδου των επενδύσεων που απαιτείται, η ανακοίνωση της Πράσινης Συμφωνίας κάλεσε 
πολλές πολιτικές να συμβάλουν, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, 
του ψηφιακού θεματολογίου καθώς και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.  
 
Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιωσιμότητα 
(Smart Specialisation Strategies for Sustainability, S4) 
Εκτός από τις γενικές θεματικές οδηγίες και κατευθύνσεις που έχουν αναπτυχθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (που σχετίζονται με την ενέργεια, την κινητικότητα, τη γεωργία, την 
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κυκλική οικονομία), ο σχεδιασμός πολιτικών «πράσινης συμφωνίας» σε εθνικό, αλλά κυρίως 
σε περιφερειακό/αστικό επίπεδο μπορεί να γίνει ευκολότερα από περιφερειακές πολιτικές 
καινοτομίας, όπως είναι οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Εξάλλου, σκοπός της Πράσινης 
Συμφωνίας δεν είναι να επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς στις δραστηριότητες έντασης 
άνθρακα, αλλά να λειτουργήσει ως πυλώνας ανάπτυξης και στρατηγικής εκσυγχρονισμού 
και, ως εκ τούτου, ευθυγραμμίζεται με την έξυπνη εξειδίκευση, η οποία αποσκοπεί στην 
ιεράρχηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης για όλες τις περιφέρειες. Αυτή η ευθυγράμμιση 
μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα στις περιφέρειες 
της Ευρώπης (Meyer, 2022), ενώ η Έξυπνη Εξειδίκευση μπορεί να συμπληρώσει το εκ των 
άνω θεματολόγιο της Πολιτικής Πράσινης Συμφωνίας με εκ των κάτω καινοτόμες 
επιχειρηματικές προσπάθειες.  

Οι McCann και Soete (2020) περιγράφουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως την 
παγκόσμια στρατηγική εξειδίκευσης της Ευρώπης, και αναλύουν τι πρέπει να γίνει για την 
εφαρμογή μιας πολιτικής καινοτομίας με στόχο τη βιωσιμότητα, η οποία θα βασίζεται στα 
ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής (place-based). Η νέα πρόκληση για την 
πολιτική καινοτομίας είναι να μετατοπιστεί η εστίαση από τη διαδικασία καινοτομίας προς 
την επίτευξη της απαιτούμενης μετασχηματιστικής αλλαγής, καθώς «η ανάπτυξη δεν έχει 
μόνο ρυθμό, αλλά κατεύθυνση και απήχηση» (McCann και Soete, 2020, 10). Τονίζουν την 
ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν εκ νέου οι προτεραιότητες, καθιστώντας τη βιώσιμη 
ανάπτυξη ως πρωταρχική στρατηγική προτεραιότητα. Αυτό θα δημιουργήσει την ευκαιρία η 
Ευρώπη να επανατοποθετηθεί σε παγκόσμιο και τοπικό σκηνικό ως μια περιοχή πράσινης 
εξειδίκευσης μέσω της αξιοποίησης της καινοτομίας.  

Αυτή η νέα (πράσινη) κατεύθυνση στις περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας 
δημιουργεί αρκετές κρίσιμες προκλήσεις όσον αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ιδίως 
για τις πόλεις και τις κοινότητες οι οποίες καλούνται τώρα να διαδραματίσουν έναν 
σημαντικό ρόλο (McCann και Soete, 2020· Benner, 2020). Επιπλέον απαιτεί ένα υψηλό 
επίπεδο ευελιξίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πιθανώς χρειάζονται 
αντισταθμιστικές ενέργειες (trade-offs). Αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεταξύ έξυπνης ή 
ψηφιακής και βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολύπλοκη και οι προτεραιότητες έξυπνες 
ανάπτυξης (ιδίως όταν βασίζονται στην καινοτομία και προκύπτουν από τον καταναλωτή) 
μπορεί να είναι αντιφατικές με την έννοια της βιωσιμότητας, ενώ η αύξηση των τιμών που 
προκύπτει από την ενσωμάτωση του κόστους από τις εκπομπές ρύπων έχει σημαντικές 
επιπτώσεις προς τους φτωχότερους. Ο κίνδυνος αποτυχίας της πολιτικής της Πράσινης 
Συμφωνίας λόγω υπερβολικά πολλών ανταγωνιστικών στόχων παροτρύνει την ανάπτυξη 
ενός ενοποιημένου αφηγήματος σε επίπεδο ΕΕ, συμπληρώνοντας το με μια οπτική η οποία 
θα προκύπτει εκ των κάτω βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών της κάθε 
περιοχής.  

Η εμβάθυνση της έξυπνης εξειδίκευσης με την ενσωμάτωση της διάστασης της 
βιωσιμότητας παρέχει μια νέα ευκαιρία και μια νέα κατεύθυνση στο θεματολόγιο της 
έξυπνης εξειδίκευσης και την πολιτική συνοχής, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στην οικοδόμηση 
ικανοτήτων που καθοδηγούνται από την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στο τοπικό, 
αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάμειξης δημιουργεί μια 
στρατηγική καινοτομίας επόμενης γενιάς που ορισμένοι αποκαλούν «Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης για τη Βιωσιμότητα» (Smart Specialisation Strategies for Sustainability-S4) 
(McCann και Soete, 2020), ενώ άλλοι, αναγνωρίζοντας τη συνάφεια και της κοινωνικής 
διάστασης, χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο «Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Έρευνα, την Καινοτομία και την Κοινωνία» (Meyer, 2022). Αυτές οι νέες στρατηγικές 
βασίζονται σε τοπικές πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες επικεντρώνονται στις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις της περιφέρειας, ευνοούν την πράσινη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών τεχνολογιών (Montresor και Quatraro, 2019) και χτίζουν πάνω στις 
υφιστάμενες γνώσεις και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει στην εφαρμογή της S3 σχετικά 
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με τον τρόπο παροχής κινήτρων, την ενίσχυση και το συντονισμό της επιχιερηματικής 
δραστηριότητας και την ανταλλαγή εμπειριών με άλλες περιφέρειες.  

Προς την κατεύθυνση αυτή εγκανιάστηκε το 2021 στη Σεβίλλη μια πιλοτική πρωτοβουλία 
με τίτλο «Στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης για τη βιωσιμότητα» (S4) από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΤΠ) και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας του JRC, ως μια εθελοντική επικαιροποίηση των στρατηγικών έξυπνης 
εξειδίκευσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα (EU Science Hub, 2021).   

Παράλληλα, μια νέα δημοσίευση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Έξυπνη Εξιδίκευση 
μπορεί να συμπεριλάβει την πράσινη διάσταση, εξελίσσοντάς την σε στρατηγική καινοτομίας 
με στόχο τη βιωσιμότητα, ευθυγραμμίζοντας έτσι την έξυπνη εξειδίκευση όχι μόνο με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και με το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για το 
2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η έκδοση αναδεικνύει τρεις βασικές 
πτυχές: i) την επιλογή νέων (πιο πράσινων) θεματικών τομέων προτεραιότητας, 
αξιοποιώντας την κλασική μεθοδολογία της έξυπνης εξειδίκευσης, αλλά επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα περιβαλλοντικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους, ii) τη μετάφρασή τους σε 
χάρτες πορείας επίτευξης μετασχηματιστικών αλλαγών συνδέοντας την τοπική καινοτομία 
με τα παγκόσμια κοινά και iii) την εφαρμογή των στρατηγικών διασφαλίζοντας τη συνοχή και 
τον συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων πολιτικής (Nakicenovic et al., 
2021; Carayannis and Grigoroudis, 2022). Η έκθεση επισημαίνει επίσης την αλληλοσύνδεση 
των περιφερειών και ενθαρρύνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βλέπουν κάθε 
περιφέρεια όχι ως μια ξεχωριστή ενότητα, αλλά ως μέρος ενός συλλογικού μέλλοντος.  

Επιπλέον, η έξυπνη εξειδίκευση μπορεί να αποτελέσει δίαυλο υλοποίησης όχι μόνο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και οι 
δύο πολιτικές μπορούν να επωφεληθούν από τη δυναμική που προσφέρει η ενεργοποίηση 
δραστών/στοιχείων της ίδιας της περιφέρειας (Larosse et al., 2020). Συγκεκριμένα, μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση εκ των άνω πρωτοβουλιών της βιομηχανικής 
στρατηγικής της ΕΕ με τα εκ των κάτω αναδυόμενα περιφερειακά βιομηχανικά 
οικοσυστήματα. Η έννοια των οικοσυστημάτων αποτυπώνει το σύνθετο σύνολο των 
συνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ κλάδων και επιχειρήσεων και περιλαμβάνει όλους 
τους δράστες που δραστηριοποιούνται σε μια αλυσίδα αξίας. Κάθε περιφερειακό 
βιομηχανικό οικοσύστημα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και, ως εκ τούτου, ο έλεγχος και 
η ανάλυσή τους θα προσδιορίσει την ανάγκη και το είδος εξατομικευμένης στήριξης (που 
μπορεί να έχει π.χ. τη μορφή ρυθμιστικής δράσης, την απελευθέρωση χρηματοδότησης ή την 
αξιοποίηση των εργαλείων εμπορικής άμυνας) (EC, 2020a).  
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Διάγραμμα 1. Βιομηχανική Στρατηγική της ΕΕ και περιφέρειες  
 Πηγή: Richard Tuffs, Friends of Smart Specialisation (FoSS) in Interreg Europe: 

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/eu-industrial-strategy-key-learnings 

 
Η Νέα Βιομηχανική Πολιτική 
Η νέα βιομηχανική πολιτική — ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2020 — με όραμα την 
ανάπτυξη μιας πράσινης και κυκλικής οικονομίας και την υποστήριξη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της κοινωνίας. Στόχος της στρατηγικής είναι να καταστεί η Ευρώπη 
επιταχυντής και καταλύτης της αλλαγής, της καινοτομίας και της ανάπτυξης και περιγράφει 
τρεις βασικούς παράγοντες για τον βιομηχανικό μετασχηματισμό της: τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό, την κλιματική ουδετερότητα και το ψηφιακό μέλλον.  

Η στρατηγική υποστηρίζεται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων και ενισχυτικών 
στοιχείων: (1) την υποστήριξη της βιομηχανίας και μια βαθύτερη και πιο ψηφιακή ενιαία 
αγορά, (2) τη διατήρηση ενός ισότιμου παγκόσμιου ανταγωνισμού, (3) τη στροφή προς την 
κλιματική ουδετερότητα, (4) την οικοδόμηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας, (5) την 
ενσωμάτωση βιομηχανικής καινοτομίας, (6) την εξειδίκευση και επαν-εξειδίκευση (re-
skilling) και (7) την επένδυση και χρηματοδότηση της μετάβασης. Συνοδεύεται από έναν 
μηχανισμό δίκαιης μετάβασης (Just Transition Mechanism), ένα ταμείο το οποίο στόχο έχει 
τη στήριξη τομέων και περιφερειών που εξαρτώνται περισσότερο από παραγωγικές 
διαδικασίες με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η στρατηγική επικαιροποιήθηκε 
τον Μάιο του 2021, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την 
κρίση του covid-19.  

Η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ πλαισιώνεται γύρω από τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες εντός μιας αλυσίδας αξίας. 
Προτιμά την έννοια του οικοσυστήματος από την τομεακή προσέγγιση, καθώς ενσωματώνει 
καλύτερα τη συστημική σημασία όλων των οριζόντιων και κάθετων δεσμών μεταξύ των 
οικονομικών δραστών. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία των δραστηριοτήτων που είναι 
συνδυαστικές με τη λειτουργία της βιομηχανίας, όπως η προμήθεια πρώτων υλών, η έρευνα 
και η καινοτομία, η παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών ή η πρόσβαση σε δίκτυα διανομής 
(EC, 2021c). Η Επιτροπή προσδιόρισε 14 σημαντικά βιομηχανικά οικοσυστήματα με βάση την 
οικονομική και τεχνολογική τους σημασία, με πανευρωπαϊκό χαρακτήρα: 1) την 
Αεροδιαστημική & Άμυνα, 2) την Αγροδιατροφή, 3) τις Κατασκευές, 4) τΤις Πολιτιστικές και 
Δημιουργικές Βιομηχανίες, 5) το Ψηφιακό οικοσύστημα, 6) τα Ηλεκτρονικά, 7) τις 
Βιομηχανίες έντασης Ενέργειας, 8) την Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 9) την Υγεία, 
10) την Κινητικότητα και τις μεταφορές, 11) την Κοινωνική Οικονομία και την Πολιτική 
Ασφάλεια, 12) τη Λιανική πώληση, 13) τα Υφάσματα, 14) τον Τουρισμό. Αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 90% της προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων στην ΕΕ (EC, 2021c). Για κάθε ένα 
από αυτά τα οικοσυστήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει βασικές δραστηριότητες 
που τα χαρακτηρίζουν αλλά και τρόπους με τους οποίους συνδέονται μεταξύ τους.   

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/eu-industrial-strategy-key-learnings
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Διάγραμμα 2. Τα βιομηχανικά Οικοσυστήματα στην Ε.Ε.  

Πηγή: SWD(2021) 351, Annual Single Market Report 2021 
 

Η επικαιροποιημένη στρατηγική ανέπτυξε περαιτέρω την προσέγγιση των βιομηχανικών 
οικοσυστημάτων, δείχνοντας ότι ο αντίκτυπος επίσης κρίσης ήταν άνισος μεταξύ των 
διαφόρων οικοσυστημάτων (με τα περισσότερα από αυτά να έχουν σημαντικές απώλειες, με 
εξαίρεση το ψηφιακό οικοσύστημα) (Σχήμα 3). Αποκαλύπτει επίσης εμπόδια στην ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά, ορισμένα από τα οποία είναι οριζόντια και αφορούν όλα τα βιομηχανικά 
οικοσυστήματα ενώ άλλα είναι συγκεκριμένα και εντοπίζονται σε μεμονωμένα 
οικοσυστήματα.  
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Διάγραμμα 3. Μεταβολή του κύκλου εργασιών ανά οικοσύστημα.  

Πηγή: EC (2021c) 
 
Η επικαιροποιημένη βιομηχανική στρατηγική υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής κυριαρχίας, δηλαδή τη στρατηγική αυτονομία της σε βασικές τεχνολογίες και 
την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα μετά το γεγονός ότι οι αλληλεξαρτήσεις των 
παγκόσμιων αλυσίδων αξίας που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
αποκάλυψαν τρωτά σημεία. Ειδικότερα, από την ανάλυση εμπορικών δεδομένων 
εντοπίστηκαν 137 εισαγόμενα προϊόντα (κυρίως από την Κίνα, το Βιετνάμ και τη Βραζιλία) σε 
ευαίσθητα οικοσυστήματα από τα οποία η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό κυρίως σε 
βιομηχανίες έντασης ενέργειας και την υγεία, με 34 από αυτά να θεωρούνται σημαντικότερα 
λόγω του χαμηλού δυναμικού διαφοροποίησης και υποκατάστασης πραγματοποιώντας την 
παραγωγή τους στην ΕΕ (EC, 2021a). Το έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την 
επικαιροποίηση της στρατηγικής επανεξετάζει τις αλληλεξαρτήσεις σε έξι στρατηγικούς 
τομείς, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις μπαταρίες, τα δραστικά φαρμακευτικά συστατικά, το 
υδρογόνο, τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες αιχμής και του cloud. Η Επιτροπή αναφέρει 
ότι θα ακολουθήσει μια νέα ανασκόπηση των εξαρτήσεων εστιάζοντας αυτή τη φορά σε 
προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες που είναι καίριας σημασίας για την πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση (EC, 2021b). Για την επίτευξη στρατηγικής κυριαρχίας, η ΕΕ θα 
χρησιμοποιήσει εργαλεία και πρωτοβουλίες όπως το πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, το σχέδιο δράσης για την πνευματική ιδιοκτησία (Intellectual Property Action 
Plan) με στόχο την προάσπιση της τεχνολογικής κυριαρχίας, τη φαρμακευτική στρατηγική της 
ΕΕ, το σχέδιο δράσης για κρίσιμες πρώτες ύλες (Action Plan for Critical Raw Materials).  

Μια άλλη πτυχή που είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βιομηχανική στρατηγική είναι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός. Αυτό που ονομάζεται τώρα τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 
ή βιομηχανία 4.0, αναμένεται να μεταμορφώσει ριζικά τους παραδοσιακούς τομείς και την 
κοινωνία, μέσω της ενσωμάτωσης βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής (Key Enabling 
Technologies-KET) σε διαφορετικές βιομηχανικές διαδικασίες καθώς και της υιοθέτησης 
έξυπνων συστημάτων (Ortega-Gras et al., 2021). Τα έγγραφα για τη νέα βιομηχανική 
στρατηγική και την ψηφιακή στρατηγική της Ε.Ε. (ΕΚ, 2020γ) τονίζουν ότι η μόχλευση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί βασικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή δίνει έμφαση τόσο στον 
πράσινο όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος ονομάζεται διπλή ή δίδυμη 
μετάβαση. Επικεντρώνεται στην κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή ηγεσία και 
περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα. 
 
Δίδυμη Μετάβαση (Twin Transition)  
H ψηφιακή μετάβαση ως μετασχηματισμός που διευκολύνει τη βιωσιμότητα 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, μαζί με το ψηφιακό 
θεματολόγιο, ως τα βασικά στοιχεία της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της για την 
τρέχουσα δεκαετία. Αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως δύο διακριτά ζητήματα, ωστόσο, 
στην πραγματικότητα αποτελούν δίδυμες προκλήσεις. Με βάση το επιχείρημα ότι η πράσινη 
μετάβαση δεν είναι άσχετη με τους μετασχηματισμούς που επιφέρει η ανάπτυξη και διάδοση 
των νέων τεχνολογιών, ο στόχος της δίδυμης μετάβασης επιδιώκει ένα καλύτερο συντονισμό 
των δύο πολιτικών προς τον ίδιο σκοπό (EC, 2020d). Η σύνδεση μεταξύ του πράσινου και του 
ψηφιακού δεν είναι καθόλου προφανής και στην πραγματικότητα μπορεί ακόμη και να είναι 
αντιφατική. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν η ψηφιοποίηση, για 
παράδειγμα, δημιουργεί κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες ή όταν οδηγεί σε αύξηση 
των αποβλήτων κυρίως από ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης μικρού χρονικού 
ορίζοντα ζωής (ηλεκτρονικά απόβλητα). Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι ψηφιακές 
τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βελτίωση της 
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περιβαλλοντικής απόδοσης και τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
του σημερινού τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, 
δεσμεύτηκαν να ηγηθούν της διπλής μετάβασης υπογράφοντας μια διακήρυξη για τον 
πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ (Declaration on a Green and Digital 
Transformation of the EU) αναλαμβάνοντας δράση σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένοι από τους 
τομείς εργασίας περιλαμβάνουν τη συλλογή και προώθηση δεδομένων, τη χρήση έξυπνων 
και βιώσιμων συστημάτων κινητικότητας, την προώθηση οικολογικά σχεδιασμένων 
προϊόντων, την παροχή βοήθειας στις πόλεις ώστε να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές 
κ.λ.π. (EC, 2021d). Παρόμοια διακύρηξη υπέγραψε επίσης μια ομάδα ευρωπαϊκών εταιρειών, 
δεσμευόμενη εξ ονόματος των εταιρειών τους να επενδύσουν σε πράσινες τεχνολογίες, να 
αναπτύξουν μεθόδους και εργαλεία για τη μέτρηση των επιπτώσεων των πράσινων 
ψηφιακών τεχνολογιών στο περιβάλλον και να συν-δημιουργήσουν συστάσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές με στόχο τον πράσινο ψηφιακό μετασχηματισμό των τομέων τους 
κατά τρόπο που θα ωφελήσει το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.  

Για να επιταχύνει τη δίδυμα μετάβαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, 
i) μεταβατικά μονοπάτια που προσδιορίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη 
των δίδυμων μεταβάσεων, προσφέροντας μία καλύτερη κατανόηση της κλίμακας, των 
πλεονεκτημάτων και των συνθηκών που απαιτούνται, ii) ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων 
ικανοτήτων, iii) χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας για τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και iv) άφθονη, προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια η οποία 
προκύπτει χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και δίκτυα για την αντιμετώπιση των πιθανών εμποδίων (EC, 2021). 

Αν και εξακολουθεί να είναι μια εξελισσόμενη έννοια και προσπάθεια ανάπτυξης 
πολιτικής, η επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης δεν μπορεί να γίνει με προσπάθειες μόνο σε 
εθνικό επίπεδο, ιδίως δεδομένης της περιφερειακής ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων και 
των θεσμικών παραγόντων που εμπλέκονται στη δημιουργία και τη διαμόρφωση της δίδυμης 
μετάβασης. Οι πολιτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ψηφιακές υποδομές, 
δεξιότητες και δυνατότητες που μπορούν να επιτρέψουν στις περιφέρειες να μειώσουν τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους, και θα πρέπει επίσης, να στοχεύουν τόσο στον 
ανασυνδυασμό της τοπικής γνώσης, όσο και στη διεθνή/διαπεριφερειακή συνεργασία για 
την επίλυση περιφερειακών προβλημάτων βιωσιμότητας. Όπως αναφέρθηκε ήδη σε 
προηγούμενη ενότητα, η Έξυπνη Εξειδίκευση θα μπορούσε να ενισχύσει τις δίδυμες 
μετασχηματιστικές αλλαγές που απαιτούνται σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
 

1.2.Παγκόσμιες τάσεις αναδιάρθρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
σχέση με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και την βιομηχανία 4.0 

 
Το παρόν στάδιο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, επικαθορίζεται από την σύγκλιση 
δύο μεγάλων, πανίσχυρων και πρακτικά υποχρεωτικών εξελίξεων. Η πρώτη αναφέρεται στην 
διαδικασία ψηφιακής  και η δεύτερη της πράσινης μετάβασης. Βεβαίως κατά κανένα τρόπο, 
οι δύο ανωτέρω εξελίξεις δεν εξαντλούν το πεδίο των υπό άσκηση βιομηχανικών και με την 
ευρύτερη έννοια οικονομικών/αναπτυξιακών πολιτικών των επιμέρους χωρών, αν και 
βεβαίως αποτελούν κεντρικό μέρος τους. Αντίθετα, η προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει 
ένα πρόσθετο μεγάλο εύρος ασκούμενων πολιτικών διεθνώς, πολιτικών που δεν ανάγονται 
άλλωστε αποκλειστικά στους παρακάτω δύο  βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους 
επικεντρώθηκε η διεθνής συζήτηση τα τελευταία 40 χρόνια: περισσότερο ή λιγότερο 
κρατικοπαρεμβατικές και αντίστοιχα περισσότερο ή λιγότερο ανοικτές στο διεθνές εμπόριο. 
Σε κάθε περίπτωση άλλωστε οι επιμέρους τεχνικές  μέσω των οποίων επιδιώκονται οι 
ανωτέρω πολιτικές του κρατικού παρεμβατισμού και του ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο 



 

11 

 

διαφοροποιούνται και εξελίσσονται στον χρόνο (π.χ. η πολιτική έξυπνης εξειδίκευσης που τα 
τελευταία 10 περίπου χρόνια εφαρμόζεται στην Ε.Ε.). Έτσι π.χ. έχουν επανέλθει προτάσεις 
πολιτικών για επιλογές κλάδων/τομέων κτλ. προς υποστήριξη (ακόμα και για την εκ του 
μηδενός δημιουργία τους-πολιτικές δημιουργίας αγοράς και όχι απλά αποκατάστασης 
ατελειών της), πολιτικές που θεωρούνταν ανάθεμα για μεγάλα διαστήματα τα τελευταία 40-
45 χρόνια, αν και βεβαίως ο τρόπος επιλογής έχει εξελιχθεί και δεν είναι πλέον από τα πάνω 
προς τα κάτω αποκλειστικά. Δεν εκπλήσσει επομένως η σχετική άνθιση των βιομηχανικών 
πολιτικών σε επίπεδο επιμέρους χωρών αλλά και ενώσεων χωρών, άνθιση η οποία οδηγεί 
στην αντικατάσταση της κυρίαρχης μέχρι πρόσφατα πολιτικής της «Συναίνεσης της 
Ουάσιγκτον», αλλά χωρίς να προκύπτει επί του παρόντος μια νέα εξ ίσου επικρατούσα. 
Έναντι αυτού βλέπουμε μάλλον την παρουσία μια πλειάδας ιδεών και εφαρμογών που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλλουν πλήρως στην στέρεη κατασκευή ενός νέου 
αναπτυξιακού παραδείγματος. 
 
Ψηφιακή μετάβαση 
Όπως και να έχει όμως  και ανεξαρτήτως της υιοθέτησης της μιας ή της άλλης βιομηχανικής 
και ευρύτερα αναπτυξιακής πολιτικής, οι δύο παγκόσμιες εξελίξεις που προαναφέραμε, η 
ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, θα αποτελέσουν υποχρεωτικό και κεντρικό μέρος τους. 
Αυτό  προκύπτει μέσα από την επίκληση δύο διαφορετικής φύσης αναγκαιοτήτων: για μεν 
την ψηφιακή μετάβαση η αναγκαιότητα προκύπτει μέσα από τον οικονομικό ανταγωνισμό, 
καθώς είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτοί που θα βραδυπορήσουν, θα απολέσουν ταυτόχρονα 
μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους (η πράσινη δεν προκύπτει ανταγωνιστικά αλλά 
μέσω των διαφαινόμενων κινδύνων, θα επανέλθουμε παρακάτω επ΄ αυτού). Επομένως δεν 
έχουν πολλά περιθώρια καθυστερήσεων αν και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η πορεία 
προσαρμογής στην ψηφιακή μετάβαση είναι προφανής και προδιαγεγραμμένη. Κάθε άλλο· 
άλλοι μπορεί να επιλέξουν μια επιθετική πολιτική καινοτομιών στον ένα ή τον άλλο τομέα 
της ψηφιακής μετάβασης (π.χ. στην τεχνητή νοημοσύνη ή/και στην αυτοματοποίηση), 
αναλόγως και των δυνατοτήτων και της βούλησής τους, άλλοι απλά θα περιοριστούν στην 
κατά το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των επιμέρους στοιχείων της ψηφιακής μετάβασης, 
είτε συνολικά είτε μέσω προτεραιοποίησης της μιας έναντι της άλλης ψηφιακής τεχνολογίας 
κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως η ψηφιακή μετάβαση είναι διαδικασία καθοδηγούμενη από το 
ίδιο συμφέρον κρατών, οργανισμών, επιχειρήσεων και ατόμων και επομένως αναμένεται να 
προχωρήσει, αν και όπως προείπαμε κατά άνισο τρόπο, αναλόγως των δυνατοτήτων και της 
θέλησης των επιμέρους οντοτήτων. Η ψηφιοποίηση  συνδυαστικά με τις  ψηφιακές 
τεχνολογίες, με άλλα λόγια η ψηφιακή μετάβαση, θεωρούνται από πολλούς ως ισοδύναμες 
με την χρήση του ατμού και του ηλεκτρισμού ως τεχνολογία γενικού σκοπού, ή με άλλα 
λόγια, τεχνολογία που διαπερνά αν όχι τα πάντα ένα μεγάλο μέρος του 
κοινωνικοοικονομικού μας βίου, με αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του (ψηφιακή 
μετάβαση, ή ψηφιακός μετασχηματισμός) και επομένως όπως προαναφέραμε προκύπτει 
ανταγωνιστική αναγκαιότητα προσαρμογής προς αυτήν. Ως βαρύνουσα  μετασχηματιστική 
τεχνολογία έχει ιστορικά κατηγοριοποιηθεί κατά περιόδους η τεχνολογία ατμού, ο 
σιδηρόδρομος, ο ηλεκτρισμός, η ηλεκτρονική κτλ. (Bresnahan et al., 1992) 

Καθώς υπάρχει μεγάλη σύγχυση εννοιών, αλλά και ανάγκης ιστορικής 
τοποθέτησης/κατανόησης  της έννοιας της ψηφιακής μετάβασης, στο Παράρτημα Α 
παραθέτουμε μια συνοπτική καταγραφή της έννοιας και του περιεχομένου της και στην 
συνέχεια παρακολουθούμε ιστορικά, μέσα από διάφορες θεωρητικές απόπειρες, την 
ανάδυσή της. Επιχειρώντας επιπλέον μια σύντομη επισκόπηση των προταθεισών 
περιοδολογήσεων που αναφέρονται επίσης στο Παράρτημα Α, παρατηρούμε τις εμφανείς 
ομοιότητές τους, παρά τις συχνά μεθοδολογικές διαφορές τους και το ιστορικό βάθος στο 
οποίο απλώνονται. Όλες στον ένα ή τον άλλο βαθμό, διαπιστώνουν την έλευση μιας νέας 
ριζικά καινοτόμου εποχής εστιασμένης  στην ψηφιακή/πληροφοριακή διάσταση. Όσο 
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πλησιάζουμε στο σήμερα αναδεικνύεται επιπλέον, ολοένα και περισσότερο και η 
ενεργειακή, ευρύτερα οικολογική διάσταση (Schwab και Malleret, 2021). Αλλά και τα 
ζητήματα της κοινωνικής βιωσιμότητας αποκτούν αυξανόμενη κρισιμότητα, ενώ πλέον και η 
ειρήνη και διεθνής συνεργασία,  όπως ανέδειξε πρόσφατα και ο πόλεμος στην Ουκρανία, 
πρέπει άμεσα και επειγόντως να αναχθούν σε εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία του μέλλοντος 
μας, για την αποφυγή των  αδιανόητων επικείμενων καταστροφών (σε αυτές τις έννοιες θα 
αναφερθούμε παρακάτω στο Παράρτημα Β).  

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα πλέγμα αλληλοδιαπλεκόμενων στοχεύσεων, 
εντελώς απαραίτητων επιμέρους και συνολικά για την ευημερία και το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Τις επαναλαμβάνουμε εδώ σε τίτλους: ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, 
κοινωνική σύγκλιση και ανθεκτικότητα, διεθνής ειρήνη και συνεργασία. Βεβαίως το θέμα μας 
περιορίζεται κυρίως στις πρώτες δύο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές, ότι 
μόνο η παράλληλη κάλυψη του συνόλου των  ανωτέρω  στοχεύσεων, είναι δυνατό να 
εγγυηθεί την επίτευξη της κάθε μίας επιμέρους και την ευημερία τόσο της χώρας μας, όσο 
της ανθρωπότητας συνολικά.  

Σε κάθε περίπτωση και εν σχέσει με την χώρα μας, είναι θεωρούμε σαφές ότι η ψηφιακή 
μετάβαση, πρέπει να θεωρείται πρωταρχικής σημασίας επείγουσα πολιτική, μιας και χωρίς 
αυτή όπως σημειώσαμε ήδη υπονομεύεται σχεδόν κάθε αναπτυξιακή δυνατότητα  της 
ελληνικής οικονομίας. Φυσικά η προφανής επισήμανση της αναγκαιότητάς της δεν επιλύει 
και τα πολλά προβλήματα πολιτικών που ανακύπτουν, όπως είναι π.χ. οι προτεραιοποιήσεις 
όψεών της και οι ταχύτητες εισαγωγής της, προβλήματα που μόνο ένα ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό εθνικό πρόγραμμα μπορεί να αντιμετωπίσει. Όμως σε κάθε περίπτωση, 
αποτελούν καθοδηγητικούς μίτους που υποδεικνύουν την ανάγκη της κατά το δυνατό 
προτεραιοποίησής της.  

Το οικοσύστημα των ψηφιακών τεχνολογιών,  εναλλακτικά των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ, ICT) ή απλά ψηφιακών τεχνολογιών, αποτελείται από 
το σύνολο των αναφερομένων αναλυτικά στο Παράρτημα Α ψηφιακών τεχνολογιών. Σε 
μεγάλο βαθμό αποτελείται από τεχνολογίες που μπορούν να αποθηκεύσουν, ανακτήσουν, 
αποδεχθούν και επεξεργαστούν δεδομένα σε ψηφιακή μορφή: Η διασύνδεσή τους εντός 
ενός οικοσυστήματος αλληλεξαρτήσεων, πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητα των 
επιμέρους συνιστωσών και προσθέτει ευκαιρίες παραγωγικότητας, ποιότητας και 
καινοτομίας στο επίπεδο της οικονομίας. Σε ότι ακολουθεί παραμένουμε κυρίως στο 
ανωτέρω οικονομικά οριζόμενο πεδίο ενδιαφερόντων, αν και βεβαίως πρέπει να 
σημειώσουμε ότι είναι δυνατό και πιθανότατα αναγκαίο να μετασχηματίσει σε βάθος χρόνου 
και το κοινωνικό πεδίο.     

Στη συνέχεια επιχειρούμε μια πολύ πρώτη εκτίμηση για τους κλάδους και κατ΄ επέκταση 
τους τόπους, που κυρίως θα επηρεαστούν από την ψηφιακή μετάβαση και για το πώς κινείται 
η χώρα μας μέσα στα πλαίσιά της. Κατ΄ αρχάς πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι το σύνολο 
σε κλαδικό/τομεακό και τοπικό/χωρικό επίπεδο της οικονομίας (και κοινωνίας) της χώρας θα 
αναδιαρθρωθεί υπό την επήρεια της ψηφιακής μετάβασης και τούτο προκύπτει από την 
ιδιότητά της ως τεχνολογία ευρέως σκοπού, ως βαρύνουσα μετασχηματιστική. Φυσικά η 
κλιμάκωση προς την ψηφιακή μετάβαση θα είναι άνισα κατανεμημένη χρονικά, είτε λόγω 
τεχνολογικών εξελίξεων είτε και λόγω οικονομικών και κοινωνικών  προτεραιοτήτων, με το 
ζήτημα των προτεραιοτήτων να αποκτά κρίσιμη έως καθοριστική σημασία για την 
αναπτυξιακή μας προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σαφές ότι ο τομέας των ΤΠΕ, 
είναι ο καθοριστικός καθώς μέσω αυτού διαχέεται η ψηφιακή μετάβαση στο κοινωνικό και 
οικονομικό σύνολο. Εξ αυτού προκύπτει πως πρέπει να δοθεί η δέουσα σημασία και 
προτεραιότητα στον τομέα αυτό. Δυστυχώς η Ελλάδα  δεν κινείται επιτυχώς επ’ αυτού. 
Χαρακτηριστική είναι η κατάταξή μας στον Ευρωπαϊκό Δείκτη, Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (DESI- Digital Economy and Society Index). 
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Διάγραμμα 4: Ευρωπαϊκός Δείκτης, Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 

 
H Ελλάδα καταλαμβάνει την 25 θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. μόλις πάνω από την 

Βουλγαρία, με βαθμολογία 37,3 έναντι 50,7 που είναι ο μ.ό. της Ε.Ε. και χωρίς τάσεις 
σύγκλισης, ενώ οι χώρες του βορρά ιδίως κινούνται μεταξύ του 60 και 70. Ως προς τους 
επιμέρους τομείς που συγκροτούν τον δείκτη, η χώρα ως προς το Ανθρώπινο Κεφάλαιο 
βαθμολογείται με 41 έναντι 47,1 του μέσου στην  Ε.Ε. και κατατάσσεται στην 21 θέση, με 
τάση σύγκλισης προς τον μέσο ευρωπαϊκό, αναδεικνύοντας επομένως ένα σχετικά δυνατό 
σημείο της χώρας μας, αν και όχι χωρίς νέφη (π.χ. μεταξύ 2019 και 2020 οι ειδικοί περί τα 
ΤΠΕ, αντί να αυξάνονται μειώνονται). Ως προς την συνδεσιμότητα η χώρα παρουσιάζει 
τραγική εικόνα κατατασσόμενη τελευταία με 37,7 έναντι 50,2 του ευρωπαϊκού μέσου και 
χωρίς τάσεις σύγκλισης, κάτι που ενδέχεται να μπορεί να αποδοθεί και στην ατελώς 
εποπτευόμενη ολιγοπωλιακή αγορά παρόχων και σε υστερούσα δημόσια πολιτική 
παρέμβασης (χαρακτηριστική είναι εδώ η απουσία ετοιμότητας για 5G, συστατικό στοιχείο 
της ψηφιακής μετάβασης).  

Στον δείκτη ενσωμάτωσης ψηφιακής τεχνολογίας, ένα δείκτη που περιλαμβάνει αρκετές 
από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα Α ψηφιακές τεχνολογίες (υπολογιστικό νέφος, μαζικά 
δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. αλλά και ετοιμότητα ΜΜΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ΤΠΕ για περιβαλλοντική βιωσιμότητα ήτοι ποσοστό επιχειρήσεων με 
σημαντική ένταση δράσης μέσω ΤΠΕ), δείκτη χρήσιμου για την παρακολούθηση της 
σύγκλισης ψηφιακής και πράσινης μετάβασης,  η χώρα κατατάσσεται στην 22 θέση με 28,5 
έναντι 37,6 του μέσου Ε.Ε., αλλά δυστυχώς με τάση απόκλισης. Μάλιστα σε επιμέρους 
κρίσιμους δείκτες της 4ης βιομηχανικής και πράσινης επανάστασης όπως είναι οι δείκτης ΤΠΕ 
για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τεχνητή νοημοσύνη η χώρα παρουσιάζεται ως 
καθολικώς απούσα. Τέλος, και στον δείκτη ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών η χώρα 
κατατάσσεται στην 26η  θέση με 41,9 έναντι 68,1 του μέσου Ε.Ε. και πάλι χωρίς τάσεις 
σύγκλισης (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80588). 

Ευρύτερα από τον τομέα ΤΠΕ, ότι αφορά τους πτυχιούχους επιστημών που αγγλιστί 
αποκαλείται STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), θα διαδραματίσει έναν 
εντελώς κεντρικό ρόλο στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ιδίως μάλιστα το μέρος του 
που επικεντρώνεται στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Τεχνολογία (ΕΑ&Τ). Και τούτο διότι η 
μετάβαση απαιτεί ένα πλήθος επιστημονικών και τεχνολογικών επινοήσεων και 
προσαρμογών, που χωρίς αυτές δεν θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι έγκαιρα και 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80588
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στην απαιτούμενη κλίμακα.  Επομένως ενώ μεν για να συμμετάσχουμε στην επιχειρούμενη 
μετάβαση πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίσουμε σημαντικά τον τομέα SΤΕΜ στην χώρα 
μας, για να συμμετάσχουμε από καλύτερη θέση αυτό δεν θα επαρκέσει: πρέπει και ο τομέας 
ΕΑ&Τ, να αναβαθμιστεί άμεσα και αποφασιστικά.   
 
Πράσινη μετάβαση 
Η δεύτερη μεγάλη εξέλιξη είναι βεβαίως η πράσινη μετάβαση.  Η έννοια της πράσινης 
μετάβασης σαφέστατα σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εσχάτως 
πολυχρησιμοποιημένη, αλλά παρ΄ όλα αυτά απολύτως αναγκαία έννοια της βιωσιμότητας. 
Βεβαίως η βιωσιμότητα, υπερβαίνει την πράσινη μετάβαση (αν εννοηθεί στενά 
περιβαλλοντικά), καθώς περιλαμβάνει εκτός της οικολογικής και την κοινωνική βιωσιμότητα, 
και την διεθνή συνεργασία, όπως και αν αυτές ορισθούν. Αλλά ακριβώς η δυσκολία έγκειται 
στους ορισμούς: τι θα ορισθεί ως κοινωνική βιωσιμότητα (π.χ. πόσες αποκλίσεις εντός και 
μεταξύ των εθνών θα είναι ανεκτές και ως ποιο μέγεθος), τι ως επαρκής βιοποικιλότητα, 
αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος, επαρκής διεθνής συνεργασία (μέχρι ποιο όριο τα 
έθνη αποφασίζουν κυρίαρχα, ποιες ποινές επιβάλλονται στους παραβάτες κτλ.). Είναι 
μάλιστα προφανές  ότι κάθε άλλο παρά συγκλίνουμε σε κοινότητα ορισμών, και βεβαίως 
ακόμα περισσότερο στην συνεπή τους εφαρμογή.  

Σε κάθε περίπτωση αν το παραπάνω τρίδυμο (οικολογία/πρασίνισμα, κοινωνία και 
διεθνής συνεργασία) δεν συμπράξουν, η αποτυχία είναι βέβαιη με ότι αυτό συνεπάγεται για 
το κοινό μας μέλλον. Για τούτο αποτελεί σαφέστατα πρόοδο, με όλες τις εξαιρετικά εύλογες 
επιφυλάξεις που προαναφέραμε (καθώς  ο διάβολος κρύβεται μεν  στις λεπτομέρειες, αλλά 
όχι σπάνια εντοπίζεται και στις πιο γενικές αρχές),  η επίτευξη συμφωνίας, καταγραφόμενη 
εδώ στο Παράρτημα Β από το 2015 και με ορίζοντα το 2030 στα Ηνωμένη Έθνη, με την οποία 
αναγνωρίζουν την παραπάνω τριπλή αναγκαιότητα, καθώς αποσαφηνίζει σε κάποιο βαθμό 
τις   γενικές αρχές   (περιορίζοντας την δράση του διαβόλου στις ενοχλητικές λεπτομέρειες…) 

Η πράσινη μετάβαση προκύπτει από την παρουσία διαφορετικού τύπου αναγκαιοτήτων 
από αυτών της ψηφιακής μετάβασης. Εδώ δεν πρυτανεύει ο ανταγωνισμός, αλλά η 
διακινδύνευση, ο φόβος επερχόμενων καταστροφών. Είναι μια διαφορετικού τύπου 
αναγκαιότητα για την οποία δυστυχώς η ανθρώπινη εξέλιξη και ο πολιτισμός μας δεν μας 
έχουν επαρκώς προετοιμάσει, σε αντίθεση με την ψηφιακή μετάβαση, όπου ο ανταγωνισμός 
ενεργοποιεί πιο εύκολα τα απαραίτητα ανακλαστικά. Επομένως θα είναι και πολύ πιο 
δύσκολη υπόθεση, εκτός και αν κατά καλή μας τύχη, η υιοθέτηση της πράσινης μετάβασης, 
αποδειχθεί ότι δημιουργεί και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, κάτι που επί του παρόντος 
(και του προβλεπτού μέλλοντος πιθανώς), μάλλον αποκλείεται.  

Με την πράσινη μετάβαση, για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία του το ανθρώπινο είδος 
καλείται να συμμετάσχει σε ένα παίγνιο παγκόσμιας συνεργασίας, με εν γένει ανελαστικούς 
στόχους που μάλιστα πρέπει να επιτευχθούν σε σχετικά μικρή χρονική διάρκεια (με πρώτο 
κρίσιμο ορόσημο το 2030 και αποφασιστικά το 2050). Και δυστυχώς, μέχρις στιγμής 
αποτυγχάνει παταγωδώς: η μία διακήρυξη ακολουθεί την άλλη,  διαδοχικές διεθνείς 
διασκέψεις και συνθήκες υιοθετούν στόχους που δεν υλοποιούνται (παρά μόνο πλημμελώς). 
Μεγάλες χώρες - ρυπαντές, ρητά και καθαρά, εισέρχονται και εξέρχονται ελεύθερα (και 
επανέρχονται) από τις διεθνείς συμφωνίες, υφιστάμενες ασήμαντες (στο συμβολικό 
επίπεδο) ως ανύπαρκτες (πρακτικά) κυρώσεις (π.χ. ΗΠΑ), ενώ πολλές άλλες απλά 
υποκρίνονται τη συμμόρφωσή τους. Μάλιστα, ως αποκορύφωμα όλων των προηγηθεισών 
αποτυχιών, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ίσως η μεγαλύτερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 
αστοχία του διεθνούς συστήματος συνεργασίας και ασφάλειας, απειλεί αν δεν έχει ήδη 
οδηγήσει σε απόλυτο εκτροχιασμό την πράσινη μετάβαση, καθώς βεβαίως οι πολεμικές 
αντιπαλότητες κυριαρχούν, περιορίζοντας ταυτόχρονα την τόσο αναγκαία για την πράσινη 
μετάβαση διεθνή συνεργασία.  Παρ΄ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η πατρίδα μας οφείλει να 
παραμείνει δεσμευμένη στις υποχρεώσεις της πράσινης μετάβασης που ο ΟΗΕ και η ΕΕ έχουν 
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θέσει και να συνεχίσει την επιδίωξή τους ακόμα και εις βάρος βραχυχρονίων ωφελειών. Στη 
συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τις αναγκαίες προτεραιοποιήσεις και στοχεύσεις 
πολιτικών που επιβάλλονται προς τούτο.  

Η έννοια της πράσινης μετάβασης, όπως και αυτή της ψηφιακής μετάβασης όπως 
προείπαμε, εξακολουθεί να παραμένει αρκετά ασαφής. Αναλόγως του περιεχομένου που 
εκάστοτε της αποδίδεται μπορεί να αναφέρεται περισσότερο είτε στην οικολογική 
διατήρηση της αναγκαίας πλανητικής ισορροπίας, είτε και να περιλαμβάνει ευρύτερα την 
ιδέα της βιωσιμότητας, η οποία συνήθως πέραν της οικολογικής αναφέρεται και στην 
κοινωνική βιωσιμότητα, που  περιέχει σειρά επιμέρους εννοιών όπως η εξάλειψη της 
φτώχειας, η μείωση των ανισοτήτων, η παροχή ποιοτικής και επαρκούς ύδρευσης κτλ.  

Προς διευκρίνιση των ανωτέρω, στο Παράρτημα Β παραθέτουμε τους ορισμούς που ο 
ΟΗΕ και η επιστήμη έχουν καθιερώσει γύρω από τις έννοιες της πράσινης μετάβασης και της 
βιωσιμότητας (που ουσιαστικά ταυτίζονται). Διευκρινίζουμε ότι στα πλαίσια του παρόντος, 
θα χρησιμοποιήσουμε την πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα, κυρίως με την οικολογική 
τους διάσταση και μάλιστα με δύο ειδικότερες αλλά κεντρικές υποδιαιρέσεις τους: την 
κυκλική οικονομία και την αποτροπή της κλιματικής μεταβολής. Ειδικότερα η εικόνα της 
χώρας μας και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, αν και οπωσδήποτε καλύτερη από την 
ψηφιακή τεχνολογία, παρ΄ όλα αυτά υστερεί κατά πολύ του μέσου όρου στην Ε.Ε. όπως 
φαίνεται από τη θέση της χώρας μας σε πολλούς από τους δείκτες παρακολούθησης της 
προσαρμογής μας στην κυκλική οικονομία 
 

 
 

Διάγραμμα 5:   Ευρωπαϊκός δείκτης κυκλικής οικονομίας 
Πηγή: https://ec.europa.eu › ecoap 

 
Η Ελλάδα με βαθμολογία 75 (ΕΕ=100), κατατάσσεται 19η. Υστερεί ιδιαίτερα στις οικο-

καινοτομικές εισροές, στην αποδοτικότητα των πόρων και στις κοινωνικοοικονομικές εκροές, 
ενώ πλεονεκτεί στις οικο-καινοτομικές εκροές, με ιδιαίτερα σημαντική την δημοσίευση 
ακαδημαϊκών εργασιών σε συναφή θέματα όπου βρίσκεται πολύ πάνω από τον μέσο όρο της 
ΕΕ (167 έναντι 100).  
Σχετικά με την κλιματική αλλαγή ένας βασικός δείκτης είναι το ποσοστό άντλησης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Εδώ η χώρα μας  κινείται περί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
εκπληρώνοντας παράλληλα και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της κάλυψης ενέργειας από 
Α.Π.Ε. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι όλα βαίνουν καλώς, υπό την ευρύτερη 
έννοια της κατά ΟΗΕ βιωσιμότητας, η οποία περιέχει και την κοινωνική βιωσιμότητα με την 
μορφή του περιορισμού των ανισοτήτων: είναι περίπου προφανές ότι σε μεγάλο βαθμό η 
στροφή προς τις Α.Π.Ε., υλοποιείται ολιγοπωλιακά, με ότι αυτό συνεπάγεται, επομένως 
πρέπει να ληφθεί μέριμνα αντιστάθμισης με παραγωγή π.χ. μέσω ενεργειακών 
συνεταιρισμών, ΜΜΕ, ακόμα και επιμέρους ιδιωτών. 
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Διάγραμμα 6: ΕΕ ποσοστό κάλυψης ενέργειας από ΑΠΕ 
Πηγή: Renewable energy statistics - European Commission   https://ec.europa.eu 

 

 

1.3. Πρόβλημα προς διερεύνηση 
 
Στο πλαίσιο που περιγράψαμε στις προηγούμενες δύο ενότητες, η παρούσα έρευνα 
εστιάζεται στον τρέχοντα μετασχηματισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων (ή βιομηχανικό 
μετασχηματισμό με την ευρεία έννοια) λόγω ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Το 
ενδιαφέρον μας για το μετασχηματισμό αυτό είναι θεωρητικό και μεθοδολογικό. Στο 
επίπεδο της θεωρίας, επιχειρούμε να διασυνδέσουμε διακριτές ενότητες θεωρίας που 
αφορούν στη βιομηχανική αλλαγή, την καινοτομία, τα έξυπνα συστήματα, και τις κλιματικά 
ουδέτερες τεχνολογίες. Σε επίπεδο μεθοδολογίας, η φιλοδοξία είναι να περιγράψουμε 
διαδρομές (pathways, πολιτικές) για τη βέλτιστη διαχείριση της εξελισσόμενης βιομηχανικής, 
ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Τα έξυπνα συστήματα και τεχνολογίες 
επαναπροσδιορίζουν το βιομηχανικό τοπίο, ένας ριζικός μετασχηματισμός των ενεργειακών 
συστημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη με βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την 
κατανεμημένη παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή προωθεί τη βιομηχανική καινοτομία. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, η έρευνα τοποθετείται στο 
πλαίσιο των πρόσφατων μετά το 2020 ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως η Πράσινη Συμφωνία 
(Green Deal), η νέα βιομηχανική πολιτική, η δίδυμη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, και οι 
Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (European Commission 2019 
and 2020; Pontikakis et al., 2020). Μας ενδιαφέρει η προτεραιοποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, που προάγεται από τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη 
Εξειδίκευση, και τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης τους για την περίοδο 2021-2027. Η 
έρευνα λαμβάνει επίσης υπόψη τις παγκόσμιες τάσεις που έχουν πρόσφατα αναδυθεί, όπως 
η πανδημία του Covid-19 και ο πόλεμος της Ουκρανίας, που επαναπροσδιορίζουν την 
παγκόσμια οικονομία, τις ροές προϊόντων και κεφαλαίων και τις αλυσίδες παραγωγής. 

file:///C:/Users/lois/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-I8NDQRSQ)/Downloads/Renewable%20energy%20statistics%20-%20European%20Commission%20%20%20https:/ec.europa.eu
file:///C:/Users/lois/Dropbox/My%20PC%20(LAPTOP-I8NDQRSQ)/Downloads/Renewable%20energy%20statistics%20-%20European%20Commission%20%20%20https:/ec.europa.eu
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Συνολικά, η παρούσα έρευνα διερευνά διαδρομές, προτεραιότητες, μεθόδους που 
μπορούν να καθοδηγήσουν τον μετασχηματισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων, ως 
ευκαιρία για ριζική αλλαγή, άλματα καινοτομίας, και καινοτομία-συστήματος μέσω της 
δίδυμης έξυπνης και πράσινης μετάβασης. 
 
Πρόβλημα προς διερεύνηση: Γενική μορφή   
Στη γενική του μορφή, το πρόβλημα που θέλουμε να διερευνήσουμε αφορά στη διασύνδεση 
(α) κινητήρων μετασχηματισμού που προέρχονται από τεχνολογίες ψηφιακής και πράσινης 
μετάβασης, (β) καινοτομιών συστήματος που μεταβάλλουν ριζικά τους τομείς της 
οικονομίας, και (γ) διαδρομών μετασχηματισμού οικονομικών δραστηριοτήτων και κλάδων 
της βιομηχανίας. Η διασύνδεση αυτή ενδιαφέρει όλα τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις 
περιφερειακές ενότητες και πόλεις της ΕΕ. Επηρεάζει τον τρόπο που εφαρμόζονται 
στρατηγικές και προγράμματα καινοτομίας και διπλής μετάβασης, όπως και τον 
μετασχηματισμό των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.  

Η ψηφιακή μετάβαση (digital transition) είναι σήμερα ο κυρίαρχος τύπος βιομηχανικού 
μετασχηματισμού και συνδέεται με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών όπως έξυπνα 
συστήματα, αυτοματισμοί και ρομποτική, δίκτυα αισθητήρων, διαδίκτυο των πραγμάτων, 
υπολογιστικό νέφος, λογισμικό, πλατφόρμες και υποδομές ως υπηρεσία (SaaS, PaaS, IaaS, 
XaaS), ανάλυση δεδομένων, μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και blockchain. 
Τεχνολογίες που συνδυαζόμενες μεταμορφώνουν τη λειτουργία και τις στρατηγικές των 
επιχειρήσεων (Bellandi and De Propris, 2021; Fraga-Lamas et al., 2021). Διάφοροι όροι έχουν 
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τον τρέχοντα μετασχηματισμό της βιομηχανίας λόγω 
ψηφιακής μετάβασης, όπως βιομηχανική μετάβαση, βιομηχανία 4.0, έξυπνη βιομηχανία, 
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Όλοι αυτοί οι όροι υποδεικνύουν έναν βιομηχανικό 
μετασχηματισμό που βασίζεται στη γνώση, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την καινοτομία: μια 
μετάβαση από διεργασίες μηχανών σε ψηφιακές διαδικασίες και από γραμμικές σε κυκλικές 
διαδικασίες. Η βιομηχανική μετάβαση με ψηφιακές τεχνολογίες και έξυπνα συστήματα 
επεκτείνεται σε όλους τους κλάδους της παραγωγής, από τη γεωργία έως τη μεταποίηση, τις 
μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι αλλαγές στις 
δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέονται επίσης με την ψηφιακή μετάβαση (Izzo 
et al., 2021), καθώς και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που συνδέουν την ψηφιοποίηση με 
την τριτογενοποίηση που ωθεί τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων προς τις υπηρεσίες 
(Favoretto et al., 2022; Kadir και Broberg, 2020). Η βιομηχανική μετάβαση και η βιομηχανία 
4.0 χαρακτηρίζονται επίσης από νέες διαδικασίες σε επίπεδο επιχείρησης, όπως η ανάπτυξη 
ενσωματωμένων ενεργοποιητών και αισθητήρων, η ψηφιακή βελτίωση και ανασχεδιασμός 
προϊόντων, η προσαρμογή διαφοροποιημένων προϊόντων ,και συντονισμός προϊόντων και 
υπηρεσιών κατά μήκος της αλυσίδα αξίας (Shamim et al., 2016; Khan and Turowski, 2016) 
Πρόκειται για μεταβολές που απαιτούν συνεχή καινοτομία και μάθηση. 

Η πράσινη μετάβαση (green transition) είναι παράλληλη και εξίσου σημαντική κινητήρια 
δύναμη του τρέχοντος βιομηχανικού μετασχηματισμού. Καθοδηγούμενη από στόχους της 
βιωσιμότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση προσφέρει 
ευρείες ευκαιρίες για αλλαγή λόγω των σχέσεων των βιομηχανικών κλάδων με περιοχικά 
συστήματα πόλεων και περιφερειών (Bellandi και De Propris, 2021). Όπως και στην ψηφιακή 
μετάβαση, η πράσινη μετάβαση έχει σημαντικό συστημικό αντίκτυπο, καθώς εφαρμόζεται 
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και εμπλέκει όλα τα τμήματα μιας αλυσίδας 
αξίας. Συστημική, για παράδειγμα, είναι η μετάβαση από τη «γραμμική οικονομία» των 
διαδικασιών εξόρυξης, κατανάλωσης και διάθεσης στην «κυκλική οικονομία» που αποσκοπεί 
στη εξοικονόμηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι 
η πράσινη μετάβαση εισάγει διαδικασίες επανάχρησης, μηδενικών απορριμμάτων, 
παραγωγής modular που επιτρέπει επισκευή και συμπλήρωση παρά συνολική απόρριψη 
προϊόντων. Μέσω της επανάχρησης, η πράσινη μετάβαση συγκλίνει με την ψηφιακή 
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μετάβαση και τη συνεχή χρήση των προϊόντων της γνώσης. Η γνώση, όπως έδειξε η νέα 
θεωρία ανάπτυξης (Cortright, 2001; Zhang, 2018; Acs and Sanders, 2021) όχι μόνο δεν 
αναλώνεται κατά τη χρήση αλλά βελτιώνεται με τη επανάχρηση και την επανάληψη. 

Λόγω των ριζικών αλλαγών που εισάγουν τόσο η ψηφιακή όσο και η πράσινη μετάβαση, 
μπορεί να θεωρήσουμε την προκύπτουσα βιομηχανική αλλαγή ως καινοτομία συστήματος ή 
μετασχηματιστική καινοτομία. Αυτός ο τύπος καινοτομίας υπερβαίνει τα προϊόντα και τις 
τεχνολογίες και περιλαμβάνει αλλαγές σε ευρύτερα κοινωνικο-τεχνικά συστήματα (Geels, 
2020). Η καινοτομία συστήματος χαρακτηρίζεται από μετασχηματισμούς μεγάλης κλίμακας 
σε τομείς με ευρεία κοινωνική αξία, όπως η ενέργεια, η στέγαση, η κινητικότητα και τα 
τρόφιμα. Οι μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται μέσω της συνεξέλιξης διαφορετικών 
στοιχείων και παραγόντων και συμβαίνουν σε πολλαπλά επίπεδα, ειδικών αγορών (niches), 
καθεστώτος (regimes), όπως και στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό επίπεδο (ΟΟΣΑ, 
2016). 

Μια νέα διάσταση του εν εξελίξει βιομηχανικού μετασχηματισμού είναι η στροφή στα 
οικοσυστήματα. Τα βιομηχανικά οικοσυστήματα έχουν συγκεντρώσει πρόσφατα μεγάλο 
ενδιαφέρον, υπογραμμίζοντας την αλλαγή εστίασης από τη μεμονωμένη επιχείρηση σε 
ομάδες επιχειρήσεων και οργανισμών που συνδέονται σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες. Ένα 
βιομηχανικό οικοσύστημα είναι ένα οργανικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ πολλών 
επιχειρηματικών οντοτήτων που δημιουργούν και μοιράζονται περιουσιακά στοιχεία και 
αξία. Διακρίνεται από ένα οικοσύστημα καινοτομίας, το οποίο περιλαμβάνει οργανισμούς 
(Ε&Α, παραγωγοί, χρηματοδότες, διαπραγματευτές αγοράς) που συνεργάζονται για 
καινοτομία και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τα βιομηχανικά οικοσυστήματα εμφανίζονται ως 
παγκόσμια δίκτυα παραγωγής (Das and Dey, 2021), οικοσυστήματα διακλαδικής βιομηχανίας 
(Bystrov et al. 2021), οικοσυστήματα πλατφόρμας (Fuller et al., 2019; Okano et al., 2021; Voigt 
and Müller, 2021), τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα (Andreoni and Lazonick, 2020). Σε 
μια ανασκόπηση της έννοιας του οικοσυστήματος, οι Tsujimoto et al. (2018) κάνουν μια 
επισκόπηση 90 μελετών που χρησιμοποιούν την έννοια του οικοσυστήματος και 
προσδιορίζουν τέσσερις τύπους: (α) βιομηχανικά οικοσυστήματα με βάση την προοπτική της 
βιομηχανικής οικολογίας, ροές υλικών και ενέργειας και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, 
(β) επιχειρηματικά οικοσυστήματα που βασίζονται στη θεωρία των οργανωτικών ορίων, που 
περιλαμβάνουν ψηφιακά οικοσυστήματα, διακλαδικά οικοσυστήματα, οικοσυστήματα 
προμηθευτών, και οικοσυστήματα επιχειρηματικών ομίλων, (γ) οικοσυστήματα πλατφόρμας 
οργανωμένα ως αμφίπλευρες αγορές, (δ) οικοσυστήματα πολλαπλών φορέων (multi-actor 
networks) που βασίζονται στη θεωρία των κοινωνικών δικτύων. Η στροφή στα 
οικοσυστήματα είναι διατυπώνεται με σαφήνεια στην νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και 
στα 14 οικοσυστήματα που θεωρούνται σημαντικά για την ΕΕ (αεροδιαστημική και άμυνα, 
αγροδιατροφή, κατασκευές, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, ψηφιακά 
συστήματα, ηλεκτρονικά, βιομηχανίες έντασης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
υγεία, κινητικότητα-μεταφορές-αυτοκινητοβιομηχανία, εγγύτητα, κοινωνική οικονομία και 
πολιτική ασφάλεια, λιανικό εμπόριο, κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός) (European 
Commission, 2020α).   

Ως μετασχηματισμός έντασης γνώσης, ο τρέχων βιομηχανικός μετασχηματισμός 
επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας, των επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας και των υπηρεσιών. Αλλά οι συνθήκες, οι τεχνολογίες, η επιστήμη και τα 
επιχειρηματικά μοντέλα μετασχηματισμού διαφέρουν σε κάθε τομέα και αλλάζουν από τον 
έναν τομέα στον άλλο. Το τοπίο αυτό είναι πολύπλευρο, χαρακτηρίζεται από διαφορετικά 
επίπεδα ωριμότητας (Frank et al., 2019), διαφορετικές δεξιότητες (Woyzbun, et al., 2014) και 
μεταβλητότητα της καινοτομίας κατά μήκος των βιομηχανιών και τομέων οικονομικής 
δραστηριότητας (Oztemel and Gursev , 2020). Η τομεακή μεταβλητότητα αποτελεί πηγή 
πολυπλοκότητας τόσο σε επίπεδο διαχείρισης  όσο και σε επίπεδο πολιτικής. Οι δημόσιες 
αρχές και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να επεξεργαστούν διαδρομές 
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βιομηχανικής αλλαγής που να είναι κατάλληλες και προσαρμοσμένες στους επιμέρους 
κλάδους της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Η εκτίμηση «One 
size does not fit all» είναι και πάλι επίκαιρη για τον τρέχοντα μετασχηματισμό των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και της βιομηχανίας (Stephany, 2021; Oqubay και Ohno, 2019). 

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σχετίζεται με τη 
μεταβλητότητα του βιομηχανικού μετασχηματισμού μεταξύ των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας και την ανάγκη επεξεργασίας γενικών διαδρομών μετασχηματισμού, οι 
οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και στις 
πολυάριθμες κάθετες αγορές της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Υπάρχει μεγάλη 
ανομοιομορφία στους τρόπους που η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση εξελίσσεται στα 88 
βιομηχανικά τμήματα (industry divisions), στις 272 βιομηχανικές ομάδες (industry groups) και 
στις 615 βιομηχανικές τάξεις (industry classes) της ταξινόμησης NACE. Το ερώτημα είναι 
ποιες βιομηχανίες πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών για βιομηχανικό 
μετασχηματισμό; Πρέπει να δοθεί η ίδια προσοχή σε όλα τα τμήματα, τις ομάδες και τις 
τάξεις των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου; Μήπως ορισμένοι κλάδοι είναι πιο 
αποτελεσματικοί και δεκτικοί στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στις αλλαγές υψηλών 
επιδόσεων; 

Η αναζήτηση γενικών και πρωτοποριακών διαδρομών για τη βιομηχανική μετάβαση είναι 
σημαντική για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση και όλες οι 
χώρες προσπαθούν να επεξεργαστούν και να προωθήσουν καινοτομίες για έξυπνες και 
πράσινες τεχνολογίες και συστήματα. Είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση, η οποία 
αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στη νέα αναπτυξιακή πολιτική της Πράσινης Συμφωνίας, στη 
νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, στις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη 
εξειδίκευση και στις στρατηγικές για την ψηφιακή και την οικολογική μετάβαση. Πάνω από 
όλα, είναι μια πρόκληση για το μέλλον της βιομηχανίας, το μέλλον της εργασίας και την 
ευημερία των κοινωνιών του 21ου αιώνα. 
 
Διερεύνηση του προβλήματος στην Ελλάδα  
Η παρούσα έρευνα στην Ελλάδα αφορά στην ειδική μορφή του γενικού προβλήματος που 
περιγράψαμε σε μια χώρα. Στην Ελλάδα θέλουμε να εντοπίσουμε δυνατότητες και 
διαδρομές ριζικού μετασχηματισμού των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα από πολιτικές 
καινοτομίας, ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Όπως δείχνει το Διάγραμμα 1, το 
πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται με δύο όψεις, αφενός ως πρόβλημα μετασχηματισμού των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και των οικοσυστημάτων τους μέσω της στρατηγικής έρευνας 
και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3/RIS4) και αφετέρου ως πρόβλημα 
μετασχηματισμού των ίδιων δραστηριοτήτων μέσω της διπλής ψηφιακής και πράσινης 
μετάβασης. Ως εκ τούτου, η έρευνα αυτή μπορεί να συμβάλλει τόσο στη στρατηγική έξυπνης 
εξειδίκευσης 2021-2027, και ιδιαίτερα σε διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, όσο και 
στη διαχείριση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.  
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Διάγραμμα 7: Διασύνδεση βασικών πολιτικών μετασχηματισμού οικονομικών δραστηριοτήτων 

 
Οι δύο παραπάνω διαδικασίες μετασχηματισμού ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίας για 

την Ελλάδα, να μεταβάλλει ριζικά το παραγωγικό της σύστημα και να κάνει ένα άλμα σε 
τεχνολογίες και καινοτομίες που γίνονται εφικτές με τα ψηφιακά συστήματα, την κλιματική 
προσαρμογή, και την κυκλική οικονομία. 

Θέλουμε να εντοπίσουμε οικονομικές δραστηριότητες, κλάδους και οικοσυστήματα όλων 
των τομέων παραγωγής με ισχυρές δυνατότητες για καινοτομία και ευκαιρίες για έξυπνη-
πράσινη μετάβαση, υψηλό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, και ελάχιστο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα ή υψηλό περιβαλλοντικό κέρδος μετάβασης. Το πρόβλημα επομένως που μας 
ενδιαφέρει στην έρευνα της «διπλής μετάβασης-καινοτομίας-βιομηχανικού 
μετασχηματισμού»  

• αφενός αφορά στον εντοπισμό οικονομικών δραστηριοτήτων με κριτήριο τη 
σημαντικότητά τους και τη δυνατότητα συγκρότησης οικοσυστημάτων  

• αφετέρου στον εντοπισμό διαδρομών ψηφιακής και πράσινης μετάβασης στα 
παραπάνω οικοσυστήματα με στόχο καινοτομίες συστήματος. 

Εκτιμούμε ότι η αποτελεσματικότητα και η δεκτικότητα για βιομηχανικό μετασχηματισμό 
θα διαφέρουν ανάλογα με το χωρικό επίπεδο αναφοράς. Για το σκοπό αυτό πρόθεση μας 
είναι να συνδυάσουμε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές διαστάσεις του προβλήματος, 
ανάλυση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και να επεξεργαστούμε διαδρομές μετάβασης που 
συνδυάζουν μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. 

Η σημασία του προβλήματος αυτού είναι μεγάλη. Η Ελλάδα για 15 χρόνια βρίσκεται σε 
μια αλληλουχία κρίσεων, χρηματοοικονομική κρίση (2008), κρίση τραπεζικού συστήματος 
(2016), πανδημίας (2020), πολέμου Ουκρανίας (2022), με αποτέλεσμα, μεταξύ πολλών 
άλλων, την πρωτοφανή πτώση του ΑΕΠ και του βιοτικού επιπέδου της τάξης 30%. Σήμερα η 
Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση ως προς το ΑΕΠ/κεφαλή μεταξύ των 27 χωρών 
της ΕΕ (Διάγραμμα 2). Η ανάγκη για ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας, καινοτομία 
μετασχηματισμού και καινοτομία συστήματος είναι έκδηλη για αντιστροφή αυτής της 
καθοδικής πορείας. Εντούτοις, μια τόσο σημαντική μεταβολή της οικονομίας και ανάπτυξης 
δεν μπορεί να στηριχθεί σε πρακτικές και μεθόδους “business as usual”. Χρειάζονται 
καινοτομίες συστήματος. 
 
  

Οικονομικές 
δραστηριότητες –
Οικοσυστήματα 
δραστηριοτήτων

RIS2.0 2021-2027:
Επιχειρηματική 
ανακάλυψη –

περιοχές 
προτεραιότητας 

Ψηφιακή και πράσινη 
μετάβαση στην 

Ελλάδα
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Διάγραμμα 8: Εξέλιξη ελληνικού ΑΕΠ 1995-2021 

 
Αφετηρία της παρούσας έρευνας 
Η οπτική μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος που περιγράψαμε, στη γενική και 
ειδική του μορφή, βασίζεται σε έρευνα που εκπονήσαμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ 
Περιφερειακή και Αστική Πολιτική, στην περίοδο 2019- 2020, με τίτλο «Ecosystems and 
functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece» (Komninos et al., 2020). Η έρευνα αυτή 
τοποθετείται στο πλαίσιο των συνθηκών καλής διακυβέρνησης των εθνικών και 
περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση 2021-2027, 
όπως ορίζονται από τον στόχο πολιτικής 1 για «Εξυπνότερη Ευρώπη» μέσω καινοτομίας, 
ψηφιοποίησης, οικονομικού μετασχηματισμού και στήριξης επιχειρήσεων. Ο στόχος ήταν να 
διερευνήσει τι είναι «λειτουργική Επιχειρηματική Ανακάλυψη» και μεθοδολογίες για τον 
εντοπισμό δραστηριοτήτων προτεραιότητας σε ενισχύσεις και άσκηση πολιτικής συνοχής.  

 Στην έρευνα αυτή αντιμετωπίσαμε δύο προβλήματα. Πρώτον, το πρόβλημα της 
αναγνώρισης οικονομικών δραστηριοτήτων και οικοσυστημάτων που έχουν δυνατότητες 
για μελλοντική ανάπτυξη μέσα από μια προσέγγιση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης χωρίς 
αποκλεισμούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν ορίζουμε τις δραστηριότητες προτεραιότητας με μια 
θεωρητική προσέγγιση που αποκλείει ορισμένες δραστηριότητες, αλλά αξιολογούμε όλες τις 
οικονομικές δραστηριότητες εκτιμώντας τις επιδόσεις τους στο πρόσφατο παρελθόν και τη 
δυνατότητα συγκρότησης οικοσυστημάτων. Δεύτερον, το πρόβλημα της κατανόησης των 
χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, αξιολόγηση του δυναμικού τους για έρευνα και 
καινοτομία, και ειδικά για ανάπτυξη πάνω σε πλατφόρμες και κοινές υποδομές. Αυτή η 
διπλή διερεύνηση ολοκληρώθηκε με συστάσεις για ΕΑ και δράσεις σε επίπεδο 
επιχειρηματικών οικοσυστημάτων που μπορεί να είναι επωφελείς για όλα τα μέλη ενός 
οικοσυστήματος.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 4 διαδοχικά στάδια. 
1. Προσδιορισμός των σημαντικότερων βιομηχανικών ομάδων: Η ανάλυση αφορά στον 
προσδιορισμό σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, σε τριψήφιο κωδικό NACE, σε 
κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδος. Ως κριτήρια σημαντικότητας κάθε ομάδας 
θεωρήσαμε το αριθμό των επιχειρήσεων, το μέγεθος της απασχόλησης, και την 
περιφερειακή εξειδίκευση όπως απεικονίζεται σε συντελεστές χωροθέτησης (location 
quotient). Άλλα κριτήρια μπορούν σημαντικότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, 
όπως η κατανομή των επενδύσεων ή οι αναδυόμενες βιομηχανικές ομάδες. Με 4 κριτήρια 
ανά βιομηχανική ομάδα, επιλέξαμε τις ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις κατά κριτήριο σε 
κάθε Περιφέρεια (συνολικά 40 βιομηχανικές ομάδες) και στη συνέχεια τις 10 που έχουν τις 
καλύτερες επιδόσεις και στα 4 κριτήρια σε συνδυασμό. 
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2. Εντοπισμός οικοσυστημάτων: Πραγματοποιήθηκε εντός των σημαντικών οικονομικών 
ομάδων που προσδιορίσθηκαν σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες. Βασίσθηκε σε έρευνα 
πεδίου και συνεντεύξεις με εταιρείες και εμπειρογνώμονες από συναφείς φορείς, με στόχο 
τη συλλογή πληροφοριών για τον προσδιορισμό αλυσίδων αξίας, κοινών στρατηγικών, 
κοινών υποδομών ή πλατφορμών λειτουργίας  μεταξύ των επιχειρήσεων κάθε βιομηχανικής 
ομάδας. Εντοπίσθηκαν τα τρία σημαντικότερα επιχειρηματικά οικοσυστήματα σε κάθε 
Περιφέρεια. 
3. Ανάλυση και περιγραφή χαρακτηριστικών των βιομηχανικών ομάδων και οικοσυστημάτων: 
Βασίσθηκε τόσο σε πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδομένα για κατανόηση του 
δυναμικού έρευνας και καινοτομίας στα επιλεγμένα περιφερειακά οικοσυστήματα, ανάγκες 
σε τεχνολογία, κοινά προβλήματα και τομείς ενδιαφέροντος που είναι σημαντικοί για κάθε 
οικοσύστημα, δυνατότητες συνεργασίας. Διερευνήθηκαν τομείς διαφοροποίησης των 
οικοσυστημάτων προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι αναδυόμενες τάσεις και οι 
μελλοντικοί τομείς ανάπτυξης. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τρεις πηγές: (α) κλαδικές 
μελέτες της ICAP, (β) δεδομένα από προτάσεις έρευνας και καινοτομίας που υποβλήθηκαν 
σε δύο προκηρύξεις του προγράμματος Ερευνώ-Καινοτομώ της ΓΓΕΤ, και (γ) πληροφορίες 
σχετικά με τη δραστηριότητα επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε οικοσύστημα. Όλες οι 
προαναφερθείσες πηγές πληροφορίας επέτρεψαν την καλύτερη κατανόηση του δυναμικού 
καινοτομίας στα επιλεγμένα περιφερειακά οικοσυστήματα, όσον αφορά τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες, τους τομείς καινοτομίας και επενδύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στη 
συνολική βελτίωση κάθε οικοσυστήματος. 
4. Συστάσεις πολιτικής: Βασίσθηκε στις τρεις προηγούμενες φάσεις και σε διαβούλευση τη 
ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει 
συστάσεις για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα, τις στρατηγικές RIS3 2021-
2027 και την Επιχειρηματική Ανακάλυψη που τις συνοδεύει, με επίκεντρο τα 25 
επιχειρηματικά οικοσυστήματα που εντοπίσθηκαν σε εθνικό, διαπεριφερειακό, και 
περιφερειακό επίπεδο. 

Στην έρευνα αυτή διαπιστώσαμε ότι οι top-10 βιομηχανικές ομάδες τις 13 περιφέρειες 
της Ελλάδας ανήκουν σε 51 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 26 εμφανίζονται σε περισσότερες 
από μία περιφέρειες και οι 25 σε μία μόνο περιφέρεια. Οι 26 διαπεριφερειακές βιομηχανικές 
ομάδες κατέχουν 105 από τις 130 (81%) θέσεις κορυφαίων 10 βιομηχανιών σε όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι με Επιχειρηματική Ανακάλυψη σε 51 
βιομηχανικές ομάδες μπορούμε να διερευνήσουμε τις σημαντικότερες οικονομικές 
δραστηριότητες στην Ελλάδα, ενώ με Επιχειρηματική Ανακάλυψη σε 26 βιομηχανικές ομάδες 
μπορούμε να καλύψουμε το 81% των σημαντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα. 

Επιπλέον διερεύνηση στις παραπάνω 51 βιομηχανικές ομάδες δείχνει ότι 25 βιομηχανικές 
ομάδες έχουν χαρακτηριστικά οικοσυστημάτων. Έχουν τυπικά χαρακτηριστικά 
επιχειρηματικών συμπλεγμάτων (γεωγραφική συγκέντρωση διασυνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, προμηθευτών και συνδεδεμένων ιδρυμάτων σε έναν συγκεκριμένο τομέα), 
όπως (i) παραγωγική εξειδίκευση, (ii) γεωγραφικά όρια σε μια περιοχή και (iii) υψηλούς 
συντελεστές χωροθέτησης, άνω του 2 σε όλες τις περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις 
άνω του 10.  

Η ταξινόμηση των χαρακτηριστικών των 25 οικοσυστημάτων σε σχέση με το μέγεθος, τις 
προκλήσεις και τη ζήτηση καινοτομίας οδηγεί σε τέσσερις τύπους οικοσυστημάτων, που 
ομαδοποιούνται γύρω από προβλήματα και ανάγκες (1) σχεδιασμού και ανάπτυξης 
προϊόντων, (2) βελτιστοποίησης της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, (3) επωνυμίας 
και προώθησης προϊόντων , και (4) πρόσβαση στην εξαγωγική αγορά (Διάγραμμα 3). 
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Διάγραμμα 9: Κατηγοριοποίηση οικοσυστημάτων κατά επίπεδο και ανάγκες καινοτομίας  
(Κωδικοί βιομηχανικών ομάδων κατά NACE) 

 
Στόχος της παρούσας έρευνας 
Σύμφωνα με την περιγραφή του προβλήματος στην γενική και ειδική του μορφή στην 
Ελλάδα, η διασύνδεση διπλής μετάβασης, καινοτομίας συστήματος, και μετασχηματισμού 
των οικονομικών δραστηριοτήτων / κλάδων παραγωγής θέτει δύο ερωτήματα που 
αντιστοιχούν σε δύο διακριτές φάσεις έρευνας. 

Πρώτον, ένα ερώτημα προτεραιοτήτων σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων και 
οικοσυστημάτων. Σε ποιες δραστηριότητες και τομείς της παραγωγής πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα ώστε να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα του βιομηχανικού μετασχηματισμού;  
Αυτή η προτεραιοποίηση μπορεί να αφορά σε υφιστάμενες δραστηριότητες που είναι 
σημαντικές και έχουν αναδειχθεί στο παρελθόν αλλά και σε αναδυόμενες δραστηριότητες 
που εμφανίζουν δυναμισμό και ευκαιρίες μεγέθυνσης.  

Η προτεραιοποίηση είναι μια τυπική διαδικασία στις στρατηγικές έρευνας και 
καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση και βασίζεται στην επιχειρηματική ανακάλυψη. Η 
Επιχειρηματική Ανακάλυψη (ΕΑ) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της έξυπνης εξειδίκευσης 
(Kyriakou et al., 2016) ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τις στρατηγικές S3 από στρατηγικές 
καινοτομίας του παρελθόντος (Rodriguez-Pose and Wilkie, 2017). Κατά τη διάρκεια της ΕΑ, 
διαφορετικοί επιχειρηματικοί φορείς συγκεντρώνονται σε μια συμμετοχική διαδικασία υπό 
την καθοδήγηση της κυβέρνησης σε συλλογικό διάλογο, διασυνδέοντας διάσπαρτη γνώση 
που ανήκει σε διαφορετικούς φορείς και θέτοντας κοινές προτεραιότητες για παρέμβαση. 
Καθοδήγηση για τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης παρέχεται από τον Οδηγό RIS3 
(Foray et al., 2012) και άλλα επίσημα έγγραφα σχετικά με τους στόχους, τη συμβολή στην 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων και τις μεθόδους εφαρμογής. Για παράδειγμα η ΕΑ «στοχεύει να 
οικοδομήσει μια συστηματική κατανόηση των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας που 
έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη» (σελ. 20), «κινητοποιούν 
ταλέντα με την αντιστοίχιση ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και επιχειρηματικών 
αναγκών» (σελ.17). «Η Έξυπνη Εξειδίκευση θα πρέπει να αντιμετωπίσει το δύσκολο 
πρόβλημα της ιεράρχησης και της κατανομής πόρων με βάση τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων σε μια διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, η οποία θα πρέπει να 
εξασφαλίσει μια περιφερειακή και επιχειρηματική, περιεκτική και ανοιχτή διαδικασία 
ιεράρχησης προτεραιοτήτων» (σελ. 52). «Υπάρχουν διαφορετικές μεθοδολογίες για την 
οργάνωση τέτοιων διαδικασιών, π.χ. έρευνες, σεμινάρια με μεθόδους συμμετοχικής ηγεσίας, 
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crowdsourcing, κ.λπ. Μια τέτοια ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία, σε συνδυασμό με την 
εξάρτηση από ισχυρά στοιχεία που βασίζονται σε περιφερειακά πλεονεκτήματα, αποτελούν 
τις καλύτερες εγγυήσεις για την αποφυγή τόσο του κινδύνου ποδηγέτησης  από ομάδες 
συμφερόντων όσο και του κινδύνου κλειδώματος σε παραδοσιακές δραστηριότητες» 
(σελ.52).  

Συνεκτιμώντας την στροφή προς οικοσυστήματα που αναφέραμε, το πρώτο ερώτημα της 
έρευνας αφορά στην προτεραιοποίηση σημαντικών και αναδυόμενων παραγωγικών 
οικοσυστημάτων που σχηματίζονται σε διάφορα επίπεδα χωρικής οργάνωσης, σε τοπικό, 
διαπεριφερειακό, και εθνικό επίπεδο. Πολλές μορφές διασύνδεσης επιτρέπουν το 
σχηματισμό οικοσυστημάτων, όπως διασυνδέσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, 
διασυνδέσεις με την έρευνα, διασυνδέσεις αναδυόμενων δραστηριοτήτων με ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλες οι ευκαιρίες συστημικότητας πρέπει να εκτιμηθούν.   

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις δυνατότητες και ευκαιρίες για την ψηφιακή και πράσινη 
μετάβαση στο πεδίο των οικονομικών  δραστηριοτήτων και οικοσυστημάτων 
προτεραιότητας. Αφορά σε ένα δεύτερο στάδιο έρευνας μετά τον εντοπισμό και την 
κατηγοριοποίηση των σημαντικών και αναδυόμενων παραγωγικών οικοσυστημάτων. Εδώ 
μας ενδιαφέρει ο εντοπισμός τεχνολογιών και καινοτομίας που ανοίγουν ευκαιρίες 
αναβάθμισης των προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών σε επίπεδο οικοσυστήματος που 
επηρεάζουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που συμμετέχουν στο 
οικοσύστημα.  Σημαντική συμβολή μπορούν να έχουν οι ψηφιακές και βιομηχανικές 
πλατφόρμες και τα οικοσυστήματα που βασίζονται σε πλατφόρμες.  

Σύμφωνα με τη συναφή βιβλιογραφία «οι πλατφόρμες της βιομηχανίας είναι τεχνολογικά 
δομικά στοιχεία (που μπορεί να είναι τεχνολογίες, προϊόντα ή υπηρεσίες) που λειτουργούν 
ως θεμέλιο πάνω από το οποίο αναπτύσσεται μια σειρά από επιχειρήσεις, οργανωμένες σε 
ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων εταιρειών (μερικές φορές αποκαλείται βιομηχανικό 
«οικοσύστημα») αναπτύσσουν ένα σύνολο αλληλένδετων προϊόντων, τεχνολογιών και 
υπηρεσιών» Gawer (2010; 287). Ομοίως, οι πλατφόρμες μπορούν να θεωρηθούν ως 
συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην τεχνολογία που δημιουργεί 
οικοσυστήματα. Μια πλατφόρμα είναι «ένα επιχειρηματικό μοντέλο plug-and-play που 
επιτρέπει σε πολλούς συμμετέχοντες (παραγωγούς και καταναλωτές) να συνδέονται με 
αυτήν, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να δημιουργούν και να ανταλλάσσουν αξία» 
(Castellani, n.a.). Τα οικοσυστήματα που βασίζονται σε πλατφόρμα δημιουργούνται όταν 
ένας οργανισμός εγκαινιάζει μια πλατφόρμα που γίνεται το θεμέλιο για προϊόντα και 
υπηρεσίες άλλων εταιρειών. Οι Gawer και Cusumano (2002) αποκαλούν αυτή τη σχέση 
«ηγεσία πλατφόρμας», μια στρατηγική που επιτρέπει στις εταιρείες να ασκούν επιρροή στην 
κατεύθυνση της καινοτομίας σε έναν κλάδο, εμπλέκοντας άλλες εταιρείες σε μια κοινή 
προσπάθεια για συμπληρωματικά προϊόντα. Οι πλατφόρμες προσφέρουν πόρους που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλοι οργανισμοί για να αναπτύξουν τα δικά τους 
συμπληρωματικά προϊόντα, τεχνολογίες, και υπηρεσίες. Επιτρέπουν τη δημιουργία 
επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και έχουν μια ανατρεπτική επίδραση δικτύου (disruptive 
network effect). Αποτελούν θεμέλια για τη δημιουργία οικοσυστημάτων οργανισμών που 
μοιράζονται πόρους, γνώση ή πρόσβαση στις αγορές (Gawer and Cusumano, 2014). Κάθε 
πλατφόρμα περιλαμβάνει δύο μέρη: από τη μία πλευρά είναι η πλατφόρμα με την υποδομή, 
το υλικό και το λογισμικό της, και από την άλλη οι λύσεις / εφαρμογές που φιλοξενούνται σε 
αυτή. Ανταλλάσσονται δεδομένα με τις φιλοξενούμενες λύσεις και οργανώνεται η 
αμφίπλευρη συνεργασία σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.  

Μια τυπολογία που προτάθηκε από τον Srnicek (2017) ταξινομεί τις πλατφόρμες ανάλογα 
με τον σκοπό τους: διαφημιστικές πλατφόρμες (π.χ. Google, Facebook) που προσφέρουν 
διαφημιστικό χώρο· πλατφόρμες cloud (π.χ. Salesforce) που προσφέρουν υλικό και λογισμικό 
ως υπηρεσία· βιομηχανικές πλατφόρμες (π.χ. GE, Siemens) που προσφέρουν υποδομές για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταποίησης· πλατφόρμες προϊόντων που παράγουν 
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έσοδα χρησιμοποιώντας άλλες πλατφόρμες για την προσφορά αγαθών ως υπηρεσία· και 
λιτές πλατφόρμες (π.χ. Uber, Airbnb) που παρέχουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο ελάχιστης 
ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων. Στα οικοσυστήματα που βασίζονται σε πλατφόρμα, η 
ενορχήστρωση από την πλευρά του παραγωγού και του καταναλωτή επιτυγχάνεται από την 
πλατφόρμα, τις υπηρεσίες και τις υποδομές της και το επιχειρηματικό μοντέλο για 
βιωσιμότητα. Οι πλατφόρμες προσφέρουν υπηρεσίες ή υποδομές και έχουν έσοδα από 
αυτές τις υπηρεσίες, που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. 

Η παρούσα έρευνα, παρότι έχει μια ολιστική οπτική και των δύο παραπάνω ερωτημάτων 
και σταδίων έρευνας, επικεντρώνεται στο πρώτο ερώτημα: στη διερεύνηση σημαντικών και 
αναδυόμενων παραγωγικών οικοσυστημάτων που σχηματίζονται σε διάφορα επίπεδα 
χωρικής οργάνωσης της Ελλάδος. Αναμένουμε τον εντοπισμό οικοσυστημάτων και την 
ταξινόμηση κατά ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά ώστε να γίνει εφικτή η διατύπωση 
συστάσεων πολιτικής με τρόπο λειτουργικό χωρίς μεγάλο κατακερματισμό κατά περίπτωση. 
Θεωρούμε τη διερεύνηση  αυτή συμβολή στις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης που 
περιλαμβάνει η εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση 2021-
2027. Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η διερεύνηση δυνατοτήτων και ευκαιριών έξυπνης 
και πράσινης μετάβασης σε επίπεδο βιομηχανικών ομάδων και οικοσυστημάτων 
προτεραιότητας.  
 
 

1.4. Μέθοδος και δεδομένα  
 
Ως προς τη μέθοδο, θα εξελίξουμε τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο «Ecosystems and 
functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece» (Komninos et al., 2020) για τη στατική 
αποτύπωση σημαντικών κλάδων και στη συνέχεια αποτύπωση του δυναμισμού υπαρχόντων 
οικονομικών δραστηριοτήτων κατά περιφέρεια και θα την προσαρμόσουμε σε επίπεδο 
Περιφερειακών Ενοτήτων.  Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τη διάσταση του ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και κάποιες σκέψεις  για περαιτέρω διερεύνηση για τον εντοπισμό των 
σημαντικών κλάδων. 
 
Μεταβλητές για την επιχειρηματική ανακάλυψη με κριτήριο το ανθρώπινο δυναμικό 
Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε για να 
εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης σε επίπεδο περιφερειακών μονάδων 
επιπέδου NUTS 3 (ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα). Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται με σκοπό 
να αναλυθούν τόσο η σημερινή τοπική επιχειρηματική διάρθρωση και τα επιχειρηματικά 
οικοσυστήματα όσο και ο δυναμισμός της καθώς και οι πιθανοί κλάδοι που θα μπορούσαν 
να αναδυθούν και να προσδώσουν ένα δυναμισμό στην τοπική οικονομία αλλά και ευρύτερα 
στην ελληνική οικονομία.Θα χρησιμοποιηθούν πέντε ομάδες μεταβλητών για να 
προσδιοριστεί η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές που θα αντληθούν από το Στατιστικό Μητρώο 
Επιχειρήσεων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) που αποτελεί την 
αποτελεσματικότερη μέθοδο ομαδοποίησης πολλών και ποικίλων πληροφοριών που 
αφορούν τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο αριθμός νομικών μονάδων, 
ο κύκλος εργασιών (σε χιλ. ευρώ) και οι απασχολούμενοι ανά τριψήφιο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2) ανά ΠΕ. Τα μεγέθη αυτά επεξεργάζονται περεταίρω μέσω 
της κατασκευής του πηλίκου τοποθεσίας (Location quotient - LQ) και για τα τρία μεγέθη. Το 
πηλίκο τοποθεσίας (LQ) αποτελεί μία συμβολή στην επιχειρηματική ανακάλυψη ώστε να 
αναγνωριστούν ιδιαίτερα και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών σε 
σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο αλλά και να στοιχειοθετηθούν πιθανοί αναδυόμενοι κλάδοι 
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επιχειρήσεων μέσω της διαχρονική σύγκρισης.  Τα παραπάνω εφαρμόζονται για τα έτη 20161 
και 20182. Στην ομάδα επίσης αυτή περιλαμβάνεται η Ακαθάριστη Προστιθεμένη αξία κατά 
κλάδο (A10 - NACE REV.2) που αντλείται από τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς της 
ΕΛΣΤΑΤ3 για την περίοδο 2000-2019. Ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, 
απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι που αντλούνται από τις 
απογραφές πληθυσμού περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα των μεταβλητών.  

Η δεύτερη ομάδα στοχεύει στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου 
δυναμικού ανα περιφερειακή ενότητα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των απογραφών του 20014 και 20115. Οι μεταβλητές που 
κατασκευάζονται με σκοπό να εκφράσουν το εκπαιδευτικό επίπεδο των περιοχών είναι το 
ποσοστό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το  ποσοστό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την 
ηλικιακή ομάδα 25-64, το ποσοστό πληθυσμού κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού 
τίτλου, μέσα έτη εκπαίδευσης.  

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με την πληθυσμιακή σύνθεση 
των ΠΕ και περιλαμβάνει μεταβλητές όπως την διάμεση ηλικία των κατοίκων αλλά και το 
ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 65 και άνω. Τα δεδομένα αντλούνται τόσο από τις απογραφές 
πληθυσμού όσο και από την Eurostat (2014-2021) (Population structure indicators by NUTS 3 
region [demo_r_pjanind3])6. 

Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις που 
πραγματοποιούνται στις ΠΕ τόσο όσον αφορά τον αριθμό τους όσο και τα αντικείμενα στα 
οποία επικεντρώνονται (από scopus και από ΕΚΤ με βάση το affiliation πανεπιστημίου, 
ερευνητικού κέντρου, νοσοκομείου κτλ.).  

Η πέμπτη ομάδα περιλαμβάνει μεταβλητές από την έρευνα του ΕΚΤ για την καινοτομία 
στις ελληνικές επιχειρήσεις στοιχεία από 2010-2020 (https://metrics.ekt.gr/sites/metrics-
ekt/files/questionnares-pdf/2021/CIS_2020.pdf). Υπάρχει αναλυτικό ερωτηματολόγιο ανά 
επιχείρηση για 4.000 επιχειρήσεις που αναφέρει βέβαια και την ΠΕ όπου βρίσκεται. Ο 
πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 12.213 επιχειρήσεις, 5.044 στον τομέα της 
Βιομηχανίας και 7.170 στον τομέα των Υπηρεσιών. Τα στοιχεία για την «Έρευνα για την 
Καινοτομία» συλλέχθηκαν μέσω ενός συνδυασμού απογραφής και δειγματοληπτικής 
έρευνας. Ερευνώμενη μονάδα ήταν η επιχείρηση. Με απογραφή καλύφθηκαν οι 
επιχειρήσεις με 500 και πλέον απασχολουμένους, καθώς και οι επιχειρήσεις με σημαντική 
δραστηριότητα σε Έρευνα & Ανάπτυξη (βάσει των στοιχείων της στατιστικής έρευνας του ΕΚΤ 
για δραστηριότητες Ε&Α με έτος αναφοράς το 2018). Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του 
πληθυσμού στόχου καλύφθηκαν μέσω δείγματος το οποίο παρείχε η ΕΛΣΤΑΤ από το 
στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων που τηρεί, εφαρμόζοντας μονοσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 

Στη συνέχεια θα διερευνήσουμε τρόπους ώστε συνδυάσουμε το δυναμισμό που 
εντοπίστηκε στις επιχειρήσεις με τον δυναμισμό σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.  Αυτό 
εκτός των άλλων προϋποθέτει δυνατότητα συσχέτισης του υπάρχοντος δυναμισμού σε 
επιχειρηματικό επίπεδο με αυτό των δημοσιεύσεων. Μια πολύ δύσκολη άσκηση όπου 
υπάρχει μια σχετική βιβλιογραφία (Campbell et al., 2013).   
 
Περαιτέρω διερεύνηση για τον εντοπισμό των σημαντικών κλάδων 
Ακόμη και εάν όλα τα παραπάνω γίνουν σωστά, κινδυνεύουμε να μείνουμε στην υπάρχουσα 
κατάσταση. Για να πάμε παραπέρα υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι. 

 
1 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/2016 
2 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/2018 
3 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL45/- 
4 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2001 
5 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011 
6 Statistics | Eurostat (europa.eu) 
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Ο πρώτος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος γιατί εμπεριέχει ένα μεγάλο άλμα. Συνίσταται στην 
επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τους αναδυόμενους και αναπτυξιακά υποσχόμενους 
κλάδους παρά την απουσία τους από την χώρα: τέτοιοι είναι π.χ. οι σχετιζόμενοι με την 
ψηφιοποίηση, πράσινη οικονομία, ενέργεια και την 4ΒΕ γενικότερα. Η δυσκολία εδώ έγκειται 
στην υλοποίηση τέτοιων σχεδίων, ιδίως εαν βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος της 
τεχνολογίας. Εδώ μόνο μέσω της επιχειρηματικής ανακάλυψης (ΕΑ) και της αντίστοιχης 
ερευνητικής επιχειρηματικής ανακάλυψης/ επινόησης (ΕΕΑΕ) και μάλιστα συνδυασμένα, 
μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Εφόσον αναδυθούν τέτοιες δυνατότητες στη συνέχεια πρέπει 
να αναζητηθούν τρόποι κατάλληλης εφαρμογής: κίνητρα (καρότο) αλλά και έκθεση στον 
διεθνή ανταγωνισμό ίσως μετά την αρχική προστασία (μαστίγιο). Ο τρόπος αυτός θα 
αναδείξει τομείς που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι καθαρά εξωγενείς ως προς το υπάρχον 
σύστημα, ιδίως σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά ίσως όχι εντελώς σε επιστημονικό/ 
ερευνητικό. Φυσικά αν φανεί ότι κάτι υπάρχει και σε επιχειρηματικό επίπεδο, πρέπει να 
εξετασθεί προς επιλογή παραπέρα ως υποψήφιο για άλμα. (Πρόβλημα προς διερεύνηση: 
πρέπει να δημιουργηθούν δύο λίστες ΚΑΔ. Η πρώτη με όλα τα ΚΑΔ υψηλής τεχνολογίας και 
η δεύτερη, υποσύνολο της πρώτης, με τα ΚΑΔ εκείνα που έστω και με πολύ μεγάλη δυσκολία 
μπορεί να αναπτύξει η χώρα).  

Λιγότερο φιλόδοξος είναι ο στόχος της ανάδειξης κλάδων που δεν βρίσκονται 
ενδεχομένως στην τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά που παρόλα αυτά παρουσιάζουν μεγάλο 
και αναξιοποίητο  έως τώρα αναπτυξιακό δυναμικό στην χώρα. (Πρόβλημα προς διερεύνηση: 
πώς μπορεί να γίνει η αναζήτηση τέτοιων κλάδων; Εδώ η επιστήμη, αντίθετα με την 
παραπάνω περίπτωση (1), δεν μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα. Πλησιάζουμε εδώ 
περισσότερο, αλλ΄ όχι εντελώς στην κατά Χάγιεκ, χρήση της γνώσης στην 
κοινωνία/οικονομία, δηλαδή, σε ότι λέει ο Μαργκλιν μη αλγοριθμική πειραματική γνώση 
βασιζόμενη στις εμπειρίες μας και τα λεγόμενα τρίτων, στην διάσπαρτη γνώση που βρίσκεται 
στα μυαλά των εμπλεκομένων στον οικονομικό βίο και που βεβαίως κυρίως μέσω της 
ΕΑ/ΕΕΑΕ, μπορούμε να προσεγγίσουμε καθώς ο πολλά υποσχόμενος ΚΑΔ, μπορεί να 
βρίσκεται σε υποτυπώδη παρουσία ή και να μην ανιχνεύεται καν επί του παρόντος). 

Πέραν αυτών θα μπορούσε να επιδιωχθεί η διαφοροποίηση πολυπλοκοποίηση (ΔΠ) των 
υπαρχόντων επιχειρήσεων (διαφοροποίηση στο ΚΑΔ τους) που θα βοηθήσει την 
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η ΔΠ μπορεί να γίνει στην βάση της εγγύτητας των 
προϊόντων και της εγγύτητας των τεχνολογικών /παραγωγικών διαδικασιών. Σε κάθε 
περίπτωση οδηγεί σε βελτίωση των τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας 
και επομένως σε μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία. (Πρόβλημα προς διερεύνηση: θα 
πρέπει να δημιουργηθεί λίστα «κοντινών» προϊόντων ή ΚΑΔ και τεχνολογικών διαδικασιών 
και αυτή να συσχετισθεί με υπάρχοντες, επιλεγμένους ΚΑΔ με την S3, είτε για να ενισχύσει 
κάποιους είτε για να προσθέσει στην λίστα, ιδίως αν εμφανιστεί και ανάλογο 
επιχειρηματικό/ερευνητικό ενδιαφέρον. Σημαντική υπόμνηση: η εγγύτητα μπορεί να 
οδηγήσει  σε πολύ καλύτερα αναπτυξιακά αποτέλεσμα αν συνοδεύεται από ενδογενή 
τεχνολογική επινόηση (άρα Ε&Α), επομένως πρέπει να αναζητήσουμε την υποστήριξή της με 
κάθε κόστος).   

Τέλος, οι πρόσφατες κρίσεις (πανδημία, η εισβολή στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που 
ακολούθησαν) θα αλλάξουν δομικά τη διεθνή οικονομία. Δεν αναμένεται  να δούμε το τέλος 
της παγκοσμιοποίησης, ωστόσο, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις αλλά και οι τελικοί 
καταναλωτές θα επαναξιολογήσουν την τρέχουσα μορφή της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση 
στην εκτίμηση κινδύνου. Μπορεί να οδηγηθούμε σε μια περιφερειοποίηση επομένως, 
γεωπολιτική και γεωοικονομική, σε μια μορφή λιγότερης παγκοσμιοποίησης που θα 
οφείλεται στην επαναφορά της παραγωγής «για όταν χρειαστεί», και εγκαταλείποντας σε 
κάποιες περιπτώσεις την παραγωγή «για τη στιγμή που χρειάζεται» όπως τη ζήσαμε τις 
τελευταίες δεκαετίες. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν ένα είδος 
βράχυνσης/κοντέματος των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, κάνοντάς τις να 
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αναπροσανατολιστούν προς ασφαλέστερα περιφερειακά μπλοκ. Οι επιχειρήσεις αναμένεται  
να κατευθύνουν τις εξωχώριες αναθέσεις τους (outsourcing) προς συμμαχικές χώρες ή έστω 
αυστηρά ουδέτερες χώρες, επειδή η αξιοπιστία των προμηθευτών μπορεί να τίθεται εν 
αμφιβόλω λόγω γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων/ συγκρούσεων.  

Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα σε αυτήν τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται πρώτον, θα 
πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει κάποιας μορφής επάρκεια σε  κρίσιμης σημασίας 
προϊόντα, όπως αυτά των βασικών διατροφικών και ιατροφαρμακευτικών, ενδεχομένως και  
των ενεργειακών και αμυντικών αναγκών του πληθυσμού, καθώς γίνεται πλέον σαφές ότι οι 
αβεβαιότητες διαρκώς επισωρεύονται στην παγκόσμια οικονομία.  Αρα αυτό πρέπει να 
αποτελέσει βασικό κριτήριο για τους κλάδους που θα επισημανθούν για ενίσχυση σε κάθε 
ΠΕ.  Δεύτερον, καθώς κάποια μέρη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας θα συρρικνώνονται ή 
και ολόκληρες θα εγκαταλείπονται και άλλες θα επαναπροσανατολίζονται, η Ελλάδα πρέπει 
να διερευνήσει, μέσα στα κενά και τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται, ποια είναι τα 
σημεία εκείνα που μπορεί να καλύψει – και να επιδιώξει άμεσα να  εισχωρήσει εκεί. 
Μάλιστα, πρέπει να επιλέξει κατά προτίμηση τα πεδία που  την αναβαθμίζουν τεχνολογικά 
και ποιοτικά, επιδιώκοντας την αύξηση της πολυπλοκότητας και της εγχωρίως 
προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής της δομής, αναγκαίο προαπαιτούμενο για μια ισχυρή 
και μακράς διάρκειας αναπτυξιακή άνοδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: 
Είναι σύνθετη έννοια που περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εξειδικεύσεις: 
i) ως ψηφιοποίηση (digitization)7ορίζεται  η μετατροπή, των αναλογικών δεδομένων και 
διαδικασιών, ή με άλλα λόγια των φυσικών φορέων της στην ψηφιακή μορφή/εκδοχή τους,  
που είναι αναγνώσιμη από υπολογιστική  μηχανή 
ii ) εκ νέου όμως ως ψηφιοποίηση ( digitalization)8, καθώς στην ελληνική γλώσσα δεν 
υφίσταται η μικρή διαφοροποίηση της αγγλικής με την πρόσθεση της συλλαβής “al”, ορίζεται 
και η χρήση  του ψηφιοποίησης με την  έννοια  του digitization και των ούτως αποκτηθέντων 

 
7  https://www.asite.com › blogs › digitization-digitalization- 
8 ό.π. Παρ. 

https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/313484/457281/WP114_European%20Green%20Deal.pdf
https://iris.unica.it/retrieve/handle/11584/313484/457281/WP114_European%20Green%20Deal.pdf
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ψηφιακών δεδομένων και  με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών, για τον μετασχηματισμό 
των μεθόδων εργασίας, αγοροπωλησιών και χρήσης υπηρεσιών και εν γένει επικοινωνίας 
και παραγωγικών διαδικασιών. Ενώ επομένως το digitization αναφέρεται απλώς στον 
μετασχηματισμό των υπαρχόντων δεδομένων και διαδικασιών σε ψηφιακές, το  digitalization 
έχει ευρύτερη έννοια, καθώς αναφέρεται στην δυνατότητα των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω 
της κατοχής και πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα να οδηγεί σε καλύτερες επιχειρηματικές 
αποφάσεις, νέα προϊόντα κτλ. 
iii) ως ψηφιακοί μετασχηματισμοί ορίζονται η αύξηση της παραγωγικότητας και της 
δημιουργικότητας της εργασίας κατά τη λήψη αποφάσεων καινοτομία κτλ., ατόμων 
επιχειρήσεων και θεσμών με αξιοποίηση του  digitization και digitalization και ευρύτερα την 
χρήση ‘’έξυπνων ψηφιακών τεχνολογιών’’(θα επανέλθουμε στην επόμενη ενότητα επ΄ 
αυτών). Γενικά μιλώντας οι ψηφιακοί μετασχηματισμοί αναφέρονται στα 
οικονομικοκοινωνικά αποτελέσματα των δύο ανωτέρω μορφών ψηφιοποίησης. 
iv) ως ψηφιακές τεχνολογίες θεωρούνται οι σχετιζόμενες με αποθήκευση, ανάσυρση, 
ανάλυση και επεξεργασία  μεγάλων ποσοτήτων ψηφιακών δεδομένων, μέσω έξυπνων 
συσκευών, αναλυτικής μεγάλων δεδομένων, υπολογιστικής νέφους, τεχνητής νοημοσύνης 
κτλ., με τελικό αποτέλεσμα αύξηση της γνώσης, της παραγωγικότητας, της καινοτομίας κτλ. 
Αναλυτικότερα  ως ψηφιακές τεχνολογίες ορίζονται: 
• Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (ΔτΠ9) που επιτρέπει (μεταξύ άλλων) την αξιοποίηση 
δεδομένων, συλλεγόμενων με αισθητήρες από συσκευές, άτομα  και λοιπά  αντικείμενα, για 
αυτοματισμούς και εν γένει αύξηση παραγωγικότητας, ποιότητας και δημιουργικότητας, 
μέσω επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών, μηχανών και μηχανών(Μ2Μ) κτλ., 
σχεδόν σε κάθε πτυχή του οικονομικού και κοινωνικού βίου( γεωργία, βιομηχανία, ορυχεία, 
υγεία, περιβάλλον κτλ.). Το ΔτΠ αποτελείται ουσιαστικά από επιμέρους διαδίκτυα 
επικοινωνίας, ενέργειας και εφοδιασμού/διανομής10 που από κοινού και με παράλληλη 
βέβαια χρήση λοιπών ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της αύξησης της 
παραγωγικότητας κτλ. που αναμένουμε ως αποτέλεσμα των ψηφιακών μετασχηματισμών ή 
μετάβασης 
• Τα νέας γενιάς ασύρματα δίκτυα (5G) και πέραν, εκτός της συντριπτικά ταχύτερης 
μεταφοράς δεδομένων από τις προηγούμενες γενιές, επιτρέπουν την απ΄ ευθείας 
επικοινωνία μεταξύ μηχανών, κάτι που θα ανοίξει π.χ. τον δρόμο για αυτοκινούμενα 
μεταφορικά μέσα, αυτοματισμούς στην ύδρευση και λίπανση στην γεωργία κτλ. 
• Η Υπολογιστική Νέφους (ΥΝ), επιτρέπει την πρόσβαση σε εξωτερικούς υπολογιστικούς 
πόρους (χρήση λογισμικού, αποθηκευτικοί χώροι, δικτύωση και υπολογιστική δύναμη), με 
αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του υψηλού παγίου κόστους σε περιορισμένο οριακό, και 
διευκολύνει την εφαρμογή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η αυτόματη οδήγηση, εν 
γένει την τεχνητή νοημοσύνη, την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων κτλ. Η Υπολογιστική 
Νέφους αυξάνει την διαθεσιμότητα, ποικιλία, εύρος και οικονομική προσβασιμότητα των 
ψηφιακών δεδομένων και τεχνολογιών. 
• Η Αναλυτική των Μεγάλων Δεδομένων (ΑΜΔ), αναφέρεται σε μεγάλα ψηφιακά δεδομένα 
ως προς τον όγκο, την ταχύτητα και ποικιλία τους. Ωφελείται από το ΔτΠ για την απόκτηση 
δεδομένων και από την υπολογιστική νέφους για την επεξεργασία τους, ώστε να εξάγει 
πληροφορίες χρήσιμες για εμπορικούς κτλ. σκοπούς, μέσω π.χ. μηχανικής γνώσης, 
αναγνώρισης και αποτελεί βασική πηγή της τεχνητής νοημοσύνης 

 
9 To ΔτΠ, αν και μόλις σχετικά πρόσφατα έχει γίνει ευρέως γνωστό, έχει πρωτοδιατυπωθεί ως έννοια 
ήδη από το 1995, από τον Kevin Ashton. Δες: Zhang W. E. (2020). "The 10 Research Topics in the 
Internet of Things".  IEEE 6th International Conference on Collaboration and Internet Computing (CIC) 
Atlanta, GA, USA: 34–43. arXiv:2012.01594. doi:10.1109/CIC50333.2020.00015 
10 Ρίφκιν Τ. (2017). Η Κοινωνία του Μηδενικού Οριακού Κόστους: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ο 
Συνεργασιακός Κοινόχρηστος Χώρος και η Έκλειψη του Καπιταλισμού, Ενιάλιος, Αθήνα   

https://ieeexplore.ieee.org/document/9319033
https://ieeexplore.ieee.org/document/9319033
https://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv_(identifier)
https://arxiv.org/abs/2012.01594
https://en.wikipedia.org/wiki/Doi_(identifier)
https://doi.org/10.1109%2FCIC50333.2020.00015
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• Η Μηχανική Μάθηση (ΜΜ), είναι η ιδιότητα των μηχανών να λαμβάνουν αποφάσεις 
στηριγμένες σε πιθανοθεωρητικές τεχνικές, κάνοντας χρήση αποθηκευμένων μεγάλων 
δεδομένων, χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί γι΄ αυτό (με άλλα λόγια με άγνοια των 
τυπικών κανόνων/κωδίκων- μια παραλλαγή του ονομαζόμενου «Παράδοξου του 
Πολάνυι»11).  
• Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), είναι η ικανότητα των μηχανών και συστημάτων να αποκτούν 
και να εφαρμόζουν γνώσεις (μεταφράσεις, προβλέψεις, αναγνωρίσεις μορφών, λήψης 
αποφάσεων κτλ.). Αξιοποιεί την μηχανική μάθηση, όπου οι μηχανές αποφασίζουν 
πιθανοθεωρητικά, βάσει προηγουμένων καταστάσεων, την αναλυτική των μεγάλων 
δεδομένων και την υπολογιστική νέφους, ώστε να αποκαλύπτεται η παρουσία, 
κανονικοτήτων, μορφών κτλ. στα δεδομένα. Η ΤΝ υποστηρίζει  τα λογισμικά και τα αυτόματα 
(ρομπότ).  
• Οι Αλυσίδες Στοιχείων (ΑΣ), είναι αποκεντρωμένη τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή 
κρυπτογραφημένη αναγνώριση/ταυτοποίηση, προστασία και διενέργεια ασφαλών 
συναλλαγών, με κυρίαρχη χρήση στο χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.  
 •  Η Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης και οι Κβαντικοί Υπολογιστές (ΚΒ), αναφέρονται στην 
επίτευξη πολύ υψηλότερης απόδοσης από την κανονική. Ειδικότερα όμως οι ΚΒ, 
υπερβαίνοντας την δυαδικότητα του 0, 1 (μπορούν να αποτελούν οποιονδήποτε συνδυασμό 
τους) και την συνδεδεμένη με αυτήν υπολογιστική ταχύτητα του φωτός, μπορούν να 
αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα, όπου και αν βρίσκονται εξασφαλίζοντας ταχύτητες απλώς 
αδιανόητες σήμερα.  
•H τρισδιάστατη εκτύπωση (ΤΕ), με την οποία κατασκευάζονται αντικείμενα με πρόσθεση 
διαδοχικών στρώσεων, με ταχύτερο οικονομικότερο και πιο εύχρηστο τρόπο. 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 
Ήδη από το 1997 ο  Don Tapscott12 (1997), κάνει για πρώτη φορά χρήση του όρου ψηφιακή 
οικονομία,  εισάγοντας κατά κάποιο τρόπο γενικά την έννοια της ψηφιοποίησης ως κύριο 
συστατικό στοιχείο της  αναδυόμενης νέας εποχής. 
Άλλες παραπλήσιες εννοιολογίσεις είναι οι παρακάτω:   

i) «Δεύτερη Εποχή της Μηχανής»13, από τους  E.  Βrynjolfsson και  A. McAfee. Δεύτερη εποχή 
υπό την έννοια ότι η πρώτη είχε να κάνει με την σωματική/υλική εξοικονόμηση ενέργειας, 
ενώ η δεύτερη με την γνωσιακή/πνευματική  διάσταση της. 

ii)  «Το τρίτο Κύμα»14, από τον  Α. Toffler, όπου αντιδιαστέλλεται η τρέχουσα εποχή της 
πληροφορίας, από την προηγούμενη δεύτερη εποχή της βιομηχανίας και την πρώτη της 
γεωργίας. Ουσιαστικά και πάλι βρίσκουμε την διάκριση των Βrynjolfsson και  McAfee Α,  αλλά 
σε πρωϊμότερο  στάδιο και με μεγαλύτερο ιστορικό βάθος. 

iii) «Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση”15,  από τον Τ. Ρίφκιν με την Πρώτη να είναι η εποχή του 
άνθρακα, της ατμομηχανής και των σιδηροδρόμων, την Δεύτερη του πετρελαίου, της μηχανής 
εσωτερικής καύσης, του ηλεκτρισμού και του αυτοκινήτου και την Τρίτη, με πρωταγωνιστές 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και  το διαδίκτυο με τις εφαρμογές του. Και πάλι εδώ 

 
11 Σε μια φράση το παράδοξο είναι η από μέρους μας γνώση περισσότερων πραγμάτων από όσα 
μπορούμε ρητά και σαφώς να εξηγήσουμε. Στηρίζεται στο βιβλίο του Polanyi M. “The Tacit 
dimention” (δες: Autor, David (2014), Polanyi's Paradox and the Shape of Employment Growth (PDF), 
NBER Working Paper Series, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, pp. 1–48)  
12 Don Tapscott (1997). The Digital Economy: Promise and peril in the Age of Networked Intelligence, 
Mc Graw –Hill 
13 Βrynjolfsson, Ε., McAfee, A. (2016). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a 
Time of Brilliant Technologies W. W. Norton & Company; Reprint edition 
14 Toffler, A. (1980). The Third Wave, Bantam Books 
15 Ρίφκιν T. (2012). Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάστση: πως η οριζόντια ισχύς μεταμορφώνει τους 
ενεργειακούς πόρους, την οικονομία και τον κόσμο», Λιβάνης, Αθήνα. 

http://www.nber.org.ezproxy1.library.usyd.edu.au/papers/w20485.pdf
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βλέπουμε την υπόμνηση του ρόλου της πληροφορίας και της διακίνησής της ως κεντρικό 
συστατικό στοιχείο της νέας εποχής συμπληρωμένο όμως με τις ΑΠΕ. 

iv) «6ο Κύμα, Κοντράτιεφ»16,  με του πρώτου κύματος  τις απαρχές  να ανάγονται στην 
αφετηρία της βιομηχανικής επανάστασης στα 1760-80, του δεύτερου στην εποχή του 
ατμού/άνθρακα  και των σιδηροδρόμων περί το 1820-30, του τρίτου περί τα 1880 με κέντρο  
την χημεία και τον εξηλεκτρισμό, του τέταρτου στα  1920-30 περί το πετρέλαιο,  το 
αυτοκίνητο και την μαζική παραγωγή, του πέμπτου περί τα 1970 με επίκεντρο την 
πληροφορία και τις τηλεπικοινωνίες και του έκτου στις μέρες μας, περί την ψηφιοποίηση, το 
διαδίκτυο, την βιοτεχνολογία, τις ΑΠΕ κτλ. Υπάρχουν  κατηγοριοποιήσεις περί τους κύκλους 
Κοντράτιεφ που ανάγονται στα χρόνια της Αναγέννησης, ή και ακόμα πιο πριν, αλλά είναι 
αρκετά πιο υποθετικές. Ουσιαστικά και η κατηγοριοποίηση με βάση τους κύκλους 
Κοντράτιεφ, αναδεικνύει την ψηφιοποίηση και τις ΑΠΕ ως κεντρικά στοιχεία της νέας εποχής, 
όπως άλλωστε το σύνολο των εδώ παρουσιαζόμενων κατηγοριοποιήσεων. 

v) “Βιομηχανία 4.0”17, όπως χαρακτηριστικά αποκλήθηκε από τον  Κ. Schwab, όπου η πρώτη 
βιομηχανική επανάσταση ανάγεται στην εισαγωγή των μηχανών με χρήση ατμού και ύδατος 
ιδίως περί τα 1760 έως 1820, η δεύτερη «τεχνολογική» μεταξύ 1870 και 1914 με την ευρεία 
εξάπλωση των σιδηροδρόμων του τηλέγραφου και του ηλεκτρισμού, η τρίτη «ψηφιακή» προς 
τα τέλη του 20ου αιώνα, με την εισαγωγή των υπολογιστών και την έναρξη της ψηφιοποίησης, 
και η τέταρτη στις ημέρες μας με τις τεχνολογίες του αυτοματισμού, της αναλυτικών των 
δεδομένων, του διαδικτύου των πραγμάτων, της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ γύρω από την έννοια της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  
i) Οι  17 στόχοι βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 
● Μηδενική  Φτώχεια (βεβαίως αν δούμε προσεκτικότερα τους επιμέρους στόχους, θα 
πρέπει να μιλάμε απλά για αντιμετώπιση και όχι εξάλειψη της φτώχειας. Έτσι έως το 2030 
π.χ. τίθεται ο στόχος εξάλειψης της ακραίας φτώχειας που ορίζεται ως η κατά κεφαλή 
κατανάλωση κάτω του 1,25 δολαρίου ημερησίως) 
● Μηδενική Πείνα (κεντρική είναι επί του προκειμένου η επισιτιστική ασφάλεια που στις 
μέρες μας επιδεινώνεται ραγδαία) 
● Καλή Υγεία και Ευημερία (με κεντρική εδώ στόχευση, την παιδική και μητρική υγεία και την 
καταπολέμηση των μεγάλων μολυσματικών ιδίως ασθενειών) 
● Ποιοτική Εκπαίδευση (με κεντρική εν προκειμένω επιδίωξη την ισότιμη πρόσβαση σε 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 
● Ισότητα των Φύλων 
● Καθαρό νερό και Αποχέτευση για όλους 
● Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 
● Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη 
● Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές 
● Λιγότερες Ανισότητες 
● Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 
● Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή 
● Δράση για το Κλίμα 
● Ζωή στο Νερό 
● Ζωή στην Στεριά 

 
16 Η βιβλιογραφία περί τους κύκλους Κοντράτιεφ, είναι ευμεγέθης. Ενδεικτικά:  Tylecote, Andrew 
(1991). The Long Wave in the World Economy: The Current Crisis in Historical Perspective. London and 
New York: Routledge. 
17 Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Publishing Group 

https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
https://books.google.com/books?id=ST_FDAAAQBAJ
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● Ειρήνη Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 
● Συνεργασία για τους Στόχους 
Ακόμα και μια φευγαλέα ματιά στην λίστα αρκεί για να αντιληφθούμε ότι ο ΟΗΕ  
αντιλαμβάνεται και ορθώς την βιωσιμότητα ολιστικά, καθώς όπως προαναφέραμε και η 
οικολογική και η κοινωνική και η διάσταση της διεθνούς συνεργασίας, πρέπει να 
επιτευχθούν εκ παραλλήλου, καθώς σε άλλη περίπτωση δεν θα υπάρξουν οι αναγκαίες 
συναινέσεις και χωρίς αυτές το όλο εγχείρημα είναι απολύτως ανέφικτο.  
ii) Ως κυκλική  οικονομία ορίζεται η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους και 
πιο «πράσινους πόρους», με ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό και επαναχρησιμοποίηση  των 
αποβλήτων. Ως έννοια και ορολογία εισήχθη περί τα τέλη του 20ου  αιώνα18, σε αντιστοίχηση 
με τις γενικότερες οικολογικές ανησυχίες που την ίδια αυτή περίοδο πολλαπλασιάζονταν.  Η 
κυκλική οικονομία στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, 
στην επέκταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, στην αύξηση της ανακύκλωσης, στη χρήση 
δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων, στην προώθηση της 
κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες και στη χρήση εναλλακτικών εν γένει 
ανανεώσιμων καυσίμων. Μέσω της κυκλικής οικονομίας επιδιώκεται ιδίως  η έμφαση στην 
παραγωγικότητα των πόρων (έναντι της ιστορικά δεδομένης έμφασης στην παραγωγικότητα 
της εργασίας με στόχο και την εξοικονόμηση της),  η μείωση της εξάρτησης από μη 
ανανεώσιμους πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες, εξοικονομείται κόστος και δημιουργούνται  
πρόσθετες θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, επιδιώκεται ο 
περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας, της  μόλυνσης των  
υδάτων και των λοιπών συναφών στόχων των Ηνωμένων Εθνών που προαναφέρθηκαν. 
Καθώς όλες οι ανησυχίες που οδήγησαν στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας, εντείνονται 
μάλλον παρά περιορίζονται στις ημέρες μας, οι επιχειρήσεις και ευρύτερα ο τομέας 
αναφοράς της, θα αποκτά ολοένα και κεντρικότερο ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα της 
χώρας, ενώ βεβαίως η αποτελεσματική δραστηριοποίηση  του θα συμβάλλει σημαντικά στην 
οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.    
iii) Αν και ήδη η κυκλική οικονομία αποτελεί συστατικό και μείζον μέρος της  διαδικασίας 
αποφυγής της κλιματικής αλλαγής, παρ΄ όλα αυτά η τελευταία, ιδίως λόγω της κρισιμότητας 
της, αναφέρεται και παρακολουθείται ιδιαιτέρως. Ορίζεται ως η μεταβολή του κλίματος που 
οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την 
κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια19. Ως κύρια αιτία της θεωρούνται τα αέρια 
θερμοκηπίου, ιδίως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, των οποίων  ως κύρια πηγή 
προέλευσης θεωρούνται τα ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Τα 
αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι πολλά, διεσπαρμένα στο σύνολο σχεδόν των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της βιόσφαιρας και εξαιρετικά επικίνδυνα: ελλείψεις 
τροφών και ύδατος,  υπερθέρμανση, ανύψωση των θαλασσίων υδάτων και υπερκάλυψη 
εδαφών, αύξηση ασθενειών, αύξηση θεομηνιών κάθε τύπου (καταιγίδων, πυρκαγιών κτλ.),  
περιορισμός της βιοποικιλότητας, των τροπικών δασών, ραγδαία και ακανόνιστη αύξηση 
αποσταθεροποιητικών κυμάτων μετανάστευσης κτλ. Ως κύριος τρόπος αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής ορίζεται ο μετασχηματισμός της κρατούσας ενεργειακής υποδομής με 
αξιοποίηση των πάσης φύσεως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)- αιολικών, 
φωτοβολταϊκών, γεωθερμικών, υδροηλεκτρικών, βιομάζας κτλ. Ο κύριος στόχος είναι ο 
περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο  από δύο βαθμούς από την 
θερμοκρασία του  2015, οπότε επιτεύχθηκε η «Συμφωνία των  Παρισίων για την Κλιματική 
Αλλαγή», ιδανικά μάλιστα στους 1,5 επιπλέον, κάτι που όμως απαιτεί τον περιορισμό των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο μισό ως το 2030 και τον μηδενισμό των 

 
18 Kneese, Allen V. (1988). "The Economics of Natural Resources". Population and Development 
Review. 14: 281–309 

19 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf  

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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καθαρών εκροών τους ως το 2050. Οι ανωτέρω στόχοι, εκτός ορίων ούτως  ή άλλως μέχρι 
σήμερα, θα αποκλίνουν ακόμα πιο έντονα λόγω της ουκρανικής κρίσης και των μέτρων που 
λαμβάνονται γύρω απ΄ αυτήν, αφήνοντας κατά την εκτίμηση μας μηδαμινές πιθανότητες 
επιτυχίας, αν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δεν αναστρέψουμε ριζικά την τρέχουσα πορεία 
μας.  
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ΕΕ2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Πίνακας περιεχομένων 

 
Ενότητα Εργασίας 2: Διερεύνηση και εντοπισμός σημαντικών κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας κατά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας 
 
1. Ευβοίας 
2. Ευρυτανίας 
3. Φωκίδας 
4. Φθιώτιδας 
5. Βοιωτίας 
6. Αρκαδίας 
7. Αργολίδας 
8. Κορινθίας 
9. Λακωνίας 
10. Μεσσηνίας 
11. Αχαΐας 
12. Αιτωλοακαρνανίας 
13. Ηλείας 
14. Καρδίτσας 
15. Λάρισας 
16. Μαγνησίας 
17. Σποράδων 
18. Τρικάλων 
19. Άρτας 

20. Ιωαννίνων 
21. Πρέβεζας 
22. Θεσπρωτίας 
23. Χαλκιδικής 
24. Ημαθίας 
25. Κιλκίς 
26. Πέλλας 
27. Πιερίας 
28. Σερρών 
29. Θεσσαλονίκης 
30. Δράμας 
31. Έβρου 
32. Καβάλας & 
Θάσου 
33. Ροδόπης 
34. Ξάνθης 
35. Φλώρινας 
36. Γρεβενών 
37. Καστοριάς 
38. Κοζάνης 
 

39. Κέρκυρας 
40. Κεφαλληνίας 
41. Ιθάκης 
42. Λευκάδας 
43. Ζακύνθου 
44. Χίου 
45. Λέσβου 
46. Λήμνου 
47. Σάμου 
48.       Ικαρίας  
49. ΠΕ Κυκλάδων (Άνδρου, 
Μήλου, Θήρας, Κέας-
Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, 
Σύρου, Τήνου, Πάρου) 
50. Πες  Δωδεκανήσου 
(Καλύμνου, Καρπάθου-
Κάσου, Κω, Ρόδου) 
51. Χανίων 
52. Ηρακλείου 
53. Λασιθίου 
54. Ρεθύμνου 
55. ΠΕς Αθηνών 
56. Ανατολικής Αττικής 
57. Δυτικής Αττικής 
58. Πειραιώς & Νήσων 
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Για την εκτίμηση των πλέον σημαντικών οικονομικών  δραστηριοτήτων κατά Περιφερειακή 
Ενότητα και Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry group), ακολουθούμε την παρακάτω 
μεθοδολογία. 

Εντοπίζουμε τις 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry 
groups-3 digit codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Συνολικά 
15 βιομηχανικές ομάδες. Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ σε κλάδους με <3 επιχειρήσεις. Αυτό 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το 
συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που 
δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

      

xxx  xxx  xxx  

xxx  xxx  xxx  

xxx  xxx  xxx  

xxx  xxx  xxx  

xxx  xxx  xxx  

 
Πίνακας: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Εντοπίζουμε τις 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry 
groups-3 digit codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, 
δείκτη εξειδίκευσης, και καινοτομίας. Προκύπτουν από τον προηγούμενο πίνακα – 
Ακολουθούμε τον ίδιο αλγόριθμο συνεκτίμησης. 

 

Κωδικός και 
όνομα οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένω

ν 

Κύκλος 
εργασιών 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

     

     

     

 
Πίνακας: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Εντοπίζουμε την πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry 
groups-3 digit code) 
Επιλογή δραστηριότητας: Συνεκτίμηση μεγέθους, εξειδίκευσης, ιστορίας. Κάθε ΠΕ / πόλη 
είναι γνωστή για μια οικονομική δραστηριότητα (Λάδι στη Μυτιλήνη, Γούνα στην Καστοριά, 
Μάρμαρα στη Δράμα,  Τουρισμός στις Κυκλάδες). Αιτιολόγηση. Ενδεχόμενα τηλεφωνική 
επικοινωνία με το αντίστοιχο Επιμελητήριο.  
Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας (ΕΛΣΤΑΤ – ΕΚΤ - ICAP), όπως ιστορία και 
παράδοση παραγωγής /οικονομίας, αριθμός επιχειρήσεων, αριθμός εργαζομένων, 
δυναμισμός / μεταβολή αριθμού εργαζομένων και επιχειρήσεων, εξειδίκευση, καινοτομία, 
σημαντικές επιχειρήσεις (ICAP). 
 
Αναλυτικά και κατά Περιφερειακή Ενότητα έχουμε τα παρακάτω δεδομένα. 
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1. Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1040 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3461 301 Ναυπήγηση πλοίων 
και σκαφών   

0,918 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

756 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1059 081 Εξόρυξη λίθων, 
άμμου και αργίλου   

0,850 

014 Ζωική παραγωγή   623 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

1045 031 Αλιεία   0,668 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

577 031 Αλιεία   1012 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων   

0,400 

031 Αλιεία   562 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

920 201 Παραγωγή βασικών 
χημικών προϊόντων, 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων 
ενώσεων, πλαστικών 
και συνθετικών 
υλών σε 
πρωτογενείς 
μορφές   

0,400 

 
Πίνακας 1.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης, δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

031 - Αλιεία   562 1012 13026 0,668 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης   

1040 3461 52774 0,138 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

756 920 24772 0,060 

 
Πίνακας 1.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
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πίνακες είναι η «031 – Αλιεία». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της 
οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας σχετικά αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(562), αλλά και αριθμός απασχολούμενων (1012) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Μπορεί ο κύκλος 
εργασιών της Αλιείας στην περίπτωση της Εύβοιας να είναι σχετικά περιορισμένος (13026 
χιλ. ευρώ) σε σχέση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, παρόλα αυτά, εμφανίζει τον τρίτο 
σημαντικότερο συντελεστή εξειδίκευσης στην περιοχή που μελετάμε. Η αλιέα στην ΠΕ 
Εύβοιας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία ενισχυμένη δομή και δυναμική όσον αφορά 
τον αλιευτικό στόλο που είναι διαθέσιμος (Πούλος, 2008), συγκριτικά με άλλες αλιευτικές 
περιοχές, όπως επίσης και μία αυξημένη κατανομή μονάδων θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών 
(Καλλίγαρος, 2004).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Παρά την περιορισμένη 
συνεισφορά της (κάτω από 3,1%) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), η ελληνική αλιεία 
αποτελεί πρωτογενή τομέα υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας, ιδιαίτερα σε παράκτιες 
περιοχές και σε περιοχές παραδοσιακά εξαρτώμενες από την αλιεία, όπως τα νησιά. Η 
θαλάσσια αλιεία αντιμετωπίζει την πρόκληση να εξισορροπήσει τη βιωσιμότητα των 
αποθεμάτων και το εισόδημα των αλιέων. Δεδομένου ότι το 94% του ελληνικού αλιευτικού 
στόλου αποτελείται από παράκτια αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας, με περιορισμένη 
ικανότητα και ηλικία, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και 
οικονομικής απόδοσης. Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι στον τομέα της αλιείας είναι ηλικιωμένοι και ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι. Η 
υπεραλίευση σε συνδυασμό με την παράνομη αλιεία και το εμπόριο αποτελεί απειλή για 
ορισμένα είδη, ιδιαίτερα τους καρχαρίες και τα σαλάχια, καθώς τουλάχιστον το 50-54% του 
πληθυσμού τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Μια πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι η 
λανθασμένη επισήμανση τέτοιων ειδών στο Βόρειο Αιγαίο αγγίζει το 60% των δειγμάτων που 
βρέθηκαν στις ελληνικές ιχθυαγορές. Η πρόκληση για τον κλάδο της αλιείας στην Ελλάδα 
είναι να γίνει ένας βιώσιμος αλιευτικός κλάδος, με υγιή αποθέματα, βιώσιμα θαλάσσια και 
παράκτια οικοσυστήματα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική, οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα για τις παράκτιες κοινότητες. Ο εκσυγχρονισμός των αλιευτικών 
υποδομών (σκάφη, σημεία εκφόρτωσης, λιμάνια και καταφύγια) μαζί με μια στρατηγική για 
την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των υγροτόπων και των υδάτινων 
οικοσυστημάτων, θα πρέπει να είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες για την ανάπτυξη του 
κλάδου (Komninos κ.α., 2020). 
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2. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
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Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική παραγωγή   168 022 Υλοτομία   253 022 Υλοτομία   4,872 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

87 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

181 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτρ
οφικές 
δραστηριότητε
ς   

0,984 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

58 014 Ζωική 
παραγωγή   

153 421 Κατασκευή 
δρόμων και 
σιδηροδρομικ
ών γραμμών   

0,642 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

58 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

71 722 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες   

0,308 

015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφ
ικές 
δραστηριότητες   

53 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

62 014 Ζωική 
παραγωγή   

0,259 

Πίνακας 2.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης. (Προκύπτουν από τον προηγούμενο πίνακα  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

022 - Υλοτομία   30 253 1676 4,872 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

87 181 2222 0,142 

014 - Ζωική παραγωγή 168 153 1496 0,259 

Πίνακας 2.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «022 – Υλοτομία». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής 
της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός 
επιχειρήσεων (30), αλλά αυξημένος αριθμός απασχολούμενων (253) στη συγκεκριμένη ΠΕ. 
Μπορεί ο κύκλος εργασιών της Υλοτομίας στην περίπτωση της Ευρυτανίας να είναι σχετικά 
μικρότερος (1676 χιλ. ευρώ) σε σχέση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, παρόλα αυτά, 
εμφανίζει το σημαντικότερο συντελεστή εξειδίκευσης στην περιοχή που μελετάμε (4,872). Η 
υλοτομία στην ΠΕ Ευρυτανίας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία ενισχυμένη δομή και 
δυναμική όσον αφορά την οικονομική εξειδίκευση της ΠΕ με κύρια χαρακτηριστικά τις 
μεγάλες δασικές εκτάσεις και την παραγωγή ξυλείας, καυσόξυλων, ελάτων διακόσμησης κλπ 
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2015).  



 

42 

 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf  

 
3. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

239 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

697 553 Χώροι 
κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 
οχήματα   

0.591 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

131 032 Υδατοκαλλιέργεια 419 105 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων   

0.513 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

102 421 Κατασκευή δρόμων 
και 
σιδηροδρομικών 
γραμμών   

288 032 Υδατοκαλλιέργεια   0.442 

412 Κατασκευή κτιρίων 
για κατοικίες και 
μη   

66 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

161 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

0.349 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

63 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

156 801 Δραστηριότητες 
παροχής ιδιωτικής 
προστασίας   

0.323 

 
Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

494 - Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 

μετακόμισης  

131 161 8444 0.349 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

239 697 11005 0,166 

032 - Υδατοκαλλιέργεια 6 419 48180 0,442 

http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf
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Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «032 – Υδατοκαλλιέργεια». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός 
επιχειρήσεων (6), οι οποίες όμως συγκεντρώνουν έναν αυξημένο αριθμό απασχολούμενων 
(419) και κύκλο εργασιών (48180 χιλ. ευρώ) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ 
Φωκίδας εμφανίζει έναν αρκετά σημαντικότερο συντελεστή εξειδίκευσης στην 
υδατοκαλλιέργεια (0,442). Η υδατοκαλλιέργεια στην ΠΕ Φωκίδας τα τελευταία χρόνια 
παρουσιάζει μία ενισχυμένη δομή και δυναμική όσον αφορά την οικονομική εξειδίκευση της 
ΠΕ με κύρια χαρακτηριστικά τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες με ισχυρή παρουσία 
οστρακοκαλλιεργειών και τις υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων (Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, 2015).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
λόγω της ειδικής της μορφολογίας παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και δυνατότητες στον 
τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξειδίκευση καθώς η 
συγκέντρωσή (με κριτήριο τη απασχόληση) είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από τη 
συγκέντρωση στην ΕΕ27 (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2015). Οι διεθνείς προβλέψεις 
σχετικά με την εξέλιξη τόσο της παγκόσμιας κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων, όσο και 
των υδατοκαλλιεργειών, συγκλίνουν στο ότι η κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων θα 
αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 50%. Δεδομένου ότι η συλλεκτική αλιεία δεν δύναται να καλύψει 
την ζήτηση αλιευτικών προϊόντων λόγω της παγκόσμιας μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, η 
εν λόγω ζήτηση αναμένεται να καλυφθεί από τις υδατοκαλλιέργειες, η παραγωγή των 
οποίων αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα και με τη 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πρόκληση αποτελεί η 
συμμετοχή της στην αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής υδατοακαλλιεργητικών προϊόντων, 
εξασφαλίζοντας όμως, ότι αυτή η αύξηση θα στηρίζεται σε μια αειφόρο - βιώσιμη ανάπτυξη, 
η οποία θα έχει σαν προτεραιότητα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2015).  
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα τελευταία 
χρόνια, η εντατική έρευνα, ο πειραματισμός και η ανάπτυξη υποδομών υδατοκαλλιέργειας 
οδήγησαν σε αύξηση της αποτελεσματικότητας του κλάδου και μείωση του κόστους 
παραγωγής καθώς και του κόστους κεφαλαίου ανά παραγόμενη μονάδα. Η βελτίωση της 
παραγωγικότητας των υφιστάμενων εργοστασίων, με παράλληλη επέκταση της 
δραστηριότητας και της καινοτομίας προϊόντων καθώς και η ίδρυση νέων μονάδων, είναι 
μεταξύ των βασικών απαιτήσεων για την ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Komninos κ.α., 2020).   
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Komninos, N., Kakderi, C., Panori, A., Psaltoglou A., Chatziparadeisis, A. (2020). Ecosystems 
and functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece, Report to the European Commission, DG 
Regional and Urban Policy. 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf  
 

 
4. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 
 

http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf
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Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3487 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3408 161 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 
εμποτισμός 
ξύλου   

0,263 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1650 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2352 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

0,254 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

569 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1807 022 Υλοτομία   0,206 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

473 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού   

627 031 Αλιεία   0,187 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

283 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

597 601 Ραδιοφωνικές 
εκπομπές   

0,185 

 
Πίνακας 4.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3487 3408 63979 0,254 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1650 2352 37161 0,165 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

569 1807 29266 0,069 

 
Πίνακας 4.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (3487), όπως και αριθμός απασχολούμενων (3408) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Φωκίδας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (63979 χιλ. ευρώ) 
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συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,254). Η καλλιέργεια μη πολυετών φυτών στην ΠΕ Φθιώτιδας τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει μία ενισχυμένη δομή και δυναμική όσον αφορά την οικονομική 
εξειδίκευση της ΠΕ με κύρια χαρακτηριστικά την εξειδίκευση στα δημητριακά και την τομάτα 
(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 2015).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf  

 
5. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια 
μη πολυετών 
φυτών   

2812 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

2635 201 Παραγωγή βασικών 
χημικών προϊόντων, 
λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων, 
πλαστικών και συνθετικών 
υλών σε πρωτογενείς 
μορφές   

0,654 

014 Ζωική 
παραγωγή   

445 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1164 106 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων 
αμύλου   

0,592 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτω
ν και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

402 251 Κατασκευή 
δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων   

1071 284 Κατασκευή μηχανημάτων 
μορφοποίησης μετάλλου 
και εργαλειομηχανών   

0,340 

561 Δραστηριότητε
ς εστιατορίων 
και κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

364 463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

773 011 Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

0,322 

493 Άλλες 
χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

270 494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

717 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες μετακόμισης   

0,295 

 
Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf
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Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

2812 2635 91897 0,322 

494 - Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 

μετακόμισης   

402 717 53289 0,295 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

364 1164 19176 0,070 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (2812), όπως και αριθμός απασχολούμενων (2635) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Βοιωτίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (91897 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,322). Η καλλιέργεια μη πολυετών φυτών στην ΠΕ Βοιωτίας τα τελευταία 
χρόνια παρουσιάζει μία ενισχυμένη δομή και δυναμική όσον αφορά την οικονομική 
εξειδίκευση της ΠΕ με κύρια χαρακτηριστικά την εξειδίκευση στη βιομηχανική τομάτα, τα 
δημητριακά (κυρίως σιτάρι και κριθάρι), τις πατάτες και τα κρεμμύδια (Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, 2015).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf  

 

6. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική παραγωγή   859 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1437 881 Δραστηριότητες 
κοινωνικής 
μέριμνας χωρίς 
παροχή 
καταλύματος για 
ηλικιωμένους και 

0,744 

http://2007-2013.espa.gr/elibrary/RIS3_StereaEllada_201504.pdf
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άτομα με 
αναπηρία   

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

445 014 Ζωική παραγωγή   829 081 Εξόρυξη λίθων, 
άμμου και 
αργίλου   

0,473 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

432 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

667 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένω
ν ζωοτροφών   

0,328 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

380 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

564 421 Κατασκευή 
δρόμων και 
σιδηροδρομικών 
γραμμών   

0,294 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές επιβατών   

313 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού   

461 910 Δραστηριότητες 
βιβλιοθηκών, 
αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και 
λοιπές 
πολιτιστικές 
δραστηριότητες  

0,237 

Πίνακας 6.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική παραγωγή   859 829 19835 0,208 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

445 564 14853 0,068 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   432 667 9481 0,091 

Πίνακας 6.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 – Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(859), όπως και αριθμός απασχολούμενων (829) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ 
Αρκαδίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (19835 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με τη 
ζωική παραγωγή, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,208).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας – Η Ακαθάριστη Αξία Ζωικής 
Παραγωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2011 ανήλθε σε 194,99 εκατ. € διατηρώντας 
στο ίδιο σημείο, έστω και σε τρέχουσες τιμές, το επίπεδο επιδόσεων της περιόδου 2006-
2011. Από την άλλη πλευρά η Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής της ζωικής παραγωγής στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2011 αντιστοιχούσε στο 6,7% της ΑΠΑ της συνολικής ζωικής 
παραγωγής στη χώρα (Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2014α). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το 
γεγονός πως μόνο στις κατηγορίες αιγοειδών και αριθμού κυψελών μελισσών το μέγεθος του 
ζωικού κεφαλαίου υπερβαίνει το 10% του συνόλου της χώρας το 2009.  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο 
κλάδος της ζωικής παραγωγής (ιδιαίτερα της αιγοπροβατοτροφίας) χαρακτηρίζεται από μία 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κτηνοτροφικών και τυροκομικών μονάδων, όπως και την 
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απουσία συντονισμένων δράσεων για την προώθηση των ΠΟΠ. Επιπλέον, κάποιες επιπλέον 
προκλήσεις αποτελούν η αλλοίωση του ζωικού κεφαλαίου, ο μη εκσυγχρονισμός των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η δυσμενής δημογραφική σύνθεση των κατόχων τους 
(Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2014β).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014α). Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-
RIS3_Peloponnisos.pdf  

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014β). Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-
content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D
%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE
%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf  

 

7. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2133 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2719 360 Συλλογή, 
επεξεργασία και 
παροχή νερού   

0,626 

014 Ζωική 
παραγωγή   

493 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2233 553 Χώροι 
κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 
οχήματα   

0,468 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

475 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού   

1415 281 Κατασκευή 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης   

0,399 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

283 103 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 
και λαχανικών   

1231 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών   

0,373 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

274 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

757 382 Επεξεργασία και 
διάθεση 
αποβλήτων   

0,309 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   2133 2233 46392 0,284 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

475 2719 44094 0,077 

103 - Επεξεργασία και συντήρηση 
φρούτων και λαχανικών   

25 1231 137417 0,267 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 - Πολυετείς καλλιέργειες». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (2133), όπως και αριθμός απασχολούμενων (2233) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Αργολίδας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (46392 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τις πολυετείς καλλιέργειες, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης 
(0,284).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014α). Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-
RIS3_Peloponnisos.pdf  

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014β). Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-
content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D
%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE
%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf  

 
 

8. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3669 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2724 360 Συλλογή, 
επεξεργασία και 
παροχή νερού   

0.629 

https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

639 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2713 110 Ποτοποιία   0.568 

014 Ζωική παραγωγή   458 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1578 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

0.440 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές επιβατών   

448 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

675 301 Ναυπήγηση 
πλοίων και 
σκαφών   

0.338 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

348 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

527 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένω
ν ζωοτροφών   

0.336 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   3669 2724 73207 0,440 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

639 2713 42604 0,093 

110 - Ποτοποιία   107 321 49378 0,568 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 - Πολυετείς καλλιέργειες». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (3669), όπως και αριθμός απασχολούμενων (2724) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Κορινθίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (73207 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τις πολυετείς καλλιέργειες, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης 
(0,440).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014α). Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-
RIS3_Peloponnisos.pdf  

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014β). Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-
content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D
%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE
%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf  

 

9. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 

https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3796 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

5153 235 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη 
και γύψου   

0.440 

014 Ζωική παραγωγή   572 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1610 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

0.429 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

411 014 Ζωική παραγωγή   698 243 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
επεξεργασίας 
χάλυβα   

0.428 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

301 104 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων 
και λιπών   

595 239 Παραγωγή 
λειαντικών 
προϊόντων και μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.   

0.370 

412 Κατασκευή κτιρίων 
για κατοικίες και 
μη   

208 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

586 104 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων 
και λιπών   

0.345 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα 

οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3796 5153 113905 0,429 

104 - Παραγωγή 
φυτικών και ζωικών 

ελαίων και λιπών   

113 595 62180 0,345 

014 - Ζωική 
παραγωγή   

572 698 25745 0,074 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 - Πολυετείς καλλιέργειες». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (3796), όπως και αριθμός απασχολούμενων (5153) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
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ίδια στιγμή, η ΠΕ Λακωνίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (113905 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τις πολυετείς καλλιέργειες, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης 
(0,429).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014α). Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-
RIS3_Peloponnisos.pdf  

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014β). Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-
content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D
%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE
%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf  

 

10. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3135 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

4317 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων 
και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων   

0.551 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

795 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3341 104 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων 
και λιπών   

0.452 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

519 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

992 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

0.243 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

481 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

964 553 Χώροι 
κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 
οχήματα   

0.240 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

401 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

883 162 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
καιφελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

0.188 

 

https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   3135 4317 64346 0,243 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

795 3341 48311 0,075 

551 – 552 – 553 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 

καταλύματα  - Καταλύματα 
διακοπών και άλλα καταλύματα 

σύντομης διαμονής  - Χώροι 
κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 

οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα   

105 – 401 - 15 883 – 593 - 91 32353 - 9037 - 
1839 

0.062 - 0.076 
- 0.240 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 - Πολυετείς καλλιέργειες». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (3135), όπως και αριθμός απασχολούμενων (4317) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Μεσσηνίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (64346 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τις πολυετείς καλλιέργειες, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης 
(0,243).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014α). Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Διαθέσιμο στο: 
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-
RIS3_Peloponnisos.pdf  

Περιφέρεια Πελοποννήσου (2014β). Έξυπνη Εξειδίκευση Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας στις επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Διαθέσιμο στο: https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-
content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D
%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE
%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf  
 

11. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας  
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/b_4_Action-plan-RIS3_Peloponnisos.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
https://www.eydpelop.gr/2014-2020/wp-content/uploads/2017/10/RIS3_%CE%A0%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F.pdf
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Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1682 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

4785 649 Άλλες δραστηριότητες 
χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών με εξαίρεση 
τις ασφάλειες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία   

0.443 

014 Ζωική 
παραγωγή   

1517 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2569 721 Έρευνα και πειραματική 
ανάπτυξη στις φυσικές 
επιστήμες και τη 
μηχανική   

0.345 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1191 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1951 381 Συλλογή αποβλήτων   0.269 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

884 721 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
φυσικές 
επιστήμες και τη 
μηχανική   

1620 353 Παροχή ατμού και 
κλιματισμού   

0.258 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

650 463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

1592 231 Κατασκευή γυαλιού και 
προϊόντων από γυαλί   

0.256 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

721 - Έρευνα και πειραματική 
ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και 

τη μηχανική   

289 1620 19854 0.345 

493 - Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   

1191 1951 57989 0.131 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   

884 4785 67980 0.081 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «721 - Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής 
δραστηριότητας εμφανίζεται ένας περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων (289), στις οποίες 
όμως είναι αυξημένος ο αριθμός απασχολούμενων (1620) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια 
στιγμή, η ΠΕ Αχαΐας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (19854 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,345).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας – Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται σε 0,68% ή €66,23 εκ 
(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2015). Κατά τα 2/3 της η ερευνητική δραστηριότητα στην 
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεξάγεται στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(€43,50εκατ./€66,23εκατ. = 73,11%) ενδεικτικό της χαμηλής συμμετοχής των επιχειρήσεων 
στην έρευνα. Ο επιχειρηματικός τομέας της Περιφέρειας διεξήγαγε περίπου μόνο το ένα 
πέμπτο (29%) της έρευνας (€12,06 εκατ./€66,23 εκατ. = 18,21%) ενώ ο μέσος όρος στην EU27 
ξεπερνά το 64% (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2015). Το μεγαλύτερο μερίδιο της 
εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης το συγκεντρώνει ο τομέας των υλικών και 
μικροηλεκτρονικής (59%) στην οποία δραστηριοποιείται το mi-cluster. Η δεύτερη 
σημαντικότερη θεματική περιοχή είναι η «υγεία» με 13%, η «γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 
τρόφιμα και βιοτεχνολογία» με 8% και η πληροφορική με 7% (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: https://dytikiellada.gr/wp-
content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf  
  

12. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική παραγωγή   4440 014 Ζωική 
παραγωγή   

3686 014 Ζωική 
παραγωγή   

0.381 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1985 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2591 235 Παραγωγή 
τσιμέντου, 
ασβέστη και 
γύψου   

0.291 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1502 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

2103 032 Υδατοκαλλιέργ
εια   

0.231 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

724 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

1390 031 Αλιεία   0.210 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

712 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

859 351 Παραγωγή, 
μετάδοση και 
διανομή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας   

0.195 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
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Κωδικός και όνομα 

οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική 
παραγωγή   

4440 3686 97993 0,381 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1985 2591 54073 0,148 

011 - Καλλιέργεια 
μη πολυετών φυτών   

1502 1390 31976 0,082 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 – Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(4440), όπως και αριθμός απασχολούμενων (3686) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η 
ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (97993 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τη ζωική παραγωγή, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,381). 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζωική παραγωγή εμφανίζεται πρώτη σε όλους τους δείκτες που 
χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΠΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει σήμερα το 10% περίπου του συνολικού 
ζωικού κεφαλαίου της χώρας σε αιγοπρόβατα και το 8% σε βοοειδή. Σημαντικό μέρος του 
ζωικού κεφαλαίου εκτρέφεται βιολογικά. Στο σημείο αυτό σημειώνεται πως η περιοχή της 
Αιτωλοακαρνανίας καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην εγχώρια Βιολογική Κτηνοτροφία, 
τομέα στον οποίο απασχολούνται 700 κτηνοτρόφοι και έχουν πιστοποιηθεί 130.000 
αιγοπρόβατα και 2.100 βοοειδή (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2015). 

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας – Η ζωική παραγωγή στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνει, κυρίως την παραγωγή κρέατος και 
γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων. Η συνολική αξία ζωικής παραγωγής ανέρχεται στα 
312,32 εκατ.€ (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2007) και προέρχεται κυρίως από το αιγοπρόβειο και χοίρειο 
κρέας και το γάλα (κυρίως το πρόβειο) κ.α. Η αιγοπροβατοτροφία είναι από τους δυναμικούς 
κλάδους στη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης σημαντική θέση έχουν η χοιροτροφία και η 
ορνιθοτροφία. Για την Περιφέρεια, ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι 
αξιοποιεί εκτάσεις ορεινές - μειονεκτικές που θα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν 
διαφορετικά. Ειδικότερα, η μεγάλη οικονομική σημασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται 
στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ποικίλων προϊόντων κυρίως γάλακτος, κρέατος, 
μαλλιού και δέρματος, αλλά και στην στήριξη των άφθονων και φτηνών φυσικών πόρων 
(κυρίως βοσκότοπους) μικρών δυνατοτήτων για εναλλακτική αξιοποίηση (Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, 2015).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: https://dytikiellada.gr/wp-
content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf  

 

12. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 

https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
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επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1490 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3418 243 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων 
πρωτογενούς 
επεξεργασίας 
χάλυβα   

0.632 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1438 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2548 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικ
ές δραστηριότητες   

0.347 

014 Ζωική παραγωγή   1145 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1839 104 Παραγωγή φυτικών 
και ζωικών ελαίων 
και λιπών   

0.306 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

515 014 Ζωική παραγωγή   1076 553 Χώροι 
κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 
οχήματα   

0.228 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

402 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

983 353 Παροχή ατμού και 
κλιματισμού   

0.217 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   1490 2548 44104 0,149 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

1438 3418 89717 0,105 

014 - Ζωική παραγωγή   1145 1076 31320 0,132 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 - Πολυετείς καλλιέργειες». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο 
πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (1490), όπως και αριθμός απασχολούμενων (2548) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Ηλείας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (44104 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με τις πολυετείς καλλιέργειες, όπως και συντελεστή εξειδίκευσης (0,149).  
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: https://dytikiellada.gr/wp-
content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf  

 

14. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4446 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

4089 309 Κατασκευή 
εξοπλισμού 
μεταφορών π.δ.κ.α.   

2,249 

014 Ζωική παραγωγή   620 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1078 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες   

0,511 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

384 014 Ζωική 
παραγωγή   

663 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

0,417 

015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφι
κές 
δραστηριότητες   

287 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

345 283 Κατασκευή γεωργικών 
και δασοκομικών 
μηχανημάτων   

0,256 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

234 103 Επεξεργασία και 
συντήρηση 
φρούτων και 
λαχανικών   

340 161 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

0,254 

 
Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

4446 4089 87542 0,417 

015 - Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες   

287 217 6424 0,511 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

384 1078 12565 0,060 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 

https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
https://dytikiellada.gr/wp-content/uploads/2016/01/RIS3_%CE%94%CE%95_2-2015.pdf
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Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (4446), όπως και αριθμός απασχολούμενων (4089) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Καρδίτσας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (87542 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,417).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Όσον αφορά την καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών, η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των λοιπών περιφερειών της 
Ελλάδας στο σκληρό σιτάρι (€ 103,24 εκατ. το 2011, 28,93% της ελληνικής παραγωγής σε αξία 
το 2011), στα βιοµηχανικά φυτά (€ 241,34 εκατ. ή 29,44% µε εξειδίκευση στα αχλάδια και τη 
βιοµηχανική ντοµάτα) και στα νωπά λαχανικά (€ 374,08 εκατ. ή 21,97%) (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, 2015).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015). Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf  

 

15. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

7144 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

6736 264 Κατασκευή 
ηλεκτρονικών ειδών 
ευρείας 
κατανάλωσης   

0,415 

014 Ζωική 
παραγωγή   

2989 014 Ζωική παραγωγή   3174 235 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου   

0,374 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1786 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3137 283 Κατασκευή γεωργικών 
και δασοκομικών 
μηχανημάτων   

0,336 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

785 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2166 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων   

0,308 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

583 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1778 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

0,300 

 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf
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Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα 

οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια 
μη πολυετών φυτών   

7144 6736 173495 0,300 

014 - Ζωική 
παραγωγή   

2989 3174 150913 0,198 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1786 2166 52497 0,103 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (7144), όπως και αριθμός απασχολούμενων (6736) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Λάρισας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (173495 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,300).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Όσον αφορά την καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών, η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των λοιπών περιφερειών της 
Ελλάδας στο σκληρό σιτάρι (€ 103,24 εκατ. το 2011, 28,93% της ελληνικής παραγωγής σε αξία 
το 2011), στα βιοµηχανικά φυτά (€ 241,34 εκατ. ή 29,44% µε εξειδίκευση στα αχλάδια και τη 
βιοµηχανική ντοµάτα) και στα νωπά λαχανικά (€ 374,08 εκατ. ή 21,97%) (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, 2015).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015). Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf  

 

14. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf
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011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

1433 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3540 131 Προπαρασκευή και 
νηματοποίηση 
υφαντικών ινών   

0.545 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

911 721 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
φυσικές επιστήμες 
και τη μηχανική   

1855 301 Ναυπήγηση πλοίων 
και σκαφών   

0.481 

014 Ζωική 
παραγωγή   

805 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1275 235 Παραγωγή 
τσιμέντου, ασβέστη 
και γύψου   

0.442 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

767 854 Ανώτερη 
εκπαίδευση   

954 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων   

0.420 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

498 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού   

888 013 Πολλαπλασιασμός 
των φυτών   

0.286 

 
Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

1433 1275 31060 0,118 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων εστίασης   

767 3540 51036 0,106 

463 - Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   

221 888 186893 0,096 

 
Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (1433), όπως και αριθμός απασχολούμενων (1275) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Μαγνησίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (31060 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,118).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Όσον αφορά την καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών, η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των λοιπών περιφερειών της 
Ελλάδας στο σκληρό σιτάρι (€ 103,24 εκατ. το 2011, 28,93% της ελληνικής παραγωγής σε αξία 
το 2011), στα βιοµηχανικά φυτά (€ 241,34 εκατ. ή 29,44% µε εξειδίκευση στα αχλάδια και τη 
βιοµηχανική ντοµάτα) και στα νωπά λαχανικά (€ 374,08 εκατ. ή 21,97%) (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, 2015).  
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Βιβλιογραφικές αναφορές 
Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015). Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf  

 
17. Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

549 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1795 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων   

2,875 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

309 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

1057 501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
επιβατών   

1,783 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

121 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

882 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

1,401 

031 Αλιεία   61 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

110 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

0,956 

463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

40 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

109 031 Αλιεία   0,695 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552 - Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   

549 882 16361 1,401 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

121 1057 46033 0,956 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   

309 1795 26125 0,391 

 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf
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Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «552 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής». Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας 
εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων (549), όπως και αριθμός 
απασχολούμενων (882) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ Σποράδων εμφανίζει 
έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (16361 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (1,401).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η Θεσσαλία, παρά την πρόοδο στις 
σχετικές υποδομές, παρέμεινε ένας μέτριος προορισμός στις Σποράδες (µε εξαίρεση τη 
Σκιάθο). Το 2011 δέχθηκε µόλις το 2,4% των αλλοδαπών τουριστών (242 χιλ. / 10 εκατ.) και 
το 5% του συνόλου των επισκεπτών της χώρας (800 χιλ. / 16 εκατ.) (Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
2015).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015). Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf  

 

18. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1634 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1549 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 
μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων   

2,075 

014 Ζωική παραγωγή   1422 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

1523 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

1,175 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

462 014 Ζωική 
παραγωγή   

1511 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 
δραστηριότητες   

0,671 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

287 105 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων   

1158 239 Παραγωγή λειαντικών 
προϊόντων και μη 
μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.   

0,637 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf
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494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

210 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

697 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών   

0,546 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών   1634 1523 36835 0,174 

561 - Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   

462 1549 22239 0,082 

105 - Παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων   

19 1158 385687 0,166 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 – Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε 
ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός 
επιχειρήσεων (1634), όπως και αριθμός απασχολούμενων (1523) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την 
ίδια στιγμή, η ΠΕ Τρικάλων εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (36835 χιλ. ευρώ) 
συνδεδεμένο με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή 
εξειδίκευσης (0,174).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Όσον αφορά την καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών, η Θεσσαλία κατέχει την πρώτη θέση µεταξύ των λοιπών περιφερειών της 
Ελλάδας στο σκληρό σιτάρι (€ 103,24 εκατ. το 2011, 28,93% της ελληνικής παραγωγής σε αξία 
το 2011), στα βιοµηχανικά φυτά (€ 241,34 εκατ. ή 29,44% µε εξειδίκευση στα αχλάδια και τη 
βιοµηχανική ντοµάτα) και στα νωπά λαχανικά (€ 374,08 εκατ. ή 21,97%) (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, 2015).  

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Θεσσαλίας (2015). Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020. 
Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf  
 

19. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_Thessaly_201503.pdf
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Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

670 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

668 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 
δραστηριότητες   

0.546 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

465 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

656 421 Κατασκευή δρόμων 
και σιδηροδρομικών 
γραμμών   

0.426 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

215 014 Ζωική παραγωγή   641 032 Υδατοκαλλιέργεια   0.276 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

195 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

444 081 Εξόρυξη λίθων, άμμου 
και αργίλου   

0.267 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

114 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

241 255 Σφυρηλάτηση, 
κοίλανση, ανισόπαχη 
τύπωση και 
μορφοποίηση 
μετάλλων με έλαση· 
κονιομεταλλουργία   

0.239 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα 

οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική 
παραγωγή   

670 641 93055 0,183 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

465 656 9992 0,111 

493 - Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

195 241 11359 0,067 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 - Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(670), όπως και αριθμός απασχολούμενων (641) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ 
Άρτας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (93055 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με την 
καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,183).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η βασικότερη δραστηριότητα του 
πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η 
αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια για το 2009 
καλύπτει το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού των κεφαλών της 
χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ ακολουθούν τα 
προβατοειδή και τα αιγοειδή, τάση που συμβαδίζει με αυτή της χώρας (Περιφέρεια Ηπείρου, 
2015). Ο τομέας της χοιροτροφίας παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική ιδιαίτερα στις ΠΕ 
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Πρέβεζας και Άρτας (τρίγωνο Φιλιππιάδας) με καθετοποιημένες και ορθολογικά 
οργανωμένες μονάδες. 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Ηπείρου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204  
 

20. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

1659 014 Ζωική παραγωγή   2035 022 Υλοτομία   1,227 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

589 101 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος   

1977 032 Υδατοκαλλιέργεια   0,770 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

289 016 Υποστηρικτικές προς 
τη γεωργία 
δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μετά 
τη συγκομιδή   

964 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 
δραστηριότητες   

0,686 

412 Κατασκευή 
κτιρίων για 
κατοικίες και 
μη   

264 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

963 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

0,601 

107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

184 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

919 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένων 
ζωοτροφών   

0,419 

 
Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 

και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική παραγωγή   1659 2035 168422 0,285 

493 - Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   

589 963 35324 0,127 

107 - Παραγωγή ειδών αρτοποιίας 
και αλευρωδών προϊόντων   

184 919 30715 0,141 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204
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Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 - Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(1659), όπως και αριθμός απασχολούμενων (2035) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η 
ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (168422 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο 
με την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης 
(0,285).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η βασικότερη δραστηριότητα του 
πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η 
αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια για το 2009 
καλύπτει το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού των κεφαλών της 
χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ ακολουθούν τα 
προβατοειδή και τα αιγοειδή, τάση που συμβαδίζει με αυτή της χώρας (Περιφέρεια Ηπείρου, 
2015). Ο τομέας της πτηνοτροφίας αναπτύσσεται συνεχώς με κυρίαρχη την ΠΕ Ιωαννίνων. 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Ηπείρου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204  
 

21. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

736 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1512 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και 
μαλακίων   

1,010 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

440 014 Ζωική παραγωγή   769 032 Υδατοκαλλιέργεια   0,529 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

348 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

672 383 Ανάκτηση υλικών   0,461 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

337 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

437 501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές επιβατών   

0,403 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204
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493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

173 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

276 101 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος   

0,385 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική παραγωγή   736 769 51104 0,232 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

348 1512 21384 0,116 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

440 672 10594 0,296 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 - Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(736), όπως και αριθμός απασχολούμενων (769) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ 
Πρέβεζας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (51104 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με την 
καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,232).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η βασικότερη δραστηριότητα του 
πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η 
αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια για το 2009 
καλύπτει το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού των κεφαλών της 
χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ ακολουθούν τα 
προβατοειδή και τα αιγοειδή, τάση που συμβαδίζει με αυτή της χώρας (Περιφέρεια Ηπείρου, 
2015). Ο τομέας της χοιροτροφίας παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική ιδιαίτερα στις ΠΕ 
Πρέβεζας και Άρτας (τρίγωνο Φιλιππιάδας) με καθετοποιημένες και ορθολογικά 
οργανωμένες μονάδες. 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Ηπείρου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204  
 

22. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204
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Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

822 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1002 233 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο   

3.648 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

300 014 Ζωική παραγωγή   816 032 Υδατοκαλλιέργεια   1.030 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

233 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

405 101 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος   

0.588 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

187 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

306 014 Ζωική παραγωγή   0.359 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

130 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

170 501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
επιβατών   

0.311 

Πίνακας 18.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση 
και καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης.  

 
Κωδικός και όνομα 

οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική 
παραγωγή   

822 816 18388 0,359 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

300 405 9835 0,114 

552 - Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

187 170 2529 0,175 

Πίνακας 18.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 - Ζωική παραγωγή». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο 
αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων 
(822), όπως και αριθμός απασχολούμενων (816) στη συγκεκριμένη ΠΕ. Την ίδια στιγμή, η ΠΕ 
Θεσπρωτίας εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (18388 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με 
την καλλιέργεια μη πολυετών φυτών, όπως και σημαντικό συντελεστή εξειδίκευσης (0,359).  

Περιγραφικά στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας - Η βασικότερη δραστηριότητα του 
πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η 
αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία. Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια για το 2009 
καλύπτει το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού των κεφαλών της 
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χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ ακολουθούν τα 
προβατοειδή και τα αιγοειδή, τάση που συμβαδίζει με αυτή της χώρας (Περιφέρεια Ηπείρου, 
2015). Η ΠΕ Θεσπρωτίας παρουσιάζει μία εξειδίκευση στα προβατοειδή, στα αιγοειδή και 
στα πουλερικά (Περιφέρεια Ηπείρου, 2015). 

 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Ηπείρου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια 
Ηπείρου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204  
 

23. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

01
2 

Πολυετείς 
καλλιέργειες 

1,786 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης 

4,237 553 Χώροι 
κατασκήνωσης, 

εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 

οχήματα 

8.54 

55
2 

Καταλύμματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής 

1,471 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα 

4,084 031 Αλιεία 4.35 

56
1 

Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης 

851 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

3,149 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

4.98 

01
1 

Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

806 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

2,100 103 Επεξεργασία και 
συντήρησς φρούτων 

και λαχανικών 

4.97 

01
4 

Ζωική παραγωγή 570 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

1,044 370 Επεξεργασία 
λυμάτων 

4.45 

 
Πίνακας 23.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης είναι τα «ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα», τα «καταλύματα διακοπών 
και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής» και οι «πολυετείς καλλιέργειες».  

Ο τουρισμός αποτελεί την πιο σημαντική δραστηριότητα, τόσο όσον αφορά τη διαμονή, 
όσο και την εστίαση και διασκέδαση, καθώς εμφανίζεται μεγάλη συγκέντρωση και 
εξειδίκευση σε δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (NACE 55 και 
56), δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την τουριστική δαπάνη. Αναλυτικά, στις 
οικονομικές δραστηριότητες με τον υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων και απασχολουμένων 

https://www.espa.gr/el/Pages/elibraryFS.aspx?item=2204
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περιλαμβάνονται τα «55.2 Καταλύμματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής», όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, βίλλες κ.α., οι «56.1 
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης», τα «55.1 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα» και οι «55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα 
αναψυχής και ρυμπουλκούμενα οχήματα», όπως camping, δραστηριότητες που στο σύνολό 
τους ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού. Ωστόσο, αν και οι δραστηριότητες εστίασης 
εμφανίζουν υψηλό αριθμό εργαζομένων και επιχερήσεων, δεν παρουσιάζουν υψηλή 
εξειδίκευση στην περιοχή.  

Στις αγροτικές καλλιέργειες περιλαμβάνονται κυρίως οι πολυετείες καλλιέργειες, όπως 
ελιές τα σταφύλια, αλλά και τα αρωματικά φυτά, με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και 
εργαζομένων (1,786 νομικές μονάδες και 3,149 απασχολούμενους). Οι δραστηριότητες 
αυτές εμφανίζουν υψηλή εξειδίκευση τόσο όσον αφορά την απασχόληση (4.44) όσο και τον 
αριθμό των επιχειρήσεων (2.42). 

Η ΠΕ Χαλκιδικής εμφανίζει μεγάλη εξειδίκευση και στην αλιεία, με σημαντικό αλιευτικό 
πόρο στην περιοχή τον κόλπο της Ιερισσού (ΥΑΑΤ, 2007), χωρίς όμως ο κλάδος να απασχολεί 
υψηλό αριθμό εργαζομένων (576 απασχολούμενοι) ή να δημιουργεί υψηλό κύκλο εργασιών 
(9,540 χιλ.ευρώ).  

Τέλος, η έλειψη υποδομών αποχεύτευσης σε πολλούς οικισμούς της Χαλκιδικής είναι ο 
κύριος λόγος για τον οποίο η «Επεξεργασία λυμμάτων» εμφανίζεται ως κλάδος εξειδίκευσης 
(4.44 LQ επιχειρήσεων και 4.88 LQ απασχολουμένων). Συνεκτιμώντας όμως τον σχετικά 
περιορισμένο αριθμό νομικών μονάδων και απασχολούμενων στην περιοχή, δε λαμβάνεται 
υπόψη στην ανάλυση. 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα 

379 4,084  160,741 3.97 

552-Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής 

1,471 2,100 35,143 4.97 

012-Πολυετείς 
καλλιέργειες 

1,786 3,149 64,988 2.46 

 
Πίνακας 23.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελούν τα καταλύματα διακοπών, «551.Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα» 
και «552.Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής», τα οποία 
αφορούν κυρίως μικρής κλίμακας μονάδες φιλοξενίας (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια). Ο 
τουρισμός στην ΠΕ Χαλκιδικής ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 και αναπτύχθηκε 
παράλληλα με την πραγματοποίηση έργων υποδομής, κυρίως οδικών αξόνων (όπως η 
γέφυρα στην Ποτίδαια, οδικός άξονας στη Σιθωνία), αλλά και μεγάλων ιδιωτικών 
επενδύσεων (π.χ. η δημιουργία του Ξενία Παλιουρίου το 1962, του Πόρτο Καρρά το 1978 και 
του Sani το 1970 αλλά και πολλών κάμπινγκ). Πρόκειται για κυρίως θαλάσσιο τουρισμό και, 
συνεπώς, εμφανίζει μεγάλη εποχικότητα δημιουργώντας μεγάλες πιέσεις στις υφιστάμενες 
υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, μεταφορές). Η δημιουργία οργανωμένων οικισμών αλλά 
και η μεγάλη αυθαιρεσία με δημιουργία κτισμάτων σε χωράφια δημιούργησε ένα μεγάλο 
απόθεμα καταλυμάτων κατά μήκος των παραθαλάσσιων οικισμών.  

Η Χαλκιδική φαίνεται να ξεπερνά το μ.ο. της Ε.Ε. όσον αφορά το δείκτη πυκνότητας 
προσφερόμενων κρεββατιών ανά τετρ. χλμ. (ΠΚΜ, 2015). Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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κρατήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και ένας μεγάλος αριθμός τουριστών επιλέγει κράτηση 
διαμονής-μεταφοράς τύπου “all-in-price-package”. Η Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει 
αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες για τουρισμό πολυτελείας, πολλές από τις οποίες δίνουν τη 
δυνατότητα παροχής all inclusive υπηρεσιών (Παπαδόπουλος και Αργυρός, 2008). Ωστόσο, η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας μονάδες παροχής καταλύματος, όπως  
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως και στο σύνολο των αντίστοιχων επιχειρήσεων του κλάδου σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα βασικότερα προβλήματα αφορούν την αδυναμία ψηφιακού 
μετασχηματισμού τους για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους (ενσωμάτωση 
συστημάτων έξυπνου αυτοματισμού για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αξιοποίηση ψηφιακών 
πλατφόρμων για προβολή και προώθηση υπηρεσιών και εμπειριών), την ενσωμάτωση της 
έννοιας της βιωσιμότητας και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την 
αντιμετώπιση του υπερτουρισμού κ.α. (Deloitte και Remaco, 2022). Άλλες προκλήσεις που 
εντοπίζονται σε στρατηγικά κείμενα ανταγωνιστικότητας (ΠΚΜ, 2015) σημειώνουν την 
ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών με άλλες σημαντικές δραστηριότητες της περιοχής (αγροτικός 
τομέας, εστίαση, αλιεία) με στόχο να γίνει πιο πλούσιο και ανταγωνιστικό το τουριστικό 
προϊόν αλλά και να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος. 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Deloitte και Remaco (2022) Ελληνικός Τουρισμός 2030, Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του τουριστικού τομέα, INSETE 

Παπαδόπουλος, Γ. Και Αργυρός, Γ. (2008) Τουρισμός Πολυτελείας: Οι τάσεις παγκόσμια, 
Οι προοπτικές στην Ελλάδα Xenia Εκθέσεις Συνέδρια Α.Ε. 
https://sete.gr/_fileuploads/entries/Online%20library/GR/Xenia_TourismosPoliteleias.pdf  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) (2007) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αλιείας 2007-2013, https://www.informea.org/sites/default/files/legislation/gre110021.pdf  
 

24. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με τον (1) αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω. Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης 
βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). 
Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει 
το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων 
που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

2,648 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

3,215 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 

μηχανοκίνητα 
οχήματα· κατασκευή 
ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων   

6.91 

https://sete.gr/_fileuploads/entries/Online%20library/GR/Xenia_TourismosPoliteleias.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.informea.org/sites/default/files/legislation/gre110021.pdf
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011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 

φυτών  

1,457 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών  

1,820 013 Πολλαπλασιασμός 
των φυτών   

4.28 

014 Ζωική 
παραγωγή 

426 103 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 

και λαχανικών   

1,759 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

3.44 

561 Δραστηριότητε
ς εστιατορίων 

και κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

401 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού 

1,538 162 Κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο 
καιφελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

2.18 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 

τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

237 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,145 103 Επεξεργασία και 
συντήρηση 

φρούτων και 
λαχανικών   

1.66 

 
Πίνακας 24.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
 

Συγκεκριμένα, ο αγροτικός τομέας είναι ο σημαντικότερος στην περιοχή, με 
σημαντικότερες πολλυετείς καλλιέργειες τα πυρηνόκαρπα (κυρίως ροδακινιές, αλλά και 
νεκταρινιές και βερυκοκιές) και τα ακτινίδια και μη πολυετείς καλλιέργειες τα ινώδη φυτά 
(βαμβάκι), τα ζαχαρότευτλα και τον καπνό. Εξάλλου, η γεωργική γη της ΠΕ Ημαθίας καλύπτει 
το 31,5% της συνολικής έκτασής της. Η εποχικότητα των καλλιεργειών δημιουργεί 
ανομοιόμορφη κατανομή της εργασίας των αγροτών με περιόδο αιχμής το καλοκαίρι.  

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, και δείκτη 
εξειδίκευσης αποτελούν οι «11.Πολυετείς καλλιέργειες», η «103. Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και λαχανικών» και «013.Πολλαπλασιασμός των φυτών». Πρόκειται για 
ένα cluster κάθετων δραστηριοτήτων γύρω από την αγροτική παραγωγή, καθώς εκτός των 
αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή υπάρχουν οι σημαντικότερες μεταποιητικές 
βιομηχανίες ροδάκινου στη χώρα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κομπόστας και 
χυμών (π.χ. η VENUS, η ΑΛΜΜΕ, η KON-VERI κ.α.) και άλλες μικρότερες κονσερβοποιίες 
(παραγωγή τοματοπολτού, μαρμελάδας και σιροπιών φρούτων), οι οποίες στο σύνολό τους 
επωφελούνται από την εγγύτητα στους χώρους παραγωγής της πρώτης ύλης. Επιπλέον, η 
περιοχή εξειδικεύεται σε δραστηριότητες που αφορούν την καλλιέργεια φυτών που 
προορίζονται για φύτευση, συπεριλαμβανομένων των μοσχευμάτων.  

 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες 

2,648 3,215 63,123 3.44 

103 - Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 

λαχανικών   

16 1,759 161,008 1.66 

013 - Πολλαπλασιασμός 
των φυτών   

59 196 19,348 4.28 

 
Πίνακας 24.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελούν οι «011.Πολυετείς καλλιέργειες» και κυρίως η παραγωγή ροδάκινου, 
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προϊόν το οποίο παρουσιάζει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Η Ελλάδα κατέχει την 5η 
θέση στην παγκόσμια παραγωγή ροδακίνων, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη 
παραγωγή συμπύρηνων (βιομηχανικών) ροδάκινων (Τράπεζα Πειραιώς, 2017). Αν και 
ιδιαίτερα σημαντική, η δραστηριότητα αυτή αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τα 
τελευταία χρόνια, οι οποίες αφορούν τις περιόδους ξηρασίας και τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα, την αδυναμία εξεύρεσης εποχικών εργατών, το υψηλό κόστος της καλλιέργειας, 
αλλά και το διεθνή ανταγωνισμό που απαιτεί τη δημιουργία προϊόντων υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας (ΠΚΜ, 2015). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  

Τράπεζα Πειραιώς (2017) Επί Γης, Περιοδική Έκθεση για την Αγροτική Οικονομία, Τεύχος 
Νο. 09, σελ.1-48 
 

25. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) εμφανίζονται στον πίνακα 25.1. Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,233 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,941 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικ
ές δραστηριότητες   

19.77 

015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικ
ές δραστηριότητες   

647 282 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων 

γενικής χρήσης   

1,304 109 Παραγωγή 
παρασκευασμένω

ν ζωοτροφών   

4.83 

014 Ζωική παραγωγή   299 251 Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων   

959 212 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

4.55 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

219 105 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων   

732 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3.59 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

183 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικ
ές δραστηριότητες   

633 275 Κατασκευή 
οικιακών 

συσκευών   

3.34 

 
Πίνακας 25.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 
 

Η ΠΕ Κιλκίς είναι μια αγροτική ΠΕ με βιομηχανική περιοχή (παρουσία σημαντικών 
βιομηχανικών μονάδων, όπως η KLEMAN και η ALUMIL) η οποία σε μεγάλο βαθμό συνδέεται 
λειτουργικά με την ΠΕ Θεσσαλονίκης. Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
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δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη εξειδίκευσης, είναι η «282. Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής χρήσης», οι «015. Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες», στις 
οποίες περιλαμβάνεται ο συνδυασμός φυτικής και ζωικής παραγωγής χωρίς συγκεκριμένη 
εξειδίκευση στην παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και η «011. Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών», όπως δημητριακά και όσπρια. 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

282 - Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων γενικής 

χρήσης   

9 1,304 124,410 2.22 

015 - Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες   

647 633 28,163 19.77 

011 - Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,233 1,941 31,984 3.34 

Πίνακας 25.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) είναι η «282. Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης» στην οποία 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, οι 
βιομηχανικοί φούρνοι, κλίβανοι και καυστήρες, τα ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός, ο 
ψυκτικός και κλιματιστικός εξοπλισμός μη οικιακής χρήσης. Η μεγαλύτερη επιχείρηση στην 
περιοχή, η οποία απασχολεί σχεδόν το συνολικό αριθμό των εργαζομένων στον κλάδο, 
αποτελεί ο όμιλος των εταιρειών της Kleemann, η οποία από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 
παράγει μια σειρά προϊόντων υδραυλικών ανυψωτικών μηχανημάτων (ανελκυστήρες, 
θαλάμους και αυτόματες, ημιαυτόματες και αναδιπλούμενες πόρτες, κομβιοδόχους κ.α.)  
  

26. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 26.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

3,942 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3,550 233 Παραγωγή δομικών 
υλικών από άργιλο   

13.03 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

1,729 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

1,960 022 Υλοτομία   10.8
3 

014 Ζωική παραγωγή   834 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,787 021 Δασοκομία και 
άλλες δασοκομικές 
δραστηριότητες   

5.98 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

398 103 Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων 

και λαχανικών   

1,401 161 Πριόνισμα, 
πλάνισμα και 

εμποτισμός ξύλου   

6.02 
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494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες 
μετακόμισης   

334 014 Ζωική παραγωγή   883 283 Κατασκευή 
γεωργικών και 
δασοκομικών 

μηχανημάτων   

4.8 

 
Πίνακας 26.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης, αφορούν τον κλάδο της αγροδιατροφής και είναι η «103. Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και λαχανικών», οι «012. Πολυετείς καλλιέργειες» και η «463.Χονδρικό 
εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού». Σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή 
αποτελούν το βαμβάκι, τα σιτηρά αλλά και οι ροδακινιές μεταποίησης (Gaiapedia, 2020). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

103 - Επεξεργασία και 
συντήρηση φρούτων και 

λαχανικών   

45 1,401 227,936 3.68 

012 - Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3,942 3,550 70,874 3.56 

463 - Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 

καπνού   

243 1,960 284,357 0.95 

Πίνακας 26.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί η «103. Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών», μια 
δραστηριότητα ελαφράς βιομηχανίας που περιλαμβάνει κονσερβοποιίες (με μεγαλύτερη την 
κονσερβοποιία ΚΡΟΝΟΣ στη Σκύδρα) και λοιπές μεταποιητικές επιχειρήσεις φρούτων και 
λαχανικών. Όπως και η γειτονική ΠΕ Ημαθίας, η ΠΕ Πέλλας αποτελεί ένα από τα βασικά 
εξαγωγικά κέντρα μεταποιημένων νωπών φρούτων και λαχανικών. Η δραστηριότητα αυτή 
λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες σημαντικές δραστηριότητες στην περιοχή 
(καλλιέργεια και χονδρικό εμπόριο). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  

Gaiapedia (2020) Στατιστικά καλλιεργειών νομού Πέλλης, 
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%
CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%
B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%
CF%8D_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82  
 

27. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 
 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82
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Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), 
εμφανίζονται στον παρακάτω πόνακα (Πίνακας 27.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,357 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,600 553 Χώροι κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 

οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα 

οχήματα   

8.6 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

739 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,279 032 Υδατοκαλλιέργεια   7.51 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

569 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

1,685 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 

καρκινοειδών και 
μαλακίων   

6.4 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

562 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

860 031 Αλιεία   3.12 

014 Ζωική παραγωγή   505 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

679 201 Παραγωγή βασικών 
χημικών προϊόντων, 

λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων, 

πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε 

πρωτογενείς μορφές   

3.2 

 
Πίνακας 27.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 
 

Ο τουρισμός αποτελεί την πιο σημαντική δραστηριότητα, τόσο όσον αφορά τη διαμονή, 
όσο και την εστίαση και διασκέδαση, καθώς εμφανίζεται μεγάλη συγκέντρωση και 
εξειδίκευση σε δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (NACE 55 και 
56), δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την τουριστική δαπάνη. Αναλυτικά, οι 
σημαντικότερες δραστηριότητες στην ΠΕ Πιερίας αποτελούν τα «551. Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα», τα «552. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής», οι «561. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα» και οι «561. Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης». Ωστόσο, αν και οι δραστηριότητες εστίασης εμφανίζουν υψηλό αριθμό 
εργαζομένων και επιχερήσεων, δεν παρουσιάζουν υψηλή εξειδίκευση στην περιοχή, με 
εξαίρεση τα camping (κωδ.553).  

Εκτός από τον τουρισμό, άλλες σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν οι «011. 
Καλλιέργειες μη πολυετών φυτών» όπως τα σιτηρά, το βαμβάκι και ο καπνός ποικιλίας 
Σαμψούς ο οποίος απορροφάται από διεθνείς αγορές (είναι η 2η καπνοπαραγωγική περιοχή 
της χώρας).  
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Τέλος, αν και διαθέτει μικρό αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων, σημαντική είναι και 
η «102. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων» η οποία 
περιλαμβάνει την κατάψυξη, ξήρανση, το πάστωμα, την κονσερβοποίηση και την παραγωγή 
προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων. Η δραστηριότητα αυτή λειτουργεί 
συνδυαστικά με την «032. Υδατοκαλλιέργεια», στην οποία δραστηριοποιούνται 42 
επιχειρήσεις με σύνολο 148 υπαλλήλους και 1,873χιλ.Ευρώ κύκλο εργασιών (7.51 
συντελεστή εξειδίκευσης).  Η Πιερία είναι η δεύτερη περιοχή της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη σε οστρακοκαλλιέργειες, γεγονός που επηρεάζει και την ανάπτυξη συναφών 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων (ΕΣΘ, 2018), που -συγκριτικά με την υδατοκαλλιέργεια- 
παρουσιάζουν μεγαλύτερο τζίρο. 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 27.2). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα   

271 1,685 51,409 2.86 

011-Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

2,357 2,279 42,747 2.38 

102-Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 

καρκινοειδών και 
μαλακίων   

5 75 27,094 6.40 

Πίνακας 27.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα. Η Πιερία ξεπερνά το μ.ο. της Ε.Ε. 
όσον αφορά το δείκτη πυκνότητας προσφερόμενων κρεββατιών ανά τετρ. χλμ. (ΠΚΜ, 2015) 
αν και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρής κλίμακας μονάδες παροχής 
καταλύματος, όπως ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η Πιερία διαθέτει τις δυνατότητες ανάπτυξης 
διαφορετικών μορφών τουρισμού (χιονοδρομικού, θρησκευτικού, φυσιολατρικού κ.α.), 
ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών αφορά τον παραθαλάσσιο τουρισμό. Τα 
βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην ΠΕ Πιερίας είναι η αδυναμία 
ευελιξίας στις διακυμάνσεις της διεθνούς ζήτησης, η μονοδιάστατη ανάπτυξη μιας 
κατηγορίας ζήτησης (θερινού-διακοπών) και οι υποβαθμισμένες τουριστικές υπηρεσίες.  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΕΣΘ (2018) Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιερειών, «Ελληνική υδατοκαλλιέργεια: 
ετήσια έκθεση» https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_18_GR(2).pdf  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  
 

28. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 

https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_18_GR(2).pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
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εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 28.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,776 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,141 161 Πριόνισμα, πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου   

9.65 

014 Ζωική παραγωγή   1,603 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,798 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 

δραστηριότητες   

7.2
5 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

590 014 Ζωική παραγωγή   1,511 016 Υποστηρικτικές προς τη 
γεωργία 

δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μετά τη 

συγκομιδή   

6.73 

016 Υποστηρικτικές 
προς τη γεωργία 
δραστηριότητες 

και 
δραστηριότητες 

μετά τη 
συγκομιδή   

271 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

741 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3.29 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

223 016 Υποστηρικτικές 
προς τη γεωργία 
δραστηριότητες 

και 
δραστηριότητες 

μετά τη 
συγκομιδή   

611 221 Κατασκευή προϊόντων 
από ελαστικό 
(καουτσούκ)   

3.03 

 
Πίνακας 28.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 
 

Οι Σέρρες αποτελούν μια αγροτική ΠΕ με κύριες δραστηριότητες την «011. Καλλιέργεια 
μη πολυετών φυτών», όπως το ρύζι, τα σιτηρά, τα ζαχαρότευτλα, η αραχίδα και το βαμβάκι. 
Ειδικότερα, οι Σερρες είναι πρώτη μεταξύ των ΠΕ της χώρας στην καλλιέργεια αραχίδας 
(φυστίκι), δεύτερη -με περισσότερη από τη μισή εγχώρια παραγωγή- σε ρύζι ενώ στην 
περιοχή λειτουργεί εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Συμπληρωματικά με τις 
παραπάνω δραστηριότητες αναπτύσσονται οι «016. Υποστηρικτικές προς τη γεωργία 
δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή».  

Επιπλέον, στην περιοχή υπάρχει έντονη κτηνοτροφία, κυρίως ορνιθοειδών, 
αιγοπροβάτων και βοοειδών. Η περιφέρεια εξειδικεύεται στη βουβαλοτροφεία, κατέχοντας 
την πρώτη θέση πανελλαδικά. Η «105 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» είναι η 
δραστηριότητα με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (100,089χιλ. Ευρώ). Στον κλάδο της 
αγροδιατροφής, υψηλό αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων έχει και η δραστηριότητα 
«107. Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων» χωρίς όμως να υπάρχει 
εξειδίκευση στην περιοχή.  

Οι δασοκομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα οι «161. Πριόνισμα, πλάνισμα και 
εμποτισμός ξύλου», η «021. Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες» και η «022. 
Υλοτομία» εμφανίζουν σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης στην περιοχή αλλά χαμηλό κύκλο 
εργασιών.  
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Τέλος, στην ΠΕ εμφανίζονται δραστηριότητες με μεγάλη δυναμική και σημαντική 
εξειδίκευση (αν και χωρίς ιδιαίτερη κρίσιμη μάζα) όπως η «221. Κατασκευή προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ)».  

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης,  
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011-Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,776 4,141 96,925 3.29 

014-Ζωική παραγωγή   1,603 1,511 65,810 1.75 

161- Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

31 88 4,098 9.65 

Πίνακας 28.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί η «011-Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών» συμπληρωματικά με την «016- 
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή».  Η 
ΠΕ διαθέτει καλλιεργούμενη γη που αρδεύεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%, κυρίως από 
τον ποταμό Στρυμόνα ο οποίος διασχίζει σε όλο το μήκος της την πεδιάδα των Σερρών. Οι 
βασικότερες προκλήσεις που παρουσιάζει ο κλάδος είναι η αξιοποίηση του γεωθερμικού 
πεδίου που διατρέχει ολόκληρη την ΠΕ, η δημιουργία υποδομών σε εγκαταστάσεις 
συντήρησης, αποθήκευσης και συσκευασίας και σε υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας 
(logistics) καθώς και η αξιοποίηση υποπροϊόντων για παρασκευή βιολειτουργικών 
ζωοτροφών (ΠΕ Σερρών, 2018). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (2018) Αγροτικός τομέας Σερρών: Το Αγροδιατροφικό 
Περιβάλλον στην Περιφέρεια Σερρών, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
 

29. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα (Πίνακας 29.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης 
λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν 
συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x). 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

4,303 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

18,41
2 

253 Κατασκευή 
ατμογεννητριών, με 

εξαίρεση τους λέβητες 

12.8
5 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf


 

81 

 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

ζεστού νερού για την 
κεντρική θέρμανση   

464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 

χρήσης   

2,444 464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 

χρήσης   

9,745 309 Κατασκευή εξοπλισμού 
μεταφορών π.δ.κ.α.   

8.1
8 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

2,483 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

6,656 120 Παραγωγή προϊόντων 
καπνού   

7.14 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,434 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

6,352 245 Χύτευση μετάλλων 6.26 

014 Ζωική παραγωγή   1,417 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

6,086 133 Τελειοποίηση 
(φινίρισμα) 

υφαντουργικών 
προϊόντων 

5.74 

 
Πίνακας 29.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
 

Αρχικά, το χονδρικό εμπόριο αποτελεί βασική δραστηριότητα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, όσον 
αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση αλλά και τον κύκλο εργασιών, με 
σημαντικότερα το χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης αλλά και το χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού. Αν και καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας της περιοχής, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση, με 
εξαίρεση την «464.Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης» που εμφανίζει συντελεστή LQ 
2.11 με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων. 
 

Κωδ. Περιγραφή δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχ/σεων 
Αριθμ. 

απασχολουμένων 

Κύκλος 
εργασιών (σε 

χιλ. Ευρω) 

461 
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης   831 2,103 296,760 

462 

Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων   257 828 164,691 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού   1,349 6,352 1,616,104 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   2,444 9,745 1,978,262 

466 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και προμηθειών   924 3,769 567,356 

 Σύνολο 5,805 22,797 4,623,173 

Πίνακας 29.2: Χονδρικό εμπόριο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
 

Σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν η εστίαση («561. Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης» και «017. Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών 
προϊόντων») και  οι καλλιέργειες  («011. Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών»), οι οποίες 
ανήκουν στον τομέα της αγροδιατροφής, ενός από τους κλάδους πρωταθλητές της ΠΚΜ 
(ΠΚΜ, 2015). Επίσης, οι αστικές και υπεραστικές μεταφορές («493. Άλλες χερσαίες 
μεταφορές επιβατών», δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μεταφοράς 
επιβατών σε τακτικά δρομολόγια εντός μιας μητροπολιτικής περιοχής ή ομάδας 
συνεχόμενων πόλεων) και συναφείς δραστηριότητες όπως π.χ. «309. Κατασκευή εξοπλισμού 
μεταφορών π.δ.κ.α.».  
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Τέλος, μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, απασχολουμενων και κύκλου εργασιών έχει και ο 
οικοδομικός κλάδος, με βασικότερη δραστηριότητα την «412.Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη» (1,417 επιχ/σεις, 3,771 απασχ/μένους και 290,207χιλ.Ευρώ κύκλο 
εργασιών) αλλά και ο κλάδος της πληροφορικής με σημαντικότερες τις «620. Δραστηριότητες 
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες» (830 επιχ/σεις, 2,489 απασχ/νους και 110,652χιλ.Ευρώ κύκλο 
εργασιών).  Όπως και στην περίπτωση του χονδρικού εμπορίου, όλες οι παραπάνω 
δραστηριότητες δεν εμφανίζουν κάποιο σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης.  

Αντίθετα, μια ομάδα δραστηριοτήτων που εμφανίζει σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης (LQ 
νομικών μονάδων >6) αποτελούν τα μέταλλα, και ειδικότερα οι δραστηριότητες «241. 
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων», «243.Κατασκευή άλλων 
προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα»  και «245. Χύτευση μετάλλων». Ωστόσο, 
όπως φαίνεται και στον πίνακα 29.3, οι δραστηριότες αυτές είναι περιορισμένης κλίμακας 
με μικρό βαθμό απασχόλησης και κύκλο εργασιών, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «241. 
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων», η οποία όμως εμφανίζει χαμηλότερο βαθμό 
εξειδίκευσης.  

 

Κωδ. Περιγραφή δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχ/σεων 
Αριθμ. 

απασχολουμένων 

Κύκλος 
εργασιών 

(σε χιλ. 
Ευρω) 

LQ νομ. 
μονάδων 

241 
Παραγωγή βασικού σιδήρου και 
χάλυβα και σιδηροκραμάτων   8 51 2,626 6.05 

243 
Κατασκευή άλλων προϊόντων 
πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα   18 94 5,290 6.09 

245 Χύτευση μετάλλων   19 138 10,994 6.26 

251 
Κατασκευή δομικών μεταλλικών 
προϊόντων   359 1,471 113,177 1.25 

Πίνακας 29.3: Σημαντικές δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα των μετάλλων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης είναι το «464-Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης», η «141. Κατασκευή 
ειδών ένδυσης εκτός από γούνινα ενδύματα» και η «222. Κατασκευή πλαστικών προϊόντων».  
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

464-Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής χρήσης   

2,444 9,745 1,978,262 2.11 

141-Κατασκευή ειδών 
ένδυσης εκτός από 
γούνινα ενδύματα   

721 4,213 335,825 5.31 

222-Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων   

164 1,660 204,688 3.29 

Πίνακας 29.4: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Ειδικότερα, η δεύτερη δραστηριότητα «141. Κατασκευή ειδών ένδυσης εκτός από γούνινα 

ενδύματα» συνδέεται με μια ομάδα συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες εκτός από 
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων εμφανίζουν και μεγάλο βαθμό 
εξειδίκευσης (βλ. Πίνακα 29.5). 
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Κωδ. Περιγραφή δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχ/σεων 

Κύκλος 
εργασιών 

(σε χιλ. 
Ευρω) 

Αριθμ. 
απασχολουμένων 

LQ νομ. 
μονάδων 

132 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών   15 3,350 40 3.86 

133 
Τελειοποίηση (φινίρισμα) 
υφαντουργικών προϊόντων   67 46,044 634 5.74 

139 
Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων   190 71,614 1,037 3.02 

141 
Κατασκευή ειδών ένδυσης εκτός από 
γούνινα ενδύματα   721 335,825 4,213 5.31 

143 
Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών 
πλέξης κροσέ   30 8,533 112 4.15 

Πίνακας 29.5: Δραστηριότητες συναφείς με την κλωστουφαντουργία στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης 

 
Τέλος, σημαντική δραστηριότητα αποτελεί ο κλάδος των υλικών, με σχετικά περιορισμένο 

αριθμό επιχειρήσεων αλλά σημαντικό κύκλο εργασιών και εξειδίκευση. Εκτός από τα 
πλαστικά, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης εντοπίζονται και άλλες σημαντικές δραστηριότητες όπως, 
η «172.Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι», η «252. Κατασκευή δομικών μεταλλικών 
προϊόντων», «221. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)» κ.α. 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελεί η «464.Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης». Το χονδρικό εμπόριο 
παρεμβάλλεται μεταξύ του παραγωγού και του λιανικού εμπορίου, επιταχύνει τη διαδικασία 
των συναλλαγών, ενώ επιπλέον δημιουργεί οικονομίες εξειδίκευσης και κλίμακας. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διακινούν σημαντικό αριθμό προϊόντων 
και εμπορικών σημάτων και είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισαγωγικές (ICAP, 
2019).  Το χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές 
κατηγορίες του χονδρικού εμπορίου εξαιτίας α) της αναθέρμανσης της οικοδομικής 
δραστηριότητας και β) μετασχηματισμό του τουριστικού υποδείγματος με τη δημιουργία 
εναλλακτικών μορφών καταλυμάτων (π.χ. υπηρεσίες διαμοιρασμού τύπου Airbnb), που 
αποτελούν μια σημαντική πηγή ζήτησης των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας 
(ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ, 2019).  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ (2019) Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ, Ινστιτούτο Εμπορίου 
και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, Αθήνα https://inemy.gr/wp-
content/uploads/2020/02/etisia_ekthesi_2019.pdf  

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) (2015) Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης 
(RIS3) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9
%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%B1_%2020150315.pdf  

ICAP (2019) Κλαδική μελέτη «ΛΕΥΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2019», ICAP CRIFF 
Studies. 
 

 

30. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 

https://inemy.gr/wp-content/uploads/2020/02/etisia_ekthesi_2019.pdf
https://inemy.gr/wp-content/uploads/2020/02/etisia_ekthesi_2019.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_%20%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%2020150315.pdf
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εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 30.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,397 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,528 254 Κατασκευή όπλων και 
πυρομαχικών   

115.2
2 

014 Ζωική παραγωγή   716 237 Κοπή, 
μορφοποίηση και 

τελική 
επεξεργασία 

λίθων   

1,067 081 Εξόρυξη λίθων, άμμου 
και αργίλου   

15.6
1 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

280 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,018 161 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

7.89 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

256 014 Ζωική παραγωγή   813 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 

δραστηριότητες   

6.74 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες 
μετακόμισης   

178 081 Εξόρυξη λίθων, 
άμμου και 
αργίλου   

771 237 Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική 

επεξεργασία λίθων   

5.78 

 
Πίνακας 30.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
 
Σημαντικές δραστηριότητες, όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, των 

απασχολουμένων και τον κύκλο εργασιών είναι η «011. Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών», 
η «014. Ζωική παραγωγή» και η «561. Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης», οι οποίες όμως εμφανίζουν -συγκριτικά με άλλες δραστηριότητες- χαμηλότερο 
βαθμό εξειδίκευσης (2.44, 1.98 και 0.75 αντίστοιχα).  

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και του δείκτη 
εξειδίκευσης είναι η «237. Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων», η «081. 
Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου», δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν 
συμπληρωματικά μεταξύ τους.  

Τα δάση της περιοχής χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό παραγωγικό δυναμικό προς 
διάφορες κατευθύνσεις: ξύλο, βοσκήσιμη ύλη (κτηνοτροφία), γεωργία, μελισσοκομία, 
μεταποίηση. Στην περιοχή της Ροδόπης αναπτύσσονται τα παραγωγικότερα δάση της χώρας, 
καλύπτοντας πάνω από το 25% της εγχώριας παραγωγής σε τεχνικό ξύλο (Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη Ροδόπης, 1999). Αυτό είναι εμφανές στη μεγάλη εξειδίκευση που 
έχουν οι δραστηριότητες γύρω από την παραγωγή και επεξεργασία του ξύλου όπως η «161. 
Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου» με μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και κύκλο 
εργασιών, αλλά και η «021. Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες», η «024. 
Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες» και η «162. Κατασκευή προϊόντων από ξύλο 
καιφελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής». 
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Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

237- Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 

λίθων   

44 1,067 187,963 5.78 

081- Εξόρυξη λίθων, 
άμμου και αργίλου   

29 771 95,765 15.61 

161- Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

10 120 57,228 7.89 

Πίνακας 30.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό ‐ είναι ο κλάδος των ορυχείων‐λατομείων, λόγω 
των πλούσιων μαρμαροφόρων κοιτασμάτων Δράμας-Καβάλας-Θάσου (ΣΤΟΧΑΣΙΣ, 2020). 
Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, δραστηριοποιούνται γύρω στις 70 
επιχειρήσεις απασχολώντας περίπου 2000 εργαζόμενους. Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων 
του κλάδου με έδρα τη Δράμα καλύπτουν το 49% των πωλήσεων όλων των κλάδων του 
νομού, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018. Το 80% των συνολικών εξαγωγών ελληνικού 
μαρμάρου προέρχεται από αυτή την περιοχή, που συγκεντρώνει το 40% των ενεργών 
λατομείων μαρμάρου της χώρας (80 ενεργά λατομεία). Η συνολική έκταση των μεταλλείων 
της Π.Ε. Δράμας (κυρίως δολομιτικού μαρμάρου και βολαστονίτη), ξεπερνάει τα 350.000 στρ. 
(Επιμελητήριο Δράμας, 2019). Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών πηγαίνει προς την 
Κίνα, καθώς και τις ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Komninos et al, 2020).  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Επιμελητήριο Δράμας (2019) Επικαιροποίηση των Οικονομικών και Κοινωνικών Δεικτών 
της Μελέτης Διαχρονικής Αποτύπωσης της Οικονομικής – Κοινωνικής πορείας του Νομού 
Δράμας ‐ Μελέτη των Τάσεων και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων για Κρίσιμους Κλάδους της 
Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 
https://www.dramanet.gr/dramaimages/MeletiepikairopoiisisDeikton_F1960293723.pdf  

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ (2020) Κλαδικές Στοχεύσεις, : Μεταλλευτικές και 
λατομικές επιχειρήσεις https://www.sme.gr/wp-
content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF
%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%
B9%CF%82.pdf  

Komninos, N., Kakderi, C., Panori, A., Psaltoglou A., Chatziparadeisis, A. (2020). Ecosystems 
and functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece, Report to the European Commission, DG 
Regional and Urban Policy. 

 

31. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα (Πίνακας 31.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 

https://www.dramanet.gr/dramaimages/MeletiepikairopoiisisDeikton_F1960293723.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
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δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,284 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,000 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 

δραστηριότητες   

8.26 

014 Ζωική παραγωγή   763 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,816 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

4.24 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

449 014 Ζωική παραγωγή   948 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4.03 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

265 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

627 201 Παραγωγή βασικών 
χημικών προϊόντων, 

λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων, 

πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε 

πρωτογενείς μορφές   

3.58 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες 
μετακόμισης   

140 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

520 106 Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· 

παραγωγή αμύλων και 
προϊόντων αμύλου   

3.15 

 
Πίνακας 31.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 31.2). Η ΠΕ Έβρου είναι μια 
αγροτική και κτηνοτροφική περιφερειακή ενότητα. Η κυριότερη δραστηριότητά της είναι η 
«011. Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών», μεταξύ των οποίων είναι το σιτάρι, οι ενεργειακές 
καλλιέργειες, το βαμβάκι, οι ζωοτροφές, τα ζαχαρότευτλα, τα κηπευτικά και οι πατάτες. 
Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές μονάδες αιγοπροβάτων και βοοειδών (και τρεις μονάδες 
εκτροφής μεταξοσκώληκα) καθώς και ένας μικρός αριθμός μονάδων επεξεργασίας κρέατος, 
με μεγάλο όμως κύκλο εργασιών. Η βιομηχανία τροφίμων, με σημαντικότερο υποκλάδο την 
αρτοποιία και τα αλευρώδη («106. Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων» και «107. 
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων») εμφανίζει μεγάλο κύκλο εργασιών 
και σημαντικό επίπεδο απασχόλησης.  

Αν και δεν ανήκει στις δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων ή εργαζομένων, 
σημαντική μεταποιητική δραστηριότητα αποτελεί η «201. Παραγωγή βασικών χημικών 
προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε 
πρωτογενείς μορφές», η οποία εμφανίζει σημαντική εξειδίκευση (3.58 βάσει επιχειρήσεων 
και 6.44 βάσει κύκλου εργασιών) και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στη στρατηγική της 
ΠΑΜΘ. Τέλος, σημαντική οικονομική δραστηριότητα αποτελεί και η ανάπτυξη του 
τουρισμού. 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011-Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

4,284 4,000 63,997 4.03 
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106-Παραγωγή προϊόντων 
αλευρόμυλων· παραγωγή 

αμύλων και προϊόντων 
αμύλου   

11 270 57,147 3.15 

101-Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 

κρέατος   

14 380 62,608 2.55 

Πίνακας 31.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί η «011.Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών».  Η ΠΕ Έβρου ειδικεύεται 
παραδοσιακά στις αρότραιες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν χαμηλές ανά στρέμμα 
εισοδηματικές αποδόσεις και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας, 
είτε λόγω αλλαγής στους κανονισμούς της Ε.Ε., είτε λόγω δυσμενούς μεταβολής των όρων 
της αγοράς. Ωστόσο, η στρατηγική θέση της ΠΕ δίνει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων 
σε ξένες αγορές (ΙΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ, 2010). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΙΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ (2010) Εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της υδρολογικής λεκάνης 
του Π.Έβρου, Τελική Τεχνική Έκθεση, Οκτώβριος 2010 http://imbriw.hcmr.gr/wp-
content/uploads/2014/02/fr_EVROS_TBP.pdf 
 

 

32. Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας-Θάσου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και (3) το συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 32.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

1,372 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

3,416 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 

καρκινοειδών και 
μαλακίων   

6.42 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

995 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

3,247 032 Υδατοκαλλιέργεια   3.23 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

708 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,241 231 Κατασκευή γυαλιού 
και προϊόντων από 

γυαλί   

3.76 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

669 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

1,097 237 Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 

λίθων   

2.42 

014 Ζωική παραγωγή   527 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 

1,028 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

2.28 

http://imbriw.hcmr.gr/wp-content/uploads/2014/02/fr_EVROS_TBP.pdf
http://imbriw.hcmr.gr/wp-content/uploads/2014/02/fr_EVROS_TBP.pdf
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σύντομης 
διαμονής   

 
Πίνακας 32.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας-Θάσου 
 

Οι ΠΕ Καβάλας-Θάσου εμφανίζουν πλήθος δραστηριοτήτων με πιο σημαντικό τον 
αγροτικό τομέα, τόσο με «012. Πολυετείς καλλιέργειες» όπως ελαιώνες και αμπέλια στις 
πλαγιές του όρους Παγγαίου, αλλά και «011. Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών» όπως 
σιτηρών, καπνού, κηπευτικών, σπαραγγιών (προϊόν το οποίο σχεδόν στο σύνολό του 
εξάγεται) κ.α. (ΠΑΜΘ, 2015).  Στην ΠΕ Καβάλας εντοπίζονται επιπλέον μονάδες εκτροφής 
μυδιών, δραστηριότητα στην οποία εμφανίζει σημαντική εξειδίκευση, τόσο όσον αφορά την 
«032. Υδατοκαλλιέργεια» όσο και την μεταποίησή τους «102.Επεξεργασία και συντήρηση 
ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων». Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες του κλάδου των 
τροφίμων που εμφανίζονται στην περιοχή είναι η «101. Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή προϊόντων κρέατος», η «110. Ποτοποιία» κ.α. 

Σημαντική δραστηριότητα με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό είναι ο κλάδος των 
ορυχείων‐λατομείων και της μεταποίησης λίθων, λόγω των πλούσιων μαρμαροφόρων 
κοιτασμάτων Δράμας-Καβάλας-Θάσου (ΣΤΟΧΑΣΙΣ, 2020), με γνωστότερο το χιονόλευκο, 
δολομιτικό μάρμαρο της Θάσου.  

Ο τουρισμός είναι μια ιδιαίτερα δυναμική δραστηριότητα, κυρίως στην ΠΕ της Θάσου, με 
μικρό ωστόσο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων και μεγάλο ποσοστό ενοικιαζόμενων 
δωματίων. Στην περιφέρεια υπάρχουν μόνο 10 μονάδες της ανώτατης κατηγορίας (δηλαδή 
5 αστέρων) και 25 μονάδες 4 αστέρων που βρίσκονται στις Π.Ε. Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου 
και αποτελούν μόλις το 3% και 7% αντίστοιχα του συνολικού αριθμού ξενοδοχείων της 
περιφέρειας. Επιπλέον, η Καβάλα με 66 δωμάτια μέσο μέγεθος ξενοδοχειακού καταλύματος 
ξεπερνά τον μέσο όρο στην ΕΕ-27 που είναι 59.3 δωμάτια(ΠΑΜΘ,2015).  

Συναφείς δραστηριότητες με τον τουρισμό είναι η εστίαση, με μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων και απασχολουμένων. Επιπλέον, στον τομέα των υπηρεσιών, σημαντική 
δραστηριότητα με μεγάλο κύκλο εργασιών και αριθμό απασχολουμένων είναι το χονδρικό 
εμπόριο κυρίως το «463. Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού».   

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 32.2). 

 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

102-Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1,372 3,247 62,532 1.91 

237- Κοπή, μορφοποίηση 
και τελική επεξεργασία 

λίθων   

30 359 39,611 2.28 

102-Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 

καρκινοειδών και 
μαλακίων   

5 102 10,782 6.42 

Πίνακας 32.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελούν οι «011. Πολυετείς καλλιέργειες» στις οποίες περιλαμβάνονται κυρίως οι 
ελαιώνες και τα αμπέλια. Όσον αφορά τους ελαιώνες καλλιεργούνται α) ελιές για την 
παραγωγή Ελαιόλαδου Θράκης με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, β) η ελιά Θρούμπα 
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Θάσου, Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και γ) οι πράσινες ελιές 
Χαλκιδικής. Όσον αφορά τα αμπέλια, καλλιεργούνται επιτραπέζια σταφύλια αλλά και 
σταφύλια προς μεταποίηση. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, 
στις πλαγιές του όρους Παγγαίο και της νότιας απόληξής του είναι οι αμπελώνες που δίνουν 
τον ΠΓΕ Παγγαίο. Η αμπελουργική παράδοση της περιοχής είναι μακραίωνη. Οίνοι ΠΓΕ 
Παγγαίο παράγονται από 12 οινοποιεία εντός ζώνης, μεταξύ των οποίων το Κτήμα Βίβλια 
Χώρα, το Nico Lazaridi, το κτήμα Χατζηγεωργίου κ.α. οι οποίες εμφανίζουν έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα. Με την τροποποίηση του 2010, διευρύνθηκε η ποικιλιακή του σύνθεση, 
αλλά και οι τύποι των οίνων, που μπορούν να παραχθούν. 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΕΣΘ (2018) Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιερειών, «Ελληνική υδατοκαλλιέργεια: 
ετήσια έκθεση» https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_18_GR(2).pdf  

ΠΑΜΘ (2015) Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης, Έκδοση 9η, 
Απρίλιος 2015 https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf  

ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ (2020) Κλαδικές Στοχεύσεις, : Μεταλλευτικές και 
λατομικές επιχειρήσεις https://www.sme.gr/wp-
content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF
%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%
B9%CF%82.pdf  
 

 

33. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 33.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3,483 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,841 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 

μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων   

11.83 

014 Ζωική παραγωγή   1,085 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1,356 239 Παραγωγή λειαντικών 
προϊόντων και μη 

μεταλλικών ορυκτών 
προϊόντων π.δ.κ.α.   

4.36 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

278 854 Ανώτερη 
εκπαίδευση 

1,001 102 Επεξεργασία και 
συντήρηση ψαριών, 

καρκινοειδών και 
μαλακίων   

3.69 

https://www.fgm.com.gr/uploads/file/FGM_18_GR(2).pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
https://www.sme.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf


 

90 

 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

183 014 Ζωική παραγωγή   880 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3.37 

031 Αλιεία 84 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

494 016 Υποστηρικτικές προς 
τη γεωργία 

δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μετά 

τη συγκομιδή   

2.38 

 
Πίνακας 33.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 
 

Η ΠΕ Ροδόπης είναι μια αγροτική περιοχή με βασικότερη καλλιέργεια την «011. 
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών» όπως βαμβάκι, σιτάρι, καπνός, αραβόσιτος και κηπευτικά. 
Αν και έχει συγκριτικά μικρότερο αριθμό εκμεταλεύσεων σε σχέση με άλλες ΠΕ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καταγράφει μεγαλύτερο αριθμό 
απασχολουμένων, γεγονός που δείχνει ότι στην ΠΕ Ροδόπης οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
είναι περισσότερο έντασης εργασίας (ΠΑΜΘ, 2015).   

Όσον αφορά την «014. Ζωική παραγωγή» ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγών και μονάδων 
εκτρέφει αιγοπρόβατα και βοοειδή. Οι παραπάνω δραστηριότητες εμφανίζουν μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων, χωρίς όμως να παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό 
εξειδίκευσης, συγκριτικά με άλλες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. 

Στον κλάδο της μεταποίησης, ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα αποτελεί η «222. 
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων», που αν και αποτελείται από 4 μόνο επιχειρήσεις, 
εμφανίζει σχετικά μεγάλο αριθμό απασχολουμένων (343 απασχολούμενοι) και κύκλου 
εργασιών (77,483χιλ.ευρώ). Όσον αφορά το βαθμό εξειδίκευσης, αυτός είναι μικρός βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων (0.4) αλλά ιδιαίτερα σημαντικός βάσει κύκλου εργασιών (16.00) και 
αριθμού απασχολουμένων (5.35). 

Τέλος, η Ροδόπη εμφανίζει μεγάλο αριθμό απασχολουμένων στην ανώτερη εκπαίδευση.  
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης,  
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

222-Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων   

4 343 77,483 0.4 (επιχ.) 
16.0 (κύκλ. Εργ) 

5.35 (απασχ) 

011- Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,085 2,841 43,767 3.37 

014- Ζωική παραγωγή   1,085 880 17,914 1.66 

Πίνακας 33.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί ο κλάδος των πλαστικών εξαιτίας της δυναμικότητάς του, και συγκεκριμένα 
του κύκλου εργασιών και του βαθμού εξειδίκευσης που παρουσιάζει. Τα πλαστικά-ελαστικά 
αποτελούν τομέα προτεραιότητας στη στρατηγική καινοτομίας της ΠΑΜΘ (ΠΑΜΘ, 2015). 
Συνεισφέρουν διαχρονικά περίπου το 4% των εξαγωγών προϊόντων της χώρας, καθώς 
συγκαταλέγονται μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων με τις μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγές 
(ΙΟΒΕ, 2019). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
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ΙΟΒΕ (2019) Ο κλάδος πλαστικών στην Ελλάδα Συμβολή στην ελληνική οικονομία, 
προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 
Δεκέμβριος 2019, http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_10122019_REP_GR.pdf  

ΠΑΜΘ (2015) Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης, Έκδοση 9η, 
Απρίλιος 2015 https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf  
 

34. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 34.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,136 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,444 101 Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 

κρέατος   

4.14 

014 Ζωική παραγωγή   705 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,300 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

4.09 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

230 620 Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 

παροχής 
συμβουλών και 

συναφείς 
δραστηριότητες   

1,175 161 Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

2.58 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

188 014 Ζωική παραγωγή   732 383 Ανάκτηση υλικών   2.48 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

122 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

438 283 Κατασκευή γεωργικών 
και δασοκομικών 
μηχανημάτων   

2.19 

 
Πίνακας 34.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 
 

Στην ΠΕ της Ξάνθης εντοπίζεται μεγάλος αριθμός καλλιεργούμενων εκτάσεων μη 
πολυετών φυτών, όπως αραβόσιτος, σιτηρά, βαμβάκι, καπνός, κηπευτικά αλλά και μονάδων 
εκτροφής αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων.  

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω. 
 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_10122019_REP_GR.pdf
https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf
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Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

620-Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής 

συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   

31 1,175 96,039 0.42 (επιχ.) 
8.71 (κύκλο 
εργ.) (5.16 

απασχ) 

101- Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος και 
παραγωγή προϊόντων 

κρέατος   

15 140 12,106 4.14 

161- Πριόνισμα, πλάνισμα 
και εμποτισμός ξύλου   

4 72 4,191 2.58 

Πίνακας 34.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν οι «620-Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες», δραστηριότητα η οποία αν και δεν 
εμφανίζει μεγάλη εξειδίκευση βάσει αριθμού επιχειρήσεων (0.42), ωστόσο έχει μεγάλο 
κύκλο εργασιών και απασχόληση καθώς επίσης και μεγάλο συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
των δυο παραπάνω. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνεται η η δημιουργία 
κώδικα του Η/Υ ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δημιουργία και εκτέλεση λογιστικού 
συστημάτων, ιστοσελίδων/εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, η τροποποίηση-μετατροπή 
(ώστε να καταστεί λειτουργική στο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος του 
πελάτη), η δοκιμή (έλεγχος, τεστ) και η υποστήριξη λογισμικού. Η ΠΑΜΘ έχει σημαντικές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις στην επιστήμη των υπολογιστών, τόσο όσον αφορά τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις όσο και τη χρηματοδοτούμενη έρευνα (ΠΑΜΘ, 2015). Ο κλάδος αποτελείται 
από εταιρείες με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και κύκλο εργασιών και παρουσιάζει 
ανάπτυξη της τάξης του 1.0-1.5% μετά το 2014 (Komninos et al., 2020). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΠΑΜΘ (2015) Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας Έξυπνης Εξειδίκευσης, Έκδοση 9η, 
Απρίλιος 2015 https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf  

Komninos, N., Kakderi, C., Panori, A., Psaltoglou A., Chatziparadeisis, A. (2020). Ecosystems 
and functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece, Report to the European Commission, DG 
Regional and Urban Policy. 

 

35. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 35.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

https://www.espa.gr/elibrary/RIS3_AnatMakedonia-Thraki_201504.pdf
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Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμ
ή 

Κωδικός Τιμή 

015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικ
ές δραστηριότητες 

838 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικέ

ς δραστηριότητες   

883 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες   

42.27 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

552 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

581 021 Δασοκομία και άλλες 
δασοκομικές 

δραστηριότητες   

19.5
7 

014 Ζωική παραγωγή   236 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

439  
235 

Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου   

14.21 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

187 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

372 022 Υλοτομία   10.15 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

107 014 Ζωική παραγωγή   271 281 Κατασκευή 
μηχανημάτων γενικής 

χρήσης   

5.48 

 
Πίνακας 35.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 
 

Η ΠΕ Φλώρινας είναι μια αγροτική και κτηνοτροφική ΠΕ με βασικότερη δραστηριότητα τις 
«015. Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες». Επιπλέον, στην περιοχή του 
Αμύνταιου έχει οριοθετηθεί η ζώνη καλλιέργειας αμπελιών για το γνωστό κρασί για το οποίο 
έχουν καταχωρηθεί δικαιώματα ονομασίας προέλευσης. Εκτός της γεωργίας-κτηνοτροφίας, 
σημαντικός κλάδος στην περιοχή αποτελεί η δασοκομία και οι συμπληρωματικές προς αυτή 
δραστηριότητες «021. Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες», «022.Υλοτομία» 
κ.α. Τέλος, αν και δεν εμφανίζεται στα στατιστικά στοιχεία στην περιοχή Μελίτη-Αχλάδα 
λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, με την εκμετάλλευση των 
λιγνιτορυχείων της περιοχής. 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων και δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 35.2).  
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

015- Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες   

838 883 15,470 42.27 

011-Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

552 581 15,866 1.47 

022-Υλοτομία 23 148 662 10.15 

Πίνακας 35.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν οι «015. Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες». Στην τάξη αυτή 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες που συνδυάζουν τη φυτική και ζωική παραγωγή χωρίς 
συγκεκριμένη εξειδίκευση στην παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων. Το μέγεθος της 
συνολικής αγροτικής εκμετάλλευσης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ωστόσο, για να 
περιληφθούν στην κατηγορία αυτή δραστηριότητες θα πρέπει καμία από τις δύο παραγωγές, 
να μην είναι ίση ή να υπερβαίνει το 66 τοις εκατό (66%) του τυπικού ακαθάριστου κέρδους 
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(Eurostat). Κύριες καλλιέργειες της περιοχής είναι τα σιτηρά και δημητριακά, οι πατάτες 
(καλλιέργεια στην οποία η ΠΕ κατέχει υψηλή θέση), ο καπνός, τα όσπρια, τα κηπευτικά κ.α. 
(Βαρσακέλης, 2007). Από δενδρώδεις καλλιέργειες, στην περιοχή καλλιεργούνται μήλα, 
αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια και αμύγδαλα.  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Βαρσακέλης, Ν. (2007) Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα, στο Ι.Σ. Κολιόπουλος, Ι. 
Μιχαηλίδης (επιμ.) Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 383, 
https://media.ems.gr/ekdoseis/makedoniki_bibliothiki/ekd_makb_florina_pili_103/ekd_ma
kb_florina_pili_103_varsakelis.pdf  

Eurostat NACE  Rev. 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Δομή και Επεξηγηματικές Σημειώσεις, Μονάδα 02, 
Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση. 
 

36. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 36.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

789 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

784 022 Υλοτομία   12.17 

014 Ζωική παραγωγή   385 014 Ζωική παραγωγή   422 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

8.34 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

119 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

262 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

3.21 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

74 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

168 105 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 

προϊόντων   

3.02 

107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

38 022 Υλοτομία   146 014 Ζωική παραγωγή   2.48 

 
Πίνακας 36.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης αποτελούν οι αγροτικές καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και η βιομηχανία ξύλου 
(Πίνακας 36.2). Συγκεκριμένα, μεγάλη εξειδίκευση παρουσιάζουν η «022.Υλοτομία» (12.17 
βάσει αριθμού επιχειρήσεων, 50.84 βάσει κύκλου εργασιών, 18.96 βάσει αριθμού 
απασχόλησης), και οι «024. Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες» (8.34 βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, 20.74 βάσει κύκλου εργασιών και 7.32 βάσει αριθμού απασχόλησης). 

https://media.ems.gr/ekdoseis/makedoniki_bibliothiki/ekd_makb_florina_pili_103/ekd_makb_florina_pili_103_varsakelis.pdf
https://media.ems.gr/ekdoseis/makedoniki_bibliothiki/ekd_makb_florina_pili_103/ekd_makb_florina_pili_103_varsakelis.pdf
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Η ΠΕ έχει σημαντικό ποσοστό δασοκαλυψης ενώ επιπλέον διαθέτει ένα σημαντικό Εθνικό 
Δρυμό (τη Βαλια Καλντα). Η πλειοψηφία των δέντρων στην περιοχή ανήκει στην κατηγορία 
των πλατύφυλλων φυλλοβόλων (73,42%) και ακολουθούν τα κωνοφόρα (24,35%) και τα 
μικτά (2,22%) (Αλμπάνης κ.α., 2015). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

011-Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών 

789 784 16,506 3.21 

022-Υλοτομία 18 146 1,115 12.17 
014-Ζωική παραγωγή 385 422 11,360 2.48 

Πίνακας 36.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί η «011. Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Η ΠΕ είναι παραδοσιακά 
αγροτική, αραιοκατοικημένη με καλλιέργειες σιτηρών, ζωοτροφών, όσπριων, κηπευτικών και 
αρωματικών φυτών. Ο συγκεκριμένος κλάδος εμφανίζει χαμηλό επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας και συνεισφοράς του στο συνολικό εγχώριο ΑΕΠ, κυρίως εξαιτίας τριών 
παραγόντων (i) της τεχνολογίας παραγωγής, (ii) το βαθμού τυποποίησης των προϊόντων και 

(iii) του τρόπου λειτουργίας των συνεταιρισμών (NBG, 2015).  
 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 
Αλμπάνης, Κ., Ξανθόπουλος, Γ., Σκουτέρη, Α., Θεοδωρίδης, Ν., Χριστοδούλου, Α. και 

Παλάσκας, Δ. (2015) Μεθοδολογία εκτίμησης της δασικής γης στην Ελλάδα, Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». 

National Bank of Greece (NBG) (2015) Unlocking the potential of Greek agro-food industry, 
Sectoral Report, Economic Analysis Division https://www.nbg.gr/-
/jssmedia/Files/nbgportal/reports/migrated-data/files/greek/the-group/press-office/e-
spot/reports/documents/sectoral-report_agriculture-2015.pdf?rev=-1  

 

37. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 37.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

504 142 Κατασκευή 
γούνινων ειδών 

1,846 142 Κατασκευή γούνινων 
ειδών 

181.9
8 

142 Κατασκευή 
γούνινων ειδών 

432 014 Ζωική παραγωγή   649 235 Παραγωγή τσιμέντου, 
ασβέστη και γύψου   

15.0
6 

014 Ζωική παραγωγή   362 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

513 022 Υλοτομία   10.76 

https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/nbgportal/reports/migrated-data/files/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/documents/sectoral-report_agriculture-2015.pdf?rev=-1
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/nbgportal/reports/migrated-data/files/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/documents/sectoral-report_agriculture-2015.pdf?rev=-1
https://www.nbg.gr/-/jssmedia/Files/nbgportal/reports/migrated-data/files/greek/the-group/press-office/e-spot/reports/documents/sectoral-report_agriculture-2015.pdf?rev=-1
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κινητών μονάδων 
εστίασης   

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

352 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

469 024 Υποστηρικτικές προς 
τη δασοκομία 
υπηρεσίες   

5.19 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

167 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

357 014 Ζωική παραγωγή   1.61 

 
Πίνακας 37.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης είναι η «142. Κατασκευή γούνινων ειδών», η «014. Ζωική παραγωγή» και η 
«022.Υλοτομία». 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

142- Κατασκευή γούνινων 
ειδών 

432 1,846 113,082 181.98 

014-Ζωική παραγωγή 362 649 19,762 1.61 

022-Υλοτομία 23 224 1,653 10.76 

Πίνακας 37.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) είναι η «142. Κατασκευή γούνινων ειδών». Ο τομέας της γούνας αποτελεί ειδική 
περίπτωση και σημαντική δραστηριότητα στην περιοχή (καλύπτοντας το 8% της συνολικής 
περιφερειακής απασχόλησης το 2011), ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και 
Σιάτιστας, όπου – για μεγάλο χρονικό διάστημα – η παραγωγή γούνας αποτελούσε 
θεσμοθετημένη δραστηριότητα (οι νόμοι 1631/1939 και 1805/1951 και ορισμένες 
μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις θέσπιζαν ρητά καθορισμένο χωρικό περιορισμό για 
την παραγωγή  γούνας). Η περιοχή αυτή αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής 
γούνας παγκοσμίως μετά το Μιλάνο και το Χονγκ Κονγκ. Η βιομηχανία έχει βιώσει μια 
απότομη πτώση της ζήτησης από το εξωτερικό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς τα 
γεγονότα που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης έχουν 
προκαλέσει υποτίμηση του ρουβλίου, περιορίζοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των Ρώσων 
καταναλωτών (η Ρωσία αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τα ελληνικά δέρματα γούνας 
και ένδυσης και αντιπροσωπεύει το 43,2% των ελληνικών εξαγωγών). Η συρρίκνωση της 
ζήτησης οδήγησε τις περισσότερες επιχειρήσεις να αναστείλουν προσωρινά τις παραγωγικές 
τους δραστηριότητες, καθώς έχουν αποθέματα έτοιμων αγαθών που δυσκολεύονται να 
στείλουν στο εξωτερικό (Komninos et al., 2020). 

Στην ΠΕ Καστοριάς υπάρχει υψηλή εξειδίκευση σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες, όπως 
η επεξεργασία (ραφή και βαφή γούνας), η κατασκευή ειδών γούνας, το εμπόριο και, πιο 
πρόσφατα, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων. Ο κλάδος χαρακτηριζόταν παραδοσιακά από την 
ύπαρξη μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων (πάνω από το 85% είναι πολύ μικρές ΜΜΕ) 
(Δαγαλίδης, 2012). Ο τομέας ενσωματώνει χαμηλό βαθμό καινοτομιών. Ωστόσο θεωρείται 
ιδιαίτερα ανθεκτικός και καταφέρνει να ανταπεξέλθει απέναντι σε σημαντικές κρίσεις μέσω 
μιας σειράς «εσωτερικών» μετασχηματισμών όπως π.χ. η επέκταση της αγοράς (σε Κίνα, 
Μέση Ανατολή, Ντουμπάι κ.λπ.), η διαφοροποίηση σε νέες δραστηριότητες (π.χ. η εκτροφή 
γουνοφόρων ζώων) αλλά και η άμεση διανομή στους καταναλωτές. Επιπλέον, η βιωσιμότητα 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2017.1322041
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του τομέα πρέπει να αποδοθεί στο υψηλό μερίδιο των κερδών που αποκτήθηκαν από αυτή 
τη δραστηριότητα σε προηγούμενες περιόδους εκτεταμένης ανάπτυξης (ιδίως κατά την 
περίοδο 1960-1987) καθώς και στα σταθερά υψηλά επίπεδα ζήτησης από τη Ρωσία (Kakderi 
and Tasopoulou, 2017). 

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Δαγκαλίδης, A. (2012). Γουνοποιία  (Τράπεζα Πειραιώς, Κλαδική Μελέτη 17). Retrieved 
from http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Greek-Sectoral-
Studies/2012/Furs.ashx 

Kakderi, C., & Tasopoulou, A. (2017). Regional economic resilience: the role of national and 
regional policies. European Planning Studies, 25(8), 1435-1453. 

Komninos, N., Kakderi, C., Panori, A., Psaltoglou A., Chatziparadeisis, A. (2020). Ecosystems 
and functioning EDP for S3 2021-2027 in Greece, Report to the European Commission, DG 
Regional and Urban Policy. 

 

38. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 39.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,622 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,556 292 Κατασκευή 
αμαξωμάτων για 

μηχανοκίνητα οχήματα· 
κατασκευή 

ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων   

10.80 

014 Ζωική παραγωγή   905 014 Ζωική παραγωγή   1,144 081 Εξόρυξη λίθων, άμμου 
και αργίλου   

4.77 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

401 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,128 252 Κατασκευή 
μεταλλικών 
ντεπόζιτων, 

δεξαμενών και 
δοχείων   

4.50 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

376 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 

αλευρωδών 
προϊόντων   

932 353 Παροχή ατμού και 
κλιματισμού   

3.29 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες 
μετακόμισης   

269 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

617 351 Παραγωγή, μετάδοση 
και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας   

2.92 

 
Πίνακας 38.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
 

http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Greek-Sectoral-Studies/2012/Furs.ashx
http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Greek-Sectoral-Studies/2012/Furs.ashx
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Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης είναι η «351. Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας», η «014. 
Ζωική παραγωγή» και η «081. Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου». Η τελευταία 
δραστηριότητα λειτουργεί συμπληρωματικά τόσο με την δραστηριότητα παραγωγής 
ενέργειας, καθώς αφορά την εξόρυξη λιγνίτη, όσο και με τον κλάδο των μετάλλων. Στην 
περιοχή έχει αναπτυχθεί ένας στρατηγικός συνεργατικός μηχανισμός εταιρειών μετάλλου, το 
Metalmanu. 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

351- Παραγωγή, μετάδοση 
και διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας   

152 304 11,705 2.92 

014-Ζωική παραγωγή 905 1,144 37,330 1.58 

081- Εξόρυξη λίθων, 
άμμου και αργίλου   

14 85 1,886 4.77 

Πίνακας 38.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελεί η δραστηριότητα «351. Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας». Περισσότερο από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 
παράγεται στη Δυτική Μακεδονία με το μεγαλύτερο μέρος να παράγεται αποκλειστικά στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (Kakderi and Tasopoulou, 2017). Η ΠΔΜ κατέχει τα κύρια 
αποθέματα εγχώριων στερεών καυσίμων και διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ 
μονάδων, όσον αφορά στο στόλο των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων (ΠΔΜ, 2015). 
Περίπου 10.000 άτομα απασχολούνται άμεσα (εξόρυξη, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) ή 
έμμεσα (μεταλλικά προϊόντα, εξοπλισμός, χερσαίες μεταφορές) στη δραστηριότητα αυτή 
στην περιφέρεια, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκεται στην ΠΕ Κοζάκης, καθώς 
συγκεντρώνονται αρκετές εταιρείες υπεργολαβίας, αυξάνοντας περαιτέρω την εξάρτηση της 
περιφερειακής απασχόλησης από τον συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, ο κλάδος αναμένεται να 
εμφανίσει μείωση της απασχόλησης τόσο εξαιτίας του προβλεπόμενου εξορθολογισμού του 
εργασιακού κόστους της ΔΕΗ, όσο και της μείωσης του προσωπικού λόγω της μεγαλύτερης 
αυτοματοποίησης στη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ΙΝΕ, 2003, Βέττας κ.α, 
2021).  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Βέττας, Ν., Danchev, S., Μανιάτης, Γ., Παρατσιώκας, Ν., Βαλάσκας, Κ. (2021) Ο Τομέας 
Ενέργειας στην Ελλάδα: Τάσεις, Προοπτικές και Προκλήσεις, ΙΟΒΕ 

ΙΝΕ (2003) Ενέργεια και Απασχόληση στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 

ΠΔΜ (2015) Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
2014-2020 

Kakderi, C., & Tasopoulou, A. (2017). Regional economic resilience: the role of national and 
regional policies. European Planning Studies, 25(8), 1435-1453. 
 

 

39. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 
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Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 39.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

1,880 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

5,994 55
2 

Καταλύματα διακοπών 
και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

7.07 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,158 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

4,745 79
1 

Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και 
γραφείων 

οργανωμένων 
ταξιδιών   

4.25 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

379 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

 
2,941 

79
9 

Άλλες δραστηριότητες 
υπηρεσιών κρατήσεων 

και συναφείς 
δραστηριότητες   

3.84 

412 Κατασκευή κτιρίων 
για κατοικίες και 

μη   

316 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

984 55
1 

Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

3.48 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

299 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

763 56
1 

Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

2.16 

 
Πίνακας 39.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω (Πίνακας 39.2). Και οι τρεις 
δραστηριότητες ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος είναι ο βασικότερος κλάδος 
σε όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σε σχέση ωστόσο με τις υπόλοιπες ΠΕ, η ΠΕ Κέρκυρας 
εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλία παροχών με εξειδίκευση σε δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και υπηρεσιών κρατήσεων αλλά και πιο διευρυμένη τουριστική περίοδο. Ο 
κλάδος, αν και ιδιαίτερα σημαντικός για την εγχώρια οικονομία, εμφανίζει προβλήματα, 
όπως η μονομερής «εξάρτηση» των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους 
μεγάλους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς (tour operators) και τα χρόνια διαρθρωτικά 
προβλήματα του ελληνικού τουρισμού (εποχικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση κλπ.) (ICAP, 
2018). 

Σημαντική είναι και η οικοδομική δραστηριότητα στην ΠΕ Κέρκυρας. Η εντατικοποίηση 
της οικοδομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό είτε εξαιτίας της κατασκευής νέων 
καταλυμάτων και ξενοδοχειακών μονάδων, είτε τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων, 
συμβάλλει στην αύξηση της εμπορικής κίνησης και των μεταφορών.  
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Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα   

299 4,745 260,711 3.48 

552- Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

1,880 2,941 61,215 7.07 

561- Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

1,158 5,994 85,559 2.16 

Πίνακας 39.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελούν τα «551.Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα». Η ΠΙΝ κατέχει το 11.2% 
του συνολικού ποσοστού διανυκτερεύσεων στη χώρα, με την πλειψηφία των επισκεπτών να 
προέρχεται από το εξωτερικό. Η μέση πληρότητα των κλινών σε καταλύματα ξενοδοχειακού 
τύπου ανέρχεται στο 63.7% (μεγαλύτερο στη χώρα) (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Σε ότι αφορά το υψηλού 
επιπέδου ξενοδοχειακό δυναμικό, δηλαδή την κατηγορία των «5 αστέρων», στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων συγκεντρώνεται το 7,6% των Ξενοδοχείων, το 8% των δωματίων και το 7,8% 
των κλινών των Ξενοδοχείων 5 της χώρας (ΠΙΝ, 2014). Η Κέρκυρα συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κλινών της Περιφέρειας. Ήδη, από τις 
αρχές ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί, διαθέτει ξενοδοχειακές μονάδες υψηλής 
ποιότητας που προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών. Ο κλάδος των ξενοδοχείων χαρακτηρίζεται 
από υψηλή επιχειρηματική δραστηριότητα με μεγάλη εξωστρέφεια, ωστόσο το μικρό 
μέγεθος των επιχειρήσεων, η αδυναμία δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και εισαγωγής 
καινοτομιών, περιορίζει την ανταγωνιστικότητά του. 

  
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΕΛΣΤΑΤ (2018) Τουρισμός, Ελληνική Στατιστική Αρχή 
https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-
053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b  

ΠΙΝ (2014) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Α’ μέρος: 
Υπάρχουσα Κατάσταση, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων https://pin.gov.gr/wp-
content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE
%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-
%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf  

ΠΙΝ (2015) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
ICAP (2018) Κλαδική μελέτη: Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

 

40. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 40.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b
https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
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Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 
552 Καταλύματα 

διακοπών και άλλα 
καταλύματα 

σύντομης διαμονής   

660 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,202 55
2 

Καταλύματα διακοπών 
και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

 
8.30 

014 Ζωική παραγωγή 465 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1,246 55
1 

Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

4.36 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

339 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

741 03
1 

Αλιεία 3.76 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

184 014 Ζωική παραγωγή 413 36
0 

Συλλογή, επεξεργασία 
και παροχή νερού 

3.54 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

112 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

277 55
3 

Χώροι κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 

οχήματα   

3.17 

 
Πίνακας 40.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνιάς 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω. 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552- Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

660 1,246 27,942 8.30 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα   

112 741 35,699 4.36 

561- Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

339 2,202 34,454 2.11 

Πίνακας 40.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν τα «552. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής» 
καθώς η περιοχή εξειδικεύεται στον τουρισμό. Η τουριστική δραστηριότητα εμφανίζει 
υψηλό βαθμό εποχικότητας και εξωστρεφούς εξάρτησης, χαμηλής ενσωμάτωσης 
καινοτομίας και σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας με έντονες πιέσεις προς το 
περιβάλλον (ΠΙΝ, 2015). Η ΠΕ Κεφαλληνίας είχε το 2017 τη μεγαλύτερη αύξηση στην 
πληρότητα για την ΠΙΝ (ΠΙΝ, 2019).   

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΠΙΝ (2015) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
ΠΙΝ (2019) Κείμενο για την Κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027 http://www.pepionia.gr/wp-
content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf 

http://www.pepionia.gr/wp-content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf
http://www.pepionia.gr/wp-content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf
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41. Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 41.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

86 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

124 50
1 

Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών   

13.22 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

36 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

101 55
2 

Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

11.3
9 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

11 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

24 32
1 

Κατασκευή 
κοσμημάτων, 

πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών   

5.06 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

8 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

12 79
1 

Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και 
γραφείων 

οργανωμένων 
ταξιδιών   

4.47 

494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες 
μετακόμισης   

6 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και 
γραφείων 

οργανωμένων 
ταξιδιών   

8 56
1 

Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

2.36 

 
Πίνακας 41.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 41.2). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552-Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

86 101 1,478 11.39 

501-Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών   

3 3 84 13.22 
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561- Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

36 124 2,157 2.36 

Πίνακας 41.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν τα «552.Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής», 
τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως ενοικιαζόμενα δωμάτια. Η ΠΕ Ιθάκης ασχολείται σχεδόν 
αποκλειστικά με τον τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί περισσότερο από το 50% των εσόδων 
του νησιού, ποσοστό το οποίο τείνει να αυξηθεί καθώς σταδιακά περιορίζειται ο αριθμός 
των κατοίκων που απασχολούνται στην αλιεεία και τη γεωργία. Η τουριστική περίοδος στην 
ΠΕ Ιθάκης είναι αρκετά μικρότερη από τις υπόλοιπες ΠΕ της ΠΙΝ (Ιούλιο και Αύγουστο), ενώ 
η κίνηση τους υπόλοιπους μήνες δεν καλύπτει περισσότερο από το 20% της συνολικής 
δυναμικότητας του νησιού (ΠΙΝ, 2015).   

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ΠΙΝ (2015) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
 

42. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 42.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

769 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,574 55
2 

Καταλύματα διακοπών 
και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

10.94 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

324 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1,116 55
3 

Χώροι κατασκήνωσης, 
εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής 
και ρυμουλκούμενα 

οχήματα   

8.38 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

91 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

429 10
1 

Επεξεργασία και 
συντήρηση κρέατος 

και παραγωγή 
προϊόντων κρέατος   

4.07 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

75 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 

και καπνού   

158 55
1 

Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

4.01 

014 Ζωική παραγωγή   48 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

130 56
1 

Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

2.28 

 
Πίνακας 42.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας 
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Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 42.2). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552- Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα σύντομης 
διαμονής   

769 1,116 20,480 10.94 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα   

91 429 18,195 4.01 

561- Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

324 1,574 21,041 2.28 

Πίνακας 42.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) αποτελούν τα «552. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής». Η τουριστική ανάπτυξη του νησιού αυξήθηκε σημαντικά μετά την αγορά του 
Σκορπιού από τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1963. Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος κλάδος, 
καθώς η ΠΙΝ κατέχει το 11.2% του συνολικού ποσοστού διανυκτερεύσεων στη χώρα, με την 
πλειψηφία των επισκεπτών να προέρχεται από το εξωτερικό.  
 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
ΕΛΣΤΑΤ (2018) Τουρισμός, Ελληνική Στατιστική Αρχή 
https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-
053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b 
ΠΙΝ (2015) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
 
 

43. Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) τον αριθμό των επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) τον αριθμό των 
εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ) και το (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ) 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 42.1). Δεν χρησιμοποιούμε το συντελεστή 
εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 
επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη 
δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός 
επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 
Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 

καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

694 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

3,673 50
1 

Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών   

16.78 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

648 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

3,106 36
0 

Συλλογή, επεξεργασία 
και παροχή νερού 

13.3
1 

https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b
https://www.statistics.gr/documents/20181/12044283/elstat_tourism_2018.pdf/e10383fe-053e-4f5c-aa4b-ae35b257fa9b
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561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 

κινητών μονάδων 
εστίασης   

603 552 Καταλύματα 
διακοπών και 

άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1,440 55
2 

Καταλύματα διακοπών 
και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής   

5.47 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

210 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

512 55
1 

Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 

καταλύματα   

5.13 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

146 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

305 08
1 

Εξόρυξη λίθων, άμμου 
και αργίλου   

3.60 

 
Πίνακας 43.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος και εξειδίκευση 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 
 

Η ΠΕ διαθέτει σχετικά μικρό αριθμό καλλιεργήσιμων εκτάσεων, κυρίως ελαιόδεντρα και 
αμπέλια για την παραγωγή κρασιού και σταφίδας. Η πιο σημαντική δραστηριότητα της 
περιοχής ωστόσο είναι ο τουρισμός, όχι μόνο όσον αφορά τη φιλοξενία (ξενοδοχεία, 
καταλύματα) και την εστίαση αλλά και τις μεταφορές (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές). 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον Πίνακα παρακάτω (Πίνακας 43.2). 
 

Κωδικός και όνομα 
οικον. 

δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ. Ευρω) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

551-Ξενοδοχεία και 
παρόμοια καταλύματα   

210 3,106 167,911 5.13 

501-Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών   

64 258 37,427 16.78 

561- Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών 

μονάδων εστίασης   

603 3,673 46,328 2.36 

Πίνακας 43.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) αποτελούν τα «551. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα». Όπως και οι υπόλοιπες 
ΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η περιοχή εξειδικεύεται στον τουρισμό. Αποτελεί μια από 
τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που ενδείκνυται για οικολογικό τουρισμό, εξαιτίας του 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου που δημιουργήθηκε το 1999, με σκοπό την προστασία και 
επιβίωση της χελώνας Caretta-Caretta.  

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων εμφανίζει μεγάλη ανισοκατανοµή του τουρισµού 
ενδοπεριφερειακά, καθώς τον µεγαλύτερο αριθµό τουριστών προσελκύει η Κέρκυρα και η 
Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος, μαζί με την Κέρκυρα, εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κλινών της Περιφέρειας, ωστόσο το κέντρο βάρους των 
κλινών εντοπίζεται στις μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες (ΠΙΝ, 2014). Η 
τουριστική δραστηριότητα εμφανίζει υψηλό βαθμό εποχικότητας και εξωστρεφούς 
εξάρτησης, χαμηλής ενσωμάτωσης καινοτομίας και σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας με 
έντονες πιέσεις προς το περιβάλλον (ΠΙΝ, 2015).  

 
Βιβλιογραφικές Αναφορές 
ΠΙΝ (2014) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Α’ μέρος: 
Υπάρχουσα Κατάσταση, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων https://pin.gov.gr/wp-

https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
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content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE
%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-
%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf 
ΠΙΝ (2015) Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
ΠΙΝ (2019) Κείμενο για την Κατάσταση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021-2027 http://www.pepionia.gr/wp-
content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf 

 

44. Περιφερειακή Ενότητα Χίου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης 

253 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

1120 031 Αλιεία 5,034 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών 

133 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

310 162 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

4,294 

014 Ζωική 
παραγωγή 

129 032 Υδατοκαλλιέργεια 193 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

1,334 

031 Αλιεία 106 031 Αλιεία 186 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

1,318 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

102 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

180 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

1,043 

Πίνακας 44.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 
καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
https://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97-3%CE%BF%CF%85-%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82.pdf
http://www.pepionia.gr/wp-content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf
http://www.pepionia.gr/wp-content/uploads/2020/12/KATASTASH_PERIFEREIAS_VER4.pdf
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561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης 

253 1.120 17.791 1,334 

031 - Αλιεία 106 186 3.853 5,034 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

40 310 8.007 1,318 

Πίνακας 44.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «561 – Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης». Η 
συγκεκριμένη ομάδα έχει τον υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων (253) καθώς και 
απασχολούμενων (1.120) στην ΠΕ Χίου, ενώ διαθέτει επίσης τον τρίτο υψηλότερο 
συντελεστή εξειδίκευσης (1,334) και έναν από τους υψηλότερους κύκλους εργασιών (17.791 
χιλ. ευρώ). Οι αριθμοί αντανακλούν τόσο την τουριστική σημασία που έχει η Χίος, όσο και -
κυρίως- τον κεντρικό ρόλο της παραδοσιακής της γαστρονομίας και του γαστρονομικού 
τουρισμού. Σημειώνεται ότι η ΠΕ Χίου κάνει μία σημαντική προσπάθεια να δώσει 
προτεραιότητα στον γαστρονομικό τουρισμό την τελευταία δεκαετία, και ανάλογες 
πρωτοβουλίες συνεχίζονται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Βατάκη, 
2022). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Βατάκη, Ρ. (2022). Η Χίος αποκτά τη δική της γαστρονομική ταυτότητα με όραμα την άνθιση 
του τουριστικού γίγνεσθαι. Εφημερίδα Χιακός Λαός. Διαθέσιμο στο: 
https://www.xiakoslaos.gr/aftodioikisi/128816/i-chios-apokta-ti-diki-tis-gastronomiki-
taftotita-me-orama-tin-anthisi-tou-touristikou-gignesthai/ 
 

45. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

1204 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

1964 031 Αλιεία 6,077 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

803 014 Ζωική παραγωγή   1141 104 Παραγωγή 
φυτικών και 
ζωικών ελαίων και 
λιπών   

3,069 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης 

470 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1066 014 Ζωική παραγωγή 2,312 
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031 Αλιεία 332 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

588 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφι
κές 
δραστηριότητες   

1,429 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

281 721 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
φυσικές 
επιστήμες και τη 
μηχανική   

388 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1,342 

Πίνακας 45.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 
καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 

 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική παραγωγή   1.204 1.141 32.983 2,312 

031 - Αλιεία 332 325 4.291 6,077 

012 – Πολυετείς καλλιέργειες 803 1.066 9.073 1,342 

Πίνακας 45.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 
Ενότητα 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 – Ζωική παραγωγή». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
κατατάσσεται πρώτη στην ΠΕ Λέσβου σε αριθμό επιχειρήσεων (1.204), δεύτερη σε αριθμό 
απασχολούμενων (1.141) και Τρίτη σε συντελεστή εξειδίκευσης (2,312), ενώ εμφανίζει 
επίσης έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (32.983 χιλ. ευρώ). Η ζωική παραγωγή, αλλά και ο 
αγροτικός τομέας γενικότερα είναι πράγματι καίρια δραστηριότητα για την ΠΕ Λέσβου, η 
οποία διαθέτει περί τις 350.000 αιγοπρόβατα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196  
 

46. Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196
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014 Ζωική 
παραγωγή   

240 014 Ζωική παραγωγή   224 031 Αλιεία 15,48
4 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

223 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

211 014 Ζωική παραγωγή 2,909 

031 Αλιεία 134 031 Αλιεία 134 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών 

2,782 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης 

92 105 Παραγωγή 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων   

99 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1,812 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

70 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

78 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1,709 

 
Πίνακας 46.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 - Ζωική παραγωγή   240 224 4.379 2,909 

031 - Αλιεία 134 134 1.078 15,484 

011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

223 211 4.324 1,709 

 
Πίνακας 46.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 – Ζωική παραγωγή». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
κατατάσσεται πρώτη στην ΠΕ Λέσβου σε αριθμό επιχειρήσεων (240) και αριθμό 
απασχολούμενων (224). Επίσης, έχει τον δεύτερο υψηλότερο συντελεστή εξειδίκευσης 
(2,909) και εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (4.379 χιλ. ευρώ). Υπολογίζεται ότι 
στην ΠΕ Λήμνου εκτρέφονται περί τα 80.000 αιγοπρόβατα, και τα τυροκομικά του νησιού 
είναι ίσως τα διασημότερα προϊόντα του. Συνολικά, στη Λήμνο η επένδυση στην κτηνοτροφία 
και στα τοπικά προϊόντα φαίνεται να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού σύμφωνα 
με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196  

https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196
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47. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης 

304 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

1456 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2,708 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

207 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

316 351 Παραγωγή, 
μετάδοση και 
διανομή 
ηλεκτρικής 
ενέργειας   

2,019 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

124 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

227 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1,971 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

50 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

147 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

1,036 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

48 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

127 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1,019 

 
Πίνακας 47.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

207 316 5.077 2,708 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης   

304 1456 19.172 1,971 
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463 - Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού   

50 227 39.769 1,019 

 
Πίνακας 47.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «552 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής ». Η 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων 
(304) και απασχολούμενων (316) στην ΠΕ Σάμου, ενώ εμφανίζει τον υψηλότερο συντελεστή 
εξειδίκευσης (2,708) και έναν σημαντικό κύκλο εργασιών για την τοπική οικονομία (5.077 χιλ. 
ευρώ). Η επίδοση του κλάδου αντανακλά τον κεντρικό ρόλο που έχει ο τουρισμός για την ΠΕ 
Σάμου. Η Σάμος είναι το πιο αναπτυγμένο τουριστικά νησί του Βορείου Αιγαίου και ο 
τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη δραστηριότητα στην ΠΕ (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
2015). Διαθέτει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που την κάνουν να προσφέρεται για 
διάφορες κατηγορίες θεματικού τουρισμού, όπως ο οικολογικός, εναλλακτικός, 
αρχαιολογικός κλπ. (Χατζηδημητρίου, 2017). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196  

Χατζηδημητρίου, Μ. (2017). Διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού στη Σάμο – Προβλέψεις. 
Μεταπτυχιακή διατριβή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Διαθέσιμο στο: 
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10780 
 

48. Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης 

116 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

252 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

4,533 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

98 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

107 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

3,008 

014 Ζωική 
Παραγωγή 

52 014 Ζωική Παραγωγή 45 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης 

2,659 

https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196
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107 Παραγωγή 
ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

23 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

44 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

2,217 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

21 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

37 014 Ζωική παραγωγή 1,126 

 
Πίνακας 47.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

98 107 1.095 4,533 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης   

116 252 2.598 2,659 

551 – Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα 

21 44 1.267 3,008 

 
Πίνακας 47.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «552 - Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής ». Η 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό επιχειρήσεων 
(98) και απασχολούμενων (107) στην ΠΕ Ικαρίας, ενώ εμφανίζει μακράν τον υψηλότερο 
συντελεστή εξειδίκευσης (4,533) και έναν σημαντικό κύκλο εργασιών για την κλίμακα της 
τοπικής οικονομίας (1.095 χιλ. ευρώ). Η επίδοση του κλάδου αντανακλά τον κεντρικό ρόλο 
που έχει ο τουρισμός για την ΠΕ Ικαρίας, καθώς το νησί αποτελεί δημοφιλή γραφικό 
προορισμό για εναλλακτικό τουρισμό, κυρίως σε μικρή κλίμακα, και ο κλάδος αποτελεί 
προτεραιότητα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196  
 

49. Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes)  σε ομάδα Περιφερειακών Ενοτήτων,  σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων 
(ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από 
ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας της Ομάδας ΠΕ (ΕΚΤ-νομός). Δεν χρησιμοποιούμε το 

https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2196
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συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 
(κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. 
Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός 
(<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

101 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

400 031 Αλιεία 4,904 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

97 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

128 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

4,440 

014 Ζωική 
παραγωγή 

74 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

87 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

3,131 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

39 014 Ζωική παραγωγή 69 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,113 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

27 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

63 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

1,924 

 
Πίνακας 49.1.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

454 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1062 234 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής   

32,73
8 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

189 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

747 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

15,14
2 

031 Αλιεία 64 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

149 031 Αλιεία 9,525 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

60 031 Αλιεία 76 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

3,800 
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493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

43 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

74 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3,124 

 
Πίνακας 49.1.2: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Μήλου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

845 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

4526 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

13,12
7 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

515 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

3355 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

11,87
8 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

293 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2983 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

11,06
0 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

165 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

696 031 Αλιεία 5,432 

791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

119 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

442 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3,341 

 
Πίνακας 49.1.3: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτρο
φικές 
δραστηριότητες 
  

122 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

130 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφι
κές 
δραστηριότητες   

48,36
3 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

104 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφ
ικές 
δραστηριότητες   

125 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

7,334 
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014 Ζωική 
παραγωγή 

25 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

27 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

1,617 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

15 014 Ζωική παραγωγή 25 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

1,205 

107 Παραγωγή 
ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

11 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

24 014 Ζωική παραγωγή 0,825 

 
Πίνακας 49.1.4: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέας-Κύθνου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

301 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2690 360 Συλλογή, 
επεξεργασία και 
παροχή νερού   

28,41
5 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

169 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1076 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

14,51
9 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

61 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

290 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

8,940 

791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

58 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

168 439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   

4,452 

439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικέ
ς 
δραστηριότητες 
  

45 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

128 031 Αλιεία 2,651 

 
Πίνακας 49.1.5: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 
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552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

497 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1609 162 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

10,38
5 

014 Ζωική 
παραγωγή 

363 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1055 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

8,822 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

318 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

586 031 Αλιεία 6,099 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

139 014 Ζωική παραγωγή 386 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

5,993 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

109 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

172 439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   

5,381 

 
Πίνακας 49.1.6: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

148 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

238 162 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

8,269 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

55 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

134 031 Αλιεία 5,347 

031 Αλιεία 38 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

90 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

4,666 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

31 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

79 494 Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες 
μετακόμισης   

1,736 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

29 464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

61 251 Κατασκευή 
δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων   

1,664 
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Πίνακας 49.1.7: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 
καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Σύρου 

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

146 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

576 162 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

8,355 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

98 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

233 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

6,719 

014 Ζωική 
παραγωγή 

75 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

119 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

4,133 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

31 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

101 031 Αλιεία 2,670 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

29 014 Ζωική παραγωγή 67 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,235 

 
Πίνακας 49.1.8: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Τήνου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

407 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2011 031 Αλιεία 10,73
8 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

244 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

929 162 Κατασκευή 
προϊόντων από 
ξύλο και φελλό και 
ειδών 
καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής   

9,981 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

121 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

612 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

9,153 

031 Αλιεία 107 031 Αλιεία 182 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

8,428 
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439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικέ
ς 
δραστηριότητες 
  

57 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

166 439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   

4,270 

 
Πίνακας 49.1.9: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, αθροιστικά για όλες τις ΠΕ που ανήκουν στην ομάδα ΠΕ, βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

3.003 7.519 236.355 9,066 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης   

1.630 12.874 262.835 2,439 

031 - Αλιεία 437 609 7.280 5,888 

 
Πίνακας 49.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στις Περιφερειακές 

Ενότητες Κυκλάδων 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) στην ομάδα ΠΕ Κυκλάδων συνολικά είναι η «552 – Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι πρώτη 
σε αριθμό επιχειρήσεων στις οκτώ από τις εννέα ΠΕ των Κυκλάδων (και δεύτερη στην ΠΕ 
Κέας-Κύθνου). Η ομάδα ΠΕ έχει συνολικά 3.003 επιχειρήσεις αυτής της δραστηριότητας. 
Επίσης, τα καταλύματα διακοπών βρίσκονται εντός των πρώτων τριών δραστηριοτήτων σε 
αριθμό απασχολούμενων και στις εννέα ΠΕ των Κυκλάδων, με 7.519 απασχολούμενους 
συνολικά. Εμφανίζουν συντελεστή εξειδίκευσης 9,066 για το σύνολο της ομάδας ΠΕ, και 
έχουν έναν πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών, της τάξεως των 236.355 χιλ. ευρώ. Οι 
συγκεκριμένες επιδόσεις οφείλονται στην κεντρική θέση που έχει ο τουρισμός για την ομάδα 
ΠΕ Κυκλάδων, η οποία διαθέτει κάποιους από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς 
παγκοσμίως, και αντανακλώνται επίσης σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι συνολικά η κατ’ εξοχήν 
τουριστική περιφέρεια της χώρας, όπως δείχνει και το οικονομικό της προφίλ (Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-
perifereias-notioy-aigaioy  
 

50. Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes)  σε ομάδα Περιφερειακών Ενοτήτων,  σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων 

https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereias-notioy-aigaioy
https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereias-notioy-aigaioy
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(ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από 
ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας της Ομάδας ΠΕ (ΕΚΤ-νομός). Δεν χρησιμοποιούμε το 
συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 
(κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. 
Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός 
(<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

289 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

834 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

5,682 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

234 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

281 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

4,293 

014 Ζωική 
παραγωγή 

144 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

266 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

3,093 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

100 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

136 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,628 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

80 014 Ζωική παραγωγή 101 462 Χονδρικό εμπόριο 
ακατέργαστων 
γεωργικών 
πρώτων υλών και 
ζώντων ζώων   

2,201 

 
Πίνακας 50.1.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

160 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

524 031 Αλιεία 10,19
7 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

125 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

212 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

7,324 

014 Ζωική 
παραγωγή 

43 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

43 015 Μικτές 
γεωργοκτηνοτροφι

5,928 
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κές 
δραστηριότητες   

031 Αλιεία 39 031 Αλιεία 36 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

4,646 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

20 014 Ζωική παραγωγή 34 014 Ζωική παραγωγή 1,179 

 
Πίνακας 50.1.2: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

451 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

5.57
1 

501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
επιβατών   

15,09
1 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

182 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2.40
5 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

9,132 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

178 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

407 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

7,237 

014 Ζωική 
παραγωγή 

147 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

212 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3,621 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

99 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

209 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2,884 

 
Πίνακας 50.1.3: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Κω 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 

1.09
5 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

14.9
18 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

6,145 
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μονάδων 
εστίασης   

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

599 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

6.67
5 

791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

3,738 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

551 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1.54
3 

552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2,628 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

416 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1.22
0 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,588 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

244 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

999 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1,686 

 
Πίνακας 50.1.4: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου 
 
Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, αθροιστικά για όλες τις ΠΕ που ανήκουν στην ομάδα ΠΕ, βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

 
Κωδικός και όνομα οικον. 

δραστηριότητας 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Αριθμός 

απασχολουμένων 
Κύκλος εργασιών 

(σε χιλ.ευρώ) 
Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

698 20.755 1.040.671 6,304 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης   

1.995 10.438 165.186 2,883 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

1.088 2.443 57.145 3,172 

Πίνακας 50.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στις Περιφερειακές 
Ενότητες Δωδεκανήσου 

 
Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 

code) στην ομάδα ΠΕ Δωδεκανήσου είναι η «551 – Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα». 
Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων σε 
αριθμό επιχειρήσεων, αριθμό απασχολούμενων και -κυρίως- συντελεστή εξειδίκευσης 
μεταξύ των ΠΕ Καλύμνου, Κω και Ρόδου. Εξαίρεση αποτελεί η ΠΕ Καρπάθου-Κάσου, η οποία 
έχει λιγότερο έντονο τουριστικό χαρακτήρα, και είναι σαφώς μικρότερη σε αριθμό 
επιχειρήσεων και απασχολούμενων. Τα «Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα» 
προσμετρούν 698 επιχειρήσεις και 20.755 απασχολούμενους στο σύνολο των ΠΕ 
Δωδεκανήσου, καθώς και έναν πολύ σημαντικό κύκλο εργασιών 1.040.671 χιλ. ευρώ. Ο 
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συνολικός τους συντελεστής εξειδίκευσης είναι 6,304. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν τον 
κεντρικό ρόλο που παίζει ο τουρισμός στις ΠΕ Δωδεκανήσου, και ιδιαίτερα ο τουρισμός 
μαζικής κλίμακας. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, άλλωστε, είναι συνολικά η κατ’ εξοχήν 
τουριστική περιφέρεια της χώρας, όπως δείχνει και το οικονομικό της προφίλ, και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ενιαία «τουριστική ζώνη» σε εθνικό. ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Διαθέσιμο στο: https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-
perifereias-notioy-aigaioy  
 

51. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2000 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

7172 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

2,665 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

1131 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα   

5766 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2,595 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1010 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2520 104 Παραγωγή 
φυτικών και 
ζωικών ελαίων και 
λιπών   

2,473 

014 Ζωική 
παραγωγή   

917 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2228 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1,869 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

571 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1424 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

1,856 

 
Πίνακας 51.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereias-notioy-aigaioy
https://pepna.gr/el/news/stratigiki-exypnis-exeidikeysis-perifereias-notioy-aigaioy
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Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   2.000 2.520 36.743 1,869 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

1.131 2.228 48.264 2,595 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

375 5.766 302.661 2,665 

 
Πίνακας 51.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «012 – Πολυετείς καλλιέργειες». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
είναι πρώτη στην ΠΕ σε αριθμό επιχειρήσεων (2.000), τρίτη στον αριθμό απασχολούμενων 
(2.520) και έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές εξειδίκευσης (1,869). Επίσης, 
εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (36.743 χιλ. ευρώ), ειδικά για τα δεδομένα του 
πρωτογενή τομέα. Η σημασία των πολυετών καλλιεργειών για την ΠΕ συμβαδίζει με την 
υψηλή θέση που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης πανελληνίως, σε μέγεθος εκτάσεων με 
αμπέλια και δενδρώδεις καλλιέργειες. Η γεωργία αποτελεί έναν ώριμο κλάδο σε όλες τις ΠΕ 
της Περιφέρειας Κρήτης, με μεγάλες προοπτικές για επιπλέον ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι, παρά μια μικρή πτώση στην πρωτογενή παραγωγή, η Κρήτη διατηρεί ένα εξαιρετικά 
υψηλό μερίδιο αγοράς στο σύνολο της Ελλάδας για πολλές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων 
(Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Κρήτης (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. 
Διαθέσιμο στο: 
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%
B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/  
 

52. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/


 

124 

 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

5951 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

1065
0 

104 Παραγωγή 
φυτικών και 
ζωικών ελαίων και 
λιπών   

3,049 

014 Ζωική 
παραγωγή   

1591 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

7168 234 Κατασκευή άλλων 
προϊόντων 
πορσελάνης και 
κεραμικής   

2,741 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

1376 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

5137 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

2,625 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1204 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

2613 721 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
φυσικές επιστήμες 
και τη μηχανική   

1,956 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1015 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

2126 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

1,348 

 
Πίνακας 52.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

012 - Πολυετείς καλλιέργειες   5.951 5.137 56.928 2,625 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

402 10.650 563.074 1,348 

104 - Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών   

256 593 85.510 3,049 

 
Πίνακας 52.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 
Η πιο σημαντική ομάδ3α οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit code) 
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω πίνακες 
είναι η «012 – Πολυετείς καλλιέργειες». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι 
πρώτη στην ΠΕ σε αριθμό επιχειρήσεων (5.951), τρίτη στον αριθμό απασχολούμενων (5.137) 
και επίσης τρίτη σε συντελεστή εξειδίκευσης (2,625). Επίσης, εμφανίζει έναν σημαντικό 
κύκλο εργασιών (56.928 χιλ. ευρώ), ειδικά για τα δεδομένα του πρωτογενή τομέα. Όπως 
ισχύει και για την ΠΕ Χανίων, η μεγάλη σημασία των πολυετών καλλιεργειών για την ΠΕ 
Ηρακλείου συμβαδίζει με την υψηλή θέση που διαθέτει η Περιφέρεια Κρήτης πανελληνίως, 
σε μέγεθος εκτάσεων με αμπέλια και δενδρώδεις καλλιέργειες. Η γεωργία αποτελεί έναν 
ώριμο κλάδο σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης, με μεγάλες προοπτικές για επιπλέον 
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά μια μικρή πτώση στην πρωτογενή παραγωγή, η 
Κρήτη διατηρεί ένα εξαιρετικά υψηλό μερίδιο αγοράς στο σύνολο της Ελλάδας για πολλές 
κατηγορίες αγροτικών προϊόντων (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 
Περιφέρεια Κρήτης (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. 

Διαθέσιμο στο: 
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%
B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/  
 

53. Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

1942 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

4372 501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
επιβατών 

4,373 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

785 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2751 104 Παραγωγή 
φυτικών και 
ζωικών ελαίων και 
λιπών   

2,501 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

534 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

1669 011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών φυτών   

2,042 

014 Ζωική 
παραγωγή   

368 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

682 031 Αλιεία 1,855 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

340 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

675 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

1,485 

 
Πίνακας 53.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
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011 - Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών   

1.942 1.669 77.178 2,042 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

135 4.372 210.177 1,485 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης  

534 2.751 35.542 0,940 

 
Πίνακας 53.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «011 - Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών». Η συγκεκριμένη οικονομική 
δραστηριότητα είναι πρώτη στην ΠΕ σε αριθμό επιχειρήσεων (1.942), τρίτη στον αριθμό 
απασχολούμενων (1.669) και επίσης τρίτη σε συντελεστή εξειδίκευσης (2,042). Ακόμη, 
εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (77.178 χιλ. ευρώ), ειδικά για τα δεδομένα του 
πρωτογενή τομέα. Η σημαντική θέση της καλλιέργειας μη πολυετών φυτών για την ΠΕ 
Λασιθίου είναι αντιπροσωπευτική του αγροτικού της χαρακτήρα και, συγκεκριμένα, της 
μεγάλης παράδοσης που έχει στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών (κυρίως ντομάτας). Η 
γεωργία αποτελεί έναν ώριμο κλάδο σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης, με μεγάλες 
προοπτικές για επιπλέον ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό είναι ότι, παρά μια μικρή πτώση στην 
πρωτογενή παραγωγή, η Κρήτη διατηρεί ένα εξαιρετικά υψηλό μερίδιο αγοράς στο σύνολο 
της Ελλάδας για πολλές κατηγορίες αγροτικών προϊόντων (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Κρήτης (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. 
Διαθέσιμο στο: 
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%
B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-
%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/  
 

54. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

014 Ζωική 
παραγωγή   

2646 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

4682 014 Ζωική παραγωγή   5,202 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1185 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

3493 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

2,979 

https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
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561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

534 014 Ζωική παραγωγή   2494 104 Παραγωγή 
φυτικών και 
ζωικών ελαίων και 
λιπών   

2,541 

552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

512 012 Πολυετείς 
καλλιέργειες   

1130 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

2,150 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

229 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

980 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

2,088 

 
Πίνακας 54.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

014 – Ζωική παραγωγή 2.646 2.494 43.883 5.202 

551 - Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   

229 4.682 224.882 2,979 

552 - Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 

διαμονής   

512 980 21.699 2,150 

 
Πίνακας 54.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «014 – Ζωική παραγωγή». Η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι 
πρώτη στην ΠΕ σε αριθμό επιχειρήσεων (2.646), τρίτη στον αριθμό απασχολούμενων (2.494) 
και πρώτη σε συντελεστή εξειδίκευσης (5,202). Ακόμη, εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο 
εργασιών (43.883 χιλ. ευρώ), ειδικά για τα δεδομένα του πρωτογενή τομέα. Η σημαντική 
θέση της ζωικής παραγωγής για την ΠΕ Ρεθύμνου είναι εύλογη, καθώς πρόκειται για την 
μεγαλύτερη κτηνοτροφική ΠΕ της Κρήτης, με μεγάλους αριθμούς αιγοπροβάτων και 
παραγωγή γάλατος που κυμαίνεται περί τις 24.000 τόνους ανά έτος (Περιφέρεια Κρήτης, 
2015). Η γεωργία αποτελεί έναν ώριμο κλάδο σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας Κρήτης, με 
μεγάλες προοπτικές για επιπλέον ανάπτυξη. 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Περιφέρεια Κρήτης (2015). Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης. 
Διαθέσιμο στο: 
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%
B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-

https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
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%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/  
 

55. Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes)  σε ομάδα Περιφερειακών Ενοτήτων,  σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων 
(ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), (3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από 
ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας της Ομάδας ΠΕ (ΕΚΤ-νομός). Δεν χρησιμοποιούμε το 
συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ 
(κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  την απασχόληση. 
Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι σχετικά μικρός 
(<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

3.97
4 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

29.6
22 

581 Έκδοση βιβλίων, 
περιοδικών και 
άλλες εκδοτικές 
δραστηριότητες   

5,269 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

2.82
8 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

15.1
94 

649 Άλλες 
δραστηριότητες 
χρηματοπιστωτικώ
ν υπηρεσιών με 
εξαίρεση τις 
ασφάλειες και τα 
συνταξιοδοτικά 
ταμεία   

4,741 

900 Δημιουργικές 
δραστηριότητες, 
τέχνες και 
διασκέδαση   

2.18
9 

464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

10.6
28 

591 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων   

4,595 

620 Δραστηριότητες 
προγραμματισμ
ού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες 
  

1.38
6 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

8.87
2 

722 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
κοινωνικές και 
ανθρωπιστικές 
επιστήμες   

4,434 

466 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών 

846 900 Δημιουργικές 
δραστηριότητες, 
τέχνες και 
διασκέδαση   

6.23
8 

321 Κατασκευή 
κοσμημάτων, 
πολύτιμων 
αντικειμένων και 
συναφών ειδών   

4,400 

 
Πίνακας 54.1.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
https://www.pepkritis.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5/
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493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1.68
0 

464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

15.7
67 

602 Τηλεοπτικός 
προγραμματισμός 
και τηλεοπτικές 
εκπομπές   

7,229 

464 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής 
χρήσης   

1.46
2 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

15.6
11 

642 Δραστηριότητες 
εταιρειών 
χαρτοφυλακίου   

7,004 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1.21
7 

611 Ενσύρματες 
τηλεπικοινωνιακέ
ς 
δραστηριότητες   

9.08
6 

591 Παραγωγή 
κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών 
προγραμμάτων   

6,660 

620 Δραστηριότητες 
προγραμματισμ
ού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες 
  

1.09
0 

620 Δραστηριότητες 
προγραμματισμο
ύ ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες   

8.14
8 

731 Διαφήμιση 5,921 

900 Δημιουργικές 
δραστηριότητες, 
τέχνες και 
διασκέδαση   

1.06
1 

421 Κατασκευή 
δρόμων και 
σιδηροδρομικών 
γραμμών   

3.97
7 

531 Έκδοση λογισμικού 5,749 

 
Πίνακας 55.1.2: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

2.65
8 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

8.05
9 

152 Κατασκευή 
υποδημάτων 

10,55
1 

464 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής 
χρήσης   

963 464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

3.72
0 

141 Κατασκευή ειδών 
ένδυσης εκτός από 
γούνινα 
ενδύματα   

5,537 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

904 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

3.34
6 

282 Κατασκευή άλλων 
μηχανημάτων 
γενικής χρήσης   

4,208 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

435 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

3.02
6 

181 Εκτυπωτικές και 
συναφείς 
δραστηριότητες   

3,598 
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107 Παραγωγή 
ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

359 721 Έρευνα και 
πειραματική 
ανάπτυξη στις 
φυσικές 
επιστήμες και τη 
μηχανική   

2.28
1 

259 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών 
προϊόντων   

3,418 

 
Πίνακας 55.1.3: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

2.27
9 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

14.2
22 

152 Κατασκευή 
υποδημάτων 

7,914 

464 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής 
χρήσης   

1.29
3 

464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

7.27
4 

732 Έρευνα αγοράς και 
δημοσκοπήσεις   

4,706 

620 Δραστηριότητες 
προγραμματισμ
ού 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
παροχής 
συμβουλών και 
συναφείς 
δραστηριότητες 
  

727 822 Δραστηριότητες 
τηλεφωνικών 
κέντρων   

5.43
2 

661 Δραστηριότητες 
συναφείς προς τις 
χρηματοπιστωτικέ
ς υπηρεσίες, με 
εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 
και τα 
συνταξιοδοτικά 
ταμεία   

4,473 

900 Δημιουργικές 
δραστηριότητες, 
τέχνες και 
διασκέδαση   

681 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

3.58
8 

731 Διαφήμιση 4,113 

461 Χονδρικό 
εμπόριο έναντι 
αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης   

539 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

3.42
5 

639 Άλλες 
δραστηριότητες 
υπηρεσιών 
πληροφορίας   

4,049 

 
Πίνακας 55.1.4: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, αθροιστικά για όλες τις ΠΕ που ανήκουν στην ομάδα ΠΕ, βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

620 - Δραστηριότητες 
προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς 

δραστηριότητες   

3.497 15.662 1.434.864 2,835 
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493 - Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   

10.591 17.388 362.469 1,787 

464 - Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης   

6.702 37.389 10.846.645 2,511 

 
Πίνακας 55.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στις Περιφερειακές 

Ενότητες Αθηνών 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες για όλες τις ΠΕ Αθηνών είναι η «620 - Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες». Η 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι η μόνη που εμφανίζεται συστηματικά μεταξύ 
των κορυφαίων σε αριθμό επιχειρήσεων στις ΠΕ Αθηνών. Αθροιστικά, για την ομάδα ΠΕ 
Αθηνών, ο κλάδος διαθέτει 3.497 επιχειρήσεις, 15.662 απασχολούμενους, κύκλο εργασιών 
που ανέρχεται σε 1.434.864 χιλ. ευρώ, και συντελεστή εξειδίκευσης 2,835. Σημειώνεται ότι, 
παρόλο που ο συντελεστής εξειδίκευσης του κλάδου είναι αρκετά υψηλός, δεν βρίσκεται 
μεταξύ των κορυφαίων διότι η κατάταξη αλλοιώνεται από επιχειρήσεις πολύ συγκεκριμένων 
κλάδων (π.χ. έρευνα αγοράς, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, έκδοση βιβλίων κλπ.) οι 
οποίες, εκ φύσεως, εδρεύουν σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα. Συνολικά, οι ΠΕ Αθηνών 
αποτελούν έδρα πολλών επιχειρήσεων πληροφορικής, οι οποίες συνήθως εντοπίζονται σε 
συγκεκριμένες γεωγραφικές συστάδες, και ωφελούν κοντινές επιχειρήσεις άλλων κλάδων 
μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας (Τσακανίκας, 2016). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Τσακανίκας, Α. (2016). Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα και η 
συμβολή τους στην καινοτομία των επιχειρήσεων. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση 
Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. Διαθέσιμο στο: 
https://www.researchgate.net/publication/304067666_Oi_technologies_plerophorikes_kai_
epikoinonion_sten_Ellada_kai_e_symbole_tous_sten_kainotomia_ton_epicheireseon 
 

56. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

1373 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

1224
6 

212 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

10,22
2 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1279 464 Χονδρικό εμπόριο 
ειδών οικιακής 
χρήσης   

6086 013 Πολλαπλασιασμός 
των φυτών   

5,803 
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464 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής 
χρήσης   

883 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

5055 222 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων   

5,534 

494 Οδικές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες 
μετακόμισης   

725 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

5054 172 Κατασκευή ειδών 
από χαρτί και 
χαρτόνι   

5,826 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

567 212 Παραγωγή 
φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

3533 204 Παραγωγή 
σαπουνιών και 
απορρυπαντικών, 
προϊόντων 
καθαρισμού και 
στίλβωσης, 
αρωμάτων και 
παρασκευασμάτω
ν καλλωπισμού   

5,079 

 
Πίνακας 56.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

212 - Παραγωγή φαρμακευτικών 
σκευασμάτων   

20 3.533 587.455 10,222 

464 - Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης 

883 6.086 1.171.171 2,119 

463 - Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού   

567 5.055 1.681.582 1,619 

 
Πίνακας 56.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «212 - Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων ». Η συγκεκριμένη 
οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων (20), 
ωστόσο ανήκει στις κορυφαίες της ΠΕ σε αριθμό απασχολούμενων (3.533), έχει πολύ 
σημαντικό κύκλο εργασιών (587.455 χιλ ευρώ), και μακράν τον υψηλότερο συντελεστή 
εξειδίκευσης (10,222), πράγμα που την καθιστά σημαντικότερη στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής. 
Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αντανακλούν την ύπαρξη μιας συστάδας φαρμακοβιομηχανιών 
στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές για την τοπική 
οικονομία. 
 

57. Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
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την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

011 Καλλιέργεια μη 
πολυετών 
φυτών   

420 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2673 521 Αποθήκευση 26,55
5 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

420 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

1929 222 Κατασκευή 
πλαστικών 
προϊόντων 

7,560 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

407 251 Κατασκευή 
δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων   

1225 251 Κατασκευή 
δομικών 
μεταλλικών 
προϊόντων   

4,155 

014 Ζωική 
παραγωγή   

398 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

902 031 Αλιεία 2,850 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

223 466 Χονδρικό εμπόριο 
άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών   

885 439 Άλλες 
εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   

2,769 

 
Πίνακας 57.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, βάσει αριθμού επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη 
εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

251 - Κατασκευή δομικών 
μεταλλικών προϊόντων  

143 1.225 117.421 4,155 

463 - Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού   

223 1.929 681.430 1,913 

222 – Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων 

45 679 87.901 7,560 

 
Πίνακας 57.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφερειακή 

Ενότητα 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρέχονται στους παραπάνω 
πίνακες είναι η «251 - Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων». Πιο συγκεκριμένα, 
παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας 
αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων (143) και κύκλος εργασιών (117.421 χιλ. ευρώ) σε σχέση 
με τα μεγέθη της ΠΕ, ο τρίτος υψηλότερος αριθμός απασχολούμενων (1.225) και ο τρίτος 
υψηλότερος συντελεστής εξειδίκευσης (4,155). Η σημασία της συγκεκριμένης οικονομικής 
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δραστηριότητας αντανακλά την σημαντική θέση της βιομηχανίας γενικότερα για την ΠΕ 
Δυτικής Αττικής (Ναυτεμπορική, 2019). 
 
Βιβλιογραφικές αναφορές 

Ναυτεμπορική (2019). Αττική: Νέο τοπίο στη βιομηχανική δραστηριότητα. Διαθέσιμο στο: 
https://m.naftemporiki.gr/story/1523222 
 

58. Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων Αττικής 
 
Οι 5 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) σύμφωνα με (1) αριθμό επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), (2) αριθμό εργαζομένων (ΕΛΣΤΑΤ), 
(3) συντελεστή εξειδίκευσης (υπολογισμός από ΕΛΣΤΑΤ), (4) επιδόσεις καινοτομίας (ΕΚΤ). Δεν 
χρησιμοποιούμε το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει απασχόλησης λόγω απόκρυψης 
στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ (κλάδοι με <3 επιχειρήσεις). Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  
την απασχόληση. Αντίθετα η απόκρυψη δεν επηρεάζει το συντελεστή εξειδίκευσης βάσει 
αριθμού επιχειρήσεων, καθώς ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν συνυπολογίζεται είναι 
σχετικά μικρός (<3x).  
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

2070 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

8349 502 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων   

18,33
1 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

1077 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

7738 501 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
επιβατών   

10,83
5 

463 Χονδρικό 
εμπόριο 
τροφίμων, 
ποτών και 
καπνού   

784 461 Χονδρικό εμπόριο 
έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   

4863 152 Κατασκευή 
υποδημάτων 

9,267 

464 Χονδρικό 
εμπόριο ειδών 
οικιακής 
χρήσης   

747 463 Χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών 
και καπνού   

3613 259 Κατασκευή άλλων 
μεταλλικών 
προϊόντων 

3,746 

466 Χονδρικό 
εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, 
εξοπλισμού και 
προμηθειών   

465 502 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων   

2859 256 Κατεργασία και 
επικάλυψη 
μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία   

3,215 

 
Πίνακας 58.1.1: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς 
 

Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός απασχολουμένων Συντελεστής εξειδίκευσης 

Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή Κωδικός Τιμή 

561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών 
μονάδων 
εστίασης   

439 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

 502 Θαλάσσιες και 
ακτοπλοϊκές 
μεταφορές 
εμπορευμάτων   

12,95
7 
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552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

328 552 Καταλύματα 
διακοπών και 
άλλα καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

4,563 

493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

276 551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

 552 Καταλύματα 
διακοπών και άλλα 
καταλύματα 
σύντομης 
διαμονής   

3,379 

551 Ξενοδοχεία και 
παρόμοια 
καταλύματα 

143 493 Άλλες χερσαίες 
μεταφορές 
επιβατών   

 561 Δραστηριότητες 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων 
εστίασης   

2,242 

012 Πολυετείς 
καλλιέργειες 

101 107 Παραγωγή ειδών 
αρτοποιίας και 
αλευρωδών 
προϊόντων   

 791 Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και 
γραφείων 
οργανωμένων 
ταξιδιών   

1,997 

 
Πίνακας 58.1.2: Σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες κατά μέγεθος, εξειδίκευση και 

καινοτομία στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής 
 

Οι 3 πιο σημαντικές ομάδες οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
codes) συνδυαστικά, αθροιστικά για όλες τις ΠΕ που ανήκουν στην ομάδα ΠΕ, βάσει αριθμού 
επιχειρήσεων, αριθμού εργαζομένων, δείκτη εξειδίκευσης εμφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Κωδικός και όνομα οικον. 
δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

Κύκλος εργασιών 
(σε χιλ.ευρώ) 

Συντελεστής 
εξειδίκευσης 

502 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές εμπορευμάτων   

297 3.003 332.615 17,453 

493 - Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   

2.346 8.079 110.110 2,329 

561 - Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 

εστίασης  

1.516 10.638 155.475 1,264 

 
Πίνακας 58.2: Τρεις σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες στις Περιφερειακές 

Ενότητες Πειραιώς και Νήσων Αττικής 
 

Η πιο σημαντική ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (NACE industry groups-3 digit 
code) στην ομάδα ΠΕ Πειραιώς και Νήσων Αττικής είναι η «502 - Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές εμπορευμάτων». Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της 
οικονομικής δραστηριότητας και για τις δύο ΠΕ αθροιστικά, εμφανίζεται ένας σημαντικός 
αριθμός επιχειρήσεων (297), όπως και αριθμός απασχολούμενων (3.003). Την ίδια στιγμή, η 
ομάδα ΠΕ εμφανίζει έναν σημαντικό κύκλο εργασιών (332.615 χιλ. ευρώ) συνδεδεμένο με τις 
θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, όπως και έναν πολύ υψηλό συντελεστή εξειδίκευσης 
(17,453) ο οποίος είναι μακράν ο υψηλότερος και στις δύο επιμέρους ΠΕ. Η κεντρική σημασία 
της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται πρωταρχικά στο λιμάνι του 
Πειραιά και τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων εμπορικών κόμβων στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως (World Shipping Council, 2020). 
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3.1. Καταγραφή ΑΕΙ, σχολών και τμημάτων, προσωπικού και φοιτητών 
κατά ΠΕ 

 

Καταγραφή ΑΕΙ 
 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας σύμφωνα με την Στατιστική της Εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακός Τομέας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
είναι 2420 για το 2019. Αναλυτικά αποτυπώνονται στον Πίνακας 1. 
 

Πίνακας 1: ΑΕΙ Ελλάδας 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)       

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ               

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ          

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ              

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ         

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ           

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ         

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                      

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                      

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                     

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                       

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                  

Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακός 
Τομέας (ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Σε κάθε περιφέρεια της χώρας εντοπίζεται είτε κάποιο από τα ΑΕΙ του Πίνακας 1 είτε 
σχολές ή τμήματα του. Αναλυτικά η κατανομή των ΑΕΙ σε επίπεδο περιφέρειας αποτυπώνεται 
στον Πίνακας 2. Σε κάποιες από τις περιφέρειες δραστηριοποιείται το ίδιο ΑΕΙ όπως τις 
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) ή στις περιφέρειες 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Στην περιφέρεια της 
Αττικής εντοπίζονται 9 ΑΕΙ που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός σε ΑΕΙ στην επικράτεια 
(Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Ανώτατη Σχολή Καλών 

 
20 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED33/- 
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Τεχνών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο). Οι περιφέρειες όπου δραστηριοποιούνται άνω τους ενός ΑΕΙ είναι η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας), 
η Κεντρική Μακεδονία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας), η Δυτική Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), η Στερεά Ελλάδα (Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) 
και η Κρήτη (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο 
Κρήτης).  

Βεβαίως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς δεν 
αποτελεί έδρα, ούτε και κύριο χώρο δραστηριοποίησης για κανένα από τα τρία ιδρύματα 
που ενεργοποιούνται εντός της. Επομένως η συμπερίληψη της στην ανωτέρω ομαδοποίηση, 
ως Περιφέρεια αυξημένης ακαδημαϊκής δραστηριότητας, είναι περισσότερο τυπική παρά 
ουσιαστική.  Ήδη η πρώτη αυτή κατανομή  ανά περιφέρειες, αποκαλύπτει πολλά για τον 
εντοπισμό του ακαδημαϊκού δυναμικού και συνεπώς και των συναφών οικονομικών 
δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης: Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, φαίνεται να αποτελούν τις περιοχές  ακαδημαϊκού 
πλεονεκτήματος κατά την σειρά που τις προαναφέραμε, με την Αττική να προηγείται 
βεβαίως καθαρά. Φυσικά καθώς θα προχωράμε σε μεγαλύτερη ανάλυση, η εικόνα θα 
διαφοροποιείται εν μέρει. Έτσι, όπως δούμε θα αναβαθμιστούν οι Περιφέρειες Ηπείρου 
κυρίως και Θεσσαλίας δευτερευόντως και θα προσεγγίζουν τις υπόλοιπες εκτός Αττικής.  

Πριν προχωρήσουμε ας μας επιτραπεί ένα πρώτο αν και ίσως πρώιμο σχόλιο. Οι 
Περιφέρειες που αναφέρονται παραπάνω ως ακαδημαϊκά /γνωσιακά σημαντικές, είναι 
σε μεγάλο βαθμό αυτές που είναι και οικονομικά σημαντικές, περίπου μάλιστα κατά την 
σχετική τους οικονομική βαρύτητα, με μια εξαίρεση: την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 
Είναι βεβαίως προφανής η αιτία της εξαιρέσεως: εθνικοί λόγοι. Αυτό που εδώ μας 
ενδιαφέρει είναι να αναδείξουμε μια δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ κέντρων 
οικονομικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας, όπου η «αιτιότητα» δεν προκαλείται από την 
οικονομική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, αν υπάρχει αυξημένο κρατικό ενδιαφέρον, είναι 
δυνατό και περιοχές χωρίς αρχικά οικονομικά πλεονεκτήματα να καταστούν κέντρα 
ακαδημαϊκού/γνωσιακού ενδιαφέροντος και ελπίζουμε μέσω αυτών, παραγωγής -τόνωσης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων.  Βεβαίως εφ΄ όσον συμπεριλάβουμε και την Ήπειρο στις 
περιοχές αυξημένου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι σε κάποιο βαθμό σωστό, 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα ακόμα λόγο απόκλισης μεταξύ ακαδημαϊκής/ γνωσιακής 
και οικονομικής σημαντικότητας πέραν του εθνικού για την Θράκη. Αν και στην περίπτωση 
της Ηπείρου δεν μπορεί να αποκλειστούν οι εθνικοί λόγοι επίσης(λόγω της μεταπολεμικής 
Αλβανίας), θεωρούμε ότι πρυτάνευσαν κυρίως λόγοι περιφερειακής ανάπτυξης στην ίδρυση 
της. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν21 πολλά ακόμα ΑΕΙ, με το ίδιο σκεπτικό, αλλά ας μας επιτραπεί 
μια παρέκβαση, χωρίς την ίδια επιτυχία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς υπήρξε 
πολυδιάσπαση της έδρας, με αποτέλεσμα την έλλειψη εκείνου του ελάχιστου μεγέθους που 
διευκολύνει τον ακαδημαϊκό βίο και παραγωγή. Κλείνοντας την παρατήρηση μας στο σημείο 
αυτό, επισημαίνουμε δύο λόγους απόκλισης της έδρας μεταξύ οικονομικής και 
ακαδημαϊκής/γνωσιακής παραγωγής: αρχικά λόγους εθνικούς και εν συνεχεία 
περιφερειακής ανάπτυξης. 

 
21 Χρονολογίες ίδρυσης πανεπιστημίων: Αθηνών 1837, Θεσσαλονίκης 1925 Ιωαννίνων 1964, Πατρών 

1966, Κρήτης 1973, ΔΠΘ 1974, Αιγαίου και Ιονίου 1985, Δ. Μακεδονίας 1989, Πελοποννήσου 2003 

και Σ. Ελλάδας 2004 
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Χρονολογίες ίδρυσης πανεπιστημίων: Αθηνών 1837, Θεσσαλονίκης 1925 Ιωαννίνων 1964, 
Πατρών 1966, Κρήτης 1973, ΔΠΘ 1974, Αιγαίου και Ιονίου 1985, Δ. Μακεδονίας 1989, 
Πελοπονήσου 2003 και Σ. Ελλάδας 2004 
 

Πίνακας 2: ΑΕΙ ανά Περιφέρεια 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ          

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ             

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ         

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                   

ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                   

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                       

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ                      

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                   

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                

ΑΤΤΙΚΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ           

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ                     

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                         

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ               

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ              

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                     

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ                     

ΚΡΗΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                      

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ         

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                       

Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακός 
Τομέας (ΕΛΣΤΑΤ) 
 
Καταγραφή σχολών  
Το σύνολο των σχολών των ΑΕΙ είναι 162 (Πίνακας 3). Οι 142 σχολές τοποθετούνται σε 33 ΠΕ 
και 20 σχολές σε συνδυασμό 17 ΠΕ. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδας με την Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που δραστηριοποιείται στις ΠΕ 
Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Σερρών, το  Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας με τη Σχολή 
Μηχανικών που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών που δραστηριοποιείται στις ΠΕ 
Κοζάνης, Καστοριάς  και Γρεβενών, το Πανεπιστήμιο Ιωάννινων με τη Σχολή Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστήμων που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Ιωάννινων και Πρέβεζας, το Ιόνιο 
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Πανεπιστήμιο με τη Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής που 
δραστηριοποιείται στις ΠΕ Κέρκυρας και Κεφαλλήνιας και Ιθάκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών 
με τη  Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Αχαΐας 
και Αιτωλοακαρνανίας ή με την Πολυτεχνική Σχολή που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Αχαΐας 
και Αιτωλοακαρνανίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τη Σχολή Επιστήμων Ανθρώπινης 
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής  που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Αργολίδας και Αρκαδίας, το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας ή 
με τη Σχολή Επιστημών Υγείας που δραστηριοποιείται στις ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου. 
 

Πίνακας 3: Σχολές ΑΕΙ ανά ΠΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 44 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 

ΑΧΑΪΑΣ 8 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 

ΧΑΝΙΩΝ 5 

ΕΒΡΟΥ 4 

ΡΟΔΟΠΗΣ 4 

ΕΥΒΟΙΑΣ 4 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 

ΛΑΡΙΣΑΣ 3 

ΑΡΤΑΣ 3 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 2 

ΚΟΖΑΝΗΣ 2 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2 

ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2 

ΑΧΑΪΑΣ & ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 2 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 

ΔΡΑΜΑΣ 1 

ΞΑΝΘΗΣ 1 

ΚΙΛΚΙΣ & ΣΕΡΡΩΝ 1 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΙΕΡΙΑΣ & ΣΕΡΡΩΝ 1 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΕΡΡΩΝ 1 

ΚΟΖΑΝΗΣ & ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ &ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ & ΛΑΡΙΣΑΣ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ & ΦΩΚΙΔΑΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 

ΧΙΟΥ 1 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 1 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ & ΧΙΟΥ 1 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΝΙΩΝ 1 

ΑΧΑΪΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ 1 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΗΛΕΙΑΣ 1 

Γενικό Άθροισμα 162 

Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακός 
Τομέας (ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Στις τρεις πολυπληθέστερες ΠΕ, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, συγκεντρώνονται 72 
σχολές που αντιστοιχούν στο 45% του συνόλου των σχολών. Στη συντριπτική πλειοψηφία 
των ΠΕ εντοπίζονται σχολές. Οι μόνες ΠΕ χωρίς την  παρουσία σχολών είναι οι ΠΕ Ημαθίας, 
Πέλλας, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Υψηλός αριθμός σχολών εντοπίζονται στις 
ΠΕ  Ιωαννίνων: 7,  Χανίων: 5, και 4 στις Έβρου, Ροδόπης, Ευβοίας και Ρεθύμνου. Αθροίζοντας 
σε επίπεδο περιφερειών, βλέπουμε την Αττική να περιλαμβάνει 44 σχολές και να έπονται η 
Κ. Μακεδονία με 23, η Κρήτη με 15, Δυτική Ελλάδα και η Αν. Μακεδονία και Θράκη με 12, η 
Ήπειρος με 11, η Θεσσαλία 9 και στην συνέχεια με 8 οι Στ. Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η 
Δυτική Μακεδονία, με 5 τα  Ιόνια και το Βόρειο Αιγαίο και με μόλις 2 το Νότιο Αιγαίο. Από τα 
αθροιστικά αυτά στοιχεία σε επίπεδα σχολών, μπορούμε να ισχυροποιήσουμε το 
συμπέρασμα μας για τις Περιφέρειες με ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα, ενώ όπως 
προαναφέραμε  αναδεικνύονται εναργέστερα και οι Περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας, 
ιδίως δε της Ηπείρου, με την ΠΕ των Ιωαννίνων να υπερέχει ξεκάθαρα, κάτι που δεν 
παρατηρείται τόσο ευκρινώς στην περίπτωση της Θεσσαλίας.  
 
Καταγραφή τμημάτων 
Ο συνολικός αριθμός των τμημάτων της επικράτειας είναι 428 ( 

Πίνακας 4). Τα τμήματα των ΑΕΙ εντοπίζονται σε 46 ΠΕ. Οι μόνες ΠΕ χωρίς την παρουσία 
τμημάτων είναι οι ΠΕ Ημαθίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Η ΠΕ με την 
μεγαλύτερη συγκέντρωση τμημάτων είναι η ΠΕ Αττικής (112). Ακολουθούν οι ΠΕ 
Θεσσαλονίκης (67) και Αχαΐας (33). Το 50% των συνολικών τμημάτων της χώρας εντοπίζονται 
στις τρεις προαναφερθείσες ΠΕ οι οποίες αποτελούν και τις πολυπληθέστερες ΠΕ. Διψήφιο 
αριθμό τμημάτων διαθέτουν επίσης οι ΠΕ Ιωαννίνων (19), Ηρακλείου (14), Μαγνησίας & 
Σποράδων (14), Λάρισας (12), Κοζάνης (11) και Ρεθύμνου (10). Οι 9 αυτές ΠΕ (με διψήφιο 
αριθμό τμημάτων) διαθέτουν το 68% των συνολικών τμημάτων της χώρας. Οι υπόλοιπες ΠΕ 
διαθέτουν μονοψήφιο αριθμός τμημάτων ενώ οι ΠΕ με μόνο ένα τμήμα στην επικράτειά τους 
είναι οι ΠΕ Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Κιλκίς, Κυκλάδων, Πιερίας, Πρέβεζας, Τρικάλων 
και Φωκίδας.  
 
Πίνακας 4: Τμήματα ανά ΠΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 112 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67 

ΑΧΑΪΑΣ 33 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 14 

ΛΑΡΙΣΑΣ 12 

ΚΟΖΑΝΗΣ 11 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 

ΡΟΔΟΠΗΣ 9 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8 

ΣΕΡΡΩΝ 8 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7 

ΕΒΡΟΥ 7 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 7 

ΕΥΒΟΙΑΣ 6 

ΧΑΝΙΩΝ 6 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 5 

ΞΑΝΘΗΣ 5 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 

ΧΙΟΥ 4 

ΑΡΤΑΣ 3 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 3 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 3 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 

ΔΡΑΜΑΣ 2 

ΗΛΕΙΑΣ 2 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 2 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 

ΚΙΛΚΙΣ 1 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 

ΠΙΕΡΙΑΣ 1 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 

Γενικό Άθροισμα 428 

  
Αθροίζοντας σε επίπεδο περιφερειών, βλέπουμε την Αττική να περιλαμβάνει 112 

τμήματα και να έπονται η Κ. Μακεδονία με 77, η Δυτική Ελλάδα με 40, η Κρήτη με 32, η 
Θεσσαλία με 31, η  Αν. Μακεδονία και Θράκη με 29, η Ήπειρος με 25, η Δυτική Μακεδονία 
με 22,  η Πελοπόννησος με 19, η Στ. Ελλάδα με 14, με 13 το Βόρειο Αιγαίο, με 10 τα  Ιόνια και 



 

144 
 

με μόλις 4 το Νότιο Αιγαίο. Παρατηρούμε επομένως ότι ακόμα και στο αναλυτικότερο 
επίπεδο των τμημάτων, η αρχική εικόνα σε επίπεδο Περιφερειών διαφοροποιείται ελάχιστα.  
Αν επιχειρήσουμε μια πρώτη κατηγοριοποίηση των ΠΕ, ως προς την παρουσία τμημάτων, 
βλέπουμε την Αττική να καταλαμβάνει μια κατηγορία από μόνη της, την κατηγορία μέγιστης 
ανά ΠΕ πυκνότητας τμημάτων,  ό η Θεσσαλονίκη, την κατηγορία υψηλής, ενώ μπορούμε 
αμέσως μετά να ομαδοποιήσουμε  ως μια τρίτη κατηγορία, μεσαίας πυκνότητας την Αχαΐα 
με τις τρείς δυτικές ΠΕ της  Κρήτης (Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου) αν ληφθούν ως σύνολο 
λόγω σχετικά μικρών αποστάσεων (σε άλλη περίπτωση η ΠΕ Χανίων πρέπει να υποβαθμιστεί 
στην επόμενη κατηγορία, τις δύο ανατολικές ΠΕ  της Θεσσαλίας (Λάρισας και Μαγνησίας) 
πάλι λόγω γειτνίασης, τις τρείς ΠΕ της Θράκης (Έβρου, Κομοτηνής και Ξάνθης) παρομοίως   
και τα Ιωάννινα, ως μια τέταρτη επιπλέον κατηγορία, χαμηλής προς μεσαίας πυκνότητας την 
Κοζάνη, Μεσσηνία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα, Λέσβο και Λήμνο, Εύβοια, Καβάλα 
και Θάσο, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Αρκαδία, Καρδίτσα, Καστοριά και Χίο και  τις υπόλοιπες ΠΕ 
με από 0-3 τμήματα να αποτελούν την Πέμπτη και τελευταία κατηγορία χαμηλής πυκνότητας 
τμημάτων. Εναλλακτικά το σύμπλεγμα Κοζάνης Φλώρινας και Καστοριάς πάλι λόγω σχετικής 
γειτνίασης θα μπορούσε να αναβαθμιστεί στην τρίτη κατηγορία, αλλά λαμβάνοντας 
περισσότερο ποιοτικά στοιχεία υπ΄όψιν επιμένουμε στην αρχική μας κατηγοριοποίηση. Η 
κατάταξη που επιχειρούμε εδώ, όπως θα διαπιστωθεί και στην συνέχεια της ενότητας, 
διατρέχει το σύνολο των επιμέρους αναλυτικών κατηγοριών, με άλλα λόγια αποτελεί ισχυρό 
δείκτη ακαδημαϊκής/ γνωσιακής παραγωγής. Εκτιμούμε ότι η πυκνότητα ανά ΠΕ τμημάτων 
συνδέεται ευθέως με την παρουσία ακαδημαϊκού/γνωσιακού πλεονεκτήματος προς άμεση 
οικονομική/παραγωγική αξιοποίηση και βεβαίως αντιστρόφως η απουσία της, αποτελεί 
μειονέκτημα δύσκολα αντιμετωπίσιμο στο βραχυμεσοχρόνιο διάστημα. Η απουσία αυτή 
δημιουργεί σημαντικό εμπόδιο ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας με έμφαση την 
γνώση(ιδίως με σημαντική συμμετοχή ξεχωριστών δραστηριοτήτων Ε&Α, αν και όχι τόσο 
πολύ αν η γνωσιακή διαδικασία συντελείται κυρίως μέσω της μάθησης μέσω πρακτικής 
εξάσκησης(learning by doing-Arrow, 1971- 1962,  learning in-Chang, Andreoni, 2020).  Σε κάθε 
περίπτωση όμως το ακαδημαϊκό/γνωσιακό αυτό εμπόδιο, είναι δυνατό να υπερβαίνεται αν 
σε γειτνιάζουσα ΠΕ παρέχονται οι σχετικές  υπηρεσίες,  ενώ σε περίπτωση που αυτές είναι 
σχετικά περιορισμένες σε χρόνο και αντικείμενο,  μπορεί να παρέχονται και σε σημαντική 
απόσταση, ενδεχομένως ακόμα και από το εξωτερικό. Σε αυτήν την σχετικά μειοψηφική 
περίπτωση η τοποθεσία της ακαδημαϊκής/γνωσιακής παραγωγής δεν θα αποτελεί, θετικά ή 
αρνητικά συνεισφορά στην οικονομική παραγωγή.  Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να 
υποτιμάται η θετική  επίδραση του παράγοντα της γειτνίασης. Επανερχόμενοι στα θέματα 
της πυκνότητας, παρατηρούμε ότι.  αν αντί για την πυκνότητα ανά ΠΕ εκτιμούσαμε την 
πυκνότητα ανά κάτοικο, η εικόνα θα διαφοροποιούνταν αισθητά. Π.χ. η ΠΕ Θεσσαλονίκης θα 
υπερέβαινε την αντίστοιχη της Αττικής. Εκτιμούμε όμως ότι αυτού του τύπου ο λογισμός δεν 
προσφέρεται για την ανάδειξη των οικονομικών δυνατοτήτων των ΠΕ, όπου εκεί κυριαρχεί η 
συνολική ολιστικά αναδυόμενη εικόνα και όχι ή κατά κεφαλήν, καθώς αυτή επιτρέπει την 
ανάληψη σειράς σύμπλοκων δραστηριοτήτων, που αναγκαστικά αντλούν συνδυαστικά 
δράσεις που γνωσιακά προκύπτουν από ένα μεγάλο εύρος τμημάτων ΑΕΙ. Συνοψίζουμε τα 
ανωτέρω λεχθέντα, καθώς και όσα στην συνέχεια θα εξετασθούν(διδάσκοντες, διδακτορικοί 
και μεταπτυχιακοί φοιτητές, αριθμός δημοσιεύσεων)., στον πίνακα 14 στα συμπεράσματα 
της παρούσας ενότητας  
 
Καταγραφή προσωπικού και φοιτητών 
Το διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες όπου στην πρώτη 
περιλαμβάνεται το διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό και στη 
δεύτερη στην οποία περιλαμβάνεται το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά 
ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το σύνολο της πρώτης 
περίπτωσης είναι 19.063 άτομα και της δεύτερης 2.551 άτομα.  Ο συντριπτικός όγκος των 
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διδακτικού προσωπικού συγκεντρώνεται στις ΠΕ με τον μεγαλύτερο αριθμό σχολών και 
τμημάτων. Έτσι, οι ΠΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας διαθέτουν 12.783 διδακτικό 
προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, που αντιστοιχεί στο  67% του 
συνολικού αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού, και 1.913 διδακτικό προσωπικό που 
διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
που αντιστοιχεί  στο 75% του συνολικού αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού. 

Κατά μέσο όρο οι ΠΕ διαθέτουν 414 διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και 
διδάσκει σε αυτό και 65 διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο 
τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η διάμεσος για τα αντίστοιχα μεγέθη 
είναι 92 άτομα για την πρώτη περίπτωση και 11 και για τη δεύτερη, υποδηλώνοντας με την 
εντυπωσιακή διαφοροποίηση της από τον μέσο την  εξαιρετικά μεγάλη διαφοροποίηση 
μεταξύ των τμημάτων από απόψεως προσωπικού. Με πιο απλά λόγια την παρουσία πολύ 
μεγάλων και πολύ μικρών τμημάτων, γεγονός δηλωτικό της άνισης δυνατότητας παραγωγής 
γνώσης και εν τέλει συμβολής στην οικονομική/παραγωγική ανάπτυξη εν τέλει. Το 
μεγαλύτερο μέγεθος του διδακτικού προσωπικού που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε 
αυτό καθώς και του διδακτικού προσωπικού που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο 
τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος εντοπίζεται στην ΠΕ Αττικής όπου στην 
πρώτη περίπτωση είναι 5.892 και στη δεύτερη 943 άτομα. Αντίθετα, το μικρότερο μέγεθος 
αντιμετωπίζεται στην Ευρυτανία στην πρώτη περίπτωση (4 άτομα) και στη δεύτερη με 
απουσία αντίστοιχου προσωπικού οι ΠΕ Πιερίας, Αργολίδας, Λασιθίου, Κυκλάδων, Πρέβεζας, 
Ευρυτανίας, Κιλκίς, Ζακύνθου και Τρικάλων (Πίνακας 5), σε ΠΕ με άλλα λόγια που ήδη 
εντοπίσαμε ως χαμηλής πυκνότητας τμημάτων. Τώρα πλέον της χαμηλής πυκνότητας 
τμημάτων, προστίθεται και το εξαιρετικά ευάριθμο τους, επιδεινώνοντας την ούτως ή άλλως 
ακαταλληλότητα τους για επιτέλεση ακαδημαϊκού /γνωσιακού έργου και επομένως και του 
με αυτό σχετιζόμενου οικονομικού/παραγωγικού. Επιπροσθέτως παρατηρούμε για τα 
περισσότερα απ’ αυτά και την απουσία μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών με 
συνέπεια την περαιτέρω υποβάθμιση της δυνατότητας επιτέλεσης έργου. 
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Πίνακας 5: Αριθμός φοιτητών, Διδακτικό Προσωπικό, Διδακτορικοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Νομός/Λήξη  ακαδημαϊκού 
έτους 2019/2020 

ΦΟΙΤΗΤEΣ 
(εντός των 
κανονικών 

ετών) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΛΛΑ ΑΝΑΗΚΕΙ ΣΕ ΆΛΛΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή 

ΑΛΛΟΥ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΝΕΟΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕ
Σ ΚΑΙ ΗΔΗ 

ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ 

METAΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΝΕΟΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΗΔΗ ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 93.988 5.892 943 15.246 30.161 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47.527 3.256 784 4.955 11.903 

ΑΧΑΪΑΣ 36.982 3.635 186 2.294 21.880 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.667 673 94 1.576 1.321 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 7.126 439 18 780 1.381 

ΡΟΔΟΠΗΣ 6.680 315 24 913 2.180 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6.311 611 30 827 1.434 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6.098 296 11 454 1.175 

ΧΑΝΙΩΝ 3.747 344 51 297 585 

ΛΑΡΙΣΑΣ 3.364 401 73 599 2.098 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 3.148 191 35 345 578 

ΚΟΖΑΝΗΣ 3.079 252 39 50 487 

ΕΒΡΟΥ 3.065 300 30 525 1.533 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.003 195 6 486 502 

ΞΑΝΘΗΣ 2.999 170 4 306 255 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2.074 99 15 106 66 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2.050 161 14 88 592 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1.939 91 14 232 854 

ΧΙΟΥ 1.913 89 36 190 440 

ΣΕΡΡΩΝ 1.549 222 46 44 789 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 1.423 89 3 48 315 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.279 92 1 193 361 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.211 115 5 118 466 
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Νομός/Λήξη  ακαδημαϊκού 
έτους 2019/2020 

ΦΟΙΤΗΤEΣ 
(εντός των 
κανονικών 

ετών) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΛΛΑ ΑΝΑΗΚΕΙ ΣΕ ΆΛΛΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ Ή 

ΑΛΛΟΥ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΝΕΟΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕ
Σ ΚΑΙ ΗΔΗ 

ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ 

METAΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΝΕΟΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΗΔΗ ΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1.180 159 10 124 985 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 930 130 5   311 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 816 103 14 51 7 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 809 55 3 142 348 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 671 47 2 77 293 

ΕΥΒΟΙΑΣ 635 81 32 27 150 

ΠΙΕΡΙΑΣ 632 23   125 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 568 42  30 95 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 528 87 4 2 67 

ΔΡΑΜΑΣ 527 45 4   155 

ΑΡΤΑΣ 477 71 3 19 16 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 412 36 1     

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 394 32 4   28 

ΗΛΕΙΑΣ 385 50 2     

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 381 50       

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 335 34   16 39 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 251 5 1   
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 201 22   7 102 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 170 4       

ΚΙΛΚΙΣ 150 22       

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 127 22       

ΦΩΚΙΔΑΣ 120 5 4     

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 103 10       

Γενικό Άθροισμα 264.024 19.063 2.551 31.167 84.077 
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Η παραπάνω ιεράρχηση στην οποία η Αττική και η Θεσσαλονίκη κατατάσσονταν στις 3 
πρώτες θέσεις αναφορικά με τον αριθμό του διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και 
διδάσκει σε αυτό διαφοροποιείται εάν εντάξουμε την παράμετρο του πληθυσμού της ΠΕ22 
(Πίνακας 6). Έτσι, με τον προσδιορισμό του διδακτικού προσωπικού ανά κάτοικο ΠΕ η 
κατάταξη των ΠΕ διαφοροποιείται αισθητά. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η 
ΠΕ Αττικής όπου από την πρώτη θέση της ιεράρχησης του απόλυτου αριθμού του διδακτικού 
προσωπικού κατατάσσεται πλέον στην 17η θέση. Συνολικά  22 ΠΕ βελτιώνουν τη θέση τους. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ΠΕ Σάμου & Ικαρίας (16 θέσεις), Γρεβενών (15 θέσεις), 
Φλώρινας (14 θέσεις), Καστοριάς (13 θέσεις), Χίου (11 θέσεις), με 10 θέσεις Ζακύνθου και 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ρεθύμνου (8 θέσεις), Άρτας (7 θέσεις), με 4 θέσεις, Ευρυτανίας, 
Πρέβεζας και Ροδόπης (3 θέσεις), με 2 θέσεις Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λακωνίας, 
Λασιθίου και Λέσβου & Λήμνου και μιας θέσης Αχαΐας, Κιλκίς, Φωκίδας και Χανίων. Καμία 
μεταβολή δε σημειώνεται στις ΠΕ Αργολίδας, Δράμας και Έβρου. 

Αντίθετα σε 21 ΠΕ σημειώνεται επιδείνωση του αντίστοιχου μεγέθους. Στην περίπτωση 
αυτή συγκαταλέγονται οι ΠΕ Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης και 
Τρικάλων με απώλεια 2 θέσεων, Κυκλάδων (3 θέσεις), Κοζάνης και Πιερίας με απώλεια 4 
θέσεων, Ηρακλείου, Καβάλας & Θάσου και Καρδίτσας με απώλεια 6 θέσεων, Ηλείας, 
Μεσσηνίας και Σερρών με απώλεια 7 θέσεων, Δωδεκανήσων, Εύβοιας, Κορινθίας και 
Φθιώτιδας με απώλεια 8 θέσεων, Αιτωλοακαρνανίας (11 θέσεις), Λάρισας (12 θέσεις) και 
Αττικής Σύνολο (16 θέσεις).  Αναλυτικά η ιεράρχηση των ΠΕ ανά θέση σε διδακτικό 
προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό και ανά θέση του διδακτικού 
προσωπικού ανά κάτοικο ΠΕ αποτυπώνεται στον Πίνακα 7. 

Στο σημείο αυτό βεβαίως πρέπει να επιμείνουμε στις παρατηρήσεις μας της σελ. 10  όπου 
σημειώναμε ότι   για την ανάδειξη των οικονομικών δυνατοτήτων των ΠΕ κυριαρχεί η 
συνολική ολιστικά αναδυόμενη εικόνα και όχι ή κατά κεφαλήν, καθώς αυτή επιτρέπει την 
ανάληψη σειράς σύμπλοκων δραστηριοτήτων, που αναγκαστικά αντλούν συνδυαστικά 
δράσεις που γνωσιακά προκύπτουν από ένα μεγάλο εύρος τμημάτων ΑΕΙ. Παρόλα αυτά δεν 
στερούνται  εντελώς σημασίας και τα κατά κεφαλήν μεγέθη. Θεωρούμε δε ότι αυτά 
αναδεικνύουν κατ΄ εξοχήν την σημασία της κρατικής παρέμβασης (ή της απουσίας της 
βεβαίως) για την βελτίωση της σχετικής εικόνας και την διαφοροποίηση της από λοιπές 
μεταβλητές όπως η εν γένει οικονομική δραστηριότητα και ο πληθυσμός.  Στην παραπάνω 
εικόνα διαφοροποίησης προέχει η άσκηση περιφερειακής κρατικής πολιτικής, συνδυαστικά 
με την ενίσχυση των  παραμεθορίων ΠΕ. Βεβαίως όπως τα παρακάνω στοιχεία (Πίνακας 6) 
δείχνουν ότι η διαφοροποίηση αυτή αναφέρεται στην απομείωση της σχετικής θέσης της 
Αττικής και την βελτίωση της αντίστοιχης σειρά υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά δεν 
επεκτείνονται και στην Θεσσαλονίκη και Αχαΐα π.χ. Πρόκειται επομένως κυρίως για ένα 
φαινόμενο αναδιανομής μεταξύ κυρίως της Αττικής και σειράς υποβαθμισμένων ΠΕ, αλλά 
στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν και το φαινόμενο των «ιπτάμενων» 
διδασκόντων, που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Αττική, αλλά 
διδάσκουν σε περιφερειακά ΑΕΙ, που προφανώς περιορίζει την περιφερειακή διάσταση. Εν 
πάση περιπτώσει η όποια δυνατότητα των υποβαθμισμένων και παραμεθόριων ΠΕ για 
συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα έντασης γνώσης καθίσταται  δυνατή, αυτή 
προκύπτει με απόκλιση από τα αγοραία και πληθυσμιακά κριτήρια και μπορεί να αποδοθεί 
στην περιφερειακή και παραμεθόρια κρατική πολιτική που προαναφέραμε ευθέως. Το κατά 
πόσο δικαιολογείται και βάση ποιων κριτηρίων είναι βεβαίως θέμα εκτός του παρόντος, αν 
και εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Μια πολύ πρώτη μας αίσθηση επί του προκειμένου, είναι 
ότι η πολύ μεγάλη διασπορά ανά ΠΕ από την άποψη των διδασκόντων (π.χ. κάτω από το 
0,0010  ή το πολύ 0,0009 ανά κάτοικο).αλλά και των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
σπουδαστών,  καθίσταται σαφώς αντιπαραγωγική, καθώς δεν δημιουργούνται εκείνες οι 

 
22 Απογραφή Πληθυσμού 2011 (Μόνιμος Πληθυσμός) (https://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SAM03/2011) 
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αναγκαίες αθροίσεις/πυκνότητες/ελάχιστα μεγέθη που θα επιφέρουν μοχλεύσεις και 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Θα ήταν ίσως χρήσιμο προς επίρρωση  (η ενδεχομένως 
απόρριψη) των ανωτέρω σκέψεων, να επιχειρηθούν διεθνείς συγκρίσεις, ώστε να ελεγχθεί η 
όποια αξία τους. 

 
Πίνακας 6: Πληθυσμός, Αριθμός Διδακτικό Προσωπικό και Διδακτικό Προσωπικό ανά 

κάτοικο ΠΕ 

ΠΕ  
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ της ΠΕ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / 

κάτοικο 

ΑΧΑΪΑΣ 309.694 3.635 0,0117 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167.901 673 0,0040 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 296 0,0035 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.414 159 0,0031 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.110.551 3.256 0,0029 

ΡΟΔΟΠΗΣ 112.039 315 0,0028 

ΧΑΝΙΩΝ 156.585 344 0,0022 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 203.808 439 0,0022 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 42.859 89 0,0021 

ΕΒΡΟΥ 147.947 300 0,0020 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 611 0,0020 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104.371 195 0,0019 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 103.698 191 0,0018 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.322 87 0,0017 

ΧΙΟΥ 52.674 89 0,0017 

ΚΟΖΑΝΗΣ 150.196 252 0,0017 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 3.828.434 5.892 0,0015 

ΞΑΝΘΗΣ 111.222 170 0,0015 

ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 401 0,0014 

ΣΕΡΡΩΝ 176.430 222 0,0013 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 86.685 92 0,0011 

ΑΡΤΑΣ 67.877 71 0,0010 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31.757 32 0,0010 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 161 0,0010 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 138.687 130 0,0009 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 39.032 36 0,0009 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.544 103 0,0009 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 158.231 115 0,0007 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 50 0,0007 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.759 22 0,0005 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.138 47 0,0005 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 190.988 91 0,0005 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 210.802 99 0,0005 

ΔΡΑΜΑΣ 98.287 45 0,0005 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 97.044 42 0,0004 

ΕΥΒΟΙΑΣ 210.815 81 0,0004 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 57.491 22 0,0004 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.082 55 0,0004 

ΗΛΕΙΑΣ 159.300 50 0,0003 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 118.027 34 0,0003 
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ΠΕ  
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Σ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ της ΠΕ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / 

κάτοικο 

ΚΙΛΚΙΣ 80.419 22 0,0003 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20.081 4 0,0002 

ΠΙΕΡΙΑΣ 126.698 23 0,0002 

ΦΩΚΙΔΑΣ 40.343 5 0,0001 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131.085 10 0,0001 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 5 0,0000 

ΗΜΑΘΙΑΣ 140.611     

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.587     

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.693     

ΠΕΛΛΑΣ 139.680     

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 107.719     

ΣΥΝΟΛΟ 10.816.286 19.063 0,0018 

Πηγή: Στατιστική της Εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της κατηγορίας Πανεπιστημιακός 
Τομέας (ΕΛΣΤΑΤ), Απογραφή πληθυσμού 2011 
 
 

Πίνακας 7: Θέση ΠΕ ανά Αριθμό Διδακτικού Προσωπικού και Διδακτικού Προσωπικού 
ανά κάτοικο ΠΕ 

ΠΕ  

ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΘΕΣΗ κκ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 17 

ΑΧΑΪΑΣ 2 1 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 5 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 2 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 11 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 6 8 

ΛΑΡΙΣΑΣ 7 19 

ΧΑΝΙΩΝ 8 7 

ΡΟΔΟΠΗΣ 9 6 

ΕΒΡΟΥ 10 10 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11 3 

ΚΟΖΑΝΗΣ 12 16 

ΣΕΡΡΩΝ 13 20 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14 12 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 15 13 

ΞΑΝΘΗΣ 16 18 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17 24 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 18 4 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 19 25 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 20 28 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21 27 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 22 33 
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ΠΕ  

ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΘΕΣΗ κκ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23 21 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 24 32 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 25 9 

ΧΙΟΥ 26 15 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27 14 

ΕΥΒΟΙΑΣ 28 36 

ΑΡΤΑΣ 29 22 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 30 38 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 31 29 

ΗΛΕΙΑΣ 32 39 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33 31 

ΔΡΑΜΑΣ 34 34 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 35 35 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 36 26 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37 40 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 38 23 

ΠΙΕΡΙΑΣ 39 43 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40 30 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 41 37 

ΚΙΛΚΙΣ 42 41 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 43 45 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 44 46 

ΦΩΚΙΔΑΣ 45 44 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 46 42 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
 

Οι φοιτητές (εντός των κανονικών ετών φοίτησής τους) για το σύνολο της χώρας είναι 
264.024. Ο μέσος όρος ανά ΠΕ είναι 5.740 ενώ η διάμεσος είναι 1.196. Παρατηρούμε 
επομένως και εδώ την ίδια απόκλιση που καταγράψαμε στην σελ. 11, για την παρουσία πολύ 
μεγάλων και πολύ μικρών μονάδων, έτσι που ο μέσος να αποβαίνει ελάχιστα πληροφορικός.  
Ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών συγκεντρώνεται στην ΠΕ Αττικής (93.988 φοιτητές) και ο 
μικρότερος στην ΠΕ Τρικάλων (103 φοιτητές). Τριψήφιο αριθμό φοιτητών έχουν οι ΠΕ 
Καβάλας & Θάσου (930), Καρδίτσας (816), Κορινθίας (809), Λακωνίας (671), Εύβοιας (635), 
Πιερίας (632), Αργολίδας (568), Καστοριάς (528), Δράμας  (527), Άρτας (477), Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης (412), Γρεβενών (394), Ηλείας (385), Λασιθίου (381), Κυκλάδων (335), Βοιωτίας (251), 
Πρέβεζας (201), Ευρυτανίας (170), Κιλκίς (150), Ζακύνθου (127), Φωκίδας (120) και Τρικάλων 
(103) (Πίνακας 5).  

Το 80% των φοιτητών συγκεντρώνεται στις ΠΕ Αττικής Σύνολο (36%), Θεσσαλονίκης (18%), 
Αχαΐας (14%), Ιωαννίνων (5%), Μαγνησίας & Σποράδων (3%), Ροδόπης (3%) και Ηρακλείου 
(2%). Και πάλι σε σημαντικό βαθμό αναδεικνύονται οι γνωστές ΠΕ  και Περιφέρειες που 
προαναφέραμε. 

Οι διδακτορικοί φοιτητές νεοεισελθόντες και ήδη φοιτούντες στην επικράτεια είναι 
31.167. Η μεγάλη πλειοψηφία βρίσκεται στην ΠΕ Αττικής με 15.246 φοιτητές ενώ οι ΠΕ 
Καβάλας & Θάσου, Πιερίας, Δράμας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Γρεβενών, Ηλείας, Λασιθίου, 
Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Ζακύνθου, Φωκίδας και Τρικάλων δε διαθέτουν διδακτορικούς 
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φοιτητές. Ο μέσος όρος ανά ΠΕ είναι 944 ενώ η διάμεσος είναι 190. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
φοιτητών συγκεντρώνεται στην ΠΕ Αττικής (15.246 φοιτητές) και ο μικρότερος στην ΠΕ 
Καστοριάς (2 φοιτητές). Το 85% των διδακτορικών φοιτητών συγκεντρώνεται στις ΠΕ Αττικής 
Σύνολο (49%), Θεσσαλονίκης (16%), Αχαΐας (7%), Ιωαννίνων (5%), Μαγνησίας & Σποράδων 
(3%), Ροδόπης (3%) και Ηρακλείου (3%) (Πίνακας 5). Και εν σχέσει με τους διδακτορικούς 
φοιτητές σε σημαντικό βαθμό, αναδεικνύονται οι γνωστές ΠΕ και Περιφέρειες που 
προαναφέραμε. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές νεοεισελθόντες και ήδη φοιτούντες στην επικράτεια είναι 
84.077. Οι ΠΕ χωρίς παρουσία μεταπτυχιακών φοιτητών είναι οι Κεφαλληνίας & Ιθάκης, 
Ηλείας, Λασιθίου, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Ζακύνθου, Φωκίδας και Τρικάλων. Ο μέσος 
όρος ανά ΠΕ είναι 2.272 ενώ η διάμεσος είναι 466. Ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών 
συγκεντρώνεται στην ΠΕ Αττικής (30.161 φοιτητές) και ο μικρότερος στην ΠΕ Καρδίτσας (7 
φοιτητές). Το 84% των διδακτορικών φοιτητών συγκεντρώνεται στις ΠΕ Αττικής Σύνολο 
(36%), Θεσσαλονίκης (14%), Αχαΐας (26%), Ιωαννίνων (2%), Μαγνησίας & Σποράδων (2%), 
Ροδόπης (3%) και Ηρακλείου  (2%) (Πίνακας 5). Και εδώ επίσης σε σημαντικό βαθμό 
αναδεικνύονται οι γνωστές ΠΕ και Περιφέρειες που προαναφέραμε. 

 

3.2 Καταγραφή δημοσιεύσεων και αναφορών Scopus κατά ΠΕ 
 
Το σύνολο των δημοσιεύσεων είναι 300.505. η μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιεύσεων 
πραγματοποιείται στις ΠΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης (Πίνακας 8). Πιο συγκεκριμένα στην ΠΕ 
Αττική Σύνολο ο αριθμός των δημοσιεύσεων είναι 143.975 που αντιπροσωπεύει το 47,9% 
των συνολικών δημοσιεύσεων και στη Θεσσαλονίκη ο αντίστοιχος αριθμός είναι 52.617 που 
το αντιπροσωπεύει το 17,5 %. Ο μέσος όρος δημοσιεύσεων ανά ΠΕ είναι 5.892 ενώ η 
διάμεσος είναι 318. Ο μεγαλύτερος αριθμός δημοσιεύσεων σημειώνεται στην ΠΕ Αττικής 
(143.975 δημοσιεύσεις) και ο μικρότερος στην ΠΕ Κιλκίς (3 δημοσιεύσεις). 

Το 88% των δημοσιεύσεων πραγματοποιείται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Πιο 
συγκεκριμένα η Αττική Σύνολο (143.975) αντιπροσωπεύει το 47,9%, η Θεσσαλονίκη (52.617) 
το 17,5%, το Ηράκλειο (24.489) το 8,1%, η Αχαΐα (22.495) το 7,5%, τα Ιωάννινα (14.543) το 
4,8% και η Λάρισα (7.230) το 2,4%. Πέρα από τις ΠΕ με την υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού 
μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων παρατηρείται επίσης σε ΠΕ με είτε αυξημένο αριθμό 
ιδρυμάτων είτε πανεπιστημιακών νοσοκομείων όπως οι ΠΕ Έβρου (5.208) που 
αντιπροσωπεύει το 1,7%, Μαγνησίας & Σποράδων (4.597) με το 1,5%, Χανίων (4.167) με 1,4% 
και Ξάνθης (3.073) με 1,0%. Όλες οι υπόλοιπες ΠΕ συμμετέχουν με μονοψήφια ποσοστά στο 
συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων. Η μόνη ΠΕ με μονοψήφιο αριθμό δημοσιεύσεων, πέρα 
από την ΠΕ Κιλκίς (3 δημοσιεύσεις) είναι  η ΠΕ Αργολίδας (8 δημοσιεύσεις). Χαμηλές 
επιδόσεις επίσης, σε διψήφιο αριθμό, παρουσιάζουν επίσης οι ΠΕ Λασιθίου (93), Πέλλας 
(73), Βοιωτίας (68), Πιερίας (61), Θεσπρωτίας (57), Ηλείας (34), Γρεβενών (26), Πρέβεζας (26), 
Λευκάδας (20), Ευρυτανίας (12) και Φωκίδας (11). Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης πως όλες 
οι ΠΕ παρουσιάζουν δημοσιεύσεις. Και εδώ αναδεικνύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ίδια 
εικόνα με την κατηγοριοποίηση των ΠΕ ανά πυκνότητα τμημάτων με εμφανή την 
διαφοροποίηση στις 5 επιμέρους ομάδες που εκεί επιχειρήσαμε. 

Η κατάταξη των περιοχών αναφορικά με τον αριθμό των δημοσιεύσεων διαφοροποιείται 
στην περίπτωση που ληφθεί υπόψη  ο πληθυσμός των ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή σε 23 ΠΕ  
παρατηρείται επιδείνωση της θέσης τους στην ιεραρχία των δημοσιεύσεων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν οι ΠΕ Δωδεκανήσων και Ευβοίας που μειώνονται κατά 8 θέσεις,  
Αιτωλοακαρνανίας (-6 θέσεις), Ηλείας, Ημαθίας, Μεσσηνίας και Πέλλας που μειώνονται κατά 
5 θέσεις, Αττικής Σύνολο, Κορινθίας και Πιερίας που μειώνονται κατά 4 θέσεις, Βοιωτίας, 
Κοζάνης, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Σερρών και Φθιώτιδας που μειώνονται κατά 3 
θέσεις, Θεσσαλονίκης και Κυκλάδων που μειώνονται κατά 2 θέσεις, Καβάλας & Θάσου, 
Λέσβου & Λήμνου, Πρέβεζας, Ροδόπης και Τρικάλων που μειώνονται κατά 1 θέση.  
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Από την άλλη 21 ΠΕ βελτιώνουν την θέση τους με την ενσωμάτωση της παραμέτρου του 
πληθυσμού. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν οι ΠΕ Αχαΐας, Έβρου, Ηρακλείου, Κέρκυρας, 
Φωκίδας και Χανίων που βελτιώνονται στην κατάταξη κατά μία θέση, Αρκαδίας και Λακωνίας 
που βελτιώνονται κατά 2 θέσεις, Γρεβενών και Ξάνθης που βελτιώνονται κατά 3 θέσεις, 
Άρτας, Ιωαννίνων και Χίου που βελτιώνονται κατά 4 θέσεις, Ευρυτανίας και Θεσπρωτίας που 
βελτιώνονται κατά 5 θέσεις, Λευκάδας και Σάμου & Ικαρίας που βελτιώνονται κατά 6 θέσεις, 
Ζακύνθου και Καστοριάς που βελτιώνονται κατά 7 θέσεις, Φλώρινας με αύξηση 8 θέσεων και 
Κεφαλληνίας & Ιθάκης με αύξηση 9 θέσεων.  

Τέλος, σε 7 ΠΕ δε σημειώνεται καμία διαφοροποίηση στην αντίστοιχη ιεράρχηση. Στην 
περίπτωση αυτή ανήκουν οι ΠΕ Αργολίδας, Δράμας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λασιθίου, Ρεθύμνου 
και Χαλκιδικής. Αναλυτικά η θέση των ΠΕ στις δύο ιεραρχήσεις, αριθμό δημοσιεύσεων και 
δημοσιεύσεις ανά κάτοικο ΠΕ, αποτυπώνονται στον Πίνακας 9.
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Πίνακας 8: Δημοσιεύσεις (αριθμός, %, ανά κάτοικο), Πληθυσμός ανά ΠΕ 

ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
% ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΩΝ 

Σωρευτικό % 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ κκ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 143.975 47,9  3.828.434 0,038 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52.617 17,5 65,4 1.110.551 0,047 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.489 8,1  305.490 0,080 

ΑΧΑΪΑΣ 22.495 7,5  309.694 0,073 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.543 4,8 85,8 167.901 0,087 

ΛΑΡΙΣΑΣ 7.230 2,4  284.325 0,025 

ΕΒΡΟΥ 5.208 1,7  147.947 0,035 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 4.597 1,5  203.808 0,023 

ΧΑΝΙΩΝ 4.167 1,4  156.585 0,027 

ΞΑΝΘΗΣ 3.073 1,0 93,8 111.222 0,028 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 2.273 0,8  103.698 0,022 

ΚΟΖΑΝΗΣ 1.555 0,5  150.196 0,010 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.364 0,5  210.802 0,006 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.176 0,4  85.609 0,014 

ΡΟΔΟΠΗΣ 1.122 0,4  112.039 0,010 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 1.022 0,3  42.859 0,024 

ΧΙΟΥ 1.014 0,3  52.674 0,019 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.002 0,3  113.544 0,009 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 825 0,3  86.685 0,010 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 774 0,3  131.085 0,006 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 643 0,2  104.371 0,006 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 637 0,2  138.687 0,005 

ΣΕΡΡΩΝ 550 0,2  176.430 0,003 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 467 0,2  159.954 0,003 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 463 0,2  158.231 0,003 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 318 0,1  190.988 0,002 
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ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 
% ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΕΩΝ 

Σωρευτικό % 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ κκ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 309 0,1  89.138 0,003 

ΑΡΤΑΣ 290 0,1  67.877 0,004 

ΕΥΒΟΙΑΣ 278 0,1  210.815 0,001 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 239 0,1  51.414 0,005 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 231 0,1  145.082 0,002 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  216 0,1  107.719 0,002 

ΔΡΑΜΑΣ 195 0,1  98.287 0,002 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 180 0,1  118.027 0,002 

ΗΜΑΘΙΑΣ 129 0,0  140.611 0,001 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 121 0,0  39.032 0,003 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 117 0,0  40.759 0,003 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 109 0,0  50.322 0,002 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 93 0,0  75.381 0,001 

ΠΕΛΛΑΣ 73 0,0  139.680 0,001 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 68 0,0  117.920 0,001 

ΠΙΕΡΙΑΣ 61 0,0  126.698 0,000 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 57 0,0  43.587 0,001 

ΗΛΕΙΑΣ 34 0,0  159.300 0,000 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26 0,0  31.757 0,001 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 26 0,0  57.491 0,000 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 20 0,0  23.693 0,001 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 12 0,0  20.081 0,001 

ΦΩΚΙΔΑΣ 11 0,0  40.343 0,000 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8 0,0  97.044 0,000 

ΚΙΛΚΙΣ 3 0,0  80.419 0,000 

ΣΥΝΟΛΟ 300.505 100,0  10.816.286 0,028 

Πηγή: Scopus, Απογραφή πληθυσμού 
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Πίνακας 9: Ιεράρχηση ΠΕ ανά Αριθμό δημοσιεύσεων και Δημοσιεύσεων ανά κάτοικο 

ΠΕ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ανά ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 5 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 4 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 2 

ΑΧΑΪΑΣ 4 3 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 1 

ΛΑΡΙΣΑΣ 6 9 

ΕΒΡΟΥ 7 6 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8 11 

ΧΑΝΙΩΝ 9 8 

ΞΑΝΘΗΣ 10 7 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 11 12 

ΚΟΖΑΝΗΣ 12 15 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13 19 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14 14 

ΡΟΔΟΠΗΣ 15 16 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 16 10 

ΧΙΟΥ 17 13 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 18 18 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 19 17 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 21 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21 20 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 22 23 

ΣΕΡΡΩΝ 23 26 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24 29 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 25 28 
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 26 34 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 27 25 

ΑΡΤΑΣ 28 24 

ΕΥΒΟΙΑΣ 29 37 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 30 22 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 31 35 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 32 32 

ΔΡΑΜΑΣ 33 33 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 34 36 

ΗΜΑΘΙΑΣ 35 40 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 36 27 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 37 30 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 38 31 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 39 39 

ΠΕΛΛΑΣ 40 45 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 41 44 

ΠΙΕΡΙΑΣ 42 46 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43 38 

ΗΛΕΙΑΣ 44 49 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 45 42 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 46 47 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 47 41 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 48 43 

ΦΩΚΙΔΑΣ 49 48 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 50 50 

ΚΙΛΚΙΣ 51 51 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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3.3. Συμπεράσματα και οικονομική επίδοση των ΠΕ 
 
Κατά κύριο λόγο η υψηλή παρουσία των διαστάσεων που εξετάστηκαν συγκεντρώνονται σε 
περιοχές όπου εντοπίζονται και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας και όπου 
αντιστοίχως αναπτύσσεται η σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα. Οι ΠΕ που 
ακολουθούν οι οποίες και έχουν μεγάλα αστικά κέντρα ιεραρχούνται στο 1/3 των 
υψηλότερων θέσεων της κατάταξης ανά διάσταση της εκπαίδευσης. Αναλυτικά, σε Αριθμό 
Τμημάτων, Αριθμό Δημοσιεύσεων, Δημοσιεύσεις ανά κάτοικο, Διδακτικό Προσωπικό που 
ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό και Διδακτικό Προσωπικό ανά κάτοικο Πίνακας 11. Η 
ΠΕ Αττικής Σύνολο λαμβάνει την 1η, 1η, 5η, 1η και 17η θέση, η Αχαΐας την 3η, 4η, 3η, 2η και 1η 
θέση, η Έβρου την 14η, 7η, 6η, 10η, 10η θέση, η Ηρακλείου την 5η, 3η, 2η, 5η και 11η θέση, η 
Θεσσαλονίκης την 2η, 2η, 4η, 3η και 5η θέση, η Ιωαννίνων την 4η, 5η, 1η, 4η και 2η θέση, η 
Λάρισας την 7η, 6η, 9η, 7η και 19η θέση, η Μαγνησίας & Σποράδων την 6η, 8η, 11η, 6η και 8η 
θέση, η Ξάνθης την 20η, 10η, 7η, 16η και 18η θέση, η Ρεθύμνου την 9η, 14η, 14η, 11η και 3η θέση, 
η Ροδόπης την 10η, 15η, 16η, 9η και 6η θέση και η Χανίων την 18η, 9η, 8η, 8η και 7η θέση 
αντίστοιχα και ανταποκρίνονται στην κατάταξη του Πίνακα 5 για τις τρείς υψηλότερες 
βαθμίδες του με την Κοζάνη να έπεται ελαφρώς ( 8η, 12η, 15η, 12η και 16η θέση). 

Οι συγκεκριμένες ΠΕ που μοιράζονται είτε το κοινό χαρακτηριστικό των μεγάλων αστικών 
κέντρων (Αθήνα , Θε/νίκη, Αχαΐα), είτε των με  εθνικό ενδιαφέρον περιοχών (Θράκη), είτε 
των επιτυχημένων εγχειρημάτων δημιουργίας περιφερειακών πανεπιστημίων (Ιωάννινα, 
Κρήτη- Λαμπριανίδης 1993α, 1993β, Labrianidis 1995), αποτελούν τις ΠΕ που προπορεύονται 
στις επιδόσεις των εξεταζόμενων διαστάσεων της εκπαίδευσης. Η λειτουργία πολλών σχολών 
και τμημάτων στην επικράτειά τους κάτι που συνεπάγεται παράλληλα τον αυξημένο αριθμό 
διδακτικού προσωπικού και μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών, αλλά και παρουσία 
άλλων φορέων όπως πανεπιστημιακά νοσοκομεία δημόσια και μη (π.χ. Γενικό κρατικό 
νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά Αγ. Παντελεήμων, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης ή ιδιωτικά π.χ. Όμιλος Ευρωκλινικής), μουσεία, ερευνητικοί οργανισμοί 
(π.χ. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών 
Επιστημών «Aλ. Φλέµινγκ», Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Γενικό Χημείο του Κράτους, 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικός 
Αγροτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»), ή μεγάλες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια, 
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης), αποτελούν τις βασικές αιτίες της 
αυξημένης παρουσίας των δημοσιεύσεων (τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ανά κάτοικο 
ΠΕ).  

Από την άλλη θα πρέπει να σημειωθεί πως η ύπαρξη μεγάλων αστικών κέντρων στην 
επικράτεια μιας ΠΕ δεν μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο κανόνα για τη θετική συσχέτιση 
είτε μεγάλου αριθμού τμημάτων είτε δημοσιεύσεων. Οι ΠΕ που ακολουθούν ενώ περιέχουν 
μεγάλα αστικά κέντρα ιεραρχούνται σε χαμηλές θέσεις σε τουλάχιστον δύο από τις 
διαστάσεις της εκπαίδευσης. Αναλυτικά, σε Αριθμούς Τμημάτων, Αριθμούς Δημοσιεύσεων, 
Δημοσιεύσεις ανά κάτοικο, Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό 
και Διδακτικό Προσωπικό ανά κάτοικο. Η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας λαμβάνει την 13η, 13 η, 19 η, 
22 η, και 33η θέση, η Ευβοίας την 17η, 29 η, 37 η, 28 η και 36 η θέση, η Μεσσηνίας την 11 η, 24 η, 
29η, 17 η  και 24η θέση,  η Πιερίας την 43 η, 42 η, 46 η, 39 η και 43η θέση, η Σερρών την 12 η, 23 η, 
26η, 13 η και 20η θέση και η Τρικάλων την 45 η, 20 η, 21 η, 43η και 45η θέση αντίστοιχα. Η 
κατάσταση αυτή ίσως οφείλεται στην αλόγιστη διασπορά περιφερειακών πανεπιστημίων, 
καθώς κατακερμάτισε και υπερεξέτεινε την παρουσία σχολών, αλλά ιδίως τμημάτων ανά την 
επικράτεια, με αποτέλεσμα αυτά να μην μπορούν να επιφέρουν εκείνες τις αναγκαίες 
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οικονομίες κλίμακας/εύρους, με άλλα λόγια να μην διαθέτουν την αναγκαία συγκέντρωση 
για να μοχλευτεί η ακαδημαϊκή /γνωσιακή παραγωγή (Λαμπριανίδης 1993α,  1993β, 
Labrianidis 1995). Αν η οπωσδήποτε βιαστικά διατυπωμένη αυτή θέση, περιέχει στοιχεία 
αλήθειας, θα πρέπει να οδηγήσει την πολιτεία σε προβληματισμό, καθώς διαφαίνεται μια 
αρχική επιτυχημένη απόπειρα περιφερειακής ανάπτυξης (π.χ. Ιωάννινα) που στην συνέχεια 
και ιδίως στις πλέον πρόσφατες ενέργειες της (π.χ. Μεσσηνίας, Ευβοίας) λειτουργεί πολύ 
λιγότερο.   

Αναφορικά με τη σχέση οικονομικής επίδοσης των ΠΕ, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω 
του κκ ΑΕΠ23 (Πίνακας 10), φαίνεται πως σε ένα  μέρος των ΠΕ(λίγο λιγότερο από το 50%) η 
σχέση οικονομικής επίδοσης και εξεταζόμενων διαστάσεων της εκπαίδευσης είναι θετική. 
Για παράδειγμα, 8 από τις 17 ΠΕ των οικονομικά ισχυρότερων περιοχών (το 1/3 δηλαδή των 
συνολικών ΠΕ), οι Αρκαδίας (5η θέση στο κκ ΑΕΠ), Αττικής Σύνολο (1η θέση στο κκ ΑΕΠ), 
Θεσσαλονίκης (14η θέση στο κκ ΑΕΠ), Κέρκυρας (9η θέση στο κκ ΑΕΠ), Κοζάνης (10η θέση στο 
κκ ΑΕΠ), Λάρισας (15η θέση στο κκ ΑΕΠ), Ρεθύμνου (16η θέση στο κκ ΑΕΠ) και Χανίων (13η 
θέση στο κκ ΑΕΠ) παρουσιάζουν αυξημένες επιδόσεις στις εξεταζόμενες ακαδημαϊκές/ 
γνωσιακές διαστάσεις. Οι υπόλοιπες όμως 9 ΠΕ   οικονομικά ισχυρότερων ΠΕ Αργολίδας (12η 
θέση στο κκ ΑΕΠ), Βοιωτίας (2η θέση στο κκ ΑΕΠ), Δωδεκανήσων (7η θέση στο κκ ΑΕΠ), 
Ζακύνθου (4η θέση στο κκ ΑΕΠ), Καβάλας & Θάσου (17η θέση στο κκ ΑΕΠ), Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης (11η θέση στο κκ ΑΕΠ), Κυκλάδων (3η θέση στο κκ ΑΕΠ) Λασιθίου (6η θέση στο κκ ΑΕΠ) 
και Φλώρινας (8η θέση στο κκ ΑΕΠ) δεν χαρακτηρίζονται από αυξημένες επιδόσεις στις 
εξεταζόμενες διαστάσεις της εκπαίδευσης. Βεβαίως ακόμα και μια απλή παρατήρηση αρκεί 
για να φανεί η σχέση οικονομικής επίδοσης και τουρισμού (της λεγομένης και βαριάς 
βιομηχανίας της χώρας και σε κάθε περίπτωση της πιθανώς σημαντικότερης) και παράλληλα 
η απουσία σύνδεσης του με την γνωσιακή διάσταση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως, με μόνη εξαίρεση την ΠΕ Ιωαννίνων, οι ΠΕ Αττικής 
Σύνολο, Αχαΐας, Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης που συγκεντρώνουν τις καλύτερες επιδόσεις 
στις διαστάσεις της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα και με ισχυρή οικονομική 
επίδοση.  Η περίπτωση των Ιωαννίνων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς από 
ακαδημαϊκή γνωσιακή άποψη αποτελεί επιτυχημένη περίπτωση χωρίς αμφιβολία,  παρ΄ όλα 
αυτά δεν φαίνεται να οδηγείται και σε αντίστοιχη οικονομική επίδοση. Συνοδευτικά 
μπορούμε να αναφερθούμε και στις περιπτώσεις της Θράκης εν γένει αλλ΄ ιδίως της Ξάνθης 
και Κομοτηνής, με την επιφύλαξη όμως της μουσουλμανικής μειονότητας να δρα ως 
ανεξάρτητος διαταρακτικός παράγων της σχέσης μεταξύ γνώσης και οικονομίας.  Τείνουμε 
να αποδώσουμε την ανωτέρω αναντιστοιχία, ιδιαίτερα αισθητή στην ΠΕ  Ιωαννίνων, στην 
γενικότερα χαμηλή δυνατότητα απορρόφησης  ακαδημαϊκής/γνωσιακής παραγωγής από την 
οικονομική παραγωγή στην χώρα(θα επανέλθουμε επ΄ αυτού και παρακάτω). Αν 
αποδεχθούμε ως ορθή αυτήν την αδυναμία, είναι μάλλον πιθανότερο πλέον να 
περιγράψουμε και τις περιπτώσεις της Αττικής, Θες/νίκης, Αχαΐας και Ηρακλείου 
περισσότερο ως απλές συσχετίσεις και όχι ως αιτιώδεις σχέσεις (από την ακαδημαϊκή 
/γνωσιακή προς την οικονομική) Αναλυτικά η κατάταξη των ΠΕ ανά Αριθμό Τμημάτων, 
Δημοσιεύσεων και Διδακτικό Προσωπικό, Δημοσιεύσεις και Διδακτικό Προσωπικό ανά 
κάτοικο και κκ ΑΕΠ αποτυπώνεται στον Πίνακας 11. 
 

Πίνακας 10: κκ ΑΕΠ ανά ΠΕ, 2019 

ΠΕ  κκ ΑΕΠ (2019) 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 23.341 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23.228 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22.779 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 19.250 

 
23 κκ ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL57/-) 
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ΠΕ  κκ ΑΕΠ (2019) 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 18.454 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16.727 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 16.267 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16.134 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15.859 

ΚΟΖΑΝΗΣ 15.783 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 15.562 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15.506 

ΧΑΝΙΩΝ 15.214 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.590 

ΛΑΡΙΣΑΣ 14.571 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14.325 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 14.202 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ) 14.107 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14.093 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.056 

ΕΥΒΟΙΑΣ 13.725 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13.554 

ΑΧΑΪΑΣ 13.423 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13.155 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.099 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12.942 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 12.836 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12.812 

ΠΕΛΛΑΣ 12.432 

ΕΒΡΟΥ 12.342 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 12.088 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.974 

ΑΡΤΑΣ 11.899 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11.830 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.560 

ΚΙΛΚΙΣ 11.465 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 11.402 

ΗΛΕΙΑΣ 11.381 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 11.380 

ΠΙΕΡΙΑΣ 11.331 

ΗΜΑΘΙΑΣ 11.310 

ΦΩΚΙΔΑΣ 11.187 

ΧΙΟΥ 10.943 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10.856 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10.735 

ΣΕΡΡΩΝ 10.525 

ΡΟΔΟΠΗΣ 10.517 

ΔΡΑΜΑΣ 10.441 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 10.291 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9.844 

ΞΑΝΘΗΣ 9.803 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί,: Περιφερειακοί Λογαριασμοί ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 11: Θέση ΠΕ ανά Αριθμό Τμημάτων, Δημοσιεύσεων  και Διδακτικό Προσωπικό, Δημοσιεύσεις(ταξινόμηση του πίνακα ως προς αυτές) και 
Διδακτικό Προσωπικό ανά κάτοικο, κκ ΑΕΠ. Όλοι αριθμοί αναφέρονται σε ιεραρχική ταξινόμηση και όχι σε απολύτα ποσά 

ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟ 
κκ ΑΕΠ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 5 1 4 2 32 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 2 5 11 20 

ΑΧΑΪΑΣ 3 4 3 2 1 23 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 4 3 5 14 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 5 1 17 1 

ΕΒΡΟΥ 14 7 6 10 10 30 

ΞΑΝΘΗΣ 20 10 7 16 18 51 

ΧΑΝΙΩΝ 18 9 8 8 7 13 

ΛΑΡΙΣΑΣ 7 6 9 7 19 15 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 30 16 10 25 9 37 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 6 8 11 6 8 25 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 16 11 12 15 13 39 

ΧΙΟΥ 26 17 13 26 15 43 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 14 14 11 3 16 

ΚΟΖΑΝΗΣ 8 12 15 12 16 10 

ΡΟΔΟΠΗΣ 10 15 16 9 6 47 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23 19 17 23 21 5 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 18 18 21 27 44 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13 13 19 22 33 34 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 21 20 14 12 9 
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ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟ 
κκ ΑΕΠ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45 20 21 43 45 35 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 22 30 22 18 4 8 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 19 22 23 19 25 17 

ΑΡΤΑΣ 27 28 24 29 22 33 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29 27 25 33 31 26 

ΣΕΡΡΩΝ 12 23 26 13 20 46 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 35 36 27 36 26 11 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 21 25 28 20 28 22 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11 24 29 17 24 27 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40 37 30 40 30 4 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 25 38 31 27 14 45 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   32 32 47 47 18 

ΔΡΑΜΑΣ 33 33 33 34 34 48 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 28 26 34 24 32 7 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 36 31 35 30 38 19 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42 34 36 37 40 3 

ΕΥΒΟΙΑΣ 17 29 37 28 36 21 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   43 38 48 48 28 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 37 39 39 31 29 6 

ΗΜΑΘΙΑΣ   35 40 49 49 41 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ   47 41 50 50 24 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32 45 42 38 23 50 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 39 48 43 46 42 49 
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ΠΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΟ 
κκ ΑΕΠ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38 41 44 44 46 2 

ΠΕΛΛΑΣ   40 45 51 51 29 

ΠΙΕΡΙΑΣ 43 42 46 39 43 40 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 44 46 47 41 37 31 

ΦΩΚΙΔΑΣ 46 49 48 45 44 42 

ΗΛΕΙΑΣ 34 44 49 32 39 38 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 31 50 50 35 35 12 

ΚΙΛΚΙΣ 41 51 51 42 41 36 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συντελεστής γραμμικής Συσχέτισης του Pearson 
μεταξύ του αριθμού των δημοσιεύσεων και του αριθμού τμημάτων, διδακτορικών φοιτητών 
και κατά κεφαλή ΑΕΠ των ΠΕ. Σύμφωνα με τον Πίνακας 12 ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε 
επίπεδο ΠΕ σχετίζεται ισχυρά θετικά/σχεδόν ταυτίζεται με το διδακτικό προσωπικό, με 
τους διδακτορικούς φοιτητές και με τον αριθμό των τμημάτων ανά ΠΕ (>0,9). Ενώ, με το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ σημειώνεται χαμηλή θετική συσχέτιση (0,4).  

Αντίθετα, η σχέση δημοσιεύσεων (αλλά και των στενά σχετιζόμενων μαζί τους, 
διδακτικού προσωπικού, διδακτορικών φοιτητών και αριθμού τμημάτων) ως 
αντιπροσωπευτικές της ακαδημαϊκής /γνωσιακής παραγωγής, με το κατά κεφαλή ΑΕΠ, με 
άλλα λόγια την οικονομική παραγωγή,  δείχνει μια θετική μεν συσχέτιση όπως αναμένεται 
από την θεωρία, αλλά σε κάθε περίπτωση χαμηλή (0,4) αναδεικνύοντας σαφέστατα ένα 
κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Με δεδομένο πως είναι πια 
κοινά παραδεκτό πως ο κόσμος  μας είναι σε διαδικασία μετάβασης προς την διεθνώς 
αναδυόμενη  «οικονομία και κοινωνία της γνώσης» και είναι βεβαίως εξ ίσου σαφές ότι οι 
βραδυπορούντες θα βρουν τις πύλες του παραδείσου κλειστές, η χώρα μας -με την χαμηλή 
συσχέτιση που παρατηρούμε μεταξύ γνώσης και ΑΕΠ- κινδυνεύει να είναι στις εκτός των 
πυλών ευρισκόμενες με πολύ δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.  

Και δυστυχώς τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμα χειρότερα. Ο σχετικά σημαντικός 
αριθμός δημοσιεύσεων που επιτυγχάνουν πολλές ΠΕ της χώρας, δυστυχώς δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι σχετίζεται καίρια με την οικονομική τους δραστηριότητα. Και τούτο 
διότι σε σημαντικό  βαθμό, οι δημοσιεύσεις σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
προγράμματα που, σε μεγάλο βαθμό, αντανακλούν προτεραιότητες των μεγάλων 
πλεονασματικών χωρών που εισφέρουν και τα σχετικά κονδύλια και συνεπώς δεν σχετίζονται 
ιδιαίτερα με τις εγχώριες οικονομικές δραστηριότητες. Καθώς η επίτευξη οικονομικών 
αποτελεσμάτων στην χώρα πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό, χωρίς την παρεμβολή του 
γνωσιακού παράγοντα (π.χ. μέσω του τουρισμού, των κατασκευών και των μεταφορών), οι 
προοπτικές διαγράφονται ζοφερές, χωρίς μια θεμελιώδη μετατόπιση προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Στην περίπτωση που αυτή επιχειρηθεί, ακόμα και αν δεν παρατηρηθεί 
σημαντική άνοδος των δημοσιεύσεων, και η απλή αναδιευθέτηση της προέλευσής τους από 
τις μεγάλες χώρες και επιχειρήσεις του εξωτερικού (έστω και μερική) προς το εσωτερικό θα 
αυξήσει τις διασυνδέσεις της οικονομίας μας με την ακαδημαϊκή /γνωσιακή μας παραγωγή, 
καθώς και με την αναδυόμενη διεθνώς «οικονομία της γνώσης» και θα επιτρέψει στην χώρα 
την παράκαμψη της λεγομένης «παγίδας του μέσου εισοδήματος». Για να επιτευχθεί αυτό 
πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και παραγωγική ανασυγκρότηση με στόχο την 
γνωσιακά/οικονομικά περισσότερο αυτόνομη ανάπτυξη. Ευτυχώς, εφ΄ όσον ο σχεδιασμός 
αυτός επιτευχθεί, θα έχει στην διάθεση του μια αξιόλογη ακαδημαϊκή /γνωσιακή προσφορά 
(ιδίως στον τομέα του ανθρωπίνου κεφαλαίου) που κατάφερε να συντηρηθεί στα χρόνια της 
κρίσης (αλλά και προγενέστερα) έστω και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ εν τη απουσία 
της τίποτα δεν θα μπορούσε να υπάρξει, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.  
 

Πίνακας 12: Συντελεστές συσχέτισης Pearson 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

κατά 
κεφαλή 

ΑΕΠ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

0,92 0,40 0,99 0,97 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
 

Εξετάζοντας τον Αριθμό Δημοσιεύσεων ανά Διδακτικό προσωπικό ανά ΠΕ παρατηρούμε 
πως ενώ μέσα στην πρώτη δεκάδα κατατάσσονται ΠΕ με ισχυρή παρουσία τμημάτων και 
διδακτικού προσωπικού, όπως Αττική, Θεσσαλονίκη Ιωάννινα, Έβρος, Λάρισα, Ηράκλειο, 
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Ξάνθη οι υπόλοιπες ΠΕ της πρώτης δεκάδας, Τρίκαλα, Αιτωλοακαρνανία και Βοιωτία, δεν 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες επιδόσεις στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαστάσεις. Η 
συγκεκριμένη διάσταση, των Δημοσιεύσεων ανά Διδακτικό προσωπικό, βελτιώνει επίσης τη 
θέση των ΠΕ Δράμας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Κυκλάδων, Ζακύνθου.  Στις περιπτώσεις δηλαδή 
αυτές ενώ δεν παρουσιάζουν μεγάλα μεγέθη σε σύγκριση με άλλες ΠΕ καταγράφουν υψηλή 
εκροή δημοσιεύσεων ανά διδακτικό προσωπικό.  Όπως όμως αναφέραμε και στην αρχή της 
παρούσας ενότητας, παρά την όποια σημασία των κατά κεφαλήν μεγεθών, είναι τα απόλυτα 
μεγέθη που αποφασιστικά καθορίζουν τις δυνατότητες γνωσιακής αναβάθμισης της χώρας 
η ύπαρξη δηλαδή μιας κρίσιμης μάζας. 
 

Πίνακας 13: Δημοσιεύσεις ανά Διδακτικό Προσωπικό 

Α/Α 
ΠΕ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 77,4 

2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40,1 

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 24,4 

4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21,6 

5 ΞΑΝΘΗΣ 18,1 

6 ΛΑΡΙΣΑΣ 18,0 

7 ΕΒΡΟΥ 17,4 

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16,2 

9 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13,8 

10 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13,6 

11 ΧΑΝΙΩΝ 12,1 

12 ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 11,9 

13 ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 11,5 

14 ΧΙΟΥ 11,4 

15 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 10,5 

16 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9,7 

17 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 9,0 

18 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6,6 

19 ΑΧΑΪΑΣ 6,2 

20 ΚΟΖΑΝΗΣ 6,2 

21 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5,3 

22 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5,3 

23 ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 4,9 

24 ΔΡΑΜΑΣ 4,3 

25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4,2 

26 ΑΡΤΑΣ 4,1 

27 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4,0 

28 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4,0 

29 ΡΟΔΟΠΗΣ 3,6 

30 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 3,5 

31 ΕΥΒΟΙΑΣ 3,4 

32 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 3,4 

33 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,3 

34 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3,0 

35 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2,9 

36 ΠΙΕΡΙΑΣ 2,7 

37 ΣΕΡΡΩΝ 2,5 
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38 ΦΩΚΙΔΑΣ 2,2 

39 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,9 

40 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1,5 

41 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,3 

42 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,2 

43 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0,8 

44 ΗΛΕΙΑΣ 0,7 

45 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0,2 

46 ΚΙΛΚΙΣ 0,1 

47 ΗΜΑΘΙΑΣ   

48 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   

49 ΛΕΥΚΑΔΑΣ   

50 ΠΕΛΛΑΣ   

51 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
 

Η εξέταση των παραπάνω διαστάσεων οδηγεί σε μια ομαδοποίηση των ελληνικών ΠΕ 
όπου η ΠΕ Αττικής συνιστά μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη 
παρουσία ΑΕΙ, Σχολών, τμημάτων, φοιτητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και δημοσιεύσεων. 
Η ΠΕ Θεσσαλονίκης όπου σε μικρότερη κλίμακα από την αντίστοιχη της ΠΕ Αττικής, 
επιδεικνύει υψηλές κατατάξεις στις αντίστοιχες διαστάσεις συνιστώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο σε μια δεύτερη ομάδα. Μια τρίτη ομάδα όπου ανήκουν ΠΕ με μεγάλη παρουσία 
σχολών, τμημάτων φοιτητών, δημοσιεύσεων αλλά και άλλων φορέων ερευνητικής φύσης 
(νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα) και που αποτελούν πολυπληθείς ΠΕ όπως Αχαΐα, Ιωάννινα, 
Μαγνησία, Λάρισα, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ροδόπη, Έβρος. Η τέταρτη ομάδα 
περιλαμβάνει τον κύριο όγκο των ΠΕ που παρουσιάζουν μεσαίες ή χαμηλές επιδόσεις στις 
εκπαιδευτικές διαστάσεις οι οποίες απέχουν από τις αντίστοιχες της τρίτης ομάδας (π.χ.  ΠΕ 
Αρκαδίας, Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας,  Φλώρινας, Καβάλας & Θάσου, Σερρών, 
Φθιώτιδας, Μεσσηνίας). Τέλος, στην πέμπτη ομάδα περιλαμβάνονται ΠΕ που παρουσιάζουν 
τις χαμηλότερες κατατάξεις στο σύνολο των ελληνικών ΠΕ (π.χ. Ημαθίας, Λευκάδας, 
Γρεβενών, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Φωκίδας, Ηλείας, Αργολίδας, 
Κιλκίς).  

Οι παρακάτω Πίνακες 14 και  15, επιχειρούν να συνοψίσουν την σχετική συζήτηση. Στον 
Πίνακα 14, τοποθετούμε τις ΠΕ κατά ιεραρχική θέση στα αντικείμενα που εξετάσαμε και στην 
συνέχεια αντλούμε τον μέσο όρο και τις κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά. Έτσι π.χ. η 
Αττική σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα που εξετάσαμε (π.χ. διδακτικό προσωπικό, 
δημοσιεύσεις κτλ.) κατατάσσεται ιεραρχικά πρώτη, οπότε και στο σύνολο τους, όπως αυτό 
εκφράζεται από τον απλό μέσο όρο όλων των κατηγοριών, παραμένει πρώτη. Στον πίνακα 
αυτό προτιμήσαμε να μην συμπεριλάβουμε κατά κεφαλή μεγέθη, καθώς θεωρούμε ότι σε 
σχέση με το ουσιαστικό αντικείμενο της μελέτης μας, την δυνατότητα των ΠΕ να 
υποστηρίξουν ενδογενώς μέσω της ακαδημαϊκής /γνωσιακής παραγωγής τους την 
οικονομική ανάπτυξη, αυτό που ενδιαφέρει είναι κυρίως τα απόλυτα μεγέθη ιδίως, η 
πραγματική προσφορά εργασίας έντασης γνώσης εν τέλει, ή αν προτιμάτε το πραγματικά 
απασχολούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς εν γένει απαιτείται μια ελάχιστη συγκέντρωση 
και άνω ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά.  
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Πίνακας 14 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕ, ΚΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΩΝ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΟΥ 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ 

ΑΥΤΌ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

METAΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

ΠΕ  
ΜΟ 

ΘΕΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 5 4 4 9 5,2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 5 6 7 5,2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2,4 

ΑΧΑΪΑΣ 3 4 2 3 2 2,8 ΑΧΑΪΑΣ 2,8 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 3 2 3 2,4 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5,2 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 1 1 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5,2 

ΕΒΡΟΥ 14 7 10 9 6 9,2 ΛΑΡΙΣΑΣ 6,6 

ΞΑΝΘΗΣ 20 10 16 13 26 17 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 7 

ΧΑΝΙΩΝ 18 9 8 14 15 12,8 ΡΟΔΟΠΗΣ 8,6 

ΛΑΡΙΣΑΣ 7 6 7 8 5 6,6 ΕΒΡΟΥ 9,2 

ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 30 16 25 26 23 24 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 11 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 6 8 6 7 8 7 ΧΑΝΙΩΝ 12,8 

ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 16 11 15 12 16 14 ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ 14 

ΧΙΟΥ 26 17 26 17 20 21,2 ΚΟΖΑΝΗΣ 15 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9 14 11 11 10 11 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15,4 

ΚΟΖΑΝΗΣ 8 12 12 25 18 15 ΞΑΝΘΗΣ 17 

ΡΟΔΟΠΗΣ 10 15 9 5 4 8,6 ΣΕΡΡΩΝ 17,6 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23 19 23 16 21 20,4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 17,6 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 18 21 24 42 25,8 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 20 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13 13 22 21 33 20,4 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 20,4 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 21 14 10 17 15,4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20,4 
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ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45 20 43 49 49 41,2 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 21 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 22 30 18 19 11 20 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 21 

ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 19 22 19 42 24 25,2 ΧΙΟΥ 21,2 

ΑΡΤΑΣ 27 28 29 30 34 29,6 ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ 24 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 29 27 33 23 25 27,4 ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 25,2 

ΣΕΡΡΩΝ 12 23 13 27 13 17,6 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25,8 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 35 36 36 43 43 38,6 ΕΥΒΟΙΑΣ 26,2 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 21 25 20 20 19 21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 27,4 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11 24 17 22 14 17,6 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27,4 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40 37 40 38 38 38,6 ΑΡΤΑΣ 29,6 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 25 38 27 33 32 31 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 51 32 51 51 51 47,2 ΔΡΑΜΑΣ 32,6 

ΔΡΑΜΑΣ 33 33 34 36 27 32,6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 35 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 28 26 24 15 12 21 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 37,2 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 36 31 30 18 22 27,4 ΗΛΕΙΑΣ 37,6 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42 34 37 31 45 37,8 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37,8 

ΕΥΒΟΙΑΣ 17 29 28 29 28 26,2 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38,4 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 48 43 48 41 41 44,2 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 38,6 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 37 39 31 45 46 39,6 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 38,6 

ΗΜΑΘΙΑΣ 47 35 47 40 40 41,8 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 38,6 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 49 47 49 46 47 47,6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 39,6 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32 45 38 35 36 37,2 ΠΙΕΡΙΑΣ 40,2 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 39 48 46 37 37 41,4 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41,2 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 38 41 44 34 35 38,4 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 41,4 

ΠΕΛΛΑΣ 50 40 50 47 48 47 ΗΜΑΘΙΑΣ 41,8 

ΠΙΕΡΙΑΣ 43 42 39 48 29 40,2 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 44,2 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 44 46 41 32 30 38,6 ΚΙΛΚΙΣ 44,4 

ΦΩΚΙΔΑΣ 46 49 45 50 50 48 ΠΕΛΛΑΣ 47 

ΗΛΕΙΑΣ 34 44 32 39 39 37,6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 47,2 
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ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 31 50 35 28 31 35 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 47,6 

ΚΙΛΚΙΣ 41 51 42 44 44 44,4 ΦΩΚΙΔΑΣ 48 

 



 

 

Στον πίνακα 15, προσπαθούμε να ομαδοποιήσουμε τις ΠΕ σε 5 διαδοχικές κατηγορίες, 
αρχίζοντας με αυτές που επιδεικνύουν την μεγαλύτερη ακαδημαϊκή/γνωσιακή δυνατότητα. 
Φυσικά η ταξινόμηση θα μπορούσε να είναι πλέον συνοπτική (π.χ. σε τρείς ή τέσσερεις  
ομάδες με την ενοποίηση Αττικής και Θεσσαλονίκης και την αναδιευθέτηση των υπολοίπων 
τριών σε δύο.  Θεωρούμε όμως ότι η κατάταξη στις 5 ομάδες είναι πληρέστερη και τούτο 
γιατί:  

α)  η Αττική και η Θεσσαλονίκη όπως προκύπτει και από την ιεραρχική ταξινόμηση του 
πίνακα 14, αλλά και από τα συντριπτικά συχνά μεγαλύτερα μεγέθη τους, αποτελούν δύο 
κατηγορίες αφ΄ εαυτών, ενδεχομένως με δυνατότητες (κατ΄ελάχιστον)  η μεν πρώτη να 
καταστεί ευρωπαϊκό/μεσογειακό/ περιφερειακό κέντρο ακαδημαϊκής/γνωσιακής 
παραγωγής, η δε δεύτερη βαλκανικό.   

β) Στη συνέχεια υπάρχει η τρίτη κατηγορία των ΠΕ με ΑΕΙ που δημιουργήθηκαν τις 
δεκαετίες του 1960 και 1970 (με την μερική εξαίρεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των 
ΠΕ Μαγνησίας και Λάρισας, αλλ΄ όχι και Τρικάλων και Καρδίτσας) και που έχουν καταφέρει 
σε σημαντικό βαθμό να εδραιώσουν την σχετική τους θέση στον γνωσιακό χάρτη της χώρας, 
χωρίς όμως σημαντικές πιθανότητες εξωτερικής επέκτασης. Θεωρούμε ότι αυτές οι ΠΕ 
αποτελούν αρκετά αξιόπιστες μονάδες όπου μπορεί να υπάρξει αξιόλογη και σχετικά 
αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη έντασης γνώσης, με  πολλές και αναγκαίες προσαρμογές 
βεβαίως, ενώ παράλληλα μπορούν να διασπείρουν την αναγκαία γνώση και σε παρακείμενες 
ΠΕ (π.χ. στην Κρήτη στο Λασίθιο στην Αν. Μακεδονία και Θράκη στην Δράμα, στην Δυτική 
Ελλάδα στην Ηλεία, στην Θεσσαλία σε Καρδίτσα και Τρίκαλα κτλ.). 

γ)  Στην συνέχεια περιλαμβάνουμε ΠΕ όπου υπάρχει μια κάποια παραγωγή γνώσης και 
παρουσία ανθρωπίνου κεφαλαίου, αλλά σε κάθε περίπτωση σχετικά περιορισμένη. Στην 
ομάδα αυτή κατατάσσονται σχεδόν όλες οι ΠΕ που ανέπτυξαν ΑΕΙ από την δεκαετία του 80 
και εντεύθεν (με την μερική εξαίρεση του πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπενθυμίζουμε). Στο 
σημείο αυτό ας μας επιτραπεί μια μικρή παρέκβαση. Είναι σαφές, βάσει των ανωτέρω 
στοιχείων, ότι τα ΑΕΙ της τελευταίας αυτής κατηγορίας υστερούν έναντι της προηγούμενης 
των δεκαετιών του 60 και 70. Αυτό μπορεί να αντανακλά και αντικειμενικά δεδομένα (π.χ. τα 
μεγέθη της Πάτρας και του Ηρακλείου είναι σχετικά σημαντικά), αλλά και αποτελέσματα 
κρατικών σχεδιασμών. Λέγοντας τούτο εννοούμε την υπερβάλλουσα αποκέντρωση των ΑΕΙ 
από την δεκαετία του 80 ιδίως και μετά (συνήθως σε 4 ή 5 ΠΕ συχνά πολύ απομακρυσμένες 
μεταξύ τους, βλ. Λήμνος, Ρόδος  και Σύρος, Κέρκυρα και Ζάκυνθος, Κόρινθος και Καλαμάτα 
κτλ.) με αποτέλεσμα την αδυναμία ουσιαστικής λειτουργικής ενοποίησης και των γνωσιακών 
οφελών που η συγκέντρωση και η μόχλευση επιτρέπουν. Θεωρούμε επομένως ότι μέσω μιας 
διαδικασίας αναδιάταξης του χάρτη των πανεπιστημίων είναι δυνατό και ορισμένες ΠΕ από 
αυτήν την κατηγορία να μετακινηθούν στην ανώτερη (π.χ. η Αρκαδία και η Κοζάνη, περιοχές 
που παρεμπιπτόντως  θίγονται και από την ενεργειακή μετάβαση/απολιγνιτοποίηση). Υπό 
την ανωτέρω προϋπόθεση ιδίως, εκτιμούμε ότι και από αυτήν την κατηγορία ΠΕ μπορεί να 
προκύψει αξιόλογη συμβολή σε γνώση και την με αυτήν σχετιζόμενη ανάπτυξη.   

δ) Τέλος υπάρχει η καταληκτική  κατηγορία που περιλαμβάνει περί τις μισές ΠΕ της χώρας, 
όπου δεν εμφαίνεται δυνατότητα, ενδογενούς ανάπτυξης γνώσης, που να μπορεί να 
συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι τούτο δεν πρέπει να μας 
προβληματίζει, καθώς αφ’ ενός δεν είναι δυνατόν όλες οι ΠΕ να αξιοποιηθούν για 
ακαδημαϊκή γνωσιακή ανάπτυξη, αφ’ ετέρου δε γιατί το εύρος των άλλων μισών ΠΕ της 
χώρας που μπορούν, αν και άνισα, να αξιοποιηθούν είναι επαρκές για την αναγκαία 
διασπορά/επικοινωνία της γνώσης, χωρίς να κωλύεται από την παρουσία μεγάλων 
αποστάσεων που θα την παρεμπόδιζαν ή απέτρεπαν και μάλιστα χωρίς να προκαλούνται 
σημαντικά προβλήματα άνισης περιφερειακής ανάπτυξης.  
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Πίνακας 15: Σύνθετη κατάταξη ΠΕ σε πέντε ομάδες ακαδημαϊκής/γνωσιακής ικανότητας, 
λαμβάνοντας υπόψιν το σύνολο των ανωτέρω κριτηρίων (1) σε απόλυτους αριθμούς 

 

Μέγιστη  Υψηλή  Μέση   Μέση-χαμηλή  Χαμηλή 
/ανύπαρκτη 

Αττικής Θες/νίκης  Αχαΐας, 
Ιωαννίνων, 
Ηράκλειου, 
Ρέθυμνου, 
Χανιών, 
Λάρισας, 
Μαγνησίας 
Έβρου 
Κομοτηνής 
Ξάνθης, 

Κοζάνης, Μεσσηνίας, 
Σερρών,  
Αιτωλοακαρνανίας, 
Κέρκυρας,  
Λέσβου και Λήμνου, 
 Εύβοιας,  
Καβάλας και Θάσου,  
Φθιώτιδας, Φλώρινας,  
Αρκαδίας, Καρδίτσας, 
Καστοριάς,   
Χίου 

Άρτας 
Δωδεκανήσων 
Λακωνίας 
Σάμου & 
Ικαρίας 
Αργολίδας 
Γρεβενών 
Δράμας 
Ηλείας 
Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης 
Κορινθίας 
Λασιθίου 
Βοιωτίας 
Ευρυτανίας 
Ζακύνθου 
Κιλκίς 
Κυκλάδων 
Πιερίας 
Πρέβεζας 
Τρικάλων 
Φωκίδας 

 

(1) Δηλ. πυκνότητα  ΑΕΙ, σχολών και τμημάτων ανά ΠΕ, διδακτικό προσωπικό ανά ΠΕ, 
διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά ΠΕ, αριθμός δημοσιεύσεων ανά ΠΕ) 
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4.1. Στατιστικά στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με το 
γενικό επίπεδο εκπαίδευση του πληθυσμού κατά ΠΕ της χώρας  
 

Επίπεδο εκπαίδευσης για σύνολο ηλικιών  
Όλα τα δεδομένα προέρχονται από την Απογραφή του 2011 και ο αριθμός των ΠΕ είναι 59. 
Στον Πίνακα 1, αποτυπώνεται ανά ΠΕ ο πληθυσμός μόνιμης διανομής και το ποσοστό του 
πληθυσμού μόνιμης διανομής που ανήκει στην κατηγορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ταξινομημένος κατά φθίνουσα τάξη ως προς το ποσοστό των πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι είναι κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου, πτυχιούχοι πανεπιστημίου – πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και ισότιμων σχολών.  

 

Πίνακας 1: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά ΠΕ 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Σύνολο 
Μόνιμου 

Πληθυσμού 
2011 

Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 

 % Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 2.641.511 655.197 24,8 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 103.799 20,7 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.110.551 219.451 19,8 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167.901 28.643 17,1 

ΧΙΟΥ 52.674 8.470 16,1 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190.010 30.017 15,8 

ΧΑΝΙΩΝ 156.585 24.716 15,8 

ΑΧΑΪΑΣ 309.694 48.059 15,5 

ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 43.431 15,3 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 45.388 14,9 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 523.648 75.031 14,3 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.693 3.322 14,0 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35.801 4.805 13,4 

ΣΑΜΟΥ 32.977 4.373 13,3 

ΛΗΜΝΟΥ 17.262 2.284 13,2 

ΚΟΖΑΝΗΣ 150.196 19.713 13,1 

ΚΑΒΑΛΑΣ 124.917 16.390 13,1 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131.085 17.122 13,1 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 9.808 13,0 

ΕΒΡΟΥ 147.947 19.151 12,9 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 11.028 12,9 

ΛΕΣΒΟΥ 86.436 11.130 12,9 

ΕΥΒΟΙΑΣ 210.815 26.626 12,6 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.414 6.473 12,6 

ΠΙΕΡΙΑΣ 126.698 15.851 12,5 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 190.988 23.852 12,5 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.082 18.080 12,5 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 57.491 7.083 12,3 

ΦΩΚΙΔΑΣ 40.343 4.964 12,3 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Σύνολο 
Μόνιμου 

Πληθυσμού 
2011 

Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 

 % Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 158.231 19.210 12,1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 19.291 12,1 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104.371 12.562 12,0 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 86.685 10.357 11,9 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.322 5.949 11,8 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 97.044 11.298 11,6 

ΗΜΑΘΙΑΣ 140.611 16.342 11,6 

ΔΡΑΜΑΣ 98.287 11.416 11,6 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 118.027 13.615 11,5 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.798 1.549 11,2 

ΞΑΝΘΗΣ 111.222 12.424 11,2 

ΑΡΤΑΣ 67.877 7.443 11,0 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 107.719 11.725 10,9 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.587 4.696 10,8 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31.757 3.414 10,8 

ΙΘΑΚΗΣ 3.231 346 10,7 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.544 12.064 10,6 

ΣΕΡΡΩΝ 176.430 18.730 10,6 

ΙΚΑΡΙΑΣ 9.882 1.044 10,6 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 12.233 10,4 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.138 9.149 10,3 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.759 4.173 10,2 

ΡΟΔΟΠΗΣ 112.039 11.240 10,0 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 210.802 20.895 9,9 

ΚΙΛΚΙΣ 80.419 7.963 9,9 

ΠΕΛΛΑΣ 139.680 13.595 9,7 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.927 15.626 9,7 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20.081 1.789 8,9 

ΗΛΕΙΑΣ 159.300 13.565 8,5 

ΘΑΣΟΥ 13.770 1.127 8,2 

Γενικό Άθροισμα 10.816.286 1.809.087 16,7 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2011 
 

Το 16,7% του μόνιμου πληθυσμού στο σύνολο των ομάδων ηλικιών διαθέτει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Όμως το ποσοστό αυτό(ο μέσος) δεν είναι αντιπροσωπευτικό της μέσης 
επικρατούσας κατάστασης στις ΠΕ, λόγω της μεγάλης διακύμανσης, καθώς π.χ. η διάμεσος 
τιμή που αντιστοιχεί στην ΠΕ Φθιώτιδος, είναι μόλις στο 12,1% ήτοι, κατά 4,6% μειωμένη εν 
σχέσει με την μέση, γεγονός που αντανακλά την υπερσυγκέντρωση πτυχιούχων στις λίγες 
μεγάλες ΠΕ και ιδίως δε των Αθηνών/Αττικής και Θεσσαλονίκη. Σε 7 από τις 59 ΠΕ 
σημειώνεται μονοψήφιο ποσοστό. Αυτές είναι οι ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Δυτικής Αττικής, Ευρυτανίας, Ηλείας και Θάσου. Οι 3 πρώτες σε ποσοστό ΠΕ είναι 
Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένες 
χαρακτηρίζονται από ένα ποσοστό της τάξης του 20% με τις ΠΕ των Αθηνών να αγγίζουν το 
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25%. Από τις 59 ΠΕ 41 διαθέτουν κάτω από 13% του συνολικού μόνιμού τους πληθυσμού με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο σύνολο δηλαδή του μόνιμου πληθυσμού ο κύριος όγκος αυτών 
που διαθέτουν τριτοβάθμια εκπαίδευσης είναι μόλις το 1/10. Οι ΠΕ που σημειώνουν 
ποσοστά άνω του 14% είναι οι ΠΕ Ιωάννινων, Χίου, Μαγνησίας, Χανίων, Αχαΐας, Λάρισας, 
Ηράκλειου, Πειραιάς & Νήσων και Λευκάδας.  

 
Επίπεδο εκπαίδευσης ηλικιακής ομάδας 25-64 
Στον Πίνακα 2 αποτυπώνεται το ποσοστό με τριτοβάθμια εκπαίδευση του πληθυσμού 
μόνιμης διανομής ανά ΠΕ που ανήκει στην ηλιακή ομάδα 25-64, ουσιαστικά το ποσοστό επί 
των εργαζομένων. Τα ποσοστά της συγκεκριμένης ομάδας συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα 
ποσοστά του συνόλου του πληθυσμού παρουσιάζονται εξαιρετικά αυξημένα, ευλόγως 
καθώς δεν περιέχονται οι έως 24 ετών που ενδεχομένως δεν έχουν ολοκληρώσει την 
εκπαίδευση τους και οι άνω των 65, όπου πάλι ως γνωστό η παρεχόμενη εκπαίδευση κατά 
τις δεκαετίες του 70 και προγενέστερα ήταν σχετικά περιορισμένη εν σχέση με ότι 
ακολούθησε από την δεκαετία του 80 και ύστερα. Αυτή τη φορά στο σύνολο της χώρα το 
ποσοστό με τριτοβάθμιά εκπαίδευση είναι 25,8%.  Πάνω από το συγκεκριμένο ποσοστό είναι 
4 ΠΕ οι Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ιωάννινων. 
Όπως και στην περίπτωση του συνόλου του πληθυσμού μόνιμης διανομής οι δύο 
πολυπληθέστερες ΠΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών και της Θεσσαλονίκης 
καταλαμβάνουν την 1η και 3η θέση αντίστοιχα όπου εμβόλιμα εντοπίζεται η ΠΕ Ανατολικής 
Αττικής. Οι 3 αυτές ΠΕ διαθέτουν άνω του 30% του μόνιμου πληθυσμού ηλικίας 25-64 με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, άνω του 1/3 του πληθυσμού ηλικιών 25-64 των 
Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Καμία από τις ΠΕ δε 
χαρακτηρίζεται από ποσοστό κάτω του 10% ενώ αυτές που χαρακτηρίζονται από ποσοστό 
κάτω του 15% είναι οι ΠΕ Ευρυτανίας, Θάσου και Ηλείας. Περίπου οι μισές ΠΕ (25 από τις 49) 
διαθέτουν πάνω από 20% τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ΠΕ που διαθέτουν μεγάλα αστικά 
κέντρα βρίσκονται επίσης σε υψηλές θέσεις στη σχετική ιεραρχία. Για παράδειγμα, ΠΕ Αχαΐας 
24,7%, Λάρισας 25,2%, Μαγνησίας 25,2%, Χανίων 24,7%, Ηρακλείου 23,8%. Οι άλλες δύο ΠΕ 
της Αττικής κατατάσσονται χαμηλότερα με την ΠΕ Πειραιώς και Νήσων να διαθέτει 21,3% 
ενώ η Δυτική Αττική να βρίσκεται στην πεντάδα των τελευταίων θέσεων με 15,2%.  Η μεγάλη 
εικόνα που προκύπτει από το συγκεκριμένο μέγεθος είναι πως με τις εξαιρέσεις των 
αυξημένων ποσοστών των μητροπολιτικών περιοχών (Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, 
Ανατολικής Αττικής και Θεσσαλονίκης) από τη μια και των χαμηλών ποσοστών των ΠΕ 
Σποράδων, Ικαρίας, Ζακύνθου, Δυτικής Αττικής, Ευρυτανίας, Θάσου και Ηλείας από την άλλη 
για την μεγάλη πλειοψηφία των υπόλοιπων ΠΕ περίπου το ¼ του μόνιμου πληθυσμού τους 
ηλικίας 25-64 διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως και εδώ υπάρχει η μεγάλη 
απόκλιση μεταξύ διαμέσου τιμής και μέσου με την πρώτη να βρίσκεται στην Ημαθία με 
19,2% έναντι του μέσου 25,8%, βλέπουμε επομένως απόκλιση 6,6 %. ΠΕ όπου σημειώνονται 
υψηλά ποσοστά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με την έντονη 
παρουσία μεγάλου αριθμού τμημάτων ανωτέρων σχολών. Οι 10 πρώτες ΠΕ με υψηλά 
παρουσία τμημάτων ανωτέρων σχολών είναι Αττικής (σύνολο), Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, 
Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Μαγνησίας (μαζί με Σποράδες), Λάρισας, Κοζάνης, Ρεθύμνου και 
Ροδόπης εκ των οποίων οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής (Αθηνών και Ανατολικής 
Αττικής), Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Μαγνησία Αχαΐα και Ηρακλείου 
συμπεριλαμβάνονται και στην πρώτη δεκάδα με τις καλύτερες επιδόσεις της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες ΠΕ χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη δυνατότητα για υποστήριξη δραστηριοτήτων με μεγάλη προστιθέμενη αξία γνώσης. 
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Πίνακας 2: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ηλικιακής ομάδας 24-64 ανά ΠΕ 

ΠΕ 
 Σύνολο 
ηλικίας 
25-64 

Κάτοχοι διδακτορικού 
ή μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 
ηλικίας 25-64 

% Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 
ηλικίας 25-65 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 1.542.362 546.444 35,4 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 288.749 88.315 30,6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 614.947 187.655 30,5 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 87.841 24.459 27,8 

ΛΑΡΙΣΑΣ 151.417 38.224 25,2 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 101.813 25.647 25,2 

ΧΙΟΥ 28.232 7.098 25,1 

ΑΧΑΪΑΣ 165.901 40.993 24,7 

ΧΑΝΙΩΝ 86.689 21.394 24,7 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 165.252 39.333 23,8 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 12.505 2.882 23,0 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 68.139 14.914 21,9 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.910 4.104 21,7 

ΚΑΒΑΛΑΣ 65.943 14.292 21,7 

ΚΟΖΑΝΗΣ 80.307 17.362 21,6 

ΕΒΡΟΥ 75.419 16.263 21,6 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 44.058 9.442 21,4 

ΛΕΣΒΟΥ 44.212 9.441 21,4 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 302.626 64.335 21,3 

ΛΗΜΝΟΥ 9.071 1.910 21,1 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26.446 5.565 21,0 

ΣΑΜΟΥ 17.218 3.613 21,0 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 39.932 8.207 20,6 

ΠΙΕΡΙΑΣ 67.153 13.727 20,4 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 30.307 6.147 20,3 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 82.358 16.320 19,8 

ΔΡΑΜΑΣ 50.435 9.942 19,7 

ΕΥΒΟΙΑΣ 114.944 22.166 19,3 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45.037 8.676 19,3 

ΗΜΑΘΙΑΣ 74.141 14.261 19,2 

ΦΩΚΙΔΑΣ 20.747 3.977 19,2 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 78.967 15.080 19,1 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27.457 5.223 19,0 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 84.790 15.942 18,8 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.520 2.912 18,8 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 108.764 20.400 18,8 

ΑΡΤΑΣ 34.447 6.408 18,6 

ΣΕΡΡΩΝ 88.258 16.344 18,5 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 58.163 10.737 18,5 
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ΠΕ 
 Σύνολο 
ηλικίας 
25-64 

Κάτοχοι διδακτορικού 
ή μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 
ηλικίας 25-64 

% Κάτοχοι 
διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού 

τίτλου /Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 
ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και 

ισότιμων σχολών 
ηλικίας 25-65 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 57.192 10.415 18,2 

ΞΑΝΘΗΣ 59.439 10.805 18,2 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 53.602 9.704 18,1 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22.930 4.144 18,1 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 66.348 11.775 17,7 

ΙΘΑΚΗΣ 1.736 301 17,3 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 58.387 10.032 17,2 

ΚΙΛΚΙΣ 40.060 6.837 17,1 

ΡΟΔΟΠΗΣ 58.367 9.819 16,8 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 109.070 17.986 16,5 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 46.196 7.550 16,3 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 65.354 10.660 16,3 

ΠΕΛΛΑΣ 73.131 11.848 16,2 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 7.917 1.280 16,2 

ΙΚΑΡΙΑΣ 5.328 853 16,0 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 22.707 3.606 15,9 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 88.942 13.521 15,2 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9.762 1.448 14,8 

ΘΑΣΟΥ 7.349 986 13,4 

ΗΛΕΙΑΣ 84.499 11.335 13,4 

Γενικό Άθροισμα 5.957.793 1.535.059 25,8 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2011 
 

Η ανάλυση των συγκεκριμένων μεγεθών καταδεικνύει πως οι περιοχές των 
μητροπολιτικών κέντρων (Αθηνών και Θεσσαλονίκης) ιδίως, καθώς και ΠΕ με μεγάλα αστικά 
κέντρα (Λάρισα, Αχαΐα, Μαγνησία, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Χανιά), αλλά και παράλληλα με 
σημαντική παρουσία ΑΕΙ,  χαρακτηρίζονται από αυξημένα ποσοστά τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί πως οι περιοχές Πειραιώς και Νήσων και Δυτικής 
Αττικής ενώ σε μεγάλο βαθμό αποτελούν συνέχεια της μητροπολιτικής περιοχής δεν 
χαρακτηρίζονται από αντίστοιχα αυξημένα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι ίσως 
όμως εύλογο να υποθέσουμε ότι ένα μέρος της χαμηλής τους κατάταξης οφείλεται στο ότι 
αρκετοί εργαζόμενοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και βεβαίως εργάζονται σε αυτές 
διαμένουν στις υπόλοιπες αστικές περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν ίσως καλύτερη 
εκτίμηση αυτή που θα είχε όλες τις ΠΕ της Αττικής, οπότε θα υπήρχε βεβαίως και μια σχετική 
μείωση της υπεροχής της, όχι όμως σημαντική καθ’ ότι το πληθυσμιακό βάρος της Δυτικής 
Αττικής είναι σχετικά ασήμαντο ως προς το σύνολο της . Η φύση της οικονομικής 
δραστηριότητας των ΠΕ σε συνδυασμό με την παρουσία ή μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε 
μια περιοχή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 
παράδειγμα, η ακριτική και αγροτική περιοχή της Ροδόπης ή της Ξάνθης ιεραρχείται 
υψηλότερα από άλλες περιοχές μιας και διαθέτουν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (και άλλων συναφών φορέων όπως πανεπιστημιακά νοσοκομεία) και 
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ενδεχομένως θα καταλάμβαναν και ακόμα υψηλότερες θέσεις αν δεν υπολογίζονταν η 

μουσουλμανική μειονότητα.    
 

4.2. Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό, σύνθεση σε επίπεδο μόρφωσης, ηλικιακή σύνθεση, ποσοστό 
άεργων και ανέργων /υποαπασχολούμενων κ.λπ. που θα μας δώσουν 
μια γενική ιδέα για το εργατικό δυναμικό των Περιφερειακών 
Ενοτήτων  

 
Στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή γυναικών στο εργατικό δυναμικό 
Για την ανάλυση των στοιχείων του εργατικού δυναμικού θα χρησιμοποιηθεί η Απογραφή 
του πληθυσμού 2011. Το σύνολο των απασχολουμένων στη χώρα είναι 3.727.633 εκ των 
οποίων 2.214.053 είναι άνδρες (59%) και 1.513.580 (41%) είναι γυναίκες. Στο συνολικό 
επίπεδο της χώρας το ποσοστό των απασχολούμενων ως προς το συνολικό πληθυσμό του 
μόνιμου πληθυσμού είναι 34%. Κάτω από αυτό το ποσοστό έχουν 38 ΠΕ ενώ οι ΠΕ με πάνω 
από αυτό το ποσοστό είναι Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς 
& Νήσων, Ηρακλείου, Δωδεκάνησου, Χανίων, Κορίνθιας, Κυκλάδων, Βοιωτίας, Κέρκυρας, 
Αργολίδας, Λακωνίας, Ρέθυμνου, Λασιθίου, Ζάκυνθου, Κεφαλλήνιας, Σάμου, Λευκάδας, 
Λήμνου και Σποράδων. Οι πρώτες ΠΕ με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων ως προς 
τον μόνιμο πληθυσμό τους είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών (39%) και Δωδεκανήσου 
(40%). Οι ΠΕ στις οποίες οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν άνω του 40% των απασχολουμένων 
είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς & 
Νήσων, Ηρακλείου, Δωδεκάνησου, Χανίων, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. Τα χαμηλότερα ποσοστά αναφορικά με τη συμμετοχή 
των γυναικών στους απασχολούμενους ανά ΠΕ σημειώνονται στις ΠΕ Ευβοίας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Πέλλας, Βοιωτίας, Άρτας, Φλώρινας, Λήμνου, Ευρυτανίας και 
Ιθάκης. 



 

 

Πίνακας 3: Απασχολούμενοι ανά ΠΕ: Σύνολο, Άρρενες, Θήλεις 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 
Σύνολο Μόνιμου 

Πληθυσμού 
Σύνολο 

απασχολουμένων 

% Σύνολο 
απασχολουμένων στο 
Σύνολο του Μόνιμου 

Πληθυσμού 

Άρρενες Θήλεις 
Άρρενες, 

% 
Θήλεις, 

% 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 2.641.511 1.031.253 39 562.143 469.110 55 45 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.110.551 369.392 33 212.834 156.558 58 42 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 188.117 37 110.997 77.120 59 41 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 523.648 179.318 34 106.502 72.816 59 41 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 109.627 36 64.295 45.332 59 41 

ΑΧΑΪΑΣ 309.694 97.034 31 59.253 37.781 61 39 

ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 92.713 33 58.063 34.650 63 37 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 190.988 76.257 40 45.007 31.250 59 41 

ΕΥΒΟΙΑΣ 210.815 67.990 32 43.882 24.108 65 35 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190.010 60.344 32 37.427 22.917 62 38 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 210.802 59.738 28 41.184 18.554 69 31 

ΧΑΝΙΩΝ 156.585 56.999 36 33.302 23.697 58 42 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167.901 54.654 33 32.650 22.004 60 40 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 53.892 34 33.764 20.128 63 37 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.927 53.515 33 34.144 19.371 64 36 

ΣΕΡΡΩΝ 176.430 49.976 28 31.001 18.975 62 38 

ΗΛΕΙΑΣ 159.300 49.571 31 33.694 15.877 68 32 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.082 49.454 34 30.795 18.659 62 38 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 158.231 49.322 31 31.395 17.927 64 36 

ΕΒΡΟΥ 147.947 48.443 33 30.103 18.340 62 38 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 118.027 44.693 38 27.493 17.200 62 38 

ΠΕΛΛΑΣ 139.680 43.803 31 28.502 15.301 65 35 

ΚΟΖΑΝΗΣ 150.196 43.496 29 28.027 15.469 64 36 

ΗΜΑΘΙΑΣ 140.611 43.103 31 26.864 16.239 62 38 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 42.085 36 28.177 13.908 67 33 



 

179 

 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 
Σύνολο Μόνιμου 

Πληθυσμού 
Σύνολο 

απασχολουμένων 

% Σύνολο 
απασχολουμένων στο 
Σύνολο του Μόνιμου 

Πληθυσμού 

Άρρενες Θήλεις 
Άρρενες, 

% 
Θήλεις, 

% 

ΠΙΕΡΙΑΣ 126.698 39.424 31 24.584 14.840 62 38 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131.085 39.382 30 24.610 14.772 62 38 

ΚΑΒΑΛΑΣ 124.917 38.942 31 23.535 15.407 60 40 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104.371 36.477 35 20.974 15.503 57 43 

ΡΟΔΟΠΗΣ 112.039 35.798 32 22.106 13.692 62 38 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 107.719 34.449 32 21.534 12.915 63 37 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 97.044 34.165 35 21.684 12.481 63 37 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.544 33.024 29 21.134 11.890 64 36 

ΞΑΝΘΗΣ 111.222 31.625 28 19.589 12.036 62 38 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.138 31.014 35 19.928 11.086 64 36 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 30.499 36 18.121 12.378 59 41 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 28.593 38 16.298 12.295 57 43 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 86.685 28.236 33 18.058 10.178 64 36 

ΔΡΑΜΑΣ 98.287 28.020 29 17.279 10.741 62 38 

ΛΕΣΒΟΥ 86.436 27.909 32 17.601 10.308 63 37 

ΚΙΛΚΙΣ 80.419 22.986 29 14.758 8.228 64 36 

ΑΡΤΑΣ 67.877 19.438 29 12.597 6.841 65 35 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 57.491 17.978 31 11.248 6.730 63 37 

ΧΙΟΥ 52.674 17.503 33 10.888 6.615 62 38 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.322 16.007 32 9.916 6.091 62 38 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.414 15.354 30 9.926 5.428 65 35 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.759 15.206 37 9.123 6.083 60 40 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.587 13.983 32 8.771 5.212 63 37 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35.801 12.445 35 7.413 5.032 60 40 

ΦΩΚΙΔΑΣ 40.343 11.464 28 7.323 4.141 64 36 

ΣΑΜΟΥ 32.977 11.435 35 7.044 4.391 62 38 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 
Σύνολο Μόνιμου 

Πληθυσμού 
Σύνολο 

απασχολουμένων 

% Σύνολο 
απασχολουμένων στο 
Σύνολο του Μόνιμου 

Πληθυσμού 

Άρρενες Θήλεις 
Άρρενες, 

% 
Θήλεις, 

% 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31.757 8.673 27 5.467 3.206 63 37 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.693 8.141 34 4.990 3.151 61 39 

ΛΗΜΝΟΥ 17.262 5.994 35 4.055 1.939 68 32 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20.081 5.111 25 3.414 1.697 67 33 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.798 4.942 36 3.142 1.800 64 36 

ΘΑΣΟΥ 13.770 4.478 33 2.789 1.689 62 38 

ΙΚΑΡΙΑΣ 9.882 3.068 31 1.957 1.111 64 36 

ΙΘΑΚΗΣ 3.231 1.081 33 699 382 65 35 

Γενικό Άθροισμα 10.816.286 3.727.633 34 2.214.053 1.513.580 59 41 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011



 

 

Απασχολούμενοι, κατά επάγγελμα (μονοψήφιο) 
Οι ομάδες επαγγελμάτων που χρησιμοποιούνται αναφέρονται σε μονοψήφιο κωδικό και ο 
συνολικός αριθμός τους είναι 9. Σε αυτά περιλαμβάνονται Ανώτερα διευθυντικά και 
διοικητικά στελέχη, Επαγγελματίες, Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Υπάλληλοι 
γραφείου, Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές, Ειδικευμένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς, Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα, Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) και Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες. Αναλυτικά αποτυπώνονται στον Πίνακα 4.  

 
Πίνακας4: Κωδικοί επαγγέλματος και περιγραφή 

Κωδικός 
επαγγέλματος 

Επάγγελμα 

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 

2 Επαγγελματίες 

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

4 Υπάλληλοι γραφείου 

5 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

6 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 

7 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

8 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και 

συναρμολογητές (μονταδόροι) 

9 Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011 
 

Κατά κύριο λόγο οι απασχολούμενοι των ΠΕ ανήκουν στην κατηγορία των 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές όπου το αντίστοιχο ποσοστό σε 
επίπεδο χώρας είναι 23%. Οι μόνες ΠΕ όπου η συγκεκριμένη κατηγορία απασχόλησης δεν 
αποτελεί την κύρια ομάδα των απασχολουμένων είναι οι ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας, 
Πέλλας, Καρδίτσας, Ροδόπης, Σερρών, Ηλείας, Ικαρίας, Ημαθίας, Αργολίδας και Μεσσηνίας. 
Για αυτές τις ΠΕ η κατηγορία Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 
αποτελεί την κυρίαρχη ομαδοποίηση των απασχολούμενών τους. Οι ΠΕ Ροδόπης, Λακωνίας 
και Πέλλας παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα αγροτικά επαγγέλματα και 
τα επαγγέλματα της απασχόλησης στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές. Υψηλά ποσοστά σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες των απασχολουμένων αποτελούν οι Επαγγελματίες 
και οι Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Τα χαμηλότερα ποσοστά 
εντοπίζονται στις κατηγορίες των επαγγελμάτων των: Χειριστές βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 
(ενδεχομένως λόγω βιομηχανικής υστέρησης της χώρας) και Ανώτερα διευθυντικά και 
διοικητικά στελέχη (ευλόγως). 

Πιο αναλυτικά οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές είναι οι ΠΕ Λήμνου (37%), Έβρου 
(35%) και Δωδεκανήσου (33%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Πέλλας (18%), Βοιωτίας (17%) και 
Λακωνίας (16%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Επαγγελματίες 
είναι οι ΠΕ Αθηνών (23,9%), Θεσσαλονίκης (22,3%) και Ιωαννίνων (21,3%) και με τα 
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χαμηλότερα οι ΠΕ Χαλκιδικής (9,8%), Δυτικής Αττικής (9,5%), και με ίδιο % Θάσου 
(8,6%) και Σποράδων (8,6%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα είναι οι ΠΕ Ιθάκης (20,2%), Κυκλάδων 
(18,9%) και Καστοριάς (17,8%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Πέλλας (10,3%), Ροδόπης 
(9%), και Έβρου (8,6%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Ανειδίκευτοι 
εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες είναι οι ΠΕ Βοιωτίας (19,3%), Ηλείας 
(18%) και Σποράδων (15%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Λήμνου (7,3%), Ροδόπης 
(6,1%), και Καστοριάς (5,7%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Τεχνικοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα είναι οι ΠΕ Αθηνών (12%), Πειραιώς και Νήσων 
(11,3%) και Ανατολικής Αττικής (10,6%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Ηλείας και 
Χαλκιδικής (5,3%), Λακωνίας και Πέλλας (5%), και Θάσου και Ροδόπης (4,7%).  

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Ειδικευμένοι 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς είναι οι ΠΕ Ροδόπης (35,8%), Λακωνίας 
(31,6%) και Πέλλας (28,3%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Ανατολικής Αττικής (2,6%), 
Πειραιώς και Νήσων (1,4%), και Αθηνών (0,6%).  

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Υπάλληλοι 
γραφείου είναι οι ΠΕ Αθηνών (10,8%), Πειραιώς και Νήσων (10,4%) και Ανατολικής 
Αττικής (9,1%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Πέλλας (4%), Ροδόπης (3,9%), και με ίδιο 
% Ικαρίας και Λακωνίας (3,7%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Χειριστές 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές 
(μονταδόροι) είναι οι ΠΕ Δυτικής Αττικής (11,7%), Βοιωτίας (10,7%) και Κοζάνης 
(10,5%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Λακωνίας (4,2%), Λασιθίου (4,1%), και Λήμνου 
(3,9%). 

• Οι 3 ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην περίπτωση της κατηγορίας Ανώτερα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη είναι οι ΠΕ Σποράδων (10,7%), Κυκλαδων (9%) 
και με ίδιο ποσοστό Λευκάδας και Ιθάκης (8%) και με τα χαμηλότερα οι ΠΕ Έβρου 
(4,3%), Ξάνθης (4,1%), και Ροδόπης (3,2%).Η παράθεση των ακραίων τιμών των ΠΕ 
ανά ομάδα επαγγέλματος σκιαγραφεί και τη δύση της οικονομικής δραστηριότητας 
στις ΠΕ. Έτσι, η ΠΕ των Αθηνών καθώς και η Ανατολική Αττική αλλά και η 
Θεσσαλονίκη (αλλά και άλλες περιοχές με μεγάλα αστικά κέντρα όπως ΠΕ Λάρισας, 
Αχαΐας, Ηρακλείου) κυριαρχούνται από επαγγελματίες καυ υπαλλήλους γραφείου. 
Από την άλλη, οι ΠΕ Ροδόπης, Πέλλας, Έβρου συγκεντρώνουν επαγγέλματα του 
πρωτογενούς τομέα. Αναλυτικά τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 5 όπου 
σημειώνονται τα ποσοστά των ομάδων επαγγελμάτων ανά ΠΕ χρησιμοποιώντας μια 
κλίμακα του κίτρινου προς το κόκκινο περιγράφοντας τα υψηλότερα προς τα 
χαμηλότερα ποσοστά επαγγελμάτων ανά ΠΕ αντίστοιχα. 

 



 

 

Πίνακας 5: Απασχολούμενοι, επάγγελμα (μονοψήφιο) ανά ΠΕ, % 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Απασχολούμενοι 
στην παροχή 

υπηρεσιών και 
πωλητές 

Επαγγελματίες 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 

χειρωνάκτες 
και 

μικροεπαγγελμ
ατίες 

Τεχνικοί και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ειδικευμένοι 
γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και 

αλιείς 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Χειριστές 
βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και 
συναρμολογητές 

(μονταδόροι) 

Ανώτερα 
διευθυντικά 

και διοικητικά 
στελέχη 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 20 15 13 8 6 23 5 6 5 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 20 13 10 11 3 9 7 8 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 20 13 13 12 6 20 5 6 6 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 19 14 15 10 8 15 6 7 6 

ΑΡΤΑΣ 20 16 12 10 7 18 5 7 5 

ΑΧΑΪΑΣ 23 20 13 8 9 8 7 7 5 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 17 11 14 19 6 12 6 11 4 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 22 15 11 7 7 20 5 6 5 

ΔΡΑΜΑΣ 23 16 13 8 7 14 5 8 6 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 10 17 15 8 4 8 12 5 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33 12 13 12 6 4 9 5 6 

ΕΒΡΟΥ 35 14 9 8 6 14 5 5 4 

ΕΥΒΟΙΑΣ 20 13 16 13 7 9 6 9 6 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20 13 14 10 7 18 6 6 6 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 25 11 12 12 6 13 8 6 7 

ΗΛΕΙΑΣ 19 11 12 18 5 21 5 5 5 

ΗΜΑΘΙΑΣ 20 14 11 11 6 21 5 7 5 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 16 13 9 8 12 8 6 6 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Απασχολούμενοι 
στην παροχή 

υπηρεσιών και 
πωλητές 

Επαγγελματίες 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 

χειρωνάκτες 
και 

μικροεπαγγελμ
ατίες 

Τεχνικοί και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ειδικευμένοι 
γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και 

αλιείς 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Χειριστές 
βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και 
συναρμολογητές 

(μονταδόροι) 

Ανώτερα 
διευθυντικά 

και διοικητικά 
στελέχη 

ΘΑΣΟΥ 27 9 15 14 5 13 5 7 7 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 13 13 8 6 19 6 6 6 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 22 12 8 10 3 8 7 7 

ΙΘΑΚΗΣ 25 11 20 9 9 10 5 5 8 

ΙΚΑΡΙΑΣ 20 13 15 8 6 21 4 7 6 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23 21 14 8 8 8 6 7 5 

ΚΑΒΑΛΑΣ 21 16 12 10 8 14 6 8 6 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19 15 11 9 6 26 4 5 5 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 21 15 18 6 6 17 5 5 6 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 29 14 13 11 7 6 8 6 7 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 23 14 15 11 7 10 7 6 7 

ΚΙΛΚΙΣ 23 11 13 10 6 17 6 9 5 

ΚΟΖΑΝΗΣ 19 18 17 8 9 8 6 10 5 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20 12 13 11 7 19 7 7 5 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24 11 19 11 7 7 7 6 9 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 16 11 11 13 5 32 4 4 5 

ΛΑΡΙΣΑΣ 22 19 12 9 7 16 5 6 5 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 23 12 10 13 6 20 7 4 5 

ΛΕΣΒΟΥ 26 15 12 8 7 16 6 5 5 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Απασχολούμενοι 
στην παροχή 

υπηρεσιών και 
πωλητές 

Επαγγελματίες 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 

χειρωνάκτες 
και 

μικροεπαγγελμ
ατίες 

Τεχνικοί και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ειδικευμένοι 
γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και 

αλιείς 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Χειριστές 
βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και 
συναρμολογητές 

(μονταδόροι) 

Ανώτερα 
διευθυντικά 

και διοικητικά 
στελέχη 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 24 15 16 10 7 8 7 5 8 

ΛΗΜΝΟΥ 37 11 13 7 6 13 4 4 5 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23 18 14 10 8 10 6 7 6 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 19 13 13 15 6 20 5 5 5 

ΞΑΝΘΗΣ 23 15 13 9 6 17 6 7 4 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 27 14 13 9 11 1 10 9 5 

ΠΕΛΛΑΣ 18 13 10 11 5 28 4 7 5 

ΠΙΕΡΙΑΣ 23 15 12 8 6 18 5 7 6 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 22 15 13 9 6 19 5 6 6 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 25 14 12 10 6 16 7 4 5 

ΡΟΔΟΠΗΣ 20 12 9 6 5 36 4 5 3 

ΣΑΜΟΥ 32 13 12 9 6 10 7 5 6 

ΣΕΡΡΩΝ 20 15 11 9 6 25 4 5 5 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 27 9 15 15 6 6 6 5 11 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21 18 13 8 7 18 5 6 5 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 20 15 13 11 7 16 6 7 5 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 21 16 12 8 6 18 4 9 5 

ΦΩΚΙΔΑΣ 21 14 14 11 8 11 7 7 7 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 23 10 15 13 5 14 6 7 7 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 

Απασχολούμενοι 
στην παροχή 

υπηρεσιών και 
πωλητές 

Επαγγελματίες 

Ειδικευμένοι 
τεχνίτες και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ανειδίκευτοι 
εργάτες, 

χειρωνάκτες 
και 

μικροεπαγγελμ
ατίες 

Τεχνικοί και 
ασκούντες 

συναφή 
επαγγέλματα 

Ειδικευμένοι 
γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και 

αλιείς 

Υπάλληλοι 
γραφείου 

Χειριστές 
βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και 

εξοπλισμού και 
συναρμολογητές 

(μονταδόροι) 

Ανώτερα 
διευθυντικά 

και διοικητικά 
στελέχη 

ΧΑΝΙΩΝ 26 16 13 11 7 10 7 5 6 

ΧΙΟΥ 27 16 15 8 10 7 6 6 6 

Περιφερειακές Ενότητες 
ΑΘΗΝΩΝ 

22 24 11 8 12 1 11 5 6 

Γενικό Άθροισμα 23 18 12 9 9 8 8 6 6 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαίδευσης 
Πάνω από 31,9%, που αποτελεί το ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των 
απασχολουμένων σε επίπεδο χώρας τοποθετούνται μόνο 6 ΠΕ. Σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται οι δύο μητροπολιτικές περιοχές της χώρας Περιφερειακές Ενότητες 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης ενώ τις υπόλοιπες θέσεις απαρτίζουν μία ακόμα ΠΕ της Αττικής 
αυτή της Ανατολικής Αττικής, δύο ΠΕ που χαρακτηρίζονται από μεγάλα αστικά κέντρα αυτές 
της Αχαΐας και Λάρισας ενώ στην 5η θέση τοποθετείται μία νησιωτική και συνοριακή ΠΕ αυτή 
της Χίου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κοντά στο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της 
χώρας είναι και η ΠΕ της Μαγνησίας που επίσης χαρακτηρίζεται από μεγάλο αστικό κέντρο. 
Όλες οι υπόλοιπες ΠΕ βρίσκονται κάτω από το ποσοστό της συνολικού πληθυσμού 
απασχολουμένων με τριτοβάθμια εκπαίδευσης της χώρας. Οι υπόλοιπες ΠΕ της Αττικής 
τοποθετούνται χαμηλότερα στη συγκεκριμένα κλίμακα με την ΠΕ Πειραιώς και Νήσων να 
καταλαμβάνει την 13η θέση ενώ η Δυτική Αττική τοποθετείται εξαιρετικά χαμηλά στην 55η 
θέση.  Η συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕ (32 ΠΕ) χαρακτηρίζονται από ένα ποσοστό της τάξης 
του 20-25%. Κάτω από 20%, πέρα από την ΠΕ Δυτικής Αττικής είναι οι ΠΕ Σποράδων, 
Βοιωτίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Ηλείας και Θάσου. Σε κάθε περίπτωση οι ΠΕ επιδεικνύουν 
μια εικόνα χωρίς αισθητές διαφοροποιήσεις αναφορικά με το ποσοστό των 
απασχολούμενών τους με τριτοβάθμια εκπαίδευση μιας και περίπου οι μισές από αυτές (28 
ΠΕ) εντάσσονται σε ένα εύρος 20-25% τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αισθητές 
διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στις πρώτες ΠΕ που αποτελούνται από την μητροπολιτική 
περιοχή της Αθήνας (Βόρειος, Κεντρικός, Δυτικός και Νότιος Τομέας), της Θεσσαλονίκης και 
της Ανατολικής Αττικής όπου περίπου ένας στους 2 απασχολούμενος διαθέτει τριτοβάθμιας 
εκπαίδευση. 

Η εξέταση των απασχολουμένων οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού ή/και 
μεταπτυχιακού τίτλου καταδεικνύει την υψηλή κατάταξη των μεγάλων αστικών κέντρων στη 
ιεραρχία. Για μια φορά ακόμα οι Περιφερειακές Ενότητες της Αθήνας είναι στην πρώτη θέση 
και την ακολουθεί μια ακόμα ΠΕ της Αττικής αυτή της Ανατολικής Αττικής. Μαζί με τις 
προαναφερθείσες ΠΕ η ΠΕ Θεσσαλονίκης, που κατατάσσεται στην 3η θέση, είναι οι μόνες με 
ποστό άνω του 5%. Πάνω από 3% των απασχολούμενών τους με το εξεταζόμενο εκπαιδευτικό 
επίπεδο είναι οι ΠΕ Ιωαννίνων, Αχαΐας και Ηρακλείου. Όλες οι υπόλοιπες ΠΕ βρίσκονται κάτω 
από το 4,1% που αποτελεί το ποστό κατόχων διδακτορικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σε 
επίπεδο χώρας. Ιδιαίτερα χαμηλά, κάτω από 1% τοποθετούνται οι ΠΕ Κιλκίς, Σποράδων, 
Ηλείας και Θάσου. Η ΠΕ Δυτικής Αττικής κατατάσσεται χαμηλότερα σε σχέση με τις ΠΕ της 
Αθήνας και την ΠΕ Ανατολικής Αττικής, μόλις 1,2% ενώ η ΠΕ Πειραιώς και Νήσων ανήκει στην 
πρώτη δεκάδα (2,6%). Μόνο 3 στις 10 ΠΕ χαρακτηρίζονται από ποσοστό άνω του 2%. Ενώ ο 
μεγάλος όγκος των ΠΕ δε σημειώνει αισθητή διαφοροποίηση μιας και 37 ΠΕ ανήκουν στο 
εύρος 1-2%. Ανάμεσα στην πρώτη στην κατάταξη ΠΕ (Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών) και 
στις τελευταίες (ΠΕ Ηλείας και Θάσου) παρατηρείται εξαιρετικά μεγάλη διακύμανση 
τεράστια διακύμανση 7,7 – 0,6%.  

Το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστημίου - πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών για μια 
φορά ακόμα φέρνει στην πρώτη θέση τις ΠΕ των Αθηνών με πολύ μικρή διαφορά να 
ακολουθεί η ΠΕ Θεσσαλονίκης. Με πάνω από 20% χαρακτηρίζονται οι ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
και Ιωαννίνων. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η ΠΕ Λάρισας (19%). Οι προαναφερθείσες 
ΠΕ μαζί με τις ΠΕ Μαγνησίας και Τρικάλων βρίσκονται πάνω από το 18,5% που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστημίου - πολυτεχνικών και ισότιμων σχολών σε επίπεδο 
συνόλου χώρας. Η πολυπληθής ΠΕ Αχαΐας κατατάσσεται στην 8η θέση (18,3%). Οι άλλες δύο 
ΠΕ της Αττικής κατατάσσονται χαμηλότερα με την ΠΕ Πειραιώς και Νήσων στην 28η θέση 
(15%) ενώ η ΠΕ Δυτικής Αττικής στην 57η θέση (10,5%). 29 ΠΕ ανήκουν σε ένα εύρος τιμών 
της τάξης του 14-17%. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως ο κύριο όγκος των ΠΕ παρουσιάζει 
εξαιρετικά μικρές διαφοροποιήσεις και βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της χώρας. Η μόνη 
ΠΕ με ποσοστό κάτω από το 10% είναι η ΠΕ Θάσου ενώ πολύ κοντά στο ποσοστό αυτό, έστω 
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και οριακά υψηλότερο, διαθέτουν οι ΠΕ Ηλείας (10,4%) και Δυτικής Αττικής (10,5%) (Πίνακας 
5). Όπως και πριν και σε αυτήν την εκπαιδευτική μεταβλητή παρατηρείται μεγάλη 
διακύμανση ανάμεσα στην πρώτη (Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών) και στις τελευταίε ΠΕ 
(ΠΕ Ηλείας και Θάσου) 24,2  - 9,9%.  

Τα έτη εκπαίδευσης υπολογίζονται ως το άθροισμα των συνολικών ετών συμμετοχής των 
απασχολουμένων ανά ΠΕ στις εκπαιδευτικές δομές. Για τον υπολογισμό τους 
χρησιμοποιούνται οι εξής παραδοχές:  

• κάτοχοι διδακτορικού τίτλου / κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σύνολο 18 
εκπαίδευσης,  

• πτυχιούχοι παν/μίου - πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών, πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ 
και ισότιμων σχολών,  πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών από 16 έτη 
εκπαίδευσης, 

• πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 14 έτη 
εκπαίδευσης,  

• απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.), πτυχιούχοι επαγγελματικού 
Λυκείου, πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 12 έτη εκπαίδευσης, 

• απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου 9 έτη εκπαίδευσης,  

• απόφοιτοι Δημοτικού 6 έτη εκπαίδευσης,  

• άλλη περίπτωση (περιλαμβάνονται οι απασχολούμενοι που: 
o εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, 
o ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή,  
o δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση) 3 έτη εκπαίδευσης.  

 
Το συγκεκριμένο μέγεθος αποσκοπεί στο να ερμηνεύσει με ένα πληρέστερο τρόπο το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολουμένων ανά ΠΕ χωρίς να απαιτείται η ανάδειξη και 
επεξήγηση επιμέρους εκπαιδευτικών επιπέδων. Με την συνολική εικόνα μέσω του μεγέθους 
αυτού πολλές από τις ΠΕ οι οποίες ενδεχομένων κατατάσσονταν υψηλά σε επιμέρους 
βαθμίδες αποτυπώνουν μια χαμηλότερη κατάταξη στο σύνολο των απασχολουμένων. Για 
παράδειγμα, η ΠΕ Ροδόπης από την 48η θέση στο ποσοστό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
κατατάσσεται τελευταία στα έτη εκπαίδευσης γεγονός που σημαίνει πως ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των απασχολουμένων της διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Αντίστοιχα παραδείγματα αποτελούν, η ΠΕ Ξάνθης που από την 22η θέση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσεται στην 51η θέση, η ΠΕ Άρτας από 30η στην 44η θέση, 
η ΠΕ Σερρών από 32η στην 47η θέση, η ΠΕ Καρδίτσας από 37η θέση στην 49η θέση, η ΠΕ 
Αιτωλοακαρνανίας από 43η θέση στη 54η θέση. πάνω από 11,5 έτη εκπαίδευσης διαθέτουν 
26 ΠΕ. Για μια φορά ακόμα οι ΠΕ των Αθηνών μαζί με την Θεσσαλονίκη κατατάσσονται στις 
πρώτες 2 θέσεις. Τα έτη εκπαίδευσης σε επίπεδο χώρας 12,2 όπου πάνω από αυτό κατέχουν 
οι ΠΕ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Χίου, Κοζάνης, 
Αχαΐας, Ιωαννίνων και Μαγνησίας.  
 

Πίνακας 6: % Απασχολούμενων κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 42,3 7,7 24,2 13,4 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38,1 5,5 22,2 13,0 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36,7 6,6 20,7 12,8 

ΧΙΟΥ 32,4 2,8 16,3 12,4 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 27,9 2,6 15,0 12,4 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33,9 3,7 20,4 12,2 

ΑΧΑΪΑΣ 32,1 3,6 18,3 12,2 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31,3 2,7 18,5 12,2 

ΚΟΖΑΝΗΣ 29,8 2,1 16,6 12,2 

Σύνολο χώρας 31,9 4,1 18,5 12,2 

ΛΑΡΙΣΑΣ 31,7 2,3 19,0 12,0 

ΧΑΝΙΩΝ 29,1 2,6 15,9 12,0 

ΚΑΒΑΛΑΣ 27,6 2,5 15,1 11,8 

ΛΗΜΝΟΥ 24,7 1,0 12,7 11,8 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28,1 3,1 15,2 11,7 

ΕΒΡΟΥ 26,1 1,7 15,1 11,7 

ΔΡΑΜΑΣ 26,1 1,6 15,5 11,7 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 26,0 2,0 15,0 11,7 

ΣΑΜΟΥ 24,1 1,9 13,9 11,7 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 27,3 1,7 17,0 11,6 

ΦΩΚΙΔΑΣ 25,1 1,7 15,1 11,6 

ΙΘΑΚΗΣ 21,6 1,9 12,0 11,6 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 26,4 1,8 16,0 11,5 

ΠΙΕΡΙΑΣ 25,8 1,5 15,7 11,5 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24,5 1,6 15,1 11,5 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22,2 1,8 12,6 11,5 

ΙΚΑΡΙΑΣ 20,6 1,8 12,2 11,5 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 28,1 1,4 18,5 11,4 

ΛΕΣΒΟΥ 26,3 2,5 15,4 11,4 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 25,8 1,0 15,8 11,4 

ΕΥΒΟΙΑΣ 24,6 1,4 14,2 11,4 

ΗΜΑΘΙΑΣ 24,4 1,3 14,7 11,4 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23,7 1,5 14,3 11,4 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23,0 1,5 13,9 11,4 

ΚΙΛΚΙΣ 21,7 0,9 12,3 11,4 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 24,2 2,1 14,3 11,3 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 22,9 1,8 14,1 11,3 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 21,4 1,6 12,2 11,3 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 24,9 1,0 15,3 11,2 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24,6 1,4 14,9 11,2 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22,7 1,2 13,2 11,2 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 21,6 1,3 13,5 11,2 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 20,4 1,3 11,5 11,2 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19,4 1,2 10,5 11,2 

ΑΡΤΑΣ 24,5 1,2 15,9 11,1 

ΣΕΡΡΩΝ 24,3 1,6 14,8 11,1 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 22,9 1,1 14,1 11,1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 21,9 1,2 13,4 11,1 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 19,9 0,9 11,6 11,1 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23,5 1,2 15,6 11,0 

ΞΑΝΘΗΣ 25,8 2,5 16,0 10,9 

ΠΕΛΛΑΣ 20,7 1,1 12,7 10,9 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20,5 1,4 11,5 10,9 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 21,9 1,1 14,1 10,8 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 19,5 1,0 12,0 10,8 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 18,9 1,1 11,7 10,7 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 18,4 1,2 11,3 10,6 

ΘΑΣΟΥ 15,7 0,6 9,9 10,6 

ΗΛΕΙΑΣ 16,7 0,8 10,4 10,0 

ΡΟΔΟΠΗΣ 20,9 2,0 13,6 9,9 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011 
 

Αναλυτικά τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 7 όπου σημειώνονται η θέση στην 
ιεράρχηση των εκπαιδευτικών μεταβλητών που εξετάστηκαν παραπάνω. Πολλές από τις ΠΕ 
όπως Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας Κιλκίς, Πέλλας, Ευρυτανίας, Χαλκιδικής, Σποραδων, 
Βοιωτίας, Δυτικής Αττικής, Ζακύνθου, Λακωνίας, Ηλείας και Θάσου οι θέσεις που κατέχουν 
σε όλες τις υπό εξέταση διαστάσεις της εκπαίδευσης των απασχολουμένων είναι ιδιαιτέρως 
χαμηλές. Από την άλλη, ΠΕ όπως Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Ιωαννίνων, 
Χίου, Αχαΐας, Λάρισας, Μαγνησίας, Κοζάνης Και Χανίων είναι ιδιαίτερα υψηλές. 
 

Πίνακας7: Θέση ΠΕ ανά Μεταβλητή της Εκπαίδευσης των απασχολουμένων 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 1 1 1 1 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 3 2 2 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 3 3 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 4 4 8 

ΧΙΟΥ 5 7 11 5 

ΑΧΑΪΑΣ 6 5 8 7 

ΛΑΡΙΣΑΣ 7 14 5 10 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8 8 6 9 

ΚΟΖΑΝΗΣ 9 15 10 6 

ΧΑΝΙΩΝ 10 10 15 11 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11 38 7 27 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12 6 22 18 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 13 9 28 4 

ΚΑΒΑΛΑΣ 14 13 25 13 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15 26 9 21 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16 24 12 22 

ΛΕΣΒΟΥ 17 11 20 28 

ΕΒΡΟΥ 18 25 26 15 

ΔΡΑΜΑΣ 19 30 19 16 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 20 17 27 14 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 21 52 16 29 

ΞΑΝΘΗΣ 22 12 13 51 

ΠΙΕΡΙΑΣ 23 34 17 24 

ΦΩΚΙΔΑΣ 24 27 23 19 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25 53 21 41 

ΛΗΜΝΟΥ 26 54 44 12 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27 35 29 39 

ΕΥΒΟΙΑΣ 28 36 34 32 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 29 31 24 25 

ΑΡΤΑΣ 30 45 14 44 

ΗΜΑΘΙΑΣ 31 39 31 34 

ΣΕΡΡΩΝ 32 29 30 47 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 33 16 33 36 

ΣΑΜΟΥ 34 19 38 17 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 35 33 32 31 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 36 46 18 49 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37 32 39 33 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 38 21 36 37 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 39 51 35 48 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 40 42 43 40 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 41 22 46 26 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 42 43 42 46 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43 50 37 54 

ΚΙΛΚΙΣ 44 56 47 30 

ΙΘΑΚΗΣ 45 20 50 20 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 46 40 41 43 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47 28 48 35 

ΡΟΔΟΠΗΣ 48 18 40 59 

ΠΕΛΛΑΣ 49 48 45 50 

ΙΚΑΡΙΑΣ 50 23 49 23 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 51 37 55 52 



 

192 

 

ΠΕ μόνιμης διαμονής 
% 

Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

% Κατόχων 
διδακτορικού 

τίτλου /  
μεταπτυχιακού 

τίτλου 
σπουδών 

% Πτυχιούχοι 
Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου 
και ισότιμων 

σχολών 

Μέσα έτη 
εκπαίδευσης 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 52 41 54 42 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 53 57 53 45 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 54 55 51 53 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55 44 57 38 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 56 49 52 55 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 57 47 56 57 

ΗΛΕΙΑΣ 58 58 58 58 

ΘΑΣΟΥ 59 59 59 56 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
 

Συνοψίζοντας τα ευρήματα αυτής της ενότητας παρατηρούμε να αναδεικνύεται μια 
εικόνα αρκετά παρεμφερής με τις διαπιστώσεις  μας σχετικά με την συγκέντρωση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων κτλ. Για άλλη μια 
φορά οι ΠΕ των Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, ξεχωρίζει και ακολουθούνται από την ΠΕ 
Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια και πάλι η σχετική κατανομή προσεγγίζει τα ευρήματα των 
προηγουμένων ενοτήτων, με την Αχαΐα, την Λάρισα και Μαγνησία, τα Ιωάννινα και της 
υπόλοιπες ΠΕ σχετικού ενδιαφέροντος και ως προς τα ΑΕΙ κτλ. να μην απέχουν πολύ. Συνεπώς 
και από αυτήν την άποψη, γίνεται κατανοητή η συγκέντρωση μεγάλου μέρους του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας σε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό ΠΕ περί τις 10 ή 12 
περίπου, με τις υπόλοιπες να υπολείπονται, συχνά μάλιστα και σημαντικά. Βεβαίως 
πληθυσμιακά αυτές οι σχετικά λίγες ΠΕ περιλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας. 
 

Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης ανά ΠΕ 
Για την αξιολόγηση της του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης ανά ΠΕ 
χρησιμοποιείται το σύνολο πληθυσμού μόνιμης διαμονής ανά ΠΕ εκτός ατόμων γεννηθέντων 
μετά την 1/1/2005. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε  

• Τριτοβάθμια: Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / Πτυχιούχοι Παν/μίου 
- Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών  και ισότιμων σχολών 

• Δευτεροβάθμια: Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 
και Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.) 

• Πρωτοβάθμια: Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών 
Σχολών και Απόφοιτοι Δημοτικού 

• Άλλη περίπτωση: Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / 
Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 
Από το σύνολο των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα 

στα δύο φύλα με τους άρρενες να υπερτερούν αποτελούν οι ΠΕ Σποράδων, Εύβοιας, 
Φωκίδας, Ιθάκης, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Λήμνου, Σάμου, Χίου και 
Δωδεκανήσου. Σε 30 ΠΕ ο γυναικείος πληθυσμός συμμετέχει με μεγαλύτερο ποσοστό. Από 
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αυτές με περισσότερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες έχουν οι ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, 
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Ζακύνθου, Κεφαλλήνιας, Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου. Ίση συμμετοχή στο συνολικό πληθυσμό με τριτοβάθμια εκπαίδευση σημειώνεται 
στις ΠΕ Έβρου, Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Αργολίδας, Δυτικής Αττικής, Περιφερειακές Ενότητες 
Αθηνών, Ικαρίας και Κυκλάδων.  

Συγκριτικά με τα δύο φύλα οι μεγαλύτερες διαφορές συμμετοχής στην περίπτωση του 
συνολικού πληθυσμού με το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο με άνω των 25 ποσοστιαίων 
μονάδων ο γυναικείος πληθυσμός υπερεκπροσωπείται στις ΠΕ Δράμας, Σερρών, Ιωαννίνων, 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Οι μικρότερες διαφορές 
εντοπίζονται στις ΠΕ Χαλκιδικής, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής 
Αττικής, Χίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Χανίων.  

Για τα δύο μεσαία εκπαιδευτικά επίπεδα οι μικρότερες διαφορές συμμετοχής στο 
συνολικό μόνιμο πληθυσμό ανάμεσα στα δύο φύλα εντοπίζονται στις ΠΕ Ροδόπης, Δράμας, 
Καβάλας, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Λάρισας, Μαγνησίας, 
Αχαΐας, Κορινθίας, Λέσβου, Χίου, Λασιθίου και Χανίων.  

Στο σύνολο του πληθυσμού τα μεγαλύτερα ποσοστά (άνω του 15%) με το υψηλότερο 
επίπεδο εντοπίζονται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Λευκάδας, 
Αχαΐας, Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Χίου, 
Ηρακλείου και Χανίων ενώ με το χαμηλότερο (από 11%  και κάτω) στις ΠΕ Ροδόπης, Θάσου, 
Κιλκίς, Πέλλας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λακωνίας, και Δυτικής 
Αττικής. Για το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης τα υψηλότερα ποσοστά (άνω του 18% ) 
εντοπίζονται στις ΠΕ Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Σερρών, Γρεβενών, Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Τα χαμηλότερα 
(από 12% και κάτω) εντοπίζονται στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακές 
Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου και Χανίων. Τα 

παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 8. 



 

 

Πίνακας 9: % Συμμετοχής ανά φύλλο σε Εκπαιδευτικό Επίπεδο, ανά ΠΕ 
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ΡΟΔΟΠΗΣ 11 21 48 21 52 50 51 41 48 50 49 59 

ΔΡΑΜΑΣ 12 24 48 17 48 50 51 39 52 50 49 61 

ΕΒΡΟΥ 14 27 40 19 50 55 51 42 50 45 49 58 

ΘΑΣΟΥ 9 21 57 13 49 47 52 43 51 53 48 57 

ΚΑΒΑΛΑΣ 14 26 46 14 48 50 50 41 52 50 50 59 

ΞΑΝΘΗΣ 12 21 45 21 52 54 51 41 48 46 49 59 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 33 35 11 47 48 49 44 53 52 51 56 

ΗΜΑΘΙΑΣ 12 23 48 17 47 50 51 43 53 50 49 57 

ΚΙΛΚΙΣ 11 24 48 18 50 54 51 41 50 46 49 59 

ΠΕΛΛΑΣ 10 22 50 17 45 51 52 43 55 49 48 57 

ΠΙΕΡΙΑΣ 13 24 45 17 47 51 51 42 53 49 49 58 

ΣΕΡΡΩΝ 11 21 48 19 48 50 52 40 52 50 48 60 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 25 49 14 50 52 52 47 50 48 48 53 
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ΚΟΖΑΝΗΣ 14 26 45 15 49 52 51 42 51 48 49 58 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11 22 45 22 50 56 54 44 50 44 46 56 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 25 49 13 47 51 52 41 53 49 48 59 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 13 24 46 17 46 50 52 43 54 50 48 57 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 27 41 14 48 49 52 38 52 51 48 62 

ΑΡΤΑΣ 12 21 47 20 49 53 54 34 51 47 46 66 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 11 23 47 19 49 53 54 38 51 47 46 62 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13 23 46 18 49 54 52 36 51 46 48 64 

ΛΑΡΙΣΑΣ 16 26 41 17 49 52 51 43 51 48 49 57 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11 21 47 21 48 52 54 36 52 48 46 64 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 17 29 41 14 52 50 50 40 48 50 50 60 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 12 28 47 14 52 50 53 43 48 50 47 57 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 22 44 21 48 53 54 38 52 47 46 62 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 13 27 44 16 52 52 52 39 48 48 48 61 
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11 26 46 17 52 52 55 44 48 48 45 56 

ΕΥΒΟΙΑΣ 13 26 45 16 53 50 53 44 47 50 47 56 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9 22 50 19 49 54 56 34 51 46 44 66 

ΦΩΚΙΔΑΣ 13 27 45 15 54 52 51 39 46 48 49 61 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 27 46 14 50 48 53 34 50 52 47 66 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 25 50 14 46 47 53 46 54 53 47 54 

ΙΘΑΚΗΣ 11 29 44 15 54 53 49 41 46 47 51 59 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14 29 43 14 47 47 54 46 53 53 46 54 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15 25 43 17 48 53 55 36 52 47 45 64 

ΑΧΑΪΑΣ 17 32 38 13 49 50 51 43 51 50 49 57 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 11 23 47 19 49 51 54 38 51 49 46 62 

ΗΛΕΙΑΣ 9 23 49 19 48 50 55 44 52 50 45 56 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13 26 46 15 52 52 54 40 48 48 46 60 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12 26 47 14 50 50 52 44 50 50 48 56 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13 28 46 13 51 50 51 44 49 50 49 56 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11 25 49 16 52 51 54 42 48 49 46 58 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13 27 45 15 51 51 54 39 49 49 46 61 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 33 33 11 53 48 52 47 47 52 48 53 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 29 43 17 50 51 53 46 50 49 47 54 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 26 36 29 9 50 46 48 44 50 54 52 56 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 15 35 39 11 53 48 49 43 47 52 51 57 

ΛΕΣΒΟΥ 14 24 46 16 52 51 50 43 48 49 50 57 

ΙΚΑΡΙΑΣ 11 26 53 10 50 49 52 44 50 51 48 56 

ΛΗΜΝΟΥ 14 28 46 12 57 56 51 45 43 44 49 55 

ΣΑΜΟΥ 14 30 45 11 55 55 50 43 45 45 50 57 

ΧΙΟΥ 17 31 42 10 57 51 48 45 43 49 52 55 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12 27 47 14 50 48 52 47 50 52 48 53 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13 30 44 13 53 50 52 45 47 50 48 55 
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ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16 27 43 14 47 48 52 44 53 52 48 56 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 14 26 47 13 50 49 52 43 50 51 48 57 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 14 29 43 14 46 46 53 44 54 54 47 56 

ΧΑΝΙΩΝ 17 30 41 12 49 50 52 46 51 50 48 54 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2011 



 

 

Οικονομική κατάσταση ΠΕ: Ανεργία ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο, Οικονομικά 
ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανέργων ανώτερων σχολών (Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου  / Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών και ισότιμων σχολών) εξαιτίας της ισχυρής παρουσίας τους στις ΠΕ αυτές 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες της ελληνικής επικράτειας εμφανίζονται στις ΠΕ Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Χίου (άνω του 25% των ανέργων τους). Αντίθετα τα 
μικρότερα ποσοστά της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας διαθέτουν οι ΠΕ Δυτικής 
Αττικής, Ηλείας, Ξάνθης, Κιλκίς, Ζακύνθου, Ευρυτανίας και Θάσου (λιγότερο από το 14% των 
συνολικών ανέργων τους). Με άνω του 45% των συνολικών ανέργων τους οι οποίοι ανήκουν 
στο εκπαιδευτικό επίπεδο Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια 
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.) ανήκουν οι ΠΕ 
Αθηνών Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Νήσων, Αχαΐας, Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Φωκίδας, 
Γρεβενών και Λήμνου. Με λιγότερο από 38% για την συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα 
έχουν οι ΠΕ Σερρών, Ημαθίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Θάσου και Ιθάκης.  

 Για το εκπαιδευτικό επίπεδο Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών οι ΠΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά (άνω του 22%) είναι οι ΠΕ Δυτικής 
Αττικής, Δράμας, Κιλκίς, Ζακύνθου, Θάσου, Ικαρίας και Ιθάκης. Αντίθετα τα μικρότερα, κάτω 
από 15%, διαθέτουν οι ΠΕ Αθηνών, Αχαΐας, Ξάνθης, Τρικάλων, Έβρου και Ροδόπης.  

Τέλος, αναφορικά με άλλες περιπτώσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: (1) 
Περιλαμβάνεται  ο πληθυσμός που: α) Αποφοίτησε από το Δημοτικό β) εγκατέλειψε το 
Δημοτικό αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γ) ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή, δ) δεν 
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση  ε) γεννήθηκε μετά την 1/1/2005 τα μεγαλύτερα ποσοστά (άνω 
από 27%) εντοπίζονται στις ΠΕ Δυτικής Αττικής, Ηλείας, Ξάνθης, Ροδόπης, Καστοριάς και 
Θάσου. Τα μικρότερα ποσοστά, κάτω του 15%, διαθέτουν οι ΠΕ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιώς και Νήσων, Κοζάνης και Ικαρίας.  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε επίπεδο συνόλου χώρας 21% των ανέργων ανήκουν στην 
περίπτωση των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών, 44% (που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό) 
στην Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ.), το 17% στην Απόφοιτοι τριτάξιου 
Γυμνασίου και πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών, και το 18% σε άλλη περίπτωση. Τα 
παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 9. 



 

 

Πίνακας 10: Ανεργία ανά ΠΕ και % ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

ΠΕ μόνιμης διαμονής  
Σύνολο 

Ανέργων 

Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου  / 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ανώτερων επαγγελματικών και 

ισότιμων σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια 
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 
Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών 

Άλλη 
περίπτωση 

Περιφερειακές Ενότητες ΑΘΗΝΩΝ 217.955 26 47 14 12 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106.799 24 45 17 14 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 46.958 17 48 20 15 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.292 21 44 18 18 

ΑΧΑΪΑΣ 25.896 21 45 15 19 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.039 20 39 18 24 

ΛΑΡΙΣΑΣ 19.809 25 42 16 17 

ΕΥΒΟΙΑΣ 16.801 17 40 19 25 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16.633 18 41 17 25 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16.154 11 40 22 27 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14.182 22 43 17 18 

ΣΕΡΡΩΝ 13.081 18 38 20 24 

ΚΟΖΑΝΗΣ 12.857 22 44 19 15 

ΗΜΑΘΙΑΣ 12.673 17 38 19 25 

ΗΛΕΙΑΣ 12.303 14 39 18 29 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 12.294 15 42 20 24 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.708 25 40 17 17 

ΞΑΝΘΗΣ 11.634 12 29 15 45 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 11.213 20 46 17 18 

ΠΕΛΛΑΣ 10.779 17 43 19 22 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής  
Σύνολο 

Ανέργων 

Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου  / 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ανώτερων επαγγελματικών και 

ισότιμων σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια 
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 
Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών 

Άλλη 
περίπτωση 

ΧΑΝΙΩΝ 10.562 20 41 18 21 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10.455 19 42 18 21 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 10.418 19 43 18 20 

ΠΙΕΡΙΑΣ 10.027 18 44 19 18 

ΚΑΒΑΛΑΣ 9.840 18 42 20 20 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9.740 23 43 15 19 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8.953 17 42 18 24 

ΕΒΡΟΥ 8.894 20 42 15 24 

ΔΡΑΜΑΣ 8.700 17 42 22 19 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8.534 15 42 21 22 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 8.397 19 39 16 25 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 8.285 15 40 20 25 

ΡΟΔΟΠΗΣ 7.215 16 32 15 37 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.772 16 44 20 20 

ΚΙΛΚΙΣ 6.587 14 42 22 22 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6.551 18 43 19 20 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5.259 17 39 17 27 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 5.142 21 43 18 19 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5.092 22 46 16 16 

ΛΕΣΒΟΥ 4.813 20 39 17 24 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4.709 20 44 17 20 
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ΠΕ μόνιμης διαμονής  
Σύνολο 

Ανέργων 

Κάτοχοι διδακτορικού ή 
μεταπτυχιακού τίτλου  / 
Πτυχιούχοι Παν/μίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, 
ανώτερων επαγγελματικών και 

ισότιμων σχολών 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια 
κλπ.) / Απόφοιτοι Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού, 

Επαγγελματικού κλπ.) 

Απόφοιτοι τριτάξιου 
Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών 

Άλλη 
περίπτωση 

ΑΡΤΑΣ 4.703 20 41 18 21 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.412 19 41 17 23 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4.286 21 41 19 19 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.992 19 44 16 21 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.256 17 43 18 22 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3.065 13 41 22 24 

ΦΩΚΙΔΑΣ 2.749 20 47 16 17 

ΧΙΟΥ 2.643 25 40 16 19 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2.317 18 42 20 20 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2.162 18 46 17 20 

ΣΑΜΟΥ 1.778 18 43 18 21 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1.590 14 44 18 24 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.524 22 43 17 18 

ΘΑΣΟΥ 990 14 34 24 28 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 894 15 40 21 25 

ΛΗΜΝΟΥ 849 16 47 17 19 

ΙΚΑΡΙΑΣ 636 21 43 25 11 

ΙΘΑΚΗΣ 152 19 38 27 16 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 859.003 21 44 17 18 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011 



 

 

Οι ΠΕ με κάτω από 38% του συνολικού πληθυσμού τους να αποτελείται από 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό είναι οι ΠΕ Ροδόπης, Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Κοζάνης, 
Γρεβενών, Φλώρινας, Άρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, 
Φωκίδας, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Λέσβου, Ικαρίας και Χίου. Συνολικά άνω 
του 60% του μόνιμου πληθυσμού τους να αποτελείται από οικονομικά μη ενεργά άτομα 
είναι 39 ΠΕ. Τα μεγαλύτερα % εμφανίζονται στις ΠΕ Φωκίδας (65%), Γρεβενών (66%) και 
Ευρυτανίας (67%) που αποτελούν και τις ΠΕ με το χαμηλότερο μόνιμο πληθυσμό. 

Από την άλλη οι ΠΕ με άνω του 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους να 
ανήκουν στην κατηγορία των ανέργων είναι 23. Αυτές είναι οι ΠΕ Δράμας, Καβάλας, 
Ξάνθης, Αιτωλοακαρνανίας, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, 
Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Εύβοιας, Ευρυτανίας, 
Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Ηλείας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς και Νήσων. Στην περίπτωση 
αυτή περιλαμβάνονται πέρα από παραμεθόριες ή αραιοκατοικημένες ΠΕ και ΠΕ με 
μεγάλα αστικά κέντρα όπως αυτά των ΠΕ Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Νήσων 
και Δυτική Αττική. Οι ΠΕ οι οποίες ταυτόχρονα παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ανέργων 
στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους και αντίστοιχα υψηλό ποσοστό 
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού είναι οι ΠΕ Δράμας, Κιλκίς Σερρών, Κοζάνης, 
Γρεβενών, Φλώρινας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας.  

Στην ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων στο σύνολο του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας εμφανίζεται στις ΠΕ 
Δράμας, Ξάνθης, Ημαθίας, Σερρών, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, 
Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 35%. 

Με άνω του 17% στους ανέργους στο σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 
ηλιακής ομάδας 35-54 έχουν οι ΠΕ Δράμας, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, 
Καστοριάς, Ευρυτανίας, Δυτικής Αττικής και Πειραιάς και Νήσων. Για τις δύο αυτές 
ηλικιακές ομάδες οι ΠΕ που εμφανίζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις στα ποσοστά 

ανεργίας είναι ΠΕ Δράμας, Ξάνθης, Ημαθίας, Καστοριάς και Ευρυτανίας. 



 

 

Πίνακας 11: Οικονομικά Ενεργός και Mη Ενεργός Πληθυσμός, ανά ομάδες ηλικιών, ανά ΠΕ, % 
ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 

ομάδες ηλικιών 
Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.816.286 42 81 19 58 39 61 

ΡΟΔΟΠΗΣ 112.039 38 83 17 62 37 63 

 0-14 15.744 0   100 0 100 

15-34 30.765 49 73 27 51 0 100 

35-54 29.635 74 88 12 26 17 83 

55+ 35.895 17 91 9 83 83 17 

ΔΡΑΜΑΣ 98.287 37 76 24 63 46 54 

 0-14 13.920 0   100 0 100 

15-34 20.968 57 63 37 43 0 100 

35-54 27.361 75 82 18 25 21 79 

55+ 36.038 12 85 15 88 85 15 

ΕΒΡΟΥ 147.947 39 84 16 61 45 55 

 0-14 20.814 0   100 0 100 

15-34 38.237 57 78 22 43 0 100 

35-54 37.409 76 88 12 24 23 77 

55+ 51.487 14 90 10 86 87 13 

ΘΑΣΟΥ 13.770 40 82 18 60 47 53 

 0-14 1.980 0   100 0 100 

15-34 2.749 64 72 28 36 0 100 

35-54 3.853 77 86 14 23 19 81 

55+ 5.188 14 89 11 86 84 16 

ΚΑΒΑΛΑΣ 124.917 39 80 20 61 43 57 

 0-14 18.013 0   100 0 100 

15-34 27.870 57 70 30 43 0 100 

35-54 35.380 77 84 16 23 21 79 

55+ 43.654 13 87 13 87 82 18 

ΞΑΝΘΗΣ 111.222 39 73 27 61 32 68 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

 0-14 20.477 0   100 0 100 

15-34 30.987 54 64 36 46 0 100 

35-54 30.664 72 78 22 28 19 81 

55+ 29.094 16 81 19 84 81 19 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.110.551 43 78 22 57 34 66 

 0-14 168.332 0   100 0 100 

15-34 297.619 56 69 31 44 0 100 

35-54 328.475 79 82 18 21 18 82 

55+ 316.125 16 83 17 84 76 24 

ΗΜΑΘΙΑΣ 140.611 40 77 23 60 43 57 

 0-14 22.786 0   100 0 100 

15-34 31.097 60 64 36 40 0 100 

35-54 38.836 77 83 17 23 19 81 

55+ 47.892 15 86 14 85 85 15 

ΚΙΛΚΙΣ 80.419 37 78 22 63 48 52 

 0-14 11.549 0   100 0 100 

15-34 17.606 58 69 31 42 0 100 

35-54 21.373 76 82 18 24 20 80 

55+ 29.891 11 84 16 89 88 12 

ΠΕΛΛΑΣ 139.680 39 80 20 61 45 55 

 0-14 21.506 0   100 0 100 

15-34 29.898 60 66 34 40 0 100 

35-54 40.218 75 87 13 25 17 83 

55+ 48.058 14 88 12 86 87 13 

ΠΙΕΡΙΑΣ 126.698 39 80 20 61 41 59 

 0-14 20.393 0   100 0 100 

15-34 28.181 58 68 32 42 0 100 

35-54 36.543 75 85 15 25 16 84 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

55+ 41.581 14 87 13 86 84 16 

ΣΕΡΡΩΝ 176.430 36 79 21 64 48 52 

 0-14 22.729 0   100 0 100 

15-34 35.474 54 64 36 46 0 100 

35-54 46.998 74 85 15 26 17 83 

55+ 71.229 13 89 11 87 85 15 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  107.719 40 80 20 60 40 60 

 0-14 16.820 0   100 0 100 

15-34 24.629 61 70 30 39 0 100 

35-54 30.657 74 85 15 26 14 86 

55+ 35.613 15 86 14 85 82 18 

ΚΟΖΑΝΗΣ 150.196 38 77 23 62 39 61 

 0-14 22.583 0   100 0 100 

15-34 34.999 56 62 38 44 0 100 

35-54 44.042 71 85 15 29 18 82 

55+ 48.572 12 87 13 88 79 21 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 31.757 34 80 20 66 51 49 

 0-14 3.897 0   100 0 100 

15-34 6.655 52 65 35 48 0 100 

35-54 8.156 72 86 14 28 16 84 

55+ 13.049 11 91 9 89 89 11 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.322 42 75 25 58 40 60 

 0-14 6.771 0   100 0 100 

15-34 11.327 57 61 39 43 0 100 

35-54 15.313 77 82 18 23 12 88 

55+ 16.911 18 80 20 82 80 20 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.414 38 78 22 62 40 60 

 0-14 8.119 0   100 0 100 



 

207 

 

ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

15-34 12.379 54 62 38 46 0 100 

35-54 14.331 75 86 14 25 16 84 

55+ 16.585 13 88 12 87 85 15 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 167.901 40 82 18 60 42 58 

 0-14 22.030 0   100 0 100 

15-34 44.269 53 72 28 47 0 100 

35-54 44.485 78 88 12 22 22 78 

55+ 57.117 14 90 10 86 83 17 

ΑΡΤΑΣ 67.877 36 81 19 64 50 50 

 0-14 8.603 0   100 0 100 

15-34 13.753 59 65 35 41 0 100 

35-54 17.723 72 87 13 28 21 79 

55+ 27.798 12 92 8 88 85 15 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 43.587 40 81 19 60 47 53 

 0-14 6.033 0   100 0 100 

15-34 9.509 60 69 31 40 0 100 

35-54 11.555 77 87 13 23 15 85 

55+ 16.490 16 89 11 84 86 14 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 57.491 38 82 18 62 47 53 

 0-14 8.219 0   100 0 100 

15-34 12.172 58 68 32 42 0 100 

35-54 15.491 75 88 12 25 22 78 

55+ 21.609 15 91 9 85 86 14 

ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 40 82 18 60 39 61 

 0-14 44.701 0   100 0 100 

15-34 69.840 57 71 29 43 0 100 

35-54 79.778 75 88 12 25 18 82 

55+ 90.006 14 91 9 86 83 17 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.544 36 80 20 64 48 52 

 0-14 15.202 0   100 0 100 

15-34 23.576 57 63 37 43 0 100 

35-54 30.238 73 87 13 27 19 81 

55+ 44.528 13 92 8 87 86 14 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190.010 39 81 19 61 38 62 

 0-14 27.874 0   100 0 100 

15-34 47.952 56 70 30 44 0 100 

35-54 53.081 75 87 13 25 20 80 

55+ 61.103 13 89 11 87 78 22 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ 13.798 42 85 15 58 38 62 

 0-14 2.025 0   100 0 100 

15-34 3.318 64 77 23 36 0 100 

35-54 4.103 74 89 11 26 16 84 

55+ 4.352 16 91 9 84 78 22 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131.085 37 80 20 63 46 54 

 0-14 18.252 0   100 0 100 

15-34 26.738 60 65 35 40 0 100 

35-54 35.607 74 87 13 26 15 85 

55+ 50.488 14 91 9 86 83 17 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 158.231 38 81 19 62 45 55 

 0-14 21.516 0   100 0 100 

15-34 36.026 57 69 31 43 0 100 

35-54 44.062 74 87 13 26 19 81 

55+ 56.627 13 91 9 87 84 16 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 43 82 18 57 40 60 

 0-14 17.005 0   100 0 100 

15-34 30.633 64 73 27 36 0 100 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

35-54 34.132 76 88 12 24 15 85 

55+ 36.150 15 90 10 85 84 16 

ΕΥΒΟΙΑΣ 210.815 40 80 20 60 40 60 

 0-14 30.275 0   100 0 100 

15-34 50.897 61 70 30 39 0 100 

35-54 60.148 74 86 14 26 15 85 

55+ 69.495 13 87 13 87 80 20 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20.081 33 76 24 67 57 43 

 0-14 2.191 0   100 0 100 

15-34 3.900 60 62 38 40 0 100 

35-54 4.920 71 83 17 29 22 78 

55+ 9.070 10 87 13 90 90 10 

ΦΩΚΙΔΑΣ 40.343 35 81 19 65 48 52 

 0-14 4.821 0   100 0 100 

15-34 8.500 58 66 34 42 0 100 

35-54 10.663 70 88 12 30 18 82 

55+ 16.359 11 92 8 89 83 17 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 104.371 43 81 19 57 44 56 

 0-14 14.043 0   100 0 100 

15-34 23.499 63 73 27 37 0 100 

35-54 30.460 79 86 14 21 17 83 

55+ 36.369 17 87 13 83 83 17 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40.759 45 83 17 55 37 63 

 0-14 6.560 0   100 0 100 

15-34 9.803 64 74 26 36 0 100 

35-54 12.332 78 88 12 22 13 87 

55+ 12.064 20 89 11 80 81 19 

ΙΘΑΚΗΣ 3.231 38 88 12 62 45 55 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

 0-14 387 0   100 0 100 

15-34 617 63 78 22 37 0 100 

35-54 919 75 92 8 25 9 91 

55+ 1.308 12 94 6 88 76 24 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 35.801 41 84 16 59 41 59 

 0-14 5.350 0   100 0 100 

15-34 8.280 61 76 24 39 0 100 

35-54 10.149 78 89 11 22 17 83 

55+ 12.022 15 89 11 85 81 19 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.693 41 84 16 59 47 53 

 0-14 3.294 0   100 0 100 

15-34 5.357 63 73 27 37 0 100 

35-54 6.516 78 90 10 22 21 79 

55+ 8.526 15 92 8 85 86 14 

ΑΧΑΪΑΣ 309.694 40 79 21 60 35 65 

 0-14 45.908 0   100 0 100 

15-34 89.026 51 68 32 49 0 100 

35-54 85.567 74 85 15 26 18 82 

55+ 89.193 15 87 13 85 81 19 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 210.802 36 78 22 64 40 60 

 0-14 32.463 0   100 0 100 

15-34 49.379 55 62 38 45 0 100 

35-54 57.896 68 87 13 32 16 84 

55+ 71.064 13 90 10 87 82 18 

ΗΛΕΙΑΣ 159.300 39 80 20 61 42 58 

 0-14 22.209 0   100 0 100 

15-34 38.590 60 68 32 40 0 100 

35-54 43.801 71 87 13 29 15 85 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

55+ 54.700 15 89 11 85 83 17 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 86.685 38 85 15 62 47 53 

 0-14 11.258 0   100 0 100 

15-34 19.240 60 72 28 40 0 100 

35-54 23.727 74 91 9 26 18 82 

55+ 32.460 13 94 6 87 86 14 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 97.044 42 84 16 58 41 59 

 0-14 13.853 0   100 0 100 

15-34 22.052 60 72 28 40 0 100 

35-54 28.637 76 89 11 24 13 87 

55+ 32.502 18 92 8 82 82 18 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.082 41 83 17 59 41 59 

 0-14 21.460 0   100 0 100 

15-34 34.170 61 72 28 39 0 100 

35-54 40.817 76 88 12 24 15 85 

55+ 48.635 16 90 10 84 82 18 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.138 40 87 13 60 48 52 

 0-14 11.459 0   100 0 100 

15-34 20.323 60 75 25 40 0 100 

35-54 24.362 76 93 7 24 17 83 

55+ 32.994 15 94 6 85 88 12 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 159.954 40 84 16 60 46 54 

 0-14 21.591 0   100 0 100 

15-34 36.887 61 73 27 39 0 100 

35-54 44.472 75 89 11 25 20 80 

55+ 57.004 15 92 8 85 86 14 

Περιφερειακές Ενότητες 
ΑΘΗΝΩΝ 

2.641.511 47 83 17 53 37 63 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

 0-14 348.566 0   100 0 100 

15-34 691.025 64 75 25 36 0 100 

35-54 807.512 82 86 14 18 22 78 

55+ 794.408 18 87 13 82 75 25 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 45 83 17 55 32 68 

 0-14 83.854 0   100 0 100 

15-34 130.634 61 76 24 39 0 100 

35-54 153.340 79 87 13 21 19 81 

55+ 134.520 19 87 13 81 76 24 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160.927 43 77 23 57 27 73 

 0-14 29.174 0   100 0 100 

15-34 47.426 61 70 30 39 0 100 

35-54 46.256 75 82 18 25 14 86 

55+ 38.071 16 82 18 84 73 27 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 523.648 43 79 21 57 34 66 

 0-14 70.742 0   100 0 100 

15-34 136.510 64 73 27 36 0 100 

35-54 156.427 75 83 17 25 17 83 

55+ 159.969 14 83 17 86 69 31 

ΛΕΣΒΟΥ 86.436 38 85 15 62 43 57 

 0-14 12.599 0   100 0 100 

15-34 20.998 57 77 23 43 0 100 

35-54 22.438 74 90 10 26 18 82 

55+ 30.401 14 92 8 86 84 16 

ΙΚΑΡΙΑΣ 9.882 37 83 17 63 50 50 

 0-14 1.192 0   100 0 100 

15-34 2.051 63 69 31 37 0 100 

35-54 2.604 71 89 11 29 18 82 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

55+ 4.035 14 94 6 86 85 15 

ΛΗΜΝΟΥ 17.262 40 88 12 60 39 61 

 0-14 2.461 0   100 0 100 

15-34 4.936 59 83 17 41 0 100 

35-54 4.519 72 91 9 28 16 84 

55+ 5.346 12 93 7 88 82 18 

ΣΑΜΟΥ 32.977 40 87 13 60 42 58 

 0-14 4.363 0   100 0 100 

15-34 9.177 56 80 20 44 0 100 

35-54 8.480 77 90 10 23 20 80 

55+ 10.957 14 92 8 86 84 16 

ΧΙΟΥ 52.674 38 87 13 62 37 63 

 0-14 7.347 0   100 0 100 

15-34 14.098 58 79 21 42 0 100 

35-54 14.041 72 92 8 28 16 84 

55+ 17.188 11 93 7 89 75 25 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 118.027 44 87 13 56 37 63 

 0-14 18.183 0   100 0 100 

15-34 29.037 67 80 20 33 0 100 

35-54 34.700 76 91 9 24 14 86 

55+ 36.107 16 92 8 84 77 23 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 190.988 46 86 14 54 32 68 

 0-14 31.991 0   100 0 100 

15-34 54.505 63 80 20 37 0 100 

35-54 54.590 80 90 10 20 15 85 

55+ 49.902 21 90 10 79 79 21 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 305.490 44 82 18 56 36 64 

 0-14 52.140 0   100 0 100 
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ΠΕ τόπου μόνιμης διαμονής/ 
ομάδες ηλικιών 

Σύνολο 
Οικονομικά ενεργοί Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

15-34 83.179 60 73 27 40 0 100 

35-54 85.959 80 87 13 20 18 82 

55+ 84.212 18 90 10 82 84 16 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.381 44 87 13 56 47 53 

 0-14 11.169 0   100 0 100 

15-34 17.901 64 78 22 36 0 100 

35-54 20.925 83 91 9 17 25 75 

55+ 25.386 17 93 7 83 90 10 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 85.609 42 86 14 58 35 65 

 0-14 14.948 0   100 0 100 

15-34 25.106 55 77 23 45 0 100 

35-54 22.857 80 91 9 20 21 79 

55+ 22.698 15 94 6 85 85 15 

ΧΑΝΙΩΝ 156.585 43 84 16 57 37 63 

 0-14 25.524 0   100 0 100 

15-34 40.290 62 76 24 38 0 100 

35-54 45.877 77 89 11 23 21 79 

55+ 44.894 16 91 9 84 81 19 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2011 



 

 

Συμπεράσματα και εξέταση εξέλιξη πληθυσμού με προσωρινά αποτελέσματα 
Απογραφής 2011 
Σε πολλές από τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω ορισμένες από τις ΠΕ 
χαρακτηρίζονται από κοινή συμπεριφορά. Οι ΠΕ αυτές κατατάσσονται σε κοινά επίπεδα στις 
διάφορες ιεραρχήσεις που αναλύθηκαν (εκπαίδευση, συμμετοχή γυναικών στους 
απασχολούμενους, οικονομικά ενεργός πληθυσμός κ.ά.).  

Για παράδειγμα, περιοχές όπως οι Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Σερρών, Γρεβενών, 
Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας και 
Ηλείας χαρακτηρίζονται από χαμηλή εκπαίδευση (ιδίως ανώτερης εκπαίδευσης), υψηλά 
ποσοστά τους εργατικού τους δυναμικού να ανήκει στις κατηγορίες Ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες και Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και 
αλιείς, υψηλά ποσοστά ανεργίας και οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού. 

Από την άλλη ΠΕ με μεγάλα αστικά κεντρικά όπως οι ΠΕ των Αθηνών, Ανατολική Αττική, 
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λάρισας, Μαγνησίας κ.ά. παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά 
εκπαίδευσης (σύνολο πληθυσμού και οικονομικά ενεργού πληθυσμού).  

Πολλές από τις ΠΕ που εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις στις μεταβλητές που εξετάστηκαν 
παρουσιάζουν ταυτόχρονα και τις μεγαλύτερες μειώσεις στους πληθυσμούς τους ανάμεσα 
στις δύο απογραφές (2011 – 2021). Οι ΠΕ με τις μεγαλύτερες μειώσεις (άνω του 10%) είναι 
Έβρου, Πέλλας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Δράμας, Κιλκίς, Φλώρινας, Φθιώτιδας, 
Ευρυτανίας, Ιθάκης, Σερρών και Γρεβενών. Ενώ οι μειώσεις σημειώνονται σε όλες τις ΠΕ (με 
εξαίρεση τις ΠΕ Δωδεκανήσου, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λασιθίου, Κυκλάδων και 
Ικαρίας). Οι μεγαλύτερες από αυτές σημειώνονται σε περιοχές με μικρούς πληθυσμούς, 
υψηλή συγκέντρωση επαγγελμάτων του πρωτογενούς τομέα και υψηλά ποσοστά μη ενεργού 
οικονομικά πληθυσμού. ΠΕ οι οποίες διαθέτουν μεγάλα αστικά κέντρα (Ηράκλειο, Εύβοιας, 
Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και Νήσων, Αχαΐας, Ανατολικής 
Αττικής, Δυτικής Αττικής) καθώς και ΠΕ που αποτελούν νησιωτικές περιοχές και διαθέτουν 
αυξημένη παρουσία στον τουριστικό τομέα (ΠΕ Δωδεκάνησου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Ικαρίας, 
Ζακύνθου, Χανίων, Ηρακλείου, Σάμου, Χίου) κατάφεραν να επιδείξουν μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στις αρνητικές μεταβολές που σημειωθήκαν στην επικράτεια (συνολική 
μείωση -4%) (Πίνακας 11). 

Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ ποσοστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του συνόλου 
του μόνιμου πληθυσμού των ΠΕ (εκτός ατόμων γεννηθέντων μετά την 1/1/2005) και 
μεταβολή του πληθυσμού 2011-2021 μέσω συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι 0,4 που 
θεωρείται μία μέτρια συσχέτιση24. Η συσχέτιση των δύο μεγεθών, έστω και αν αυτή 
περιγράφει μία μετριοπαθή σχέση, καταδεικνύει εν μέρει, τον ρόλο της εκπαίδευσης η οποία 
να μπορεί να υποστηρίξει θέσεις εργασίας και κατά επέκταση  να συγκρατήσει πληθυσμό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως στο εσωτερικό των ΠΕ οι Δήμοι που αποτελούν 
πρωτεύουσες επιδεικνύουν, στη μεγάλη πλειοψηφία,  καλύτερη μεταβολή πληθυσμού σε 
σχέση με τους υπόλοιπους. Για παράδειγμα στο εσωτερικό των ΠΕ, μικρότερη μείωση 
σημειώθηκε στους Δήμους Δράμας Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κομοτηνής, Καστοριά, 
Κοζάνη, Φλώρινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Καρδίτσα, Βόλου, Τρικκαίων, 
Βέροιας, Κατερίνης, Σερρών, Τρίπολης, Δελφών. Ο μόνος Δήμος στο εσωτερικό των ΠΕ με 
αύξηση ο Δήμος Ξάνθης, Λάρισα, Ρεθύμνου, Καλαμάτας, Χαλκιδέων. 

Από την άλλη η αρνητική επιβολή θα πρέπει να σημειωθεί επηρέασε και με μεγάλους 
Δήμους (με πληθυσμό πάνω από 50.000 παρουσιάζουν)  μείωση όπως Δράμα, 
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κομοτηνή, Αγρίνιο, Βόλος, Τρίκαλα, Κέρκυρα, Βέροια, 
Θεσσαλονίκη, Λαμία (Πίνακας 12). 

 

 
24 Οι συσχετίσεις άνω του 0,4 είναι σχετικά ισχυρές. Οι συσχετίσεις μεταξύ 0,2 και 0,4 είναι μέτριες και 
αυτές κάτω από 0,2 θεωρούνται αδύναμες. 
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Πίνακας 12: Εξέλιξη πληθυσμού 2011 - 2021 ανά ΠΕ 

ΠΕ Πληθυσμός 2011 Πληθυσμός 2021 Διαφορά (%) 

Δωδεκανήσου 190.988 206.202 8 

Ανατολικής Αττικής 502.348 516.549 3 

Δυτικής Αττικής 160.927 164.864 2 

Λασιθίου 75.381 75.900 1 

Κυκλάδων 118.027 118.340 0 

Ικαρίας 9.882 9.901 0 

Ζακύνθου 40.759 40.508 -1 

Χανίων 156.585 155.443 -1 

Ηρακλείου 305.490 302.450 -1 

Σάμου 32.977 32.633 -1 

Ευβοίας 210.815 207.735 -1 

Χίου 52.674 51.819 -2 

Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών 2.641.511 2.597.935 -2 

Θεσσαλονίκης 1.110.551 1.091.424 -2 

Πειραιώς & Νήσων 523.648 513.121 -2 

Ρεθύμνου 85.609 83.567 -2 

Αχαΐας 309.694 302.272 -2 

Κεφαλληνίας 35.801 34.924 -2 

Ξάνθης 111.222 108.177 -3 

Λήμνου 17.262 16.715 -3 

Αργολίδας 97.044 93.282 -4 

Λέσβου 86.436 83.068 -4 

Χαλκιδικής 107.719 103.103 -4 

Λευκάδας 23.693 22.673 -4 

Κέρκυρας 104.371 99.847 -4 

Ιωαννίνων 167.901 160.054 -5 

Κορινθίας 145.082 138.144 -5 

Πρέβεζας 57.491 54.735 -5 

Θάσου 13.770 13.055 -5 

Λακωνίας 89.138 84.469 -5 

Λάρισας 284.325 269.151 -5 

Σποράδων 13.798 13.029 -6 

Πιερίας 126.698 119.486 -6 

Άρτας 67.877 63.927 -6 

Καρδίτσας 113.544 106.698 -6 

Ηλείας 159.300 149.350 -6 

Θεσπρωτίας 43.587 40.827 -6 

Ροδόπης 112.039 104.380 -7 

Τρικάλων 131.085 122.061 -7 

Μαγνησίας 190.010 176.588 -7 

Καβάλας 124.917 115.974 -7 

Ημαθίας 140.611 130.026 -8 

Καστοριάς 50.322 46.048 -8 

Κοζάνης 150.196 137.201 -9 
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ΠΕ Πληθυσμός 2011 Πληθυσμός 2021 Διαφορά (%) 

Αιτωλοακαρνανίας 210.802 191.727 -9 

Μεσσηνίας 159.954 144.920 -9 

Έβρου 147.947 133.862 -10 

Πέλλας 139.680 126.258 -10 

Βοιωτίας 117.920 106.107 -10 

Φωκίδας 40.343 36.210 -10 

Αρκαδίας 86.685 77.551 -11 

Δράμας 98.287 86.621 -12 

Κιλκίς 80.419 70.648 -12 

Φλώρινας 51.414 45.162 -12 

Φθιώτιδας 158.231 137.756 -13 

Ευρυτανίας 20.081 17.461 -13 

Ιθάκης 3.231 2.774 -14 

Σερρών 176.430 151.124 -14 

Γρεβενών 31.757 26.645 -16 

Γενικό Άθροισμα 10.816.286 10.432.481 -4 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2021



 

 

Πίνακας 13: Μεταβολή Πληθυσμού Δήμων 2011-2021 

Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΔΟΞΑΤΟΥ     14.516 12.109 -17 Δράμας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ Π ΜΠ 58.944 55.593 -6 Δράμας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ     7.860 5.323 -32 Δράμας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ     3.901 2.852 -27 Δράμας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ     13.066 10.744 -18 Δράμας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Π ΜΠ 72.959 71.601 -2 Έβρου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ     19.493 16.161 -17 Έβρου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ     37.695 31.694 -16 Έβρου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ     2.859 2.622 -8 Έβρου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ     14.941 11.784 -21 Έβρου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΘΑΣΟΥ      13.770 13.055 -5 Θάσου 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ Π ΜΠ 70.501 65.857 -7 Καβάλας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΝΕΣΤΟΥ     22.331 20.525 -8 Καβάλας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΠΑΓΓΑΙΟΥ     32.085 29.592 -8 Καβάλας 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΒΔΗΡΩΝ     19.005 17.860 -6 Ξάνθης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΜΥΚΗΣ     15.540 14.521 -7 Ξάνθης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ Π ΜΠ 65.133 66.162 2 Ξάνθης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΤΟΠΕΙΡΟΥ     11.544 9.634 -17 Ξάνθης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΡΡΙΑΝΩΝ     16.577 14.944 -10 Ροδόπης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΙΑΣΜΟΥ     13.810 12.346 -11 Ροδόπης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Π ΜΠ 66.919 65.107 -3 Ροδόπης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ     14.733 11.983 -19 Ροδόπης 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΧΑΡΝΩΝ     106.943 108.130 1 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ     48.399 50.585 5 

Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ     40.193 41.748 4 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΡΩΠΙΑΣ     30.307 29.432 -3 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ     25.102 25.608 2 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ     33.423 31.448 -6 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ     20.040 21.284 6 

Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΙΑΝΙΑΣ     26.668 27.916 5 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ     54.415 60.435 11 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ     20.266 22.230 10 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ     29.002 29.703 2 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ     33.821 34.053 1 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΩΡΩΠΟΥ     33.769 33.977 1 
Ανατολικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ     59.704 62.157 4 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ     72.333 70.519 -3 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ     30.741 32.422 5 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ     49.642 50.495 2 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΚΗΦΙΣΙΑΣ     71.259 72.860 2 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ     31.153 30.996 -1 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ     29.891 30.170 1 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     67.134 64.107 -5 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ     44.539 45.164 1 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ     34.934 35.439 1 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ     26.968 27.400 2 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ     74.192 77.118 4 

Βορείου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     30.251 31.420 4 
Δυτικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     29.902 29.619 -1 
Δυτικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ     17.885 17.524 -2 
Δυτικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΕΓΑΡΕΩΝ     36.924 38.046 3 
Δυτικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΥΛΗΣ     45.965 48.255 5 
Δυτικής 
Αττικής 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ     26.550 26.759 1 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ     62.529 61.427 -2 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ     69.946 64.828 -7 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΛΙΟΥ     84.793 83.523 -1 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ     139.981 132.123 -6 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ     58.979 60.166 2 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     46.897 46.983 0 

Δυτικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ     664.046 637.798 -4 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΥΡΩΝΟΣ     61.308 59.134 -4 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     59.345 57.917 -2 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ     33.628 33.850 1 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ     71.026 69.857 -2 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ     78.153 76.708 -2 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     26.458 26.260 -1 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ     35.556 34.759 -2 

Κεντρικού 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ     1.142 1.107 -3 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΙΓΙΝΑΣ     13.056 12.938 -1 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΥΘΗΡΩΝ     4.041 3.659 -9 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΠΟΡΟΥ     3.993 3.237 -19 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ     39.283 37.175 -5 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΠΕΤΣΩΝ     4.027 3.680 -9 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ     7.143 6.118 -14 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΥΔΡΑΣ     1.966 2.011 2 Νήσων ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     71.294 71.747 1 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΛΙΜΟΥ     41.720 42.872 3 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ     87.305 89.605 3 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ     51.356 49.722 -3 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     100.641 96.118 -4 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ     40.413 39.507 -2 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ     73.076 72.546 -1 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ     64.021 64.879 1 

Νοτίου 
Τομέα 
Αθηνών 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ     91.045 89.386 -2 Πειραιώς 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ     63.445 61.247 -3 Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΡΕΝΤΗ     105.430 103.355 -2 Πειραιώς 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ     163.688 163.572 0 Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ     25.389 25.636 1 Πειραιώς ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΡΙΑΣ     8.423 8.555 2 Ικαρίας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ     1.459 1.346 -8 Ικαρίας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ     28.564 24.783 -13 Λέσβου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ     57.872 58.285 1 Λέσβου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ     270 257 -5 Λήμνου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΗΜΝΟΥ     16.992 16.458 -3 Λήμνου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ     20.513 20.025 -2 Σάμου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ     12.464 12.608 1 Σάμου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ     458 420 -8 Χίου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ     826 916 11 Χίου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΙΟΥ     51.390 50.483 -2 Χίου ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ   ΜΠ 94.181 88.971 -6 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ     17.370 14.656 -16 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ     17.056 15.073 -12 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΕΡΜΟΥ     8.242 5.742 -30 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Π   34.416 31.944 -7 

Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ     27.800 25.121 -10 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ     11.737 10.220 -13 
Αιτωλοακα
ρνανίας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ     49.872 47.225 -5 Αχαΐας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ     25.916 25.900 0 Αχαΐας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ     8.877 8.273 -7 Αχαΐας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ     11.045 9.281 -16 Αχαΐας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΤΡΕΩΝ Π ΜΠ 213.984 211.593 -1 Αχαΐας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ     21.581 22.615 5 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - 
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ     14.109 11.273 -20 Ηλείας 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ     13.409 11.307 -16 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΖΑΧΑΡΩΣ     8.953 8.606 -4 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΛΙΔΑΣ     32.219 29.409 -9 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΗΝΕΙΟΥ     21.034 21.658 3 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΥΡΓΟΥ Π ΜΠ 47.995 44.482 -7 Ηλείας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π ΜΠ 25.905 21.440 -17 Γρεβενών ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΕΣΚΑΤΗΣ     5.852 5.205 -11 Γρεβενών ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ     11.802 10.633 -10 Καστοριάς ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π ΜΠ 35.874 33.227 -7 Καστοριάς ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ     2.646 2.188 -17 Καστοριάς ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ     3.448 3.060 -11 Κοζάνης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΟΪΟΥ     18.386 15.080 -18 Κοζάνης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ     45.592 42.414 -7 Κοζάνης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ Π ΜΠ 71.388 67.161 -6 Κοζάνης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ     11.382 9.486 -17 Κοζάνης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     16.973 14.331 -16 Φλώρινας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΕΣΠΩΝ     1.560 1.220 -22 Φλώρινας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π ΜΠ 32.881 29.611 -10 Φλώρινας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΡΤΑΙΩΝ Π ΜΠ 43.166 41.633 -4 Άρτας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ     5.780 5.321 -8 Άρτας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ     6.178 5.562 -10 Άρτας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ     12.753 11.411 -11 Άρτας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Π ΜΠ 25.814 25.709 0 
Θεσπρωτία
ς 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΟΥΛΙΟΥ     10.063 8.767 -13 
Θεσπρωτία
ς 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ     7.710 6.351 -18 
Θεσπρωτία
ς 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ     5.714 5.075 -11 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΩΔΩΝΗΣ     9.693 7.258 -25 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΖΑΓΟΡΙΟΥ     3.724 3.384 -9 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΖΙΤΣΑΣ     14.766 13.630 -8 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Π ΜΠ 112.486 113.094 1 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ     6.362 5.325 -16 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ     6.196 5.429 -12 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΩΓΩΝΙΟΥ     8.960 6.859 -23 Ιωαννίνων ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΖΗΡΟΥ     13.892 13.071 -6 Πρέβεζας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΑΡΓΑΣ     11.866 10.771 -9 Πρέβεζας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Π ΜΠ 31.733 30.893 -3 Πρέβεζας ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡΓΙΘΕΑΣ     3.450 3.515 2 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Π ΜΠ 56.747 56.641 0 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ     4.635 5.285 14 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ     13.122 11.264 -14 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΛΑΜΑ     16.726 13.416 -20 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΟΦΑΔΩΝ     18.864 16.577 -12 Καρδίτσας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΓΙΑΣ     11.470 10.705 -7 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ     32.121 25.441 -21 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΙΛΕΛΕΡ     20.854 18.068 -13 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Π ΜΠ 162.591 164.381 1 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΜΠΩΝ     13.712 11.994 -13 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ     25.032 22.252 -11 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ     18.545 16.310 -12 Λάρισας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΛΜΥΡΟΥ     18.614 16.004 -14 Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΟΛΟΥ Π ΜΠ 144.449 138.865 -4 Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ     5.809 4.556 -22 Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ     10.216 8.322 -19 Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ     10.922 8.841 -19 Μαγνησίας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ     2.750 3.153 15 Σποράδων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΚΙΑΘΟΥ     6.088 5.499 -10 Σποράδων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
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Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΣΚΟΠΕΛΟΥ     4.960 4.377 -12 Σποράδων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ     21.991 19.290 -12 Τρικάλων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΥΛΗΣ     14.343 12.915 -10 Τρικάλων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π ΜΠ 81.355 78.508 -3 Τρικάλων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ     13.396 11.348 -15 Τρικάλων ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ     40.759 40.508 -1 Ζακύνθου ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΙΘΑΚΗΣ      3.231 2.774 -14 Ιθάκης ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     17.832 17.455 -2 Κέρκυρας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π ΜΠ 68.558 65.237 -5 Κέρκυρας 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ     15.681 14.772 -6 Κέρκυρας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΑΞΩΝ     2.300 2.383 4 Κέρκυρας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Π ΜΠ 23.499 22.388 -5 
Κεφαλληνία
ς 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ     7.098 7.025 -1 
Κεφαλληνία
ς 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΣΑΜΗΣ     5.204 5.511 6 
Κεφαλληνία
ς 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ     22.652 21.759 -4 Λευκάδας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ     1.041 914 -12 Λευκάδας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
(ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ)     1.811 1.779 -2 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ
ΗΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ     41.570 38.293 -8 Ημαθίας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ Π ΜΠ 66.547 62.064 -7 Ημαθίας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ     32.494 29.669 -9 Ημαθίας 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 
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Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ     52.127 49.674 -5 

Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΟΛΒΗΣ     23.478 19.812 -16 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΕΛΤΑ     45.839 45.628 0 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ     50.264 45.450 -10 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΡΜΗΣ     53.201 55.238 4 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π ΜΠ 325.182 317.778 -2 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ     91.518 92.238 1 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ     101.753 105.426 4 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΛΑΓΚΑΔΑ     41.103 37.072 -10 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ     84.741 80.851 -5 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ     99.245 99.969 1 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ     70.110 72.223 3 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ     33.673 29.951 -11 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ     38.317 40.114 5 
Θεσσαλονίκ
ης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
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Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΚΙΛΚΙΣ Π ΜΠ 51.926 45.489 -12 Κιλκίς ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΟΝΙΑΣ     28.493 25.159 -12 Κιλκίς ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ     27.556 24.924 -10 Πέλλας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Π   28.814 26.336 -9 Πέλλας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΛΛΑΣ   ΜΠ 63.122 56.918 -10 Πέλλας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΚΥΔΡΑΣ     20.188 18.080 -10 Πέλλας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ     25.668 23.984 -7 Πιερίας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π ΜΠ 85.851 82.971 -3 Πιερίας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ     15.179 12.531 -17 Πιερίας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ     9.182 7.169 -22 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ     20.030 16.032 -20 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ     14.664 11.574 -21 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ     21.145 15.711 -26 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ     12.397 8.259 -33 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ Π ΜΠ 76.817 73.847 -4 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ     22.195 18.532 -17 Σερρών ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ     18.294 16.994 -7 Χαλκιδικής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ     16.672 16.958 2 Χαλκιδικής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ   ΜΠ 36.500 34.391 -6 Χαλκιδικής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Π   22.048 21.350 -3 Χαλκιδικής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ     12.394 11.631 -6 Χαλκιδικής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ     16.692 16.002 -4 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΙΑΝΝΟΥ     5.563 4.314 -22 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ     15.632 13.936 -11 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π ΜΠ 173.993 177.064 2 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 
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Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 
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(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ     24.864 25.750 4 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ     17.563 14.161 -19 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΦΑΙΣΤΟΥ     24.466 23.994 -2 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ     26.717 27.229 2 Ηρακλείου ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π   27.074 26.937 -1 Λασιθίου ΚΡΗΤΗΣ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ     26.200 26.410 1 Λασιθίου ΚΡΗΤΗΣ 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ     2.387 2.285 -4 Λασιθίου ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΗΤΕΙΑΣ     19.720 20.268 3 Λασιθίου ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     7.427 7.194 -3 Ρεθύμνου ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΜΑΡΙΟΥ     5.915 5.607 -5 Ρεθύμνου ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ     2.379 2.240 -6 Ρεθύμνου ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ     14.363 12.890 -10 Ρεθύμνου ΚΡΗΤΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π ΜΠ 55.525 55.636 0 Ρεθύμνου ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ     12.807 11.771 -8 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΑΥΔΟΥ     152 151 -1 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ     5.431 4.931 -9 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ     10.790 10.632 -1 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΛΑΤΑΝΙΑ     16.874 15.320 -9 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΦΑΚΙΩΝ     1.889 1.992 5 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ Π ΜΠ 108.642 110.646 2 Χανίων ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΔΡΟΥ     9.221 8.883 -4 Άνδρου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΑΦΗΣ     271 291 7 Θήρας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΘΗΡΑΣ     15.550 15.457 -1 Θήρας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΙΗΤΩΝ     2.024 2.297 13 Θήρας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΙΚΙΝΟΥ     273 253 -7 Θήρας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
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Πληθυσμός 
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Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ     765 715 -7 Θήρας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ     185 203 10 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ     1.334 1.399 5 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ     16.179 17.797 10 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΙΨΩΝ     790 778 -2 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΡΟΥ     7.917 7.988 1 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΤΜΟΥ     3.047 3.217 6 Καλύμνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ     1.084 1.224 13 

Καρπάθου - 
Ηρωικής 
νήσου 
Κάσου 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ     6.226 6.416 3 

Καρπάθου - 
Ηρωικής 
νήσου 
Κάσου 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΕΑΣ     2.455 2.394 -2 
Κέας - 
Κύθνου 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΥΘΝΟΥ     1.456 1.492 2 
Κέας - 
Κύθνου 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΩ     33.388 36.986 11 Κω ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΙΣΥΡΟΥ     1.008 1.043 3 Κω ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΙΜΩΛΟΥ     910 817 -10 Μήλου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΗΛΟΥ     4.977 5.193 4 Μήλου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΕΡΙΦΟΥ     1.420 1.258 -11 Μήλου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΙΦΝΟΥ     2.625 2.755 5 Μήλου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΥΚΟΝΟΥ     10.134 9.802 -3 Μυκόνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΑΜΟΡΓΟΥ     1.973 1.965 0 Νάξου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ     18.904 19.812 5 Νάξου 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ     1.211 1.264 4 Πάρου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΡΟΥ     13.715 14.290 4 Πάρου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΗΣ     492 584 19 Ρόδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΡΟΔΟΥ     115.490 124.851 8 Ρόδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΜΗΣ     2.590 2.495 -4 Ρόδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΗΛΟΥ     780 745 -4 Ρόδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΧΑΛΚΗΣ     478 476 0 Ρόδου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ     21.507 20.791 -3 Σύρου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΗΝΟΥ     8.636 8.611 0 Τήνου ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ   ΜΠ 42.022 40.009 -5 Αργολίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ     8.115 7.089 -13 Αργολίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ     13.551 13.598 0 Αργολίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Π   33.356 32.586 -2 Αργολίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ     10.341 9.538 -8 Αρκαδίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ     10.109 8.015 -21 Αρκαδίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ     10.687 8.791 -18 Αρκαδίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ     8.294 7.263 -12 Αρκαδίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π ΜΠ 47.254 43.944 -7 Αρκαδίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ     19.027 17.836 -6 Κορινθίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Π ΜΠ 58.192 56.437 -3 Κορινθίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ     21.221 21.925 3 Κορινθίας 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΝΕΜΕΑΣ     6.483 5.668 -13 Κορινθίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ     17.365 15.295 -12 Κορινθίας 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     22.794 20.983 -8 Κορινθίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ     13.005 12.805 -2 Λακωνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ     1.041 913 -12 Λακωνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΥΡΩΤΑ     17.891 16.018 -10 Λακωνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     21.942 21.815 -1 Λακωνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΠΑΡΤΗΣ Π ΜΠ 35.259 32.918 -7 Λακωνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ     6.945 5.772 -17 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π ΜΠ 69.849 71.894 3 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ     23.482 19.200 -18 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΟΙΧΑΛΙΑΣ     11.228 8.508 -24 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ     21.077 17.179 -18 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ     27.373 22.367 -18 Μεσσηνίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ     10.887 8.778 -19 Βοιωτίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - 
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ     8.188 7.602 -7 Βοιωτίας 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΘΗΒΑΙΩΝ   ΜΠ 36.477 32.521 -11 Βοιωτίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΕΒΑΔΕΩΝ Π   31.315 29.393 -6 Βοιωτίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ     11.621 9.386 -19 Βοιωτίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΑΝΑΓΡΑΣ     19.432 18.427 -5 Βοιωτίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ     18.800 15.435 -18 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ     13.053 12.676 -3 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ     21.083 18.460 -12 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ     12.180 11.593 -5 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ     28.437 26.359 -7 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Δήμοι 
Πρωτεύουσα 
ΠΕ 

Μεγαλύτερη 
πόλη ΠΕ 

Πληθυσμός 
2011 

Πληθυσμός 
2021 

Διαφορά 
(%) 

ΠΕ Περιφέρεια 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ   - ΛΙΜΝΗΣ - 
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ     12.045 11.986 0 Ευβοίας 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΚΥΡΟΥ     2.994 2.913 -3 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Π ΜΠ 102.223 108.313 6 Ευβοίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΓΡΑΦΩΝ     6.976 5.984 -14 Ευρυτανίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Π ΜΠ 13.105 11.477 -12 Ευρυτανίας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ     10.922 8.381 -23 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΟΜΟΚΟΥ     11.495 9.178 -20 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ     12.090 10.901 -10 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΑΜΙΕΩΝ Π ΜΠ 75.315 66.472 -12 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΛΟΚΡΩΝ     19.623 17.854 -9 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ     16.036 13.553 -15 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΟΣ     12.750 11.417 -10 Φθιώτιδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΕΛΦΩΝ Π ΜΠ 26.716 24.160 -10 Φωκίδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΩΡΙΔΟΣ     13.627 12.050 -12 Φωκίδας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ – Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021



 

 

ΕΕ5. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 
 
Πίνακας περιεχομένων 

 
Ενότητα Εργασίας 5: Διερεύνηση και εντοπισμός αναδυόμενων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας κατά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας 
 
5.1. Πρόβλημα προς διερεύνηση, μεθοδολογία, δεδομένα 
 
5.2 Διερεύνηση αναδυόμενων δραστηριοτήτων κατά Βιομηχανική Ομάδα NACE σε 

Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος 
 
1. Ευβοίας 
2. Ευρυτανίας 
3. Φωκίδας 
4. Φθιώτιδας 
5. Βοιωτίας 
6. Αρκαδίας 
7. Αργολίδας 
8. Κορινθίας 
9. Λακωνίας 
10. Μεσσηνίας 
11. Αχαΐας 
12. Αιτωλοακαρνανίας 
13. Ηλείας 
14. Καρδίτσας 
15. Λάρισας 
16. Μαγνησίας 
17. Σποράδων 
18. Τρικάλων 
19. Άρτας 

20. Ιωαννίνων 
21. Πρέβεζας 
22. Θεσπρωτίας 
23. Χαλκιδικής 
24. Ημαθίας 
25. Κιλκίς 
26. Πέλλας 
27. Πιερίας 
28. Σερρών 
29. Θεσσαλονίκης 
30. Δράμας 
31. Έβρου 
32. Καβάλας & Θάσου 
33. Ροδόπης 
34. Ξάνθης 
35. Φλώρινας 
36. Γρεβενών 
37. Καστοριάς 
38. Κοζάνης 
 

39. Κέρκυρας 
40. Κεφαλληνίας 
41. Ιθάκης 
42. Λευκάδας 
43. Ζακύνθου 
44. Χίου 
45. Λέσβου 
46. Λήμνου 
47. Σάμου 
48.       Ικαρίας  
49. ΠΕ Κυκλάδων (Άνδρου, 
Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, 
Μυκόνου, Νάξου, Σύρου, Τήνου, 
Πάρου) 
50. ΠΕς  Δωδεκανήσου 
(Καλύμνου, Καρπάθου-Κάσου, 
Κω, Ρόδου) 
51. Χανίων 
52. Ηρακλείου 
53. Λασιθίου 
54. Ρεθύμνου 
55. ΠΕς Αθηνών 
56. Ανατολικής Αττικής 
57. Δυτικής Αττικής 
58. Πειραιώς 
59.     Νήσων 

5.3. Συμπεράσματα 
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5.1. Πρόβλημα προς διερεύνηση, μεθοδολογία, δεδομένα 
 
Αντικείμενο αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση των αναδυόμενων οικονομικών 
δραστηριοτήτων κατά Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδος. Η διερεύνηση και εντοπισμός 
αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, μαζί με άλλες αναλύσεις όπως ο εντοπισμός των πλέον 
σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάλυση του δυναμισμού των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, κ.α., μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη συγκρότηση και τις προοπτικές του 
παραγωγικού συστήματος της Ελλάδος, πώς αυτό μετασχηματίζεται, ποιες είναι οι αδυναμίες του, 
και ποια θέματα πρέπει να απασχολήσουν τις δημόσιες πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής. 

Οι αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες ή αναδυόμενες ομάδες οικονομικών 
δραστηριοτήτων αποτελούν εναύσματα για περεταίρω ανάπτυξη, και είναι ενδεικτικές των 
κατευθύνσεων που παίρνει η καινοτομία και επιχειρηματικότητα25, καθώς η δημιουργία νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θεωρείται σήμα δυναμικής ανάπτυξης26. Η δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων και οι αναδυόμενοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας θεωρούνται επίσης 
συστατικά της ανάπτυξης των περιφερειών και της κοινωνικής συνοχής27. 

Όπως και σε προηγούμενες ενότητες εργασίας της παρούσας έρευνας, ο εντοπισμός 
αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται κατά Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry group). 
Η ταξινόμηση NACE rev 2 κατανέμει τις οικονομικές δραστηριότητες σε 272 επιμέρους Βιομηχανικές 
Ομάδες (κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων).  

Για τον εντοπισμό, συνεκτιμώνται μια σειρά ποσοτικών μεταβλητών, όπως δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων κατά έτος και Περιφερειακή Ενότητα, το μέγεθος του κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας, η σχέση μεταξύ μεταβολής επιχειρήσεων και μεταβολής απασχόλησης, κ.α. Τα 
πλέον σημαντικά κριτήρια είναι η μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων σε ένα κλάδο και το 
αντίστοιχο μέγεθος του κλάδου. Θεωρούμε ότι ένας αναδυόμενος κλάδος δραστηριότητας (α) 
εμφανίζει αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, και (β) περιλαμβάνει αρχικά 
ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας το “big things have small beginnings”. Τα κριτήρια 
αυτά και η διαδοχή τους περιγράφονται στη συνέχεια ως roadmap εντοπισμού αναδυόμενων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για τον εντοπισμό κλάδων αναδυόμενων οικονομικών 
δραστηριοτήτων είναι από την ΕΛΣΤΑΤ. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από τα αρχεία «10. Αριθμός 
νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι, σε τριψήφιο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα» στο https://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SBR01/2019. Ένα βασικό πρόβλημα των αρχείων αυτών είναι ότι δεν παρουσιάζουν 
εγγραφές σε κλάδους με μικρό αριθμό μονάδων ώστε να διατηρείται η ανωνυμία των επιχειρήσεων. 
Ως εκ τούτου χρησιμοποιήσαμε τα αρχεία με τις περισσότερες εγγραφές που είναι διαθέσιμα για τα 
έτη 2018 και 2019, και βάσει αυτών υπολογίσαμε τη μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων 
(επιχειρήσεων), της απασχόλησης και του κύκλου εργασιών μεταξύ 2018 και 2019. 

Αναλυτικά, η μεθοδολογία για τον εντοπισμό αναδυόμενων κλάδων περιλαμβάνει τα παρακάτω 
βήματα: 

1. Δημιουργία πίνακα μεταβολών: Σύγκριση αριθμού νομικών μονάδων, κύκλου εργασιών και 
απασχολούμενων, σε τριψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κατά Περιφερειακή 
Ενότητα για τα έτη 2018 και 2019 και δημιουργία πίνακα μεταβολών 2018-2019. Εδώ το 

 
25 Fornahl, D., Henn, S., & Menzel, M. P. (Eds.). (2010). Emerging clusters: theoretical, empirical and political 
perspectives on the initial stage of cluster evolution. Edward Elgar Publishing. 
26 Sternberg, R., & Wennekers, S. (2005). Determinants and effects of new business creation using global 
entrepreneurship monitor data. Small business economics, 24(3), 193-203. 

27 Jayawarna, D., Jones, O., & Macpherson, A. (2011). New business creation and regional development: 

Enhancing resource acquisition in areas of social deprivation. Entrepreneurship & Regional Development, 23(9-
10), 735-761. 
 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/2019
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR01/2019
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βασικό πρόβλημα ήταν η εξασφάλιση αντιστοιχίας μεταξύ στοιχείων 2018 και 2019, καθώς οι 
διαθέσιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας μεταβάλλονται από έτος σε έτος. 

2. Εντοπισμός κλάδων με θετική μεταβολή αριθμού μονάδων: Στον πίνακα μεταβολών αριθμού 
νομικών μονάδων, κύκλου εργασιών και απασχολούμενων μεταξύ 2018-2019 εντοπισμός και 
ιεραρχική κατάταξη των κλάδων στους οποίους διαπιστώνεται αύξηση του αριθμού των 
νομικών μονάδων. Θεωρήσαμε ότι ένα κατώφλι 10 μονάδων αποτελεί ένδειξη μεταβολής σε 
επίπεδο κλάδου. Σε μικρότερες Περιφερειακές Ενότητες, το κατώφλι μεταβολής περιορίσθηκε 
στις 5 επιχειρήσεις.  

3. Αποκλεισμός κλάδων μεγάλου μεγέθους: Σε κάθε ένα κλάδο που διαπιστώνεται μεταβολή 
>10 μονάδων ή >5 μονάδων εξετάζουμε το  μέγεθος του κλάδου, όπως προκύπτει από τον 
αριθμό των μονάδων και το μέγεθος της απασχόλησης του έτους αναφοράς, δηλ. 2018. Δεν 
θεωρούμε ως αναδυόμενους κλάδους και αποκλείουμε όσους έχουν ήδη σημαντικό μέγεθος 
το 2018. Εδώ ως κατώφλι μεγάλου μεγέθους κλάδου θεωρήσαμε τις 100 μονάδες. 
Μειώνοντας το κατώφλι μεγέθους στις 50 μονάδες, έχουμε περαιτέρω περιορισμό στην 
οριοθέτηση αναδυόμενων κλάδων. 

4. Διερεύνηση σχέσης μεταβολής αριθμού μονάδων και απασχόλησης: Σε κάθε ένα κλάδο που 
χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενος στο βήμα 3, εξετάζουμε την μεταβολή του αριθμού των 
νομικών μονάδων και τη μεταβολή της απασχόλησης. Θεωρούμε την αντιστοιχία μεταβολής 
ως ένδειξη αυτό-απασχόλησης παρά αρχικής επιχειρηματικότητας. Σχέση μεταβολής αριθμού 
απασχολουμένων προς αριθμό μονάδων >3 είναι ένδειξη αρχικής επιχειρηματικότητας. 
Επισημαίνονται κλάδοι με μεγάλη αντιστοιχία μεταβολής αριθμού νομικών μονάδων και 
απασχόλησης για περαιτέρω διερεύνηση. 

5. Εξέταση της μεταβολής του κύκλου εργασιών ανά επιχείρηση. Στο τελευταίο βήμα 
επικυρώνουμε τους κλάδους που μένουν μετά το 4ο βήμα εξετάζοντας το μέγεθος μεταβολής 
του κύκλου εργασιών ανά νέα νομική μονάδα. 

 
Ακολουθήσαμε τα παραπάνω βήματα σε κάθε μια Περιφερειακή Ενότητα της Ελλάδος. Τα 

αποτελέσματα καταγράφονται στην ενότητα του κειμένου που ακολουθεί. Σε κάθε πίνακα, οι 
αναδυόμενοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται είναι με πράσινο χρώμα.  

Στο τέλος, παραθέτουμε ορισμένα συμπεράσματα από την διερεύνηση και οριοθέτηση των 
αναδυόμενων κλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων κατά ΠΕ και Βιομηχανική Ομάδα NACE.  

 
 

5.2. Διερεύνηση αναδυόμενων δραστηριοτήτων κατά Βιομηχανική 
Ομάδα NACE σε Περιφερειακές ενότητες της Ελλάδος 
 
1. ΠΕ Εύβοιας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Εύβοιας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   726 28,410 2,748 36 1,394 86 
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477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   922 122,733 1,904 26 3,884 15 

494 

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης   456 56,960 863 23 4,468 43 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   309 207,329 1,059 22 20,002 64 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   1,040 52,774 3,461 19 9,653 359 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   577 25,124 790 18 249 30 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   712 18,653 730 16 518 94 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   355 6,706 342 15 928 60 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   108 1,021 236 15 -54 35 

031 Αλιεία   562 13,026 1,012 12 -292 44 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   34 889 43 11 -90 13 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών   239 6,912 238 10 295 -12 

742 
Φωτογραφικές 
δραστηριότητες   42 567 44 10 29 8 

862 

Δραστηριότητες άσκησης 
ιατρικών και οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων   565 21,755 968 10 866 -7 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 4 βιομηχανικές ομάδες: (563) 

Δραστηριότητες παροχής ποτών, (477) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα , (494) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης, (463) 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού . Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους 
κλάδους με αριθμό μονάδων το 2018: 726, 922, 456 και 309 αντίστοιχα. Κανένας εξ αυτών 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε άλλους 10 κλάδους. Εξ 
αυτών οκτώ κλάδοι είναι επίσης καθιερωμένοι κλάδοι με μεγάλο αριθμό μονάδων: (561) 
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 1040 μονάδες, (493) Άλλες 
χερσαίες μεταφορές επιβατών με 577 μονάδες, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 712 μονάδες, 
(433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος με 355 μονάδες, (949) 
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων με 108 μονάδες, (031) Αλιεία με 562 μονάδες, (479) 
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών με 239 μονάδες, (862) 
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων με 565 μονάδες.  

• Δύο κλάδοι μόνο παρουσιάζουν μία σχετικά καλή μεταβολή δεδομένου και του αρχικού τους 
μεγέθους και μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι: (683) Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης και (742) Φωτογραφικές δραστηριότητες.  
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2. ΠΕ Ευρυτανίας 
 

   ΠΕ Ευρυτανίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

932 
Δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας   3 5 4 3 22 4 

 
Η μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Ευρυτανίας δείχνει 
ένα σύστημα με πολύ μικρές μεταβολές. Σε 11 κλάδους η μεταβολή είναι κατά 1 επιχείρηση και σε 
άλλους 4 κατά 2, σε 5 κλάδους (010, 472, 563, 433) η μεταβολή είναι 3-4 επιχειρήσεις σε πληθυσμό 
μεταξύ 22 και 567 επιχειρήσεων το 2018.  

Ένας κλάδος παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Στον κλάδο (932) «Δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας» παρουσιάζεται αύξηση κατά 3 μονάδες σε πληθυσμό 3 μονάδων το 2018, δηλαδή 
αύξηση κατά 100% σε ένα έτος. Δεδομένου του μικρού αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο 932, 
μπορούμε να τον θεωρήσουμε τις «Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας» ως 
αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

 
3. ΠΕ Φωκίδας 
 

   ΠΕ Ευρυτανίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

104 
Παραγωγή φυτικών και ζωικών 
ελαίων και λιπών   13 1,119 35 3 -485 3 

 
Η μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Φωκίδας δείχνει ένα 
σύστημα με πολύ μικρές μεταβολές. Σε 12 κλάδους η μεταβολή είναι κατά 1 επιχείρηση και σε άλλους 
6 κατά 2, σε 5 κλάδους έχουμε μεταβολή κατά 3 μονάδες, ενώ σε 3 κλάδους (031, 561, 011) η 
μεταβολή είναι 4-5 επιχειρήσεις σε πληθυσμό μεταξύ 43 και 239 επιχειρήσεων το 2018.  

Ένας κλάδος παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Στον κλάδο (104) «Παραγωγή φυτικών και 
ζωικών ελαίων και λιπών» παρουσιάζεται αύξηση κατά 3 μονάδες σε πληθυσμό 13 μονάδων το 2018, 
δηλαδή αύξηση κατά 23,08% σε ένα έτος. Δεδομένου του μικρού αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο 
104, μπορούμε να τον θεωρήσουμε την «Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών» ως 
αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 
 

4. ΠΕ Φθιώτιδας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
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   ΠΕ Φθιώτιδας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   567 18.042 1.883 16 693 146 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   104 6.118 133 13 1,421 28 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   249 10.556 397 13 1,040 41 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 3 κλάδους, όπου όλοι τους είναι 

καθιερωμένοι κλάδοι με μεγάλο αριθμό μονάδων: (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών  με 
567 μονάδες, (439) Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες  με 104 μονάδες, 
(452) Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 249 μονάδες. Κανένας εξ αυτών 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Φθιώτιδας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

5. ΠΕ Βοιωτίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Βοιωτίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   364 19.176 1.164 13 1.678 171 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   428 16.089 1.470 11 -208 68 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 2 κλάδους, όπου όλοι τους είναι 

καθιερωμένοι κλάδοι με μεγάλο αριθμό μονάδων: (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών  με 
428 μονάδες και (561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 364 
μονάδες. Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Βοιωτίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
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6. ΠΕ Αρκαδίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Αρκαδίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 4,357 14,649 3,074 176 -341 36 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   13 444 21 51 37 75 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   88 488 135 10 79 37 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (010) Αγρότης Ειδικού 

Καθεστώτος και (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Η 
πρώτη περίπτωση (010) πρόκειται για έναν μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο με 4.357 μονάδες 
το 2018. Η δεύτερη περίπτωση (683) πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος το 2018 είχε μόλις 
13 μονάδες και παρουσίασε αύξηση 392%. Παρόλα αυτά, πρόκειται για έναν κλάδο που δεν 
ανήκει στην κατηγορία των βιομηχανικών δραστηριοτήτων.  

• Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 1 κλάδο: (949) 
Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων με 88 μονάδες το 2018. Η μεταβολή που προκύπτει στο 
συγκεκριμένο κλάδο δεν μπορεί να τον κάνει θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

 
 

7. ΠΕ Αργολίδας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Αργολίδας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   62 326 97 16 57 27 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   201 276,322 1,415 15 -9,803 97 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   87 14,244 355 14 2,218 114 

552 

Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής   224 9,167 466 14 940 89 
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561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   475 44,094 2,719 14 8,592 178 

031 Αλιεία   193 3,182 224 12 -477 18 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   110 2,106 99 12 325 13 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   147 7,299 231 11 1,198 48 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   189 3,319 163 11 742 34 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   330 8,726 365 10 3,342 54 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 10 κλάδους: (949) Δραστηριότητες 

άλλων οργανώσεων με 62 μονάδες το 2018, (463) Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού με 201 μονάδες το 2018, (412) Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη με 87 μονάδες 
το 2018, (552) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής με 224 
μονάδες το 2018, (561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 475 
μονάδες το 2018, (031) Αλιεία με 193 μονάδες το 2018, (439) Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες με 110 μονάδες το 2018, (432) Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων με 147 μονάδες 
το 2018, (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος με 189 μονάδες το 
2018, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών με 330 μονάδες το 2018. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις 
πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ως αναδυόμενοι.  

• Ένας μόνο κλάδος αποτελεί εξαίρεση: (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων ο οποίος 
παρουσίασε αύξηση κατά 25,81% μέσα σε ένα χρόνο και μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως 
αναδυόμενο, αν και δεν αποτελεί κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας.  

 

8. ΠΕ Κορινθίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Κορινθίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   313 5,316 491 30 597 128 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   605 89,013 1,198 22 2,474 41 
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412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   146 10,791 219 16 1,899 16 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   222 3,615 198 16 857 35 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   37 981 61 12 236 8 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   391 13,267 417 12 2,880 40 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   639 42,604 2,713 11 7,067 280 

855 Άλλη εκπαίδευση   315 4,624 738 11 326 21 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   448 22,828 675 10 1,101 5 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 ομάδες: (960) Άλλες 

δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών και (477) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους με αριθμό 
μονάδων το 2018: 313 και 605 αντίστοιχα. Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 7 κλάδους: (412) Κατασκευή κτιρίων 
για κατοικίες και μη με 146 μονάδες το 2018, (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης 
και τελειώματος με 222 μονάδες το 2018, (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης με 37 μονάδες το 2018, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 391 μονάδες το 
2018, (561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 639 μονάδες το 
2018, (855) Άλλη εκπαίδευση με 315 μονάδες το 2018, (493) Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών με 448 μονάδες το 2018. Σχεδόν όλες οι παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για 
μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
αναδυόμενοι.  

• Ένας μόνο κλάδος αποτελεί εξαίρεση: (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης ο οποίος παρουσίασε αύξηση κατά 32,43%% μέσα σε ένα χρόνο και 
μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως αναδυόμενο, αν και δεν αποτελεί κλάδο βιομηχανικής 
δραστηριότητας.  

 

9. ΠΕ Λακωνίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   

   ΠΕ Λακωνίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   147 202,951 586 14 -32,116 4 
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949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   76 464 128 14 4 41 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   274 7,417 298 10 377 41 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 3 κλάδους: (463) Χονδρικό εμπόριο 

τροφίμων, ποτών και καπνού με 147 μονάδες το 2018, (949) Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων  με 76 μονάδες το 2018, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και 
συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 274 μονάδες το 2018. Σχεδόν 
όλες οι παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι 
οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι.  

• Ένας μόνο κλάδος αποτελεί εξαίρεση: (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων ο οποίος 
παρουσίασε αύξηση κατά 18,42%% μέσα σε ένα χρόνο και θα μπορούσαμε να τον 
θεωρήσουμε ως αναδυόμενο, αν και δεν αποτελεί κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας.  

 

10. ΠΕ Μεσσηνίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Μεσσηνίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   269 14,424 384 29 1,462 71 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   795 48,311 3,341 26 11,827 439 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   759 29,585 2,950 24 4,087 147 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   555 14,398 596 19 2,702 98 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   254 318,543 992 14 -40,239 33 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   243 6,063 403 14 155 50 

855 Άλλη εκπαίδευση   312 4,901 958 12 20 -6 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   197 3,967 200 11 904 19 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   257 11,109 431 10 -234 33 
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494 

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης   221 23,388 415 10 -631 7 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 3 ομάδες: (412) Κατασκευή κτιρίων 

για κατοικίες και μη, (561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και 
(563) Δραστηριότητες παροχής ποτών. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους 
με αριθμό μονάδων το 2018: 269, 795 και 759 αντίστοιχα. Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 7 κλάδους: (711) Δραστηριότητες 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 
555 μονάδες το 2018, (463) Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού με 254 μονάδες 
το 2018, (692) Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή 
φορολογικών συμβουλών με 243 μονάδες το 2018, (855) Άλλη εκπαίδευση με 312 μονάδες 
το 2018, (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος με 197 μονάδες το 
2018, (452) Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 257 μονάδες το 2018, 
(494) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης με 221 μονάδες το 2018. 
Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι 
οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι.  

 
Στην ΠΕ της Μεσσηνίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

11. ΠΕ Αχαΐας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Αχαΐας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

721 

Έρευνα και πειραματική 
ανάπτυξη στις φυσικές 
επιστήμες και τη μηχανική   289 19,854 1,620 61 31,336 -650 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   657 18,412 1,471 36 -77 260 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   1,090 47,891 5,067 25 4,393 656 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   277 9,504 325 24 320 70 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   884 67,980 4,785 24 8,080 515 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   255 30,452 482 24 4,778 23 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   379 428,360 1,592 23 13,514 56 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   1,261 191,602 2,880 20 5,035 92 
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773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών   51 2,269 29 18 645 12 

869 
Άλλες δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας   307 18,738 813 18 803 87 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών   106 5,146 140 15 932 3 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   66 4,263 167 14 1,185 58 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   188 6,265 521 14 3,462 182 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   449 24,116 770 12 1,920 188 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   197 19,360 357 11 -1,518 -70 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   309 37,066 681 11 4,951 99 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης   351 199,895 1,038 11 18,830 94 

494 

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης   627 114,777 1,457 10 12,305 66 

552 

Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής   75 3,055 111 10 595 30 

662 

Δραστηριότητες συναφείς προς 
τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία   339 10,046 517 10 628 29 

855 Άλλη εκπαίδευση   489 14,811 2,784 10 1,183 152 

900 
Δημιουργικές δραστηριότητες, 
τέχνες και διασκέδαση   114 3,734 249 10 832 29 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 8 ομάδες, οι οποίες είναι μεγάλοι 

και καθιερωμένοι κλάδοι (721, 960, 563, 433, 561, 702, 463 και 477). Κανένας εξ αυτών δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 14 κλάδους, από τους οποίους μόνο σε 
3 περιπτώσεις έχουμε μία ουσιαστική ποσοστιαία μεταβολή των μονάδων μέσα σε ένα 
χρόνο η οποία τους καθιστά και αναδυόμενους κλάδους. Αυτοί είναι: (773) Ενοικίαση και 
εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών με 51 μονάδες το 
2018 και αύξηση 35,29% μέσα σε ένα χρόνο, (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι 
αμοιβής ή βάσει σύμβασης με 66 μονάδες το 2018 και αύξηση 21,21% μέσα σε ένα χρόνο και 
(552) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής με 75 μονάδες το 
2018 και αύξηση 13,33% μέσα σε ένα χρόνο. Όλες οι άλλες περιπτώσεις πρόκειται για 
μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
αναδυόμενοι.  

 

12. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
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   ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   207 16,337 356 43 54 -41 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   219 22,891 535 25 2,009 109 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   598 20,869 668 18 2,627 90 

431 
Κατεδαφίσεις και προετοιμασία 
εργοταξίου   220 13,190 291 15 1,473 18 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   256 14,847 451 13 -302 34 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   1,112 27,922 2,472 13 1,015 31 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   241 9,480 290 12 461 48 

494 

Οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης   322 36,739 511 12 2,842 3 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   248 161,438 852 11 572 -25 

031 Αλιεία   257 2,282 211 10 -3 24 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   192 4,566 193 10 998 31 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   724 37,162 859 10 648 15 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 ομάδες: (351) Παραγωγή, 

μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και (412) Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους με αριθμό μονάδων το 2018: 207 
και 219 αντίστοιχα. Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 12 κλάδους: (711) Δραστηριότητες 
αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 
598 μονάδες το 2018, (431) Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου με 220 μονάδες το 
2018, (452) Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 256 μονάδες το 2018, 
(563) Δραστηριότητες παροχής ποτών με 1112 μονάδες το 2018, (432) Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων με 241 μονάδες 
το 2018, (494) Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης με 322 μονάδες 
το 2018, (463) Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού με 248 μονάδες το 2018, (031) 
Αλιεία με 257 μονάδες το 2018, (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και 
τελειώματος με 192 μονάδες το 2018 και (493) Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών με 724 
μονάδες το 2018. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για μεγάλους και 
καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι.  
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Στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

13. ΠΕ Ηλείας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Ηλείας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   686 18,733 1,732 31 1,243 111 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   131 3,967 191 19 2,241 -7 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   66 61 112 12 24 21 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   53 4,118 92 10 1,028 21 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   256 4,323 355 10 331 65 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 1 κλάδο: (563) Δραστηριότητες 

παροχής ποτών. Πρόκειται για μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο με 686 μονάδες το 2018. Για 
το λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 4 κλάδους: (412) Κατασκευή κτιρίων 
για κατοικίες και μη με 131 μονάδες το 2018, (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων με 
66 μονάδες το 2018,  (702) Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης με 53 μονάδες 
το 2018 και (960) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών με 256 μονάδες 
το 2018. Από αυτές μόνο οι κλάδοι (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων και (702) 
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι, 
οι οποίοι παρουσιάζουν αύξηση 18,18% και 18,87% αντίστοιχα.  

 

14. ΠΕ Καρδίτσας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Καρδίτσας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   101 7,753 157 13 -83 -20 
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472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   253 25,014 490 10 441 24 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   378 11,129 410 10 1,493 48 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 3 κλάδους: (351) Παραγωγή, μετάδοση 

και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με 101 μονάδες το 2018, (472) Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα με 253 μονάδες το 2018 και (711) 
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών με 378 μονάδες το 2018. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους 
κλάδους και κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Καρδίτσας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

15. ΠΕ Λάρισας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Καρδίτσας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   159 12,524 225 55 2,426 13 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   968 44,827 4,404 33 860 346 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   535 7,858 874 20 785 187 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   530 12,268 786 19 956 101 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   254 19,153 678 19 3,551 -17 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   785 44,877 3,137 16 8,359 389 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   193 6,854 231 13 2,315 41 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   39 1,584 99 13 326 18 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   393 133,366 871 12 8,412 29 

432 
Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 366 18,627 579 10 1,441 128 
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και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (351) Παραγωγή, 

μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών. 
Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους με 159 και 968 μονάδες το 2018 
αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό κανείς από αυτούς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 8 κλάδους: (960) Άλλες δραστηριότητες 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών με 535 μονάδες το 2018, (692) Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών με 530 μονάδες 
το 2018, (702) Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης με 254 μονάδες το 2018, 
(561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 785 μονάδες το 2018, 
(433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος με 193 μονάδες το 2018, 
(683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης με 39 μονάδες το 
2018, (467) Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο με 393 μονάδες το 2018 και (432) 
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 
με 366 μονάδες το 2018. Η πλειοψηφία από αυτούς πρόκειται για μεγάλους και 
καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι. 

• Ένας μόνο κλάδος αποτελεί εξαίρεση: (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής 
ή βάσει σύμβασης ο οποίος παρουσίασε αύξηση κατά 33,33% μέσα σε ένα χρόνο και 
μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως αναδυόμενο, αν και δεν αποτελεί κλάδο βιομηχανικής 
δραστηριότητας.  

 

16. ΠΕ Μαγνησίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Μαγνησίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών   43 1,775 37 27 1,351 19 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   792 104,152 1,661 22 3,853 52 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   626 31,643 3,396 18 3,058 386 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   160 3,714 175 16 548 46 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   240 9,821 376 15 1,664 92 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   231 15,124 425 14 4,811 28 

855 Άλλη εκπαίδευση   349 8,769 1,537 12 777 90 
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721 

Έρευνα και πειραματική 
ανάπτυξη στις φυσικές 
επιστήμες και τη μηχανική   53 16,819 1,855 11 -15,673 -1,790 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   58 2,433 97 10 49 30 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (773) Ενοικίαση και 

εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών και (477) Λιανικό 
εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα. Η δεύτερη περίπτωση πρόκειται για 
έναν μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο με 792 μονάδες το 2018 και για το λόγο αυτό δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. Παρόλα αυτά, η πρώτη περίπτωση παρουσιάζει ενδιαφέρον 
γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που μεταξύ 2018 και 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 62,79%, 
και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί αναδυόμενος κλάδος.  

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 7 κλάδους: (563) Δραστηριότητες 
παροχής ποτών με 626 μονάδες το 2018, (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και 
τελειώματος με 160 μονάδες το 2018, (432) Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων με 240 μονάδες το 2018, (412) Κατασκευή 
κτιρίων για κατοικίες και μη με 231 μονάδες το 2018, (855) Άλλη εκπαίδευση με 349 μονάδες 
το 2018, (721) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική με 
53 μονάδες το 2018 και (683) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει 
σύμβασης με 58 μονάδες το 2018. 

• Από αυτούς μόνο οι κλάδοι «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και 
τη μηχανική» και «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης» 
μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι εφόσον παρουσιάζουν αύξηση 20,75% και 17,24% 

 

17. ΠΕ Σποράδων 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Σποράδων 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

552 

Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής   549 16,361 882 12 870 127 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται μόνο σε 1 κλάδο: (552) Καταλύματα 

διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  με 549 μονάδες το 2018. Πρόκειται για 
έναν μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Σποράδων δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
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18. ΠΕ Τρικάλων 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Τρικάλων 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   462 22,239 1,549 23 3,787 198 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   199 3,612 185 17 -32 68 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   553 85,463 1,229 15 6,051 54 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   173 12,355 262 13 480 -35 

475 

Λιανικό εμπόριο άλλου 
οικιακού εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   240 23,486 477 13 2,043 -3 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 1 κλάδο: (561) Δραστηριότητες 

εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Πρόκειται για έναν μεγάλο και καθιερωμένο 
κλάδο με 792 μονάδες το 2018 και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
αναδυόμενος. 

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 4 κλάδους: (432) Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων με 199 μονάδες 
το 2018, (477) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα με 553 μονάδες 
το 2018, (351) Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με 173 μονάδες το 
2018 και (475) Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα με 
240 μονάδες το 2018. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους και κανένας εξ 
αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Τρικάλων δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

19. ΠΕ Άρτας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
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   ΠΕ Άρτας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

031 Αλιεία   57 392 94 14 -66 -32 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   412 9,844 998 10 741 150 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (031) Αλιεία με 57 μονάδες 

το 2018, και (567) Δραστηριότητες παροχής ποτών με 412 μονάδες το 2018. Η πρώτη 
περίπτωση παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που μεταξύ 2018 και 
2019 παρουσίασε αύξηση κατά 24,56%, και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί αναδυόμενος 
κλάδος. Η δεύτερη περίπτωση πρόκειται για έναν μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο και για το 
λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 

20. ΠΕ Ιωαννίνων 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Ιωαννίνων 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   264 21,009 578 23 6,888 155 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   134 190 322 22 396 11 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   647 45,846 3,257 18 7,663 380 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   320 5,549 559 17 553 136 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   88 2,988 119 12 828 31 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   267 14,566 514 12 265 27 

855 Άλλη εκπαίδευση   322 6,687 1,414 12 526 101 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   104 5,658 412 12 -2,039 31 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   171 2,941 159 10 743 49 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   167 74,803 461 10 6,044 -12 
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563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   749 29,062 3,367 10 2,869 285 

 
• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (412) Κατασκευή κτιρίων 

για κατοικίες και μη και (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων. Πρόκειται για μεγάλους 
και καθιερωμένους κλάδους με αριθμό μονάδων το 2018: 264 και 134 αντίστοιχα. Κανένας 
εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 9 κλάδους: (561) Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 647 μονάδες το 2018, (960) Άλλες 
δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών με 320 μονάδες το 2018, (439) Άλλες 
εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες με 88 μονάδες το 2018, (452) Συντήρηση 
και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 267 μονάδες το 2018, (855) Άλλη εκπαίδευση με 
322 μονάδες το 2018, (931) Αθλητικές δραστηριότητες με 104 μονάδες το 2018, (433) 
Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος με 171 μονάδες το 2018, (467) 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο με 167 μονάδες το 2018 και (563) Δραστηριότητες 
παροχής ποτών με 749 μονάδες το 2018. Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους 
κλάδους και κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 
Στην ΠΕ Ιωαννίνων δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

21. ΠΕ Πρέβεζας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Πρέβεζας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

552 

Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής   440 10,594 672 16 406 148 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών   17 427 16 14 538 8 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 2 κλάδους: (552) Καταλύματα 

διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής με 440 μονάδες το 2018 και (773) 
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών με 17 
μονάδες το 2018. Ο πρώτος πρόκειται για μεγάλο και καθιερωμένο κλάδο και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως αναδυόμενος. Παρόλα αυτά ο κλάδος (773) Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών παρουσιάζει μία σημαντική αύξηση 
μέσα σε ένα χρόνο της τάξης του 82,35%, οπότε μπορούμε να τον θεωρήσουμε αναδυόμενο 
κλάδο για την ΠΕ Πρέβεζας.  
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22. ΠΕ Θεσπρωτίας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Θεσπρωτίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   75 3,446 100 11 1,102 29 

 
• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 1 κλάδο: (412) Κατασκευή κτιρίων για 

κατοικίες και μη με 75 μονάδες το 2018. Πρόκειται για έναν κλάδο που παρουσιάζει μία 
αύξηση μέσα σε ένα χρόνο της τάξης του 14,67%, οπότε μπορούμε να τον θεωρήσουμε 
αναδυόμενο κλάδο για την ΠΕ Θεσπρωτίας.  

 

23. ΠΕ Χαλκιδικής 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
 

   ΠΕ Χαλκιδικής 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη    282 15,836 548 50 7,800 183 

552 

Καταλύματα διακοπών και 
άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής   1,471 35,143 2,100 37 4,466 498 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   851 63,022 4,237 32 12,398 639 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   662 37,396 3,632 22 3,446 731 

471 
Λιανικό εμπόριο σε μη 
ειδικευμένα καταστήματα   425 99,574 855 19 2,708 103 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   181 6,478 216 16 512 70 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   149 5,650 200 15 -377 27 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   222 5,533 379 14 1,244 96 
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682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   16 417 19 10 351 5 

 

• Η μεγαλύτερη αριθμητική μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε 4 βιομηχανικές ομάδες: 
Η πρώτη αφορά έναν αναδυόμενο κλάδο, τον (412) Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, 
με αύξηση περίπου 18%. Οι υπόλοιποι τρεις στον κλαδο του τουρισμού και των 
συμπληρωματικών δραστηριοτήτων που αποτελούν καθιερωμένους κλάδους στην ΠΕ 
Χαλκιδικής. Οι κλάδοι αυτοί είναι (552) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής. (561) Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης    (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών. Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως αναδυόμενος, καθώς πρόκειται για ήδη εδραιωμένους κλάδους με μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων. 

• Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε άλλους 5 κλάδους. Οι τρεις 
από αυτούς είναι συναφείς με τον αναδυόμενο κλάδο των κατασκευών: (432) 
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων, 
(433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος, και (682) Εκμίσθωση και 
διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Ο τελευταίος εξ αυτών (682) εμφανίζει μικρό 
αριθμό επιχειρήσεων και σημαντική αύξηση (62.5%) και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως 
αναδυόμενος. Οι άλλοι δυο κλάδοι, (471) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα  και (960) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, είναι 
καθιερωμένοι με σχετικά μεγάλο αριθμό νομικών μονάδων και μικρό ποοστό μεταβολής, και 
συνεπώς δε μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι.  

• Δύο κλάδοι μόνο παρουσιάζουν μία σχετικά καλή μεταβολή στην ΠΕ Χαλκιδικής δεδομένου 
και του αρχικού τους μεγέθους και μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι: (412) 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, και ο (682) Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων.  

 

24. ΠΕ Ημαθίας 
Στην ΠΕ Ημαθίας, τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 δείχνουν μια θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση >10 
μονάδων) εντοπίζεται σε έξι κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.  Από αυτούς, οι πέντε έχουν ήδη 
αναπτυγμένη δραστηριότητα με αριθμό μονάδων που κυμαίνεται μεταξύ 342 και 148 επιχειρήσεις 
και απασχόληση μεταξύ 1,538 και 256 άτομα, κατά το έτος 2018. 

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος υπηρεσιών (451) Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων  με αύξηση 11 
μονάδων σε πληθυσμό 37 μονάδων το 2018, ήτοι αύξηση  29.73% σε ένα έτος. Κατά συνέπεια, στην 
ΠΕ Ημαθίας, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 451 Πώληση 
μηχανοκίνητων οχημάτων, ο οποίος όμως δεν ανήκει στην κατηγορία των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων. 
 

   ΠΕ Ημαθίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   237 267,969 1,538 17 10,717 174 

711 
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 342 10,360 365 16 27 75 
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δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   156 16,801 333 15 1,147 -23 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   148 7,494 256 14 2,472 59 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   271 3,724 369 13 703 101 

451 
Πώληση μηχανοκίνητων 
οχημάτων   37 7,773 58 11 2,447 16 

 

25. ΠΕ Κιλκίς 
Στην ΠΕ Κιλκίς, μικρές μεταβολές του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 
εντοπίζονται σε 3 κλάδους: οι δυο πρώτοι, Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα (477) και Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (561) αφορούν 
καθιερωμένους κλάδους με αρκετά μεγάλο αριθμό νομικών μονάδων (267 και 219 αντίστοιχα το 
2018), ενώ ο τρίτος, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών, αφορά δραστηριότητες αυτό-απασχόλησης παρά δραστηριότητες 
επιχειρήσεων.  
Τέλος, πολύ μικρή αυξητική μεταβολή όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων εντοπίζεται στον 
κλάδο 463 Χονδρικό εμπόριο, τροφίμων, ποτών και καπνού, με αρχικό αριθμό νομικών μονάδων 45 
για το 2018 (αύξηση 13%). Ο ίδιος κλάδος εμφανίζει σημαντική αύξηση των απασχολουμένων κατά 
30%. Κατά συνέπεια 

• Στην ΠΕ Κιλκίς εμφανίζεται ως αναδυόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ο 463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού. 

 

   ΠΕ Κιλκίς 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   267 32,478 480 14 -210 13 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   219 9,722 631 8 1,556 76 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   140 4,904 191 7 1,426 15 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   45 30,260 124 6 6,001 38 

 

26. ΠΕ Πέλλας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
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   ΠΕ Πέλλας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   273 6,117 425 26 508 121 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   207 17,922 372 14 1,148 -20 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   59 309 142 14 -15 38 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   243 284,357 1,960 12 18,514 -380 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   187 5,236 322 12 214 60 

855 Άλλη εκπαίδευση   184 5,714 803 10 443 51 

 

• Η μεγαλύτερη μεταβολή (>20 μονάδων) εντοπίζεται σε έναν κλάδο (960) Άλλες 
δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει όμως αρκετά μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων το 2018 (αύξηση 9.52%). 

• Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται στους εξής κλάδους (351) 
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με 207 μονάδες το 2018, (463) 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού με 243 μονάδες το 2018, (692) 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών με 187 μονάδες το 2018, και (855) Άλλη εκπαίδευση με 184 μονάδες το 2018. Οι 
παραπάνω περιπτώσεις πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους οι οποίοι δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως αναδυόμενοι.  

• Ένας μόνο κλάδος αποτελεί εξαίρεση: (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων ο οποίος 
παρουσίασε αύξηση κατά 23,73% μέσα σε ένα χρόνο και μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως 
αναδυόμενο, αν και δεν αποτελεί κλάδο βιομηχανικής δραστηριότητας.  

 

27. ΠΕ Πιερίας 
Στην ΠΕ Πιερίας τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2018 και 2019 δείχνουν μια 
θετική μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων σε 5 κλάδους, όπου όλοι τους είναι καθιερωμένοι 
κλάδοι με μεγάλο αριθμό μονάδων: (960) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών  με 230 μονάδες το 2018, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και 
συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών με 328 μονάδες, (472) Λιανικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα  με 333 μονάδες, (452) Συντήρηση και 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων με 180 μονάδες και (467) Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο με 
170 μονάδες. Κανένας από τους παραπάνω κλάδους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 
 

• Στην ΠΕ Πιερίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 

   ΠΕ Πιερίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 
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Αριθμ
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απασχ
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ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΛΟΥΜΕ
ΝΩΝ 

ολούμ
ενων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   230 3,677 351 20 377 108 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   328 9,221 370 13 5 40 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   333 28,846 684 11 827 52 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   180 8,662 316 11 161 57 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   170 64,577 417 10 594 -6 

 

28. ΠΕ Σερρών 
Στην ΠΕ Σερρών τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας για τα έτη 2018 και 2019 δείχνουν μια 
θετική μεταβολή μεγαλύτερη των 20 μονάδων στον κλάδο (351) Παραγωγή, μετάδοση και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας  ο οποίος όμως αφενός έχει ήδη μεγάλο αριθμό μονάδων το 2018 (174 
μονάδες) και αφετέρου εμφανίζει μείωση στη συνολική απασχόληση (-30 απασχολούμενοι).  
Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εμφανίζεται σε 3 κλάδους: Ο (949) Δραστηριότητες 
άλλων οργανώσεων, με 64 μονάδες το 2018 εμφανίζει 14 μονάδες θετική μεταβολή στις επιχειρήσεις 
αλλά μείωση στη συνολική απασχόληση, ο (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών, ο οποίος αποτελεί 
καθιερωμένο κλάδο με 708 μονάδες επιχειρήσεων το 2018 και ο (433) Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος, ο οποίος έχει σχετικά περιορισμένο αριθμό μονάδων το 2018 και 
εμφανίζει αύξηση περίπου 13%. Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε ως αναδυόμενο 
τον κλάδο (433) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος. 
 

   ΠΕ Σερρών 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   174 13,234 297 40 2,304 -30 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   64 476 181 14 -308 -16 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   708 15,902 1,738 12 556 215 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   75 1,321 78 10 170 19 

 
 

29. ΠΕ Θεσσαλονίκης 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   
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   ΠΕ Θεσσαλονίκης 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   2,565 61,490 5,830 154 2,447 1,266 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   1,417 290,207 3,771 140 66,638 1,661 

691 Νομικές δραστηριότητες   5,247 94,753 5,194 137 5,297 272 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   5,051 810,776 13,068 112 246,188 515 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   2,494 186,838 20,215 109 17,343 2,794 

855 Άλλη εκπαίδευση   1,641 84,208 13,303 96 9,401 818 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   2,483 280,375 18,412 90 49,364 2,315 

683 

Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   643 18,343 1,049 76 4,686 105 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών 
οικιακής χρήσης   2,444 1,978,262 9,745 56 97,619 503 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   1,341 110,764 3,392 55 17,357 760 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   5,355 218,259 6,223 55 10,767 891 

862 

Δραστηριότητες άσκησης 
ιατρικών και οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων   5,372 190,627 8,765 52 7,106 323 

620 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες   830 110,652 2,489 50 32,017 309 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   3,136 3,136 3,136 46 5,197 345 

869 
Άλλες δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας   1,328 83,674 3,865 45 6,327 394 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   640 60,963 3,132 45 -7,618 576 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών   674 41,782 959 44 10,977 119 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   605 17,951 7,038 41 2,180 -175 

742 
Φωτογραφικές 
δραστηριότητες   321 6,017 529 40 1,040 150 
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692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   2,025 66,641 3,477 37 8,464 483 

453 

Πώληση μερών και 
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
οχημάτων   952 342,226 3,229 27 5,481 305 

451 
Πώληση μηχανοκίνητων 
οχημάτων   297 191,756 1,012 23 1,103 65 

662 

Δραστηριότητες συναφείς προς 
τις ασφαλίσεις και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία   1,204 57,499 1,933 22 2,309 2 

321 

Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών   195 12,786 403 21 1,220 47 

031 Αλιεία   450 25,216 1,345 20 -155 -36 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   393 61,695 1,273 19 29,915 87 

743 
Δραστηριότητες μετάφρασης 
και διερμηνείας   175 10,170 334 18 -1,019 37 

141 
Κατασκευή ειδών ένδυσης 
εκτός από γούνινα ενδύματα   721 335,825 4,213 17 1,270 41 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   502 25,830 813 16 2,168 149 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   1,674 

1,357,96
0 5,796 16 -150,085 118 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση 
άλλων μηχανημάτων, ειδών 
εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών   122 12,862 293 16 249 23 

466 

Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών   924 567,356 3,769 15 56,176 208 

900 
Δημιουργικές δραστηριότητες, 
τέχνες και διασκέδαση   526 18,988 1,913 14 11,502 217 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   1,349 

1,616,10
4 6,352 13 54,783 548 

478 
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές   1,284 30,708 1,416 13 -1,795 4 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   2,317 272,960 6,293 12 13,311 468 

522 
Υποστηρικτικές προς τη 
μεταφορά δραστηριότητες   550 265,589 2,088 12 58,471 127 

551 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   180 350,142 6,271 10 20,948 1,584 

474 

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων 
σε ειδικευμένα καταστήματα   259 47,936 769 10 5,866 76 

749 

Άλλες επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.   77 5,838 209 10 197 34 
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι στην ΠΕ Θεσσαλονίκης θετική μεταβολή άνω των 10 νομικών 
μονάδων στην περίοδο 2018-2019 εμφανίζεται σε μεγάλο αριθμό κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας (40 κλάδοι).  
Σχεδόν το σύνολο αυτών αφορά καθιερωμένες δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, 
μεταξύ και 5,372 και 122 μονάδων. Η ποσοστιαία αύξηση τόσο στον αριθμό των νομικών μονάδων 
των κλάδων αυτών όσο και στην απασχόληση είναι μικρή, με εξαίρεση τους κλάδους που αφορούν 
δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης.  
Ο συνδυασμός θετικής αύξησης σε σχέση με μικρό αριθμό νομικών μονάδων αφετηρίας, που  
προσδιορίζει κατά την εκτίμηση μας τους αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 
εμφανίζεται μόνο σε μια περίπτωση. Κατά συνέπεια, ως αναδυόμενο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας στο παραγωγικό σύστημα της Θεσσαλονίκης θεωρούμε τον (749) Άλλες 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α., κλάδος ο οποίος όμως δεν 
αφορά βιομηχανική δραστηριότητα.  
 

30. ΠΕ Δράμας 
Στην ΠΕ Δράμας, μικρές μεταβολές του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 
εντοπίζονται σε 3 κλάδους: οι δυο πρώτοι, Δραστηριότητες παροχής ποτών (563) και Άλλες 
δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, έχουν ήδη μεγάλο αριθμό μονάδων και συνεπώς 
δε μπορούν να θεωρηθούν αναδυόμενοι κλάδοι. Κατά συνέπεια στην ΠΕ Δράμας εντοπίζουμε ως 
αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας τον κλάδο (463) Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού, ο οποίος όμως δεν αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα. 

 

   ΠΕ Δράμας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   392 11,614 1,529 20 474 110 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   198 3,180 334 14 393 69 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού   89 84,516 352 9 7,324 8 

 

31. ΠΕ Έβρου 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται σε τρεις κλάδους: τον (351) Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τον (862) Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων και τον 
(412) Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη. Από αυτούς οι δυο τελευταίοι αφορούν καθιερωμένες 
δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό νομικών μονάδων (375 και 113 αντίστοιχα, και συνεπώς δε 
μπορούν να θεωρηθούν αναδυόμενοι κλάδοι. Κατά συνέπεια στην ΠΕ Έβρου εντοπίζουμε ως 
αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας τον κλάδο (351) Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

   ΠΕ Έβρου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 
ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 
 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 

Αριθ
μός 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
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ΝΟΜΙΚ
ΩΝ 

ΜΟΝΑ
ΔΩΝ 

(σε 
χιλιάδες 

ευρώ) 

ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

μονά
δων 

ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   76 7,626 131 25 40 -8 

862 

Δραστηριότητες άσκησης 
ιατρικών και οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων   375 13,275 607 17 371 43 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   113 3,940 147 11 2,474 17 

 

32. ΠΕ Καβάλας-Θάσου 
Στις ΠΕ Καβάλας και Θάσου η μεγαλύτερη μεταβολή αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 
2019 εντοπίζεται στον κλάδο (412) Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη, ο οποίος όμως είναι ήδη 
καθιερωμένος κλάδος με μεγάλο αριθμό νομικών μονάδων (176 μονάδες στην ΠΕ Καβάλας για το 
2018 και 72 για την ΠΕ Θάσου αντίστοιχα). Άλλες δραστηριότητες που εμφανίζουν αύξηση στην 
Καβάλα είναι επίσης κλάδοι με μεγάλο αριθμό νομικών μονάδων μεταξύ 475 και 111. Ο συνδυασμός 
θετικής αύξησης σε σχέση με μικρό αριθμό νομικών μονάδων αφετηρίας, που  προσδιορίζει κατά την 
εκτίμηση μας τους αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, εμφανίζεται μόνο σε μια 
περίπτωση, τον κλάδο (949) Δράστηριότητες άλλων οργανώσεων με αύξηση +11 μονάδες σε 
πληθυσμό 86 μονάδων, με αντίστοιχη αύξηση απασχόλησης (+4), που δείχνει δραστηριότητες 
αυτοαπασχόλησης παρά επιχειρηματικότητας.  

• Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις ΠΕ Καβάλας-Θάσου δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

 

   ΠΕ Καβάλας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   176 16,356 438 20 5,199 102 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   451 29,425 2,113 15 6,411 330 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   475 28,346 655 13 -653 46 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   86 319 154 11 -62 4 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   111 2,304 122 7 477 27 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   263 5,446 474 7 428 94 

 
 
 
 

   ΠΕ Θάσου 2018 Μεταβολή 2018-2019 
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Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη   72 2,440 127 14 2,519 150 

 

33. ΠΕ Ροδόπης 
Η μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Ροδόπης δείχνει ένα 
σύστημα με πολύ μικρές μεταβολές. Οι τρεις κλάδοι που εμφανίζουν μικρή θετική μεταβολή είναι οι 
(692) Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών, (960) Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών  και (691) Νομικές 
δραστηριότητες, οι οποίες αφενός χαρακτηρίζονται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων το 2018 (287 
έως 153 επιχειρήσεις) και αφετέρου αφορούν δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης και όχι 
βιομηχανικούς κλάδους.  

• Συνεπώς, στην ΠΕ Ροδόπης δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 

 

   ΠΕ Ροδόπης 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   153 4,063 296 9 110 46 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   165 1,911 244 7 68 37 

691 Νομικές δραστηριότητες   287 4,409 290 7 -164 22 

 

34. ΠΕ Ξάνθης 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group) για τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   

   ΠΕ Ξάνθης 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   230 19,540 1,300 20 604 75 
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475 

Λιανικό εμπόριο άλλου 
οικιακού εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   206 17,540 391 13 772 7 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   393 51,979 869 11 2,597 20 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   223 29,693 655 5 2,761 14 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   40 2,780 70 4 376 52 

474 

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων 
σε ειδικευμένα καταστήματα   22 5,170 89 4 68 2 

478 
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές   189 993 156 4 -179 -17 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   188 11,131 254 4 155 43  

 

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 3 κλάδους: (561) Δραστηριότητες 
εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης με 230 μονάδες το 2018, (475) Λιανικό εμπόριο 
άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα  με 206 μονάδες το 2018 και (477) 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα   με 393 μονάδες το 2018. 
Πρόκειται για μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους και κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

• Μεταβολή μεταξύ 4 και 10 μονάδων εντοπίζεται σε 4 κλάδους: οι δυο αποτελούν 
καθιερωμένους κλάδους με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (189 επιχειρήσεις ο κλάδος 478 και 
188 επιχειρήσεις ο 493 για το 2018) και ο 474 εμφανίζει αντίστοιχη μεταβολή επιχειρήσεων 
και απασχόλησης. Ωστόσο, ο κλάδος (439) Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες,  εμφανίζει εκτός από θετική μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων 
(2018-2019), σημαντική θετική μεταβολή του αριθμού των απασχολουμένων καθώς και 
θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών.  

• Στην ΠΕ Ξάνθης αναδυόμενος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί ο (439) Άλλες 
εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

 

35. ΠΕ Φλώρινας 
Η μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Φλώρινας δείχνει ένα 
σύστημα με πολύ μικρές μεταβολές. Οι περισσότεροι κλάδοι εμφανίζουν οριακή αύξηση έως τρεις 
μονάδες και μόνο τέσσερις μεταξύ 4-7 μονάδων. Μόνο ένας κλάδος εμφανίζει θετική μεταβολή στον 
αριθμό των επιχειρήσεων μεγαλύτερη από 10, ο (949) Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων, ο 
οποίος μπορεί να θεωρηθεί αναδυόμενος, αν και δεν αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα.  
 

   ΠΕ Φλώρινας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   53 132 64 11 7 16 
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855 Άλλη εκπαίδευση   81 1,595 290 7 174 -35 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης   187 5,132 439 5 857 32 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές 
δραστηριότητες   25 7,791 83 5 1,672 6 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   100 1,161 147 4 158 19 

 

36. ΠΕ Γρεβενών 
Αντίστοιχα, η ΠΕ Γρεβενών εμφανίζει εξαιρετικά μικρές μεταβολές, +1 έως +2 εντοπίζονται σε 12 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και +4 έως +6 σε μόλις τρεις κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. Ο κλάδος (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών είναι καθιερωμένος κλάδος με 202 
μονάδες το 2018. Από τους άλλους δυο μικρότερους κλάδους ο (960) Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών εμφανίζει μικρή ποσοστιαία μεταβολή 11%, ενώ στον (931) Αθλητικές 
δραστηριότητες εμφανίζεται αύξηση 50%. 

• Στην ΠΕ Γρεβενών, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 931
 «Αθλητικές δραστηριότητες».   

 

   ΠΕ Γρεβενών 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   53 824 70 6 -26 19 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   202 4,778 382 4 1,558 76 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   8 2 11 4 1 3 

 
37. ΠΕ Καστοριάς 
Όπως και στις προηγούμενες δυο ΠΕ, η ΠΕ Καστοριάς εμφανίζει μικρό ποσοστό μεταβολής του 
αριθμού των επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα 
(NACE industry group) για τα έτη 2018 και 2019. Μόλις τέσσερις κλάδοι εμφανίζουν θετική μεταβολή 
πάνω από τρεις μονάδες. Δυο εξ αυτών αποτελούν καθιερωμένους κλάδους με μεγάλο αριθμό 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο κλάδος (477) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα εμφανίζει 268 μονάδες το 2018 και ο (472) Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα  εμφανίζει 102 μονάδες. Στον κλάδο (960) Άλλες 
δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, η πλήρης αντιστοιχία αύξησης αριθμού μονάδων 
και αριθμού απασχολουμένων, δείχνει ότι πρόκειται για δραστηριότητες αυτό-απασχόλησης παρά 
δραστηριότητες επιχειρήσεων. Με βάση τα παραπάνω, ως αναδυόμενος κλάδος στην ΠΕ Καστοριάς 
μπορεί να θεωρηθεί ο κλάδος (855) Άλλη εκπαίδευση. 
 

   ΠΕ Καστοριάς 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 
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ΜΟΝΑ
ΔΩΝ 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΛΟΥΜΕ
ΝΩΝ 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   268 27,245 552 5 2,299 -15 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα   102 9,790 199 4 225 22 

855 Άλλη εκπαίδευση   71 1,319 266 4 44 21 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   88 1,492 169 3 -40 3 

 
38. ΠΕ Κοζάνης 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται στην παρακάτω ομάδα κλάδων.   

   ΠΕ Κοζάνης 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδικός  
NACE 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   152 11,705 304 17 3,521 -51 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   276 3,440 403 16 520 121 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών 
σε ειδικευμένα καταστήματα   583 78,887 1,183 15 4,071 31 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών   647 20,298 862 14 3,048 133 

862 

Δραστηριότητες άσκησης 
ιατρικών και οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων   392 15,233 749 14 548 36 

563 
Δραστηριότητες παροχής 
ποτών   683 19,127 1,836 12 422 95 

855 Άλλη εκπαίδευση   198 6,548 1,060 12 611 22 

869 
Άλλες δραστηριότητες 
ανθρώπινης υγείας   141 8,199 323 11 57 54 

471 
Λιανικό εμπόριο σε μη 
ειδικευμένα καταστήματα   268 76,604 605 7 2,315 -57 

432 

Δραστηριότητες 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών 
και άλλων κατασκευαστικών 
εγκαταστάσεων   152 18,713 626 7 4,673 75 

742 
Φωτογραφικές 
δραστηριότητες   28 411 34 7 35 7 

 

• Μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε 8 κλάδους, που στο σύνολό τους είναι 
καθιερωμένοι με σχετικά μεγάλο αριθμό μονάδων (μεταξύ 683 και 141 μονάδες για το 2018): 
(351) Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, (960) Άλλες δραστηριότητες 
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παροχής προσωπικών υπηρεσιών, (477) Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα, (711) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, (862) Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και 
οδοντιατρικών επαγγελμάτων, (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών, (855) Άλλη 
εκπαίδευση και (869) Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας. Κανένας εξ αυτών δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

• Μικρότερη μεταβολή εμφανίζουν τρεις κλάδοι: Ο (471) Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα και ο (432) Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   οι οποίοι επίσης είναι καθιερωμένοι κλάδοι με 268 
επιχειρήσεις και 152 αντίστοιχα το 2018. Τέλος, ο (742) Φωτογραφικές δραστηριότητες, 
αφορά δραστηριότητα αυτό-απασχόλησης καθώς εμφανίζει πλήρης αντιστοιχία αύξησης 
αριθμού μονάδων και αριθμού απασχολουμένων (+7).  
 

Με βάση τα παραπάνω, στην ΠΕ Κοζάνης δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 
 

39. ΠΕ Κέρκυρας 
Εξετάζοντας συγκριτικά τα στοιχεία οικονομικής δραστηριότητας Βιομηχανική Ομάδα (NACE industry 
group)  τα έτη 2018 και 2019 διαπιστώνουμε ότι θετική μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων (αύξηση 
>10 μονάδων) εντοπίζεται σε μια μικρή ομάδα κλάδων.   

 

   ΠΕ Κέρκυρας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   1.963 61.604 3.299 83 389 358 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   355 21.886 576 39 -1.211 26 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.189 99.695 6.551 31 14.135 557 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   324 11.805 774 20 705 121 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   386 15.112 520 19 1.037 53 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   150 40.548 716 16 1.602 22 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   279 43.697 671 13 3.022 39 

551 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   312 281.446 6.241 13 20.735 1.496 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   672 36.711 3.302 13 2.767 319 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   117 13.574 336 13 1.808 59 
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772 
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης   84 11.152 221 12 5.646 40 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   114 638 234 12 310 27 

855 Άλλη εκπαίδευση   265 5.034 797 11 -6.638 -152 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   60 7.398 61 10 1.494 17 

 
Η μεγαλύτερη μεταβολή (>30 μονάδων) εντοπίζεται σε 3 βιομηχανικές ομάδες (στο εξής κλάδοι): 

(552) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, (412)  Κατασκευή κτιρίων για 
κατοικίες και μη, (561)  Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Πρόκειται για 
μεγάλους και καθιερωμένους κλάδους με αριθμό μονάδων το 2019: 1963, 355, και 1189 αντίστοιχα. 
Κανένας εξ αυτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αναδυόμενος.  

Μικρότερη μεταβολή μεταξύ 10 και 20 μονάδων εντοπίζεται σε άλλους 10 κλάδους. Εξ αυτών έξι 
κλάδοι είναι επίσης καθιερωμένοι κλάδοι με μεγάλο αριθμό μονάδων: (791) Δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  με 150 μονάδες, (472) Λιανικό 
εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα με 279 μονάδες, (551) 
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα με 312 μονάδες, (563) Δραστηριότητες παροχής ποτών με 672 
μονάδες, (771) Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων  με 117 μονάδες, και (772) 
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης  με 84 μονάδες. Τέλος, άλλοι τέσσερις  
κλάδοι (960, 711, 855, 949) αφορούν σε αυτό-απασχόλησης παρά σε επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Σημαντική ποσοστιαία μεταβολή εντοπίζεται σε δύο κλάδους: 772 «Ενοικίαση και εκμίσθωση 
ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης» με αύξηση   14,30%, και 682 «Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων» με αύξηση 16,70%.    

Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, θεωρούμε ως αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες 

• 772 «Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης» 

• 682 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων». 

 
40. ΠΕ Κεφαλληνίας 
Στην ΠΕ Κεφαλληνίας, θετική μεταβολή του αριθμού των επιχειρήσεων (άνω του 10) μεταξύ 2018 και 
2019 εντοπίζεται μόνο στο κλάδο 552-Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης 
διαμονής. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα στον κλάδο αυτό ο αριθμός των επιχειρήσεων 
αυξήθηκε κατά 21 μονάδες και η απασχόληση κατά 209 εργαζόμενους. Ο κλάδος το 2018 
περιελάβανε 660 μονάδες και 1246 απασχολούμενους. Είναι καθιερωμένος κλάδος και δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ως αναδυόμενος. 

 

   ΠΕ Κεφαλληνίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
  

Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   

660 
  

27.942 
  

1.246 
  

21 
  

4.571 
  

209 
  

 

• Στην ΠΕ της Κεφαλληνίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας 
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41.  ΠΕ Ιθάκης 
Τα δεδομένα της μεταβολής του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 δείχνουν ένα 
οικονομικό σύστημα με σχεδόν μηδενικές μεταβολές. Σε 3 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ο 
αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1 επιχείρηση, και σε 1 κλάδο κατά 4 επιχειρήσεις. Κατά 
συνέπεια στην  

• Στην ΠΕ της Ιθάκης  δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
 
42. ΠΕ Λευκάδας 
Παρομοίως, η μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Λευκάδας 
δείχνουν ένα σύστημα με πολύ μικρές μεταβολές. Σε 8 κλάδους η μεταβολή είναι κατά 1 επιχείρηση 
και σε άλλους 8 κατά 2, σε 3 κλάδους (433, 552, 561) η μεταβολή είναι 5-6 επιχειρήσεις σε πληθυσμό 
μεταξύ 79 και 744 επιχειρήσεων το 2018.  
 

   ΠΕ Λευκάδας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   95 4.076 100 23 688 22 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   79 1.479 86 6 318 23 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   774 22.425 1.286 5 1.945 170 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   329 26.846 1.825 5 5.806 251 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   21 109 29 5 9 0 

 
Δύο κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Στον κλάδο 773 «Ενοικίαση και εκμίσθωση 

άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών» παρουσιάζεται αύξηση κατά 23 
μονάδες σε πληθυσμό 95 μονάδων το 2018, δηλαδή αύξηση κατά 24,12% σε ένα έτος.΄ Παρόμοια, 
στον κλάδο 931 «Αθλητικές δραστηριότητες» παρουσιάζεται αύξηση κατά 5 νομικές μονάδες, σε 
πληθυσμό 21 μονάδων το 2018,   δηλαδή αύξηση κατά 23,80% σε ένα έτος. 

• Δεδομένο του μικρού αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο 931, μπορούμε να τον θεωρήσουμε 
τις «Αθλητικές δραστηριότητες» ως αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

 
43. ΠΕ Ζακύνθου 
Στην ΠΕ Ζακύνθου, όπως δείχνουν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα,  μεταβολή άνω των 10 
μονάδων παρουσιάζεται σε 8 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Εξ αυτών, οι 6 κλάδοι (552, 561, 
433, 477, 483, και 432) είναι καθιερωμένοι κλάδοι με σημαντική δραστηριότητα και αριθμό μονάδων 
μεταξύ 721 και 102 μονάδων. 

 

   ΠΕ Ζακύνθου  2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 
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ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   721 34.713 1.624 27 733 184 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   627 53.838 3.937 24 7.509 264 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   169 6.151 248 12 508 27 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   373 38.968 842 12 -30 20 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   156 13.486 317 10 401 12 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   102 7.433 196 8 -2.344 38 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   60 4.831 153 6 514 34 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   21 997 40 4 143 7 

 
Σε δύο μικρότερους κλάδους η ετήσια μεταβολή 2018-2019 είναι σημαντική, κατά 10% στον κλάδο 
771 «Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων» και κατά 19,05% στον 620 
«Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες».    

• Με αυτά τα δεδομένα,  μπορούμε να θεωρήσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες με 
κωδικούς NACE  620 και 771 ως αναδυόμενες δραστηριότητες στην ΠΕ Ζακύνθου. 

 
44. ΠΕ Χίου 
Στην ΠΕ Χίου μεταβολή του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 παρουσιάζεται σε 
5 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (000, 561, 743, 949, 014). Εξ αυτών πολύ σημαντική 
μεταβολή εμφανίζεται στον κλάδο 743 «Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας» με μεταβολή 
10 μονάδων σε αρχικό πληθυσμό 17 μονάδων το 2018, δηλαδή με αύξηση του αριθμού των μονάδων 
κατά 58,80% σε ένα έτος.  
 

   ΠΕ Χίου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

000 Άγνωστη δραστηριότητα 94 27 93 20 15 -34 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   265 21.144 1.193 12 3.352 73 

743 
Δραστηριότητες μετάφρασης και 
διερμηνείας   17 157 16 10 107 13 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   47 923 134 8 20 -7 
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014 Ζωική παραγωγή   136 2.546 118 7 -24 -10 

 
• Στην ΠΕ Χίου, ως αναδυόμενες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν οι κλάδοι 743 

«Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας» και 949 «Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων».   

 
45. ΠΕ Λέσβου 
Στην ΠΕ Λέσβου μεταβολή άνω των 10 νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 εμφανίζεται σε δύο 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 031 «Αλιεία» και 552 «Καταλύματα διακοπών». Πρόκειται για 
καθιερωμένους κλάδους με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων το 2018, 351 και 291 επιχειρήσεις 
αντίστοιχα. Μικρότερες μεταβολές εντοπίζονται σε 3 άλλους επίσης καθιερωμένους κλάδους, 563 
«Δραστηριότητες παροχής ποτών»  (+7 μονάδες), 412 «Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη» (+6 
μονάδες), και 439 «Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες» (+6 μονάδες). 

 

   ΠΕ Λέσβου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

031 Αλιεία   351 4.086 352 19 -205 27 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   291 5.653 453 10 -183 70 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   40 695 39 9 229 -349 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   380 15.066 1.527 7 55 57 

743 
Δραστηριότητες μετάφρασης και 
διερμηνείας   11 149 9 7 92 5 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   115 9.795 329 6 1.757 -9 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   57 3.943 64 6 1.205 -2 

 
Σημαντική ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται σε δύο κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με μικρό 
αριθμό μονάδων το 2018, στον 721 «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και 
τη μηχανική»  με αύξηση +9 μονάδες σε πληθυσμό 40, ήτοι 22,5%, και 743 "Δραστηριότητες 
μετάφρασης και διερμηνείας" με αύξηση +7 μονάδες σε πληθυσμό 11 μονάδων, ήτοι αύξηση 63,63%, 
με μικρή αύξηση απασχόλησης (+5). Σύμφωνα με τα παραπάνω αναδυόμενοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας στην ΠΕ Λέσβου είναι 

• 721 «Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική», και   

• 743 «Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας»    

 
46. ΠΕ Λήμνου 
Στην  ΠΕ Λήμνου μικρές μεταβολές, +3 έως +7 μονάδες εντοπίζονται σε 6 κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. Εξ αυτών τέσσερις κλάδοι είναι καθιερωμένοι με υφιστάμενο αριθμό επιχειρήσεων 
το 2018 μεταξύ 53 και 97 μονάδων. Σε δύο μικρότερους κλάδους εμφανίζονται μικρές μεταβολές (+3 
μονάδες), στον 494 «Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και  920
 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα». Στον τελευταίο, παρουσιάζεται αύξηση 37,5%.  
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   ΠΕ Λήμνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   77 1.231 110 7 103 32 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   90 3.774 343 6 545 33 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   97 5.597 325 5 1.161 50 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   53 1.798 63 4 425 8 

494 
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες μετακόμισης   21 1.076 30 3 158 -3 

920 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα   8 260 12 3 107 5 

 

• Στην ΠΕ Λήμνου, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 920
 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα».   

 
47. ΠΕ Σάμου 
Στην ΠΕ Σάμου, μικρές μεταβολές του αριθμού των νομικών μονάδων μεταξύ 2018 και 2019 
εντοπίζονται σε 3 κλάδους, σε αγροτικές δραστηριότητες (010) με ήδη μεγάλο αριθμό μονάδων, σε 
δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας (743), και σε δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 
(949). Στις δύο τελευταίες δραστηριότητες, η αντίστοιχη μεταβολή της απασχόλησης και του κύκλου 
εργασιών, ειδικότερα η πλήρης αντιστοιχία αύξησης αριθμού μονάδων και αριθμού 
απασχολουμένων, δείχνει ότι πρόκειται για δραστηριότητες αυτό-απασχόλησης παρά 
δραστηριότητες επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια 

• Στην ΠΕ Σάμου  ως αναδυόμενο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας εντοπίζουμε τον κλάδο 
743 «Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας»   

 

   ΠΕ Σάμου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς 

ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΩ

Ν 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 2.265 3.441 1.156 10 567 81 

743 
Δραστηριότητες μετάφρασης και 
διερμηνείας   13 77 12 8 -4 8 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   51 83 62 7 23 6 

 
48. ΠΕ Ικαρίας  
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Στην ΠΕ Ικαρίας, σε δύο κλάδους οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζονται μικρές μεταβολές 
του αριθμού των νομικών μονάδων, σε αγροτικές δραστηριότητες ειδικού καθεστώτος (010) και σε 
δραστηριότητες εστιατορίων και κινητής εστίασης (561). Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για 
υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, 346 και 122 αντίστοιχα, 
και δεν αποτελούν αναδυόμενες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια 

• Στην ΠΕ Ικαρίας δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
 

   ΠΕ Ικαρίας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 346 368 177 13 65 16 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   122 3.064 260 6 466 8 

 
49. ΠΕς Κυκλάδων  
Στις Κυκλάδες έχουμε μια σειρά από Περιφερειακές Ενότητες μικρού μεγέθους στα νησιά της 
Άνδρου, Μήλου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μυκόνου, Νάξου, Σύρου, Τήνου, Πάρου. Κατά ΠΕ, οι 
σημαντικές μεταβολές αριθμού νομικών μονάδων, απασχόλησης, και κύκλου εργασιών δίνεται στους 
πίνακες που ακολουθούν. 

 

   ΠΕ Σύρου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 180 925 144 10 335 3 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   91 6.344 613 10 443 31 

 

   ΠΕ Άνδρου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

014 Ζωική παραγωγή   80 604 75 6 -28 6 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   50 579 50 3 57 11 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   104 2.115 160 3 224 32 
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771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   11 758 21 3 174 3 

 

   ΠΕ Θήρας 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   942 

128.30
9 3.377 97 8.399 394 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   132 12.948 277 25 1.307 37 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   538 

115.97
7 4.693 23 15.982 167 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   135 48.073 801 16 2.915 105 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   180 17.554 488 15 1.489 91 

522 
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   29 1.328 57 12 379 18 

 

   ΠΕ Κέας - Κύθνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   44 1.548 164 4 138 10 

 

   ΠΕ Μήλου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   466 17.736 883 12 2.846 136 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   197 19.574 1.129 8 2.920 67 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   29 3.035 68 5 530 15 
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   ΠΕ Μυκόνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΩ

Ν 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   344 52.625 1.267 43 7.192 191 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   188 112.748 3.250 19 40.466 560 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   76 6.465 232 15 296 64 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   42 19.019 193 13 5.930 97 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   72 4.820 127 10 -110 10 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   72 7.685 207 10 -286 38 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   67 22.882 317 9 -786 27 

 

   ΠΕ Νάξου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   336 32.272 1.769 18 5.574 160 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   511 25.927 1.216 14 3.121 161 

494 
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες μετακόμισης   62 11.638 152 13 1.261 15 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   103 2.149 110 12 669 18 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   188 11.725 887 10 1.057 50 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   121 2.759 152 9 431 22 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   184 17.769 369 7 877 12 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   103 4.233 141 7 947 5 
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771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   43 4.047 107 7 583 25 

 

   ΠΕ Πάρου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   262 41.976 2.330 18 9.088 319 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   422 22.813 1.040 15 1.145 111 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   146 13.344 1.065 13 2.450 142 

031 Αλιεία   117 2.610 177 10 414 -5 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   65 2.777 65 8 919 -22 

 

   ΠΕ Τήνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   72 3.655 416 8 497 96 

 
Κατά ΠΕ, με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα 
με τα κριτήρια που έχουμε υιοθετήσει: θετική μεταβολή αριθμού νομικών μονάδων (2018-2019), 
αριθμός μονάδων αναφοράς (2018) σε σχέση με τις οποίες πραγματοποιείται η μεταβολή, 
συνεκτίμηση μεταβολής αριθμού απασχολουμένων (2018-2019), και μεταβολής κύκλου εργασιών 
(2018-2019). Με τα παραπάνω, αναδυόμενοι κλάδοι στις Κυκλάδες εντοπίζονται σε τρεις τομείς  
 

• Ειδικές κατασκευές: 433 «Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος»   

• Μεταφορές: 493 «Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών», «522 Υποστηρικτικές προς τη 
μεταφορά δραστηριότητες», «771 «Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων 
οχημάτων», και   

• Μίσθωση και διαχείριση ακινήτων: 682 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή 
μισθωμένων ακινήτων». 

 
50. ΠΕς  Δωδεκανήσου  
Περιλαμβάνονται οι ΠΕ Καλύμνου, Καρπάθου-Κάσου, Κω, Ρόδου. Κατά ΠΕ, οι σημαντικές μεταβολές 
αριθμού νομικών μονάδων, απασχόλησης, και κύκλου εργασιών δίνεται στους πίνακες που 
ακολουθούν. 
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   ΠΕ Καλύμνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 241 595 165 17 87 -17 

522 
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   29 2.819 56 9 781 3 

475 

Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού 
εξοπλισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   128 13.420 171 8 614 -4 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   183 6.569 480 6 1.010 3 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   79 1.546 101 6 29 24 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   87 15.058 174 5 1.460 4 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   265 19.591 393 5 1.735 10 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   41 894 77 5 66 6 

 

   ΠΕ Καρπάθου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   73 4.153 96 5 227 -1 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   30 1.729 61 5 113 16 

471 
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα   43 5.819 62 3 799 3 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   23 722 36 3 71 4 
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   ΠΕ Κω 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   468 42.390 2.722 17 6.754 317 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   94 12.866 199 11 -109 -53 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   409 49.534 899 10 1.661 58 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   108 4.948 210 9 56 39 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   266 13.589 1.292 8 -239 -70 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   57 5.369 155 7 137 25 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   50 2.354 56 6 -178 -87 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   67 9.155 173 5 1.687 16 

855 Άλλη εκπαίδευση   76 3.267 398 5 30 31 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   32 187 47 5 26 10 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   123 6.852 351 5 871 35 

 

   ΠΕ Ρόδου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλος 
εργασιώ

ν 

Αριθμ
ός 

απασχ
ολούμ
ενων 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.140 118.786 7.085 45 9.281 410 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.255 149.002 3.036 41 -1.988 54 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   388 57.201 1.118 40 4.952 -52 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   590 42.737 1.660 39 2.375 117 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   305 30.262 707 28 -1.638 21 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   578 41.016 3.425 25 6.525 129 

551 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   430 765.835 16.382 14 26.836 1.464 
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691 Νομικές δραστηριότητες   463 8.896 506 14 -501 30 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   236 23.944 588 13 645 16 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   73 4.416 108 12 -144 17 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   611 25.404 989 12 20 -10 

855 Άλλη εκπαίδευση   264 5.484 809 12 -247 -31 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   209 46.831 660 10 2.872 51 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   85 23.651 431 10 12.331 286 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   118 10.362 207 10 3.028 12 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   488 17.043 597 10 2.243 49 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   110 3.922 187 10 324 27 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   94 1.923 228 10 244 3 

 
Συνεκτιμώντας τα δεδομένα σε κάθε μία από τις τέσσερις ΠΕ των Δωδεκανήσων, ως αναδυόμενες 
δραστηριότητες μπορούμε να θεωρήσουμε τις παρακάτω: 
Στις κατασκευές 

• 439 «Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες»   
Στις μεταφορές 

• 493 «Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών»   

• 522  «Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες»   

• 771 «Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων»   
Στη μίσθωση ακινήτων 

• 682 «Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων»   
και  

• 931 «Αθλητικές δραστηριότητες».   

 
51. ΠΕ Χανίων 
Η μεταβολή των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ 2018 και 2019 στην ΠΕ Χανίων δείχνει ένα 
δυναμικό παραγωγικό σύστημα με αύξηση άνω των 10 του αριθμού των νομικών μονάδων και της 
απασχόλησης σε 16 κλάδους.  

 

   ΠΕ Χανίων 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 13.166 31.309 7.040 98 -2.968 -681 
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552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   1.186 51.852 2.433 55 3.588 205 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.065 119.671 8.087 55 17.346 915 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   421 66.545 1.250 49 11.411 258 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   758 26.068 1.039 32 3.779 103 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   640 42.535 3.832 25 2.928 311 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.003 136.227 2.594 17 3.983 123 

691 Νομικές δραστηριότητες   416 9.175 472 16 -552 15 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   276 10.772 405 15 -462 27 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   253 372.043 1.602 15 21.855 178 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   269 19.305 578 14 1.247 54 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   271 11.655 651 13 542 64 

855 Άλλη εκπαίδευση   346 8.978 1.551 12 680 87 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   82 6.648 188 11 -446 0 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   415 15.879 1.094 11 1.600 171 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   125 3.301 430 10 404 13 

 
Σε όλους αυτούς τους κλάδους ήδη λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις, σε μεγέθη που κυμαίνονται 

μεταξύ 13166 και 82 μονάδων και απασχόληση μεταξύ 7040 και 188 απασχολουμένων. Τα μεγέθη 
αυτά δείχνουν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γίνεται σε ήδη καθιερωμένες δραστηριότητες 
παρά σε νέες, αναδυόμενες δραστηριότητες.  

Ως εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί μόνο οι «Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες», όπου παρατηρείται μια αύξηση 
11 μονάδων σε πληθυσμό 82 μονάδων το 2018, ήτοι αύξηση  13,40%. Κατά συνέπεια  

• Στην ΠΕ Χανίων, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 620
 «Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες».   

 

52. ΠΕ Ηρακλείου 
Παρομοίως, στην ΠΕ Ηρακλείου, η μεταβολή των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ 2018 και 2019 
δείχνει ένα δυναμικό παραγωγικό σύστημα με αύξηση άνω των 10 του αριθμού των νομικών 
μονάδων και της απασχόλησης σε 32 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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   ΠΕ Ηρακλείου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΩ

Ν 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   1.081 80.017 2.215 66 3.189 89 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   601 136.120 1.382 50 25.025 20 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   1.256 42.907 1.524 50 5.182 226 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   647 48.128 2.001 43 796 101 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.775 264.554 4.289 41 9.917 110 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   597 37.106 911 37 6.185 -65 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   1.214 56.747 5.261 35 6.433 636 

855 Άλλη εκπαίδευση   568 17.285 3.500 35 1.543 340 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   619 50.420 1.355 30 6.619 277 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.233 119.570 7.770 29 17.201 602 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   329 66.785 1.827 27 18.176 781 

869 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   399 19.128 964 25 1.277 60 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   713 27.938 1.838 24 -6.696 -230 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   476 679.547 2.643 21 -1.032 30 

683 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   104 4.840 182 20 1.537 20 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   228 20.293 399 18 2.833 38 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   533 30.963 1.023 17 1.893 83 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   199 19.318 682 17 2.787 23 

453 
Πώληση μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων   173 39.424 448 16 1.997 50 

551 
Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   418 581.534 11.608 16 18.460 958 

662 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία   339 11.902 506 16 851 23 
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692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   638 20.927 1.143 16 1.674 134 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   249 24.687 353 15 5.403 7 

691 Νομικές δραστηριότητες   804 15.177 857 15 711 48 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   353 224.881 1.089 14 6.421 89 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   245 5.706 250 13 -288 -24 

478 
Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές   178 1.886 160 12 -111 -11 

104 
Παραγωγή φυτικών και ζωικών 
ελαίων και λιπών   267 80.999 565 11 -4.511 -28 

251 
Κατασκευή δομικών μεταλλικών 
προϊόντων   203 41.731 573 11 2.832 17 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   588 107.728 2.021 11 4.805 73 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   105 2.708 281 10 9 29 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   73 3.450 133 10 241 18 

 
Σε όλους σχεδόν τους παραπάνω κλάδους ήδη λειτουργεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, σε 

μεγέθη που κυμαίνονται μεταξύ 1.775 και 104 μονάδες, και απασχόληση μεταξύ 4.289 και 281 
απασχολούμενους. Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γίνεται σε ήδη 
καθιερωμένες δραστηριότητες παρά σε νέες, αναδυόμενες δραστηριότητες.  

Ως εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος «Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, 
ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών», όπου παρατηρείται μια αύξηση 10 μονάδων σε πληθυσμό 
73 μονάδων το 2018, ήτοι αύξηση  13,70%. Κατά συνέπεια  

• Στην ΠΕ Ηρακλείου, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 773 
«Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών».   

 

 
53. ΠΕ Λασιθίου 
Η μεταβολή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ 
2018 και 2019 στην ΠΕ Λασιθίου, και ειδικά η μεταβολή του πλήθους των επιχειρήσεων άνω των 10 
μονάδων, συντελείται σε κλάδους δραστηριότητας που λειτουργεί ήδη μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων, μεταξύ 564 και 106 μονάδων, με απασχόληση που κυμαίνεται 1.172 και 196 
απασχολούμενους το 2018. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γίνεται 
σε ήδη καθιερωμένες δραστηριότητες παρά σε νέες, αναδυόμενες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια  

• Στην ΠΕ Λασιθίου δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 
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   ΠΕ Λασιθίου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   104 7.539 196 14 828 39 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   196 7.064 263 14 1.338 23 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   564 71.339 1.172 13 1.222 28 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   244 10.392 351 13 1.426 69 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   136 5.953 245 11 448 29 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   201 7.841 346 10 169 60 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   350 13.842 743 10 460 61 

 
54. ΠΕ Ρεθύμνου 
Στην ΠΕ Ρεθύμνου, η μεταβολή των οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ 2018 και 2019, με αύξηση 
άνω των 10 του αριθμού των νομικών μονάδων και της απασχόλησης, εντοπίζεται σε 12 κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας. Εξ αυτών, οι 11 κλάδοι έχουν ήδη αναπτυγμένη δραστηριότητα με 
αριθμό μονάδων που κυμαίνεται μεταξύ 6325 και 142 επιχειρήσεις και απασχόληση μεταξύ 4349 και 
174 άτομα, κατά το έτος 2018. 

Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος υπηρεσιών «Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης» με 
αύξηση 11 μονάδων σε πληθυσμό 70 μονάδων το 2018, ήτοι αύξηση  15,70% σε ένα έτος. Κατά 
συνέπεια  

• Στην ΠΕ Ρεθύμνου, ως αναδυόμενη δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο κλάδος 702 
«Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης».   

 

   ΠΕ Ρεθύμνου 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 6.325 14.327 4.349 601 3.851 613 

014 Ζωική παραγωγή   2.695 43.781 2.635 49 -102 141 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   236 37.437 576 29 4.011 81 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   353 21.775 1.794 26 1.679 78 
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711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   376 17.225 484 20 5.207 63 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   549 53.468 3.677 19 2.007 184 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   600 94.810 1.749 18 4.063 100 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   148 10.917 352 12 505 42 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   142 7.363 174 12 1.538 -18 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   523 22.400 1.039 11 702 59 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   70 27.148 412 11 5.853 71 

855 Άλλη εκπαίδευση   164 6.145 1.927 10 236 442 

 
55. ΠΕς Αθηνών 
Στην ΠΕ Αθηνών περιλαμβάνονται οι ΠΕ Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα, και Νοτίου 
Τομέα. Κατά ΠΕ, οι σημαντικές μεταβολές αριθμού νομικών μονάδων, απασχόλησης, και κύκλου 
εργασιών δίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

   ΠΕ Κεντρικού Τομέα 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   936 373.435 2.395 171 54.596 323 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   6.759 622.611 10.378 170 

-
10.465 1.046 

561 

Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   2.996 601.583 33.323 168 92.175 3.701 

691 Νομικές δραστηριότητες   12.881 627.262 15.788 166 34.686 512 

960 

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   2.987 91.709 9.078 148 6.219 1.353 

681 

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 
ακινήτων   706 512.372 1.325 145 

256.47
1 238 

683 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   1.140 99.134 2.221 131 6.142 280 

412 

Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   1.676 578.030 5.128 129 95.440 928 

702 

Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   2.542 568.236 21.517 129 55.120 -387 

869 

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   2.326 232.182 12.945 126 13.613 -289 
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563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   2.612 217.939 21.710 116 29.089 2.786 

855 Άλλη εκπαίδευση   2.113 131.466 17.356 78 3.205 -6 

464 

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   3.061 

2.770.59
6 11.046 77 

382.48
5 418 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   807 74.223 2.121 77 -5.686 -308 

552 

Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   301 48.905 1.320 76 13.186 348 

551 

Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα   521 899.192 16.986 68 72.910 1.792 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   762 220.278 1.361 57 35.424 116 

477 

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   5.728 

2.315.74
4 24.079 54 

132.78
9 707 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   1.438 311.815 4.544 52 

-
111.66

0 289 

823 

Οργάνωση συνεδρίων και 
εμπορικών εκθέσεων   342 61.528 1.419 49 11.199 308 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   1.668 154.759 4.241 48 4.737 547 

433 

Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   848 53.943 2.048 43 3.518 128 

471 

Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα   1.856 882.319 9.077 40 1.663 634 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   270 33.836 295 37 6.005 35 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   515 30.091 3.205 37 3.120 521 

731 Διαφήμιση   756 155.158 2.214 34 22.293 190 

463 

Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   856 907.921 3.239 33 90.618 241 

591 

Παραγωγή κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων   473 105.066 2.119 33 20.322 -472 

722 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες   255 13.361 1.153 32 

-
69.093 -4.305 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   1.794 320.261 6.915 31 8.781 460 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   2.742 193.266 6.214 29 6.037 413 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   621 845.148 5.226 27 44.043 39 

932 

Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας   243 17.384 1.184 27 2.001 113 
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900 

Δημιουργικές δραστηριότητες, 
τέχνες και διασκέδαση   2.215 115.435 6.464 26 5.577 226 

439 

Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   324 36.934 830 24 -1.234 160 

631 

Επεξεργασία δεδομένων, 
καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες   344 622.076 868 24 3.064 130 

452 

Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   1.156 78.860 2.775 23 3.109 250 

321 

Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών   563 62.268 1.421 22 4.746 140 

467 

Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   892 

2.569.70
4 3.507 21 

576.19
3 152 

856 

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές 
δραστηριότητες   60 7.880 1.061 21 598 146 

949 

Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   1.389 105.994 9.550 21 11.962 512 

181 

Εκτυπωτικές και συναφείς 
δραστηριότητες   477 90.446 1.528 20 4.398 10 

429 

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού 
μηχανικού   303 315.652 1.351 20 

-
58.181 27 

461 

Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   845 426.836 2.237 19 

128.59
9 33 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   527 15.120 834 18 -31 74 

743 

Δραστηριότητες μετάφρασης και 
διερμηνείας   411 12.611 506 16 647 62 

474 

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων σε 
ειδικευμένα καταστήματα   437 211.950 1.606 15 62.275 150 

639 

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   441 26.508 584 15 265 -155 

453 

Πώληση μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων   747 272.596 2.421 14 15.233 189 

493 

Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   3.988 236.950 9.225 14 2.901 353 

107 

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων   666 263.292 5.243 13 8.379 723 

562 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης   258 19.957 1.695 13 -8.007 289 

812 Δραστηριότητες καθαρισμού   697 80.959 6.289 13 6.284 646 

310 Κατασκευή επίπλων   246 32.724 645 11 5.007 101 

469 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο   165 90.949 482 10 31.212 11 

799 

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες   43 5.033 139 10 638 20 
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   ΠΕ Βόρειου Τομέα 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΝΟΜΙΚ

ΩΝ 
ΜΟΝΑ

ΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   2.128 840.856 10.513 146 

131.05
8 1.837 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   5.956 526.404 8.603 137 

111.52
5 481 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   539 125.826 869 102 

-
18.339 100 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   1.585 87.290 5.866 90 2.233 461 

691 Νομικές δραστηριότητες   2.374 72.250 2.399 72 5.920 105 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   1.159 736.403 9.092 69 58.079 944 

683 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   532 199.128 1.473 66 27.467 212 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   750 85.890 7.568 64 8.387 1.113 

681 
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 
ακινήτων   348 141.599 576 60 9.268 -97 

855 Άλλη εκπαίδευση   1.423 70.950 10.454 59 5.253 194 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   552 115.022 1.299 53 20.487 -716 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   1.273 395.084 3.973 50 

-
244.80

6 34 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   171 19.454 558 50 2.210 128 

869 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   1.420 97.914 3.827 50 1.547 196 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.264 355.315 17.314 47 40.011 1.703 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   357 76.780 839 37 16.904 25 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   489 92.862 3.041 35 
-

23.701 281 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   1.413 306.487 6.103 33 23.719 569 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   787 137.555 2.248 31 5.503 403 
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463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   489 

1.827.54
4 3.582 29 

125.17
4 168 

731 Διαφήμιση   701 704.278 3.944 29 51.013 189 

461 
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   691 

1.131.76
8 2.564 27 

-
75.103 11 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   216 72.389 461 27 11.580 100 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   1.488 

5.880.52
8 15.243 26 

324.02
7 -524 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   296 9.427 545 22 973 79 

421 
Κατασκευή δρόμων και 
σιδηροδρομικών γραμμών   183 

1.224.03
3 3.905 21 

-
331.74

1 -72 

862 
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών 
και οδοντιατρικών επαγγελμάτων   4.430 225.061 7.834 21 13.736 353 

662 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία   1.504 108.014 4.030 20 7.702 -131 

749 

Άλλες επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.   138 27.926 219 17 -1.092 -40 

562 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης   182 26.504 1.051 15 957 67 

321 

Κατασκευή κοσμημάτων, 
πολύτιμων αντικειμένων και 
συναφών ειδών   144 17.829 450 13 -825 51 

661 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία   215 62.849 650 13 14.136 86 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 3.179 5.717 1.826 12 -721 -58 

422 Κατασκευή κοινωφελών έργων   121 763.639 1.515 12 93.977 -592 

429 
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού 
μηχανικού   239 131.700 805 12 

-
101.28

6 -8 

932 
Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας   141 16.417 875 12 -469 -16 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   360 23.171 657 11 1.211 6 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   219 74.587 828 11 13.097 50 

741 
Δραστηριότητες ειδικευμένου 
σχεδίου   124 6.133 175 11 -374 9 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   173 225.870 1.627 11 10.985 -194 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   452 57.430 1.653 10 

-
163.21

3 -243 

743 
Δραστηριότητες μετάφρασης και 
διερμηνείας   223 8.790 290 10 126 36 
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823 
Οργάνωση συνεδρίων και 
εμπορικών εκθέσεων   153 39.605 655 10 1.798 -86 

 

   ΠΕ Δυτικού Τομέα 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΩ

Ν 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   1.159 32.261 3.140 57 3.339 480 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   895 87.207 2.328 44 10.284 345 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   879 54.739 6.474 39 8.258 800 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   941 131.271 9.158 37 21.632 1.099 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   999 906.093 4.031 36 81.475 311 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   554 27.714 1.002 32 4.704 185 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   464 665.921 3.433 29 44.604 407 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.836 432.827 5.996 28 19.950 441 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   312 77.210 496 24 30.272 43 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   916 30.491 1.692 23 1.012 140 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   140 3.855 168 22 -6.220 -2.113 

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων   135 124.777 575 21 4.064 -17 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   1.305 43.431 1.528 20 5.677 143 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   258 7.360 986 20 362 138 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   2.676 42.322 3.432 18 3.022 86 

691 Νομικές δραστηριότητες   674 9.509 675 17 405 40 

900 
Δημιουργικές δραστηριότητες, 
τέχνες και διασκέδαση   283 8.593 540 16 38 23 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   780 52.831 1.971 15 4.905 262 

855 Άλλη εκπαίδευση   822 31.214 6.233 13 1.318 236 

473 
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης 
σε ειδικευμένα καταστήματα   135 217.501 906 12 6.708 66 
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801 
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής 
προστασίας   62 16.428 1.037 11 2.493 111 

681 
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 
ακινήτων   40 7.378 124 10 2.866 45 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   70 4.460 125 10 289 19 

 

   ΠΕ Νοτίου Τομέα 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩ

Ν  
(σε 

χιλιάδες 
ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΩ

Ν 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   797 198.689 2.736 80 40.811 424 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   1.500 60.411 4.921 67 9.120 700 

683 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   365 57.608 736 59 22.537 79 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.179 328.652 15.757 55 47.868 1.535 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   805 69.189 7.237 55 -9.813 325 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   338 83.108 942 54 13.539 196 

681 
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 
ακινήτων   196 211.299 551 47 

119.72
2 193 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   1.295 208.396 3.066 47 17.216 240 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   2.697 165.372 3.682 46 16.134 432 

855 Άλλη εκπαίδευση   1.151 60.254 9.441 44 4.238 916 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   346 120.218 582 41 3.454 49 

522 
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   520 626.719 7.427 41 2.794 394 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   1.326 

2.322.75
8 7.775 33 

245.34
2 501 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   760 414.518 3.220 33 98.881 400 

691 Νομικές δραστηριότητες   1.331 33.725 1.393 32 1.361 75 

869 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   1.027 41.840 2.526 32 808 127 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   434 73.201 568 30 14.754 109 
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931 Αθλητικές δραστηριότητες   431 21.109 2.179 28 -60 43 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας   389 94.535 474 27 686 11 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   285 12.619 359 27 3.310 46 

731 Διαφήμιση   393 92.045 1.709 27 10.739 126 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   2.038 556.695 7.503 24 13.255 87 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   245 5.534 388 24 611 44 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   835 80.527 2.127 23 93 332 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   648 85.871 2.022 21 13.180 243 

949 
Δραστηριότητες άλλων 
οργανώσεων   211 3.356 1.335 20 -383 121 

749 

Άλλες επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες π.δ.κ.α.   96 37.433 1.423 18 7.436 227 

562 

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης   184 12.069 1.360 17 1.308 587 

461 
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   554 257.641 1.755 15 

-
66.453 -3 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   1.189 99.729 3.019 15 7.317 206 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   89 10.708 249 14 2.429 34 

791 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών 
πρακτορείων και γραφείων 
οργανωμένων ταξιδιών   192 213.470 1.438 14 24.205 155 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   518 

1.228.06
3 3.400 13 50.652 141 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   2.292 52.950 2.969 13 6.890 66 

741 
Δραστηριότητες ειδικευμένου 
σχεδίου   75 2.452 89 13 231 14 

771 
Ενοικίαση και εκμίσθωση 
μηχανοκίνητων οχημάτων   70 27.193 208 13 3.664 36 

801 
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής 
προστασίας   70 44.271 3.200 12 1.975 291 

862 
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών 
και οδοντιατρικών επαγγελμάτων   2.663 126.099 4.992 12 8.399 394 

732 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις   92 27.207 477 11 5.173 128 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   733 182.010 3.583 10 1.623 11 

932 
Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας   149 19.077 1.102 10 -531 126 
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Και στις τέσσερις ΠΕ που συγκροτούν το παραγωγικό σύστημα των Αθηνών, θετική μεταβολή άνω 
των 10 νομικών μονάδων στην περίοδο 2018-2019 εμφανίζεται σε μεγάλο αριθμό κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας: σε 56 περιπτώσεις στην ΠΕ Κεντρικού Τομέα, 43 περιπτώσεις στην ΠΕ 
Βορείου Τομέα, 23 περιπτώσεις στην ΠΕ Δυτικού Τομέα, και σε 41 περιπτώσεις στην ΠΕ Νοτίου 
Τομέα.  

Εντούτοις, ο συνδυασμός θετικής αύξησης σε σχέση με μικρό αριθμό νομικών μονάδων 
αφετηρίας, που  προσδιορίζει κατά την εκτίμηση μας τους αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας, εμφανίζεται σε πού λίγες περιπτώσεις: σε 2 κλάδους Κεντρικού Τομέα, 3 κλάδους 
Δυτικού Τομέα, και 6 κλάδους Νότιου Τομέα.   

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους 11 παραπάνω κλάδους, διαπιστώνουμε στον κλάδο 741 
«Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου» πλήρη αντιστοιχία αύξησης αριθμού μονάδων (+13) με την 
αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων (+14), που δηλώνει δραστηριότητα αυτό-απασχόλησης 
παρά δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια δεν θεωρούμε τον κλάδο αυτό ως 
αναδυόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα. Στους άλλους 9 κλάδους, η σχέση μεταβολής αριθμού 
μονάδων με μεταβολή της απασχόλησης (1: 2 έως 1: 24) αντιστοιχεί στη δημιουργία νέων μικρών 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ως αναδυόμενους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στο 
παραγωγικό σύστημα Αθηνών θεωρούμε τους παρακάτω:  

• 552 «Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής»   

• 681 «Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων»   

• 732 «Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις»   

• 749 «Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.»   

• 771 «Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων»   

• 773 «Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών»   

• 799 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες»    

• 801 «Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας»   

• 856 «Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες». 

 
56. ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
Τα δεδομένα μεταβολής των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής μεταξύ 2018 
και 2019  δείχνουν ένα πολύ δυναμικό παραγωγικό σύστημα με αύξηση άνω των 10 νομικών 
μονάδων σε 35 κλάδους και αντίστοιχη θετική μεταβολή της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους 
με εξαίρεση τις αγροτικές δραστηριότητες ειδικού καθεστώτος (NACE 010) όπου παρά την αύξηση 
του αριθμού των μονάδων, η απασχόληση μειώθηκε.  

 

   ΠΕ Ανατολικής Αττικής 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 3.251 9.914 1.898 104 188 -75 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   978 

110.38
0 1.931 87 16.188 54 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   714 

371.52
8 1.950 64 59.458 197 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   281 75.107 1.185 63 14.059 307 
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960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   947 38.697 2.681 58 10.096 529 

493 
Άλλες χερσαίες μεταφορές 
επιβατών   1.430 30.288 1.882 57 1.916 162 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   585 37.235 1.052 46 6.255 130 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   819 

1.616.6
96 3.761 46 

403.05
4 249 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.322 

327.14
4 13.991 43 79.582 1.745 

351 
Παραγωγή, μετάδοση και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας   305 81.408 357 38 5.391 -6 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   307 70.469 741 37 7.319 72 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   2.127 

109.58
2 2.833 35 12.673 407 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   801 53.552 1.719 34 

-
18.562 208 

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων   220 
151.95

2 631 34 9.936 14 

681 
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 
ακινήτων   134 15.680 439 34 -1.932 12 

869 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   543 36.937 1.712 33 2.482 270 

855 Άλλη εκπαίδευση   878 30.631 5.155 32 1.556 310 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   206 21.583 277 31 2.826 37 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   913 

1.238.2
70 6.324 30 67.099 238 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   436 

287.45
8 4.384 30 23.775 1.151 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   637 48.548 1.677 28 4.725 229 

439 
Άλλες εξειδικευμένες 
κατασκευαστικές δραστηριότητες   361 30.548 721 27 1.961 158 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   676 45.258 4.668 27 5.277 408 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   92 7.784 246 26 1.672 63 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   193 20.051 568 25 -2.831 -379 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   591 

2.004.6
33 5.611 24 

323.05
1 556 

683 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   274 14.111 366 24 7.179 17 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.572 

762.89
2 7.575 23 

-
22.161 -143 
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522 
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   375 

1.100.3
58 8.799 23 73.652 214 

691 Νομικές δραστηριότητες   839 15.209 823 23 1.147 54 

932 
Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας   170 22.507 1.697 21 2.945 164 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   132 2.573 180 18 230 34 

107 
Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων   353 

369.59
8 5.291 16 29.786 237 

453 
Πώληση μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων   313 

159.11
6 1.441 14 2.154 129 

494 
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και υπηρεσίες μετακόμισης   739 75.388 1.398 14 7.851 67 

631 

Επεξεργασία δεδομένων, 
καταχώρηση και συναφείς 
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες   109 73.666 1.303 14 4.143 188 

862 
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών 
και οδοντιατρικών επαγγελμάτων   1.643 60.064 2.492 14 1.698 75 

952 
Επισκευή ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης   195 8.694 301 14 -798 33 

471 
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα   601 

2.813.8
75 19.076 13 

270.10
4 -150 

801 
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής 
προστασίας   69 10.240 566 13 -273 -106 

472 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα   734 

159.11
9 2.865 12 8.140 140 

501 
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές επιβατών   55 36.206 263 12 8.835 20 

639 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας   111 3.200 110 12 178 5 

461 
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   331 

177.91
0 1.296 10 

-
193.68

0 -103 

466 

Χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών   373 

577.02
4 2.231 10 60.034 161 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   764 29.695 1.308 10 1.956 66 

741 
Δραστηριότητες ειδικευμένου 
σχεδίου   65 4.092 93 10 188 8 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   438 20.187 1.785 10 779 92 

 
Από τους παραπάνω 35 κλάδους, οι 29 αφορούν σε καθιερωμένες ήδη δραστηριότητες με μεγάλο 

αριθμό μονάδων το 2018, μεταξύ  3.251 και 132 μονάδων και απασχόληση μεταξύ 13.991 και 180 
απασχολουμένων. Έξι κλάδοι δραστηριότητας παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αναδυόμενων κλάδων 
με σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων το 2018, μεταξύ 65 και 111 μονάδων και μεγάλο ποσοστό 
αύξησης του αριθμού των μονάδων: 501 (21,82%), 552 (28,26%), 631 (12,84%), 639 (10,81%), 741 
(15,38%) και 801 (18,84%). Εξ αυτών, στον κλάδο 741 «Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου», η 
αντιστοιχία αύξησης αριθμού επιχειρήσεων (+10) και αριθμού απασχολούμενων (+8) δείχνει ότι 
πρόκειται για κλάδο αυτό-απασχόλησης.  

Ως εκ τούτου, αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής θεωρούμε 
τις παρακάτω 
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• 501 «Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών»   

• 552 «Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής»   

• 631 «Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές 
πύλες»   

• 639 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας»   

• 801 «Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας»    

 
57. ΠΕ Δυτικής Αττικής 
Η μεταβολή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ 
2018 και 2019 στην ΠΕ Δυτικής Αττικής, μεταβολή του πλήθους των επιχειρήσεων άνω των 10 
μονάδων, συντελείται σε κλάδους δραστηριότητας που λειτουργεί ήδη μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων, μεταξύ 1256 και 113 μονάδων, με απασχόληση που κυμαίνεται 19.763 και 209 
απασχολούμενους το 2018. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γίνεται 
σε ήδη καθιερωμένες δραστηριότητες παρά σε νέες, αναδυόμενες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια  

• Στην ΠΕ Δυτικής Αττικής δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 

 

   ΠΕ Δυτικής Αττικής 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 1.256 5.214 730 93 152 22 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   317 19.739 1.714 19 1.446 224 

453 
Πώληση μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων οχημάτων   191 

109.81
9 714 15 11.127 49 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   238 

689.59
2 2.027 15 8.162 98 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   113 10.095 209 15 1.766 29 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   258 5.323 531 15 537 117 

452 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων   297 47.473 893 13 1.307 -69 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   419 48.158 2.904 12 6.637 231 

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων   112 
107.67

0 353 11 26.177 13 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   446 17.810 596 11 1.640 -9 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   221 25.692 592 10 4.576 38 

467 
Άλλο ειδικευμένο χονδρικό 
εμπόριο   452 

910.45
2 2.692 10 

-
54.772 34 
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58. ΠΕ Πειραιώς 
Τα δεδομένα μεταβολής των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ΠΕ Πειραιώς μεταξύ 2018 και 2019  
δείχνουν ένα πολύ δυναμικό παραγωγικό σύστημα με αύξηση άνω των 10 νομικών μονάδων σε 29 
κλάδους και αντίστοιχη θετική μεταβολή της απασχόλησης σε όλους τους κλάδους με εξαίρεση σε 
δύο κλάδους (NACE 682-Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων) και (NACE-
477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα)   όπου παρά την αύξηση του 
αριθμού των μονάδων, η απασχόληση μειώθηκε.  
 

   ΠΕ Πειραιώς 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 
ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(σε 
χιλιάδες 

ευρώ) 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

 
ΑΠΑΣΧΟ
ΛΟΥΜΕ

ΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 

561 
Δραστηριότητες εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης   1.136 144.623 9.499 59 25.489 1.150 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   877 42.404 5.881 59 2.075 757 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   1.097 32.196 3.118 50 3.543 572 

691 Νομικές δραστηριότητες   1.582 91.976 1.973 40 4.178 92 

412 
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη   384 51.645 861 33 13.372 194 

702 
Δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών διαχείρισης   936 135.605 2.408 32 9.170 100 

682 

Εκμίσθωση και διαχείριση 
ιδιόκτητων ή μισθωμένων 
ακινήτων   214 70.374 440 27 -97 -121 

432 

Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων 
κατασκευαστικών εγκαταστάσεων   675 67.678 1.971 26 7.050 347 

773 

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων 
μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού 
και υλικών αγαθών   208 27.710 220 25 6.806 25 

620 

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συμβουλών και συναφείς 
δραστηριότητες   368 33.000 676 23 2.465 25 

721 

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική   131 19.296 147 23 -5.718 26 

477 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
ειδικευμένα καταστήματα   1.940 372.292 5.368 22 -4.072 -153 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 
ή αγορών   300 45.532 418 22 

-
36.493 61 

433 
Κατασκευαστικές εργασίες 
ολοκλήρωσης και τελειώματος   304 15.885 667 21 -794 65 

855 Άλλη εκπαίδευση   694 29.176 5.050 21 1.398 104 

501 
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές επιβατών   181 435.076 2.880 19 

100.21
0 309 

731 Διαφήμιση   153 12.394 259 19 2.197 45 
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869 
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας   593 42.837 1.892 18 4.878 165 

662 

Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία   807 42.640 1.268 17 1.204 37 

522 
Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες   1.029 1.420.019 10.746 16 

104.78
1 258 

464 
Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης   762 542.289 2.690 15 27.086 142 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   144 2.940 204 15 246 41 

461 
Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή 
βάσει σύμβασης   342 329.893 4.820 13 71.186 -43 

683 
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   201 10.461 305 13 465 20 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   59 6.092 195 12 1.170 36 

801 
Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής 
προστασίας   76 15.088 806 12 2.728 13 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   210 103.516 1.573 12 41.718 150 

463 
Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού   795 1.109.734 3.888 11 67.826 275 

692 

Δραστηριότητες λογιστικής, 
τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών   814 38.962 1.651 10 1.124 125 

 
Από τους παραπάνω 29 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι 27 αφορούν σε ήδη 

αναπτυγμένες δραστηριότητες με μεγάλο αριθμό μονάδων σε λειτουργία το 2018, σε αριθμό μεταξύ 
1940 και 131 μονάδες, και απασχόληση μεταξύ 10746 και 147 απασχολούμενους.  

Σε δύο περιπτώσεις εντοπίζεται σημαντική αύξηση σε σχέση με μικρό αριθμό μονάδων το 2018:  
στη δραστηριότητα «Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής» και 
«Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας» με αύξηση του αριθμού των νομικών μονάδων 
κατά 20,34% και 15,79%. Με τα δεδομένα αυτά  ως αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες στην 
ΠΕ Πειραιώς Αττικής θεωρούμε τις παρακάτω 

• 552 «Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής»   

• 801 «Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας».   
 

59. ΠΕ Νήσων 
Η μεταβολή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ 
2018 και 2019 στην ΠΕ Νήσων Υπολοίπου Αττικής, μεταβολή του πλήθους των επιχειρήσεων άνω των 
10 μονάδων, συντελείται σε κλάδους δραστηριότητας που λειτουργεί ήδη μεγάλος αριθμός 
επιχειρήσεων, μεταξύ 956 και 127 μονάδων, με απασχόληση που κυμαίνεται 1.553 και 186 
απασχολούμενους το 2018. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η δημιουργία νέων επιχειρήσεων γίνεται 
σε ήδη καθιερωμένες δραστηριότητες παρά σε νέες, αναδυόμενες δραστηριότητες. Κατά συνέπεια  

• Στην ΠΕ Νήσων Υπολοίπου Αττικής δεν εντοπίζουμε αναδυόμενους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 

 

   ΠΕ Νήσων 2018 Μεταβολή 2018-2019 

Κωδ
ικός  
NAC

E 

Περιγραφή 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 

 
ΝΟΜ
ΙΚΩΝ 

ΚΥΚΛΟ
Σ 

ΕΡΓΑΣΙ
ΩΝ  
(σε 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟ
ΥΜΕΝΩΝ 

Αριθ
μός 

μονά
δων 

Κύκλο
ς 

εργασι
ών 

Αριθμός 
απασχο
λούμεν

ων 
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ΜΟΝ
ΑΔΩ

Ν 

χιλιάδε
ς ευρώ) 

010 Αγρότης Ειδικού Καθεστώτος 956 2.860 636 25 270 28 

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών   297 18.274 1.553 23 2.042 151 

711 

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών   161 4.342 186 13 267 37 

552 
Καταλύματα διακοπών και άλλα 
καταλύματα σύντομης διαμονής   336 7.784 521 8 535 62 

960 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών   127 3.109 245 8 205 47 

 
 

5.3. Συμπεράσματα 
 
Από την παραπάνω ανάλυση αυτό που προκύπτει σαν ένα γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μία 
μεγάλη συγκέντρωση αναδυόμενων κλάδων σε τομείς όπου κυριαρχούν υπηρεσίες, όπως είναι το 
εμπόριο και οι επισκευές (Ζ), οι μεταφορές (Η), τα καταλύματα και η εστίαση (Θ), η ενημέρωση και 
η επικοινωνία (Ι), η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΙΒ), οι διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες (ΙΔ), η εκπαίδευση (ΙΣΤ), τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (ΙΗ), και άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (ΙΘ).   

Όσον αφορά βιομηχανικούς κλάδους παραγωγής, από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 
μπορούμε να δούμε ότι λίγες είναι εκείνες οι ΠΕ στις οποίες εμφανίζονται αναδυόμενοι κλάδοι σε 
τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η αλιεία (Α) και η παραγωγή φυτικών και ζωικών 
ελαίων και λιπών (μέρος του ευρύτερου κλάδου Β) παρουσιάζονται στις ΠΕ Άρτας και Ευρυτανίας 
αντίστοιχα, ενώ η ΠΕ Έβρου φαίνεται να εμφανίζει μία τάση αύξησης των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (μέρος του ευρύτερου 
κλάδου Γ). Δραστηριότητες που σχετίζονται με κατασκευές (ΣΤ) φαίνεται να παρουσιάζουν άνθιση σε 
τουριστικές περιοχές, όπως οι ΠΕ Χαλκιδικής, Θεσπρωτίας, Σερρών, Μυκόνου, Κω, Ξάνθης, Πάρου 
και Ρόδου. Αναδυόμενοι κλάδοι που σχετίζονται με επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ΙΓ) 
συγκεντρώνονται στις ΠΕ Ρεθύμνου, Μαγνησίας, Λέσβου, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Εύβοιας, Χίου και 
Θεσσαλονίκης. Σε περιπτώσεις που αυτοί αναφέρονται σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 
έρευνα και πειραματική ανάπτυξη, η ύπαρξη πανεπιστημίων στις συγκεκριμένες ΠΕ παίζει έναν 
κομβικό ρόλο.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός ΠΕ (24) οι οποίες μετά την 
παραπάνω ανάλυση δεν παρουσιάζουν κάποια αναδυόμενη δραστηριότητα κατά το διάστημα 2018-
2019. Η λίστα του δίνεται αναλυτικά στο τέλος της ενότητας αυτής.  
 

Συγκεντρωτικός πίνακας αναδυόμενων δραστηριοτήτων κατά ΠΕ και ομάδα NACE 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

031 Αλιεία   

   ΠΕ Άρτας 

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

104 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών   

   ΠΕ Ευρυτανίας 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

351 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας   

   ΠΕ Έβρου 
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

412 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη    

   ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Θεσπρωτίας 

433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος   

   ΠΕ Σερρών, ΠΕ Μυκόνου 

439 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες   

   ΠΕ Κω, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Ρόδου 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων   

   ΠΕ Ημαθίας 

463 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού   

   ΠΕ Κιλκίς 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

493 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών   

   ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Καρπάθου 

501 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών   

   ΠΕ Ανατολικής Αττικής 

522 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες   

   ΠΕ Θήρας, ΠΕ Καλύμνου 

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

552 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής   

   ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Νοτίου Τομέα, ΠΕ Πειραιώς 

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

620 
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και 
συναφείς δραστηριότητες   

   ΠΕ Χανίων, ΠΕ Ζακύνθου 

631 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες   

   ΠΕ Ανατολικής Αττικής 

639 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας   

   ΠΕ Ανατολικής Αττικής 

ΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

681 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων   

   ΠΕ Δυτικού Τομέα 

682 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων   

   ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Ρόδου 

683 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης   

   ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Μαγνησίας 

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

702 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης   

   ΠΕ Ρεθύμνου 

721 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική   

   ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Λέσβου 

732 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις   

   ΠΕ Νοτίου Τομέα 

742 Φωτογραφικές δραστηριότητες   

   ΠΕ Εύβοιας 

743 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας   
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   ΠΕ Χίου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Σάμου 

749 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.   

   ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Νοτίου Τομέα 

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων   

  
  

ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Μυκόνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Νάξου, ΠΕ Καρπάθου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ 
Νοτίου Τομέα 

772 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης   

   ΠΕ Κέρκυρας 

773 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών   

   ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Δυτικού Τομέα 

799 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες   

   ΠΕ Κεντρικού Τομέα 

801 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας   

   ΠΕ Δυτικού Τομέα, ΠΕ Νοτίου Τομέα, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Πειραιώς 

ΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

855 Άλλη εκπαίδευση   

   ΠΕ Καστοριάς 

856 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες   

   ΠΕ Κεντρικού Τομέα 

ΙΗ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

920 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα   

   ΠΕ Λήμνου 

931 Αθλητικές δραστηριότητες   

   ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Λευκάδας 

932 Δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας   

   ΠΕ Ευρυτανίας 

ΙΘ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

949 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων   

   ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Φλώρινας, ΠΕ Χίου 

 
 

Πίνακας ΠΕ στις οποίες δεν παρουσιάζεται κάποιος αναδυόμενος κλάδος δραστηριότητας κατά 
το διάστημα 2018-2019 

 ΠΕ Φθιώτιδας  ΠΕ Πιερίας  ΠΕ Κέας – Κύθνου 

 ΠΕ Βοιωτίας  ΠΕ Δράμας  ΠΕ Τήνου 

 ΠΕ Μεσσηνίας  ΠΕ Καβάλας  ΠΕ Λασιθίου 

 ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  ΠΕ Θάσου  ΠΕ Βόρειου Τομέα 

 ΠΕ Ηλείας  ΠΕ Ροδόπης  ΠΕ Δυτικής Αττικής 

 ΠΕ Καρδίτσας  ΠΕ Κοζάνης  ΠΕ Νήσων 

 ΠΕ Σποράδων  ΠΕ Κεφαλληνίας  

 ΠΕ Τρικάλων  ΠΕ Ικαρίας  

 ΠΕ Ιωαννίνων  ΠΕ Σύρου  

 
Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας δεν μπορεί να στηριχθεί σε αναδυόμενες 
δραστηριότητες. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μεταβολές που παρατηρούνται είναι μικρές σε μέγεθος, 
τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων, απασχόληση, και προστιθέμενη αξία.  
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επικέντρωση των αναδυόμενων δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες, και 
ειδικά σε αυτές που συνδέονται με τον τουρισμό. Η περιορισμένη δυναμική μεταβολής της 
μεταποίησης μέσω αναδυόμενων κλάδων είναι αδυναμία, καθώς στη μεταποίηση και στην ενέργεια 
επικεντρώνονται πολλές τεχνολογικές εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιακής 
και πράσινης μετάβασης. 

Η περιορισμένη δυναμική των αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων δείχνει ότι όποια 
βελτίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να αναμένεται από υφιστάμενες 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα όσες έχουν κρίσιμη μάζα και εξειδίκευση, που εντοπίσαμε στη Ενότητα 
Εργασίας 2 της έρευνας.  

 
 

 
 
 
 
 
 


