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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε από την ICAP GROUP A.E. για λογαριασµό του 

Επιµελητηρίου Χαλκιδικής και έχει ως σκοπό να αποτυπώσει την οικονοµική 

δραστηριότητα και να εξετάσει τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των 

επιµέρους επιχειρηµατικών κλάδων του Νοµού Χαλκιδικής.  

 
Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα της µελέτης πραγµατοποιείται µία εισαγωγική 

περιγραφή του Νοµού Χαλκιδικής, παρουσιάζονται δηµογραφικά στοιχεία του Νοµού, 

καθώς και βασικές υποδοµές στους τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των 

µεταφορών κλπ. 

 
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η οικονοµική δραστηριότητα στο 

Νοµό Χαλκιδικής σε σύγκριση µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Χώρα. 

Επίσης, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία από τις επιχειρήσεις του Νοµού που 

περιλαµβάνονται στη βάση της ICAP.   

 

Στην τρίτη ενότητα προσδιορίζονται οι σηµαντικοί για το Νοµό κλάδοι, µε κριτήρια 

αφενός το δυναµισµό τους σε εθνικό επίπεδο και την ανταγωνιστικότητα τους σε τοπικό 

(ανάλυση δυναµικών κλάδων) και αφετέρου το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα τους 

στην υπόλοιπη οικονοµία του Νοµού (ανάλυση εισροών – εκροών).  

 

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις, τα προβλήµατα και οι προοπτικές 

των δραστηριοποιούµενων επιχειρήσεων στη  Χαλκιδική καθώς και οι θέσεις των 

φορέων του Νοµού στο πλαίσιο της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για τους σκοπούς 

της µελέτης. 

 

Τέλος, στην πέµπτη και τελευταία ενότητα πραγµατοποιείται ανάλυση τύπου SWOT, 

όπου εξετάζονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του Νοµού καθώς και οι ευκαιρίες και 

οι απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον, και ακολουθεί σύνοψη των συµπερασµάτων 

για ορισµένους κλάδους που µπορούν να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της 

συνολικής οικονοµίας του Νοµού.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

1.1. Γεωγραφικά στοιχεία 

Ο νοµός Χαλκιδικής ανήκει στο γεωγραφικό διαµέρισµα της Μακεδονίας και διοικητικά 

ανήκει στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο νοµός συνορεύει βόρεια – 

βορειοδυτικά µε το νοµό Θεσσαλονίκης και βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος από τις 

υπόλοιπες διευθύνσεις. Στο νότιο τµήµα της Χαλκιδικής σχηµατίζονται τρεις 

χαρακτηριστικές επιµήκεις χερσόνησοι (πόδια της Χαλκιδικής) οι οποίες είναι, από 

δυτικά προς ανατολικά, η χερσόνησος της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Αγίου 
Όρους (Όρος Άθως). Η τελευταία (Άγιο Όρος), είναι διοικητικά ανεξάρτητη.   

 

Ο νοµός έχει έκταση 2.918 τετρ. χιλ. και απαρτίζεται από 14 συνολικά δήµους.  

Πρωτεύουσα του Νοµού είναι ο Πολύγυρος, βρίσκεται στο γεωγραφικό µέσο του νοµού 

και απέχει 69 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη. Η µετακίνηση γίνεται κυρίως οδικώς και 

το πλησιέστερο αεροδρόµιο είναι το «Αεροδρόµιο Μακεδονίας» έξω από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης. Ο Πολύγυρος είναι χτισµένος στις νότιες υπώρειες του Χολοµώντα, σε 

µέσο υψόµετρο 890 µέτρων.     

 

Κασσάνδρα (Φλέγρα ή Παλλήνη) 

 

Πρόκειται για το δυτικότερο άκρο της Χαλκιδικής το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη 

Θεσσαλονίκη και είναι το πιο πυκνοκατοικηµένο από τις τρεις χερσονήσους (το πρώτο 

πόδι της Χαλκιδικής).  

 

Η Κασσάνδρα εκτείνεται από Β∆ προς ΝΑ. Συνδέεται µε την στεριά µε την ∆ιώρυγα της 

Ποτίδαιας. Έχει µήκος 50 χλµ. µέγιστο πλάτος 15 χλµ. µε µέγιστο υψόµετρο 353 µέτρα 

από τη θάλασσα. Οι ακτές της χαρακτηρίζονται από τις καθαρές αµµουδιές, τους 

γραφικούς κάβους και τους κατάφυτους λόφους µε βλάστηση που φτάνει µέχρι τη 

θάλασσα. Βρέχεται ανατολικά από τον Τορωναίο Κόλπο, ή τον κόλπο της Κασσάνδρας 

και δυτικά από το Θερµαϊκό κόλπο. Νότια ανοίγεται το Αιγαίο Πέλαγος. Στο Ν.Α άκρο 

της καταλήγει στο ακρωτήριο Καναστραίο ή Παλιούρι και δυτικά στο ακρωτήριο Ποσείδι 

ή Κασσάνδρας. Το κλίµα της είναι µεσογειακό. Έχει 44 οικισµούς µε περισσότερους 
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από 13.000 µόνιµους κατοίκους ενώ το καλοκαίρι φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες 

παραθεριστές. Στην περιοχή υπάρχει πληθώρα ξενοδοχείων, εστιατορίων, 

παραδοσιακών ταβερνών, µπαρ και άλλων κέντρων διασκέδασης και υπάρχει ποικιλία 

εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας ειδικά στα θαλάσσια αθλήµατα.  

 

Σιθωνία (Λογγός ή Λογγού) 

 

Η Σιθωνία είναι η δεύτερη χερσόνησος (δεύτερο πόδι) της Χαλκιδικής. Εκτείνεται 

ανάµεσα στον Τορωναίο και τον Σιγγιτικό κόλπο και καταλήγει στο ακρωτήριο 

∆ρέπανο. Είναι ορεινή, γενικά, περιοχή. Ψηλότερη κορυφή της είναι ο Ίταµος (ύψος 

811 µ.). Το κλίµα της είναι µεσογειακό. Οι ακτές της είναι πολύκολπες, µε γραφικούς 

όρµους, κάβους και αµµουδιές από κάτασπρη γρανιτική άµµο. Η Σιθωνία είναι λιγότερο 

τουριστικά ανεπτυγµένη από την Κασσάνδρα και διαθέτει ορισµένες από τις 

ωραιότερες και πιο «εξωτικές» παραλίες του Αιγαίου. Η περιοχή φηµίζεται κυρίως για 

το µέλι που παράγεται στην περιοχή Νικήτη.  

 

Άγιο Όρος (Άθως) 

 

Η τρίτη χερσόνησος της Χαλκιδικής είναι διοικητικά αυτόνοµη. Το τµήµα της 

χερσονήσου στο οποίο επιτρέπεται η πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες 

καταλαµβάνει τον Ακάνθιο κόλπο, από τα όρια του Αγίου Όρους και άνω, καθώς και τις 

βορειότερες ακτές που βρέχονται από τον Στρυµονικό κόλπο.   

 

1.2. Βασικοί ∆είκτες του Νοµού Χαλκιδικής  

Στο νοµό κατοικεί το 0,98% του συνολικού πληθυσµού της χώρας (απογραφή 2001) 

και παράγεται το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Σήµερα, σχεδόν τα 

δύο τρίτα του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (ΑΠΠ) προέρχονται από τις 

υπηρεσίες, ενώ η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα έχει περιορισθεί στο 10%-11% 

και του δευτερογενούς στο 22%-23%. Η συµµετοχή του Νοµού στο σχηµατισµό του 

ΑΕΠ της χώρας σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία είναι περιορισµένη (µόλις 0,7% το 

2004), ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται στο 79,3% αυτού της χώρας. Οι 
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δηµογραφικές εξελίξεις ήταν σχετικά ευνοϊκές καθώς η φυσική κίνηση του πληθυσµού 

το 2005 ήταν ελαφρώς υψηλότερη αυτής ολόκληρης της χώρας.  

 
Πίνακας 1.2.1 

∆είκτες Ευηµερίας του Νοµού Χαλκιδικής και της Χώρας 
 

∆είκτης ευηµερίας Χαλκιδική Μέσος όρος 
χώρας Κατάταξη 

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2004 (σε χιλ. €) 15,3 19,3 22 
Κατά κεφαλή αποταµιευτικές καταθέσεις 
(2005) 

6,6 12,2 42 

∆ηλωθέν εισόδηµα ανά φορολογούµενο (2005) 10,5 13,7 37 
Φόρος εισοδήµατος ανά φορολογούµενο 
(2005) 

0,5 1,22 49 

Φυσική αύξηση πληθυσµού / 1000 κατοίκους 
(2005) 

0,3 0,2 15 

Μαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης / 1000 
κατοίκους (2005) 

45 63 51 

Μαθητές δηµοτικού / 1000 κατοίκους (2005) 65 58 10 
Πηγή: Allmedia publications 

Πίνακας 1.2.2 
Συµµετοχή του Νοµού Χαλκιδικής σε Βασικά Μεγέθη της Χώρας 

 
Μέγεθος Συµµετοχή 

(%) 
Κατάταξη σε σχέση 
µε τους 52 νοµούς 

ΑΕΠ (2004) 0,7 30 
Φορολογούµενοι (2005) 0,8 34 
∆ηλωθέν στην εφορία εισόδηµα (2005) 0,6 35 
Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (2005) 0,4 39 
Αποταµιευτικές καταθέσεις (2005) 0,5 36 
Πηγή: Allmedia publications 

1.3. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Το 2001 ο πληθυσµός του Νοµού ανερχόταν σε 107.156 άτοµα, αποτελούσε δε το 1% 

του συνολικού πληθυσµού της χώρας και το 5,7% του πληθυσµού της Περιφέρειας της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1961-2001 ο πληθυσµός 

αυξήθηκε κατά 29,8%, ποσοστό ελαφρώς χαµηλότερο από αυτό του συνόλου της 

Χώρας (30,7%). 

 

Εξετάζοντας µακροχρόνια τις πληθυσµιακές τάσεις, προκύπτει ότι µετά τη µείωση που 

σηµειώθηκε µεταξύ 1961 και 1971 εξαιτίας ενδεχοµένως της εσωτερικής και εξωτερικής 

µετανάστευσης, ο πληθυσµός του Νοµού κατά τις επόµενες δεκαετίες συνέχισε να 
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αυξάνεται και µάλιστα τις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001 ο πληθυσµός αυξήθηκε 

µε υψηλότερο ρυθµό έναντι αυτών της Κεντρικής Μακεδονίας και της Χώρας.   

 

Ο νοµός Χαλκιδικής αποτελείται από 14 δήµους. Ο πίνακας 1.2.3 παρουσιάζει ανά 

δήµο την πληθυσµιακή εξέλιξη την περίοδο 1991-2001, σύµφωνα µε τα στοιχεία από 

τις τελευταίες απογραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Ο 

πληθυσµός του Νοµού (χωρίς να περιλαµβάνεται ο πληθυσµός του Αγίου Όρους) 

αυξήθηκε κατά 13,9% το 2001 έναντι του 1991. Σε σύνολο χώρας, ο πληθυσµός 

παρουσίασε αύξηση ποσοστού 6,9% το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Από τους 14 

δήµους µόνο σε δύο παρατηρείται µείωση του πληθυσµού το 2001/1991 (δήµοι 

Αρναίας και Σταγίρων – Ακάνθου). Σηµαντική ποσοστιαία άνοδο εµφανίζεται σε 

τουριστικές και εµπορικές  κυρίως περιοχές, όπως στους δήµους Κασσάνδρας, 

Μουδανιών, Καλλικράτειας και Παλλήνης. Ο µεγαλύτερος πληθυσµιακά δήµος είναι 

των Μουδανιών και ακολουθούν οι δήµοι Καλλικράτειας, Πολυγύρου και Κασσάνδρας. 

 

Σχετικά µε τη φυσική µεταβολή του πληθυσµού, όπως φαίνεται από τον πίνακα 1.3.1 

στο σύνολο του νοµού Χαλκιδικής τα τελευταία έτη η φυσική µεταβολή είναι θετική, 

καθώς ο αριθµός των γεννήσεων υπερτερεί αυτού των θανάτων.  

 
 

Πίνακας 1.3.1 
Εξέλιξη του Πληθυσµού στο Νοµό, στην Περιφέρεια και στη Χώρα 

(1961, 2001) 
 

∆ιαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού:  1961-2001 
(άτοµα, ποσοστά µεταβολής) 

Έτος Χαλκιδική Κεντρική 
Μακεδονία Ελλάδα Χαλκιδική 

(%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 

(%) 
Ελλάδα 

(%) 

1961 82.536 1.323.219 8.388.553 - -  - 
1971 75.582 1.409.123 8.768.641 -8,4 6,5 4,5
1981 80.508 1.602.892 9.740.417 6,5 13,8 11,1
1991 93.653 1.710.513 10.259.900 16,3 6,7 5,3
2001 107.156 1.874.214 10.964.020 14,4 9,6 6,9

Πηγή: Allmedia publications (περιλαµβάνεται και ο πληθυσµός του Αγίου Όρους ο οποίος το 2001 
ανερχόταν σε 2.262 άτοµα) 
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Πίνακας 1.3.2 
Πληθυσµός ανά ∆ήµο στο Νοµό Χαλκιδικής  

(1991, 2001) 
 

Πληθυσµός* ∆ήµοι Νοµού Χαλκιδικής 2001 1991 
Μεταβολή 
       (%)(%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.964.020 10.259.900 6,9 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 104.894 92.054 13,9 
      
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 10.721 10.278 4,3 
∆ΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.540 4.389 3,4 
∆ΗΜΟΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 6.183 6.287 -1,7 
∆ΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 3.146 2.961 6,2 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 10.881 8.931 21,8 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 10.269 7.397 38,8 
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 17.032 13.554 25,7 
∆ΗΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 4.745 3.824 24,1 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5.884 4.497 30,8 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.897 3.663 6,4 
∆ΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 8.891 8.024 10,8 
∆ΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ 8.781 8.958 -2,0 
∆ΗΜΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ 4.036 3.870 4,3 
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5.888 5.421 8,6 
Πηγή:ΕΣΥΕ  
 *δεν περιλαµβάνεται ο πληθυσµός του Αγίου Όρους 

 
Πίνακας 1.3.3 

∆ηµογραφική Εξέλιξη στο Νοµό Χαλκιδικής 
(2002-2006) 

 
Έτος 

Κατηγορία 2002 2003 2004 2005 2006 
 Γεννήσεις (µόνιµη κατοικία 
µητέρας) 988 990 981 1021 1127
 Θάνατοι (µόνιµη κατοικία 
θανόντος) 1008 974 974 990 1012
Πηγή: :Allmedia publications  

 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει, σε ποσοστό, τη διάρθρωση του πληθυσµού στη 

Χώρα και στο νοµό Χαλκιδικής, ανά οµάδα ηλικιών, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

τελευταίας απογραφής (2001). Όπως φαίνεται, η ηλικιακή κατανοµή του νοµού 

Χαλκιδικής δεν διαφέρει από αυτήν του συνόλου της χώρας.  
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Πίνακας 1.3.4 
∆ιάρθρωση (ποσοστιαία) του Πληθυσµού ανά Ηλικιακή Οµάδα το 2001 

 
Ηλικιακή Οµάδα 

 
Ελλάδα  

(%) 
Χαλκιδική  

(%) 
0-4 4,8 5,2 
5-9 5,0 5,2 

10-14 5,4 5,2 
15-19 6,6 6,1 
20-24 7,6 7,3 
25-29 7,8 7,6 
30-34 8,0 7,8 
35-39 7,2 7,1 
40-44 7,1 6,7 
45-49 6,5 6,3 
50-54 6,3 6,5 
55-59 5,1 6,1 
60-64 5,9 6,8 
65-69 5,7 6,1 
70-74 5,0 4,8 
75-79 3,0 2,6 
80-84 1,7 1,5 
85-89 1,0 0,8 
90-94 0,3 0,2 
95-99 0,1 0,0 
>=100 0,0 0,0 
Σύνολο 100,0 100,0 

         Πηγή:ΕΣΥΕ 

 

Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή του πληθυσµού στο Νοµό και στη 

χώρα µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει, στο νοµό Χαλκιδικής το 

ποσοστό των ατόµων που εγκατέλειψαν το ∆ηµοτικό µαζί µε τους αναλφάβητους 

ανέρχεται σε 10,4%, ενώ στο σύνολο της χώρας σε 9,9%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των 

αποφοίτων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διαµορφώθηκε σε 40% και 30,5%. Το 

35,6% του Νοµού είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έναντι 41% στο 

σύνολο της χώρας, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

διαµορφώθηκε σε 7,2% έναντι 12,3% της χώρας.  

 

Από τα προαναφερόµενα στοιχεία εξάγεται το συµπέρασµα ότι, σε γενικές γραµµές το 

επίπεδο εκπαίδευσης των ατόµων του Νοµού είναι ελαφρώς χαµηλότερο από το µέσο 

όρο της χώρας.   
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Πίνακας 1.3.5 
Κατανοµή του Πληθυσµού, βάσει Επιπέδου Εκπαίδευσης  

στη Χαλκιδική και στην Ελλάδα  
(2001) 

 
Χαλκιδική Ελλάδα 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Αριθµός % Αριθµός % 
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 63 0,1 27.259 0,3
Κάτοχοι Μάστερ 136 0,1 55.628 0,5
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 4.290 4,7 858.213 8,3
Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ), Εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης 1.872 2,1 284.056 2,8
Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών 149 0,2 40.012 0,4
Πτυχιούχοι µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 2.469 2,7 362.605 3,5
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 14.090 15,5 2.300.727 22,3
Πτυχιούχοι ΤΕΛ  2.988 3,3 216.122 2,1
Πτυχιούχοι  ΤΕΣ 1.441 1,6 182.369 1,8
Απόφοιτοι 3ταξίου Γυµνασίου 11.324 12,5 1.159.432 11,3
Απόφοιτοι ∆ηµοτικού 36.288 40,0 3.139.901 30,5
Φοιτούν στο ∆ηµοτικό 6.148 6,8 654.322 6,4
Εγκατέλειψαν το ∆ηµοτικό, αλλά γνωρίζουν 
γραφή και ανάγνωση 6.950 7,7 644.699 6,3
∆ε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 2.460 2,7 371.453 3,6
Σύνολο 90.668 100,0 10.296.798 100,0
Πηγή:ΕΣΥΕ 
 

1.4. Υποδοµές 

1.4.1. Εκπαίδευση 

Σε γενικές γραµµές, οι δηµογραφικές τάσεις επηρεάζουν και τον µαθητικό πληθυσµό. 

Στο νοµό Χαλκιδικής δεν υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα µέσης εκπαίδευσης. Ο πίνακας 

που ακολουθεί παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία που αφορούν στον αριθµό των 

δηµόσιων εκπαιδευτικών κέντρων, των µαθητών και του διδακτικού προσωπικού, την 

περίοδο 2002-2006.   
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Πίνακας 1.4.1  
Στοιχεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη Χαλκιδική 

(2002-2006) 
 

 Παιδεία  2002  2003  2004  2005  2006
 Αριθµός δηµοτικών σχολείων 66 65 65 65 71
 Αριθµός ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων - - - - -
 ∆ιδακτικό προσωπικό δηµοτικών σχολείων 517 547 570 610 703
 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων - - - - -
 Μαθητές δηµοτικών σχολείων 6261 6384 6435 6486 6602
 Μαθητές ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων - - - - -
 Αριθµός γυµνασίων 23 23 24 24 25
 Αριθµός ιδιωτικών γυµνασίων - - - - -
 ∆ιδακτικό προσωπικό γυµνασίων 303 329 227 227 338
 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών γυµνασίων - - - - -
 Μαθητές γυµνασίων 3149 3074 2342 2297 2839
 Μαθητές ιδιωτικών γυµνασίων - - - - -
 Αριθµός λυκείων-TEE 18 19 20 20 20
 Αριθµός ιδιωτικών λυκείων-TEE - - - - -
 Αριθµός γενικών λυκείων 11 12 13 13 13
 Αριθµός ΤΕΕ 7 7 7 7 7
 ∆ιδακτικό προσωπικό λυκείων-TEE 293 314 286 297 348
 ∆ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών λυκείων-TEE - - - - -
 ∆ιδακτικό προσωπικό ενιαίων λυκείων 129 151 125 126 169
 ∆ιδακτικό προσωπικό TEE 164 163 161 171 179
 Μαθητές λυκείων-TEE 2620 2696 2383 2220 2493
 Μαθητές ιδιωτικών λυκείων-TEE - - - - -
 Μαθητές ενιαίων λυκείων 1437 1594 1271 1271 1734
 Μαθητές ΤΕΕ 1183 1073 1064 907 724
 Μαθητές Β/άθµιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους 58,03 57,73 47,27 45,16 53,29
 Μαθητές δηµοτικού ανά 1000 κατοίκους 62,98 63,87 64,38 64,85 65,99
Πηγή: Allmedia Publications 

 

Από τα στοιχεία της περιόδου 2002-2006, παρατηρείται αύξηση όλων των µεγεθών 

που αναφέρονται στην εκπαίδευση, εκτός από τον αριθµό των µαθητών των 

γυµνασίων και των λυκείων – ΤΕΕ, οι οποίοι εµφανίζουν µείωση το 2006 σε σχέση µε 

το 2002. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ο δείκτης «Μαθητές Β/άθµιας εκπαίδευσης ανά 1000 

κατοίκους» µειώθηκε από 58,03 το 2002 σε 53,29 το 2006.  

 

Επιπλέον, από το ακαδηµαϊκό έτος 2000-2001, άρχισε η λειτουργία του Τµήµατος 

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών, ως παράρτηµα του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, µε 

έδρα τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.  
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1.4.2.  Υγεία 

Στον Πολύγυρο εδρεύει το Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χαλκιδικής. Ως γενικό 

νοσοκοµείο διαθέτει τις απαραίτητες κλινικές και ειδικότητες ιατρών. Το νοσοκοµείο έχει 

στην εποπτεία του πέντε (5) Κέντρα Υγείας τα οποία βρίσκονται: στα Νέα Μουδανιά, 

στην Κασσανδρεία, στον Άγιο Νικόλαο, στο Παλαιοχώρι και ένα στο Άγιο Όρος.   

 

Προφανώς, η ανάπτυξη του συστήµατος υγείας στο Νοµό εµφανίζεται να καλύπτει τις 

άµεσες ανάγκες των κατοίκων, στο βαθµό φυσικά που η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε 

σχετικά µικρή απόσταση για τα δύσκολα περιστατικά ή για τα χρήζοντα ειδικής 

βοήθειας.  
 

Πίνακας 1.4.2 
Υπηρεσίες Υγείας στο Νοµό Χαλκιδικής 

(2002-2006) 
 

Κατηγορία  2002  2003  2004  2005  2006
Κλίνες θεραπευτηρίων 146 146 146 146 146
Αριθµός δηµόσιων νοσοκοµείων 1 1 1 1 1
Αριθµός ιδιωτικών κλινικών - - - - -
Κλίνες ιδιωτικών κλινικών - - - - -
Ηµέρες νοσηλείας 41536 41816 49120 - -
Αριθµός ιατρών 217 207 207 204 372
Αριθµός οδοντιάτρων 76 76 82 86 -
Φαρµακεία - - 77 77 83
Αριθµός ιατρών ανά 1000 κατοίκους 2,18 2,07 2,07 2,03 3,71
Πηγή: Allmedia Publications 

1.4.3. Μεταφορές 

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει το λιµάνι και το αεροδρόµιο της 

Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη διασταυρώνεται η Εγνατία Οδός µε την Εθνική Οδό 

Αθηνών – Θεσσαλονίκης όπως και η σιδηροδροµική σύνδεση µεταξύ της λοιπής 

Ευρώπης και της Ελλάδας. Ο ρόλος της Κεντρικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη των 

µεταφορών και των συγκοινωνιών θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικός. Η Χαλκιδική 

ωστόσο, δεν διασχίζεται από τις παραπάνω οδικές αρτηρίες και δεν περιλαµβάνει 

υποδοµές σιδηροδροµικής και αεροπορικής σύνδεσης. Οι ανάγκες µεταφοράς, 
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επισκεπτών, κατοίκων και αγαθών του Νοµού εξυπηρετούνται από το τοπικό οδικό 

δίκτυο και µέσω των υποδοµών του γειτονικού Νοµού Θεσσαλονίκης. 

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία µεταφορών για το νοµό 

Χαλκιδικής. Ικανοποιητικός θεωρείται ο ρυθµός αύξησης των επιβατηγών αυτοκινήτων 

στο Νοµό, ο οποίος υπερτερεί του αντιστοίχου της Περιφέρειας και του συνόλου της 

χώρας. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των επιβατηγών αυτοκινήτων στο νοµό Χαλκιδικής 

αυξήθηκε κατά 57,2% το 2007 σε σχέση  µε το 2000, ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός 

αύξησης της Περιφέρειας διαµορφώθηκε σε 52,6% και της Χώρας σε 50,7%.  

 

Στοιχείο µε ιδιαίτερη σηµασία για την ανάπτυξη της οικονοµίας του Νοµού είναι η 

παρατηρούµενη µεταβολή στον αριθµό των φορτηγών αυτοκινήτων κατά 24,9% την 

ίδια χρονική περίοδο, υψηλότερη από την αντίστοιχη σε επίπεδο Περιφέρειας (20,1%), 

γεγονός που αντανακλά αύξηση µεταφορικού έργου.   

 
Πίνακας 1.4.3 

Βασικά Στοιχεία Μεταφορών στο Νοµό Χαλκιδικής 
(2000-2007) 

 

Κατηγορία / 
Έτος 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Επιβατηγά ΙΧ σε 
κυκλοφορία 12.514 13.572 14.464 15.201 15.978 16.697 18.047 19.676

Καινούργια ΙΧ 1.343 1.286 1.197 1.179 1.271 1.210 1.357 1.624
Ταξί  152 152 152 152 152 152 152 152
Λεωφορεία  246 251 255 260 260 264 266 267
Φορτηγά  16.859 17.369 17.802 18.271 18.824 19.396 20.185 21.059
ΙΧ ανά 100 
κατοίκους 12,73 13,73 14,54 15,2 15,98 16,69 18,03 19,64

Πηγή: Allmedia publications 

 

1.4.4. Κατοικίες – Ενέργεια 

Η αύξηση του αριθµού των νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους η οποία παρατηρείται 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2007 αποτελεί θετικό στοιχείο για το Νοµό και τον 

πληθυσµό του. Επιπλέον, τόσο ο µέσος όρος του αριθµού των δωµατίων ανά κατοικία 
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όσο και ο µέσος όγκος αυτών, δεν παρουσιάζει αξιόλογη διαφοροποίηση κατά τη 

διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου.    

 
Πίνακας 1.4.4 

Βασικά Στοιχεία Κατοικιών στο Νοµό Χαλκιδικής 
(2000-2007) 

 
Κατηγορία / Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Αριθµός νέων 
κατοικιών 2.424 3.592 4.831 4.959 4.015 5.820 2.900 3.089

Αριθµός δωµατίων 
νέων κατοικιών 6.359 8.944 11.672 11.554 9.926 15.219 7.620 7.448

Όγκος νέων 
κατοικιών σε χιλ.m3 666 957,2 1.191,2 1.128,9 967,3 1.520,6 825 760,4

Επιφάνεια νέων 
κατοικιών σε χιλ. m2 217 309,76 396,66 383,28 329,6 517,7 284 259,6

Αριθµός νέων 
κατοικιών ανά 100 
κατοίκους 

2,46 3,63 4,85 4,96 4,01 5,81 2,89 3,08

Πηγή: Allmedia Publications 
 
 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε σωρευτική αύξηση κατά 30% µεταξύ 

των ετών 2000 και 2006, γεγονός το οποίο συµβαδίζει και µε την άνοδο της 

οικοδοµικής δραστηριότητας στο Νοµό. Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 1.4.5 που 

ακολουθεί, παρατηρείται µείωση του µεριδίου της γεωργικής κατανάλωσης από 10,9% 

το 2000 σε 6,1% το 2006, καθώς και περιορισµός του µεριδίου της βιοµηχανικής 

κατανάλωσης (από 18,1% το 2000 σε 16,2% το 2006), προς όφελος της εµπορικής. Το 

µερίδιο της τελευταίας διαµορφώθηκε σε 39,1% το 2006 από 32,6% το 2000. Το 

ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης δεν παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή την ίδια 

χρονική περίοδο.  
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Πίνακας 1.4.5 
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(2000-2006) 
 

Κατηγορία  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος 453.141 480.110 486.646 514.400 526.483 550.218 589.078

Οικιακή χρήση  141.996 148.087 156.473 165.492 171.131 173.869 184.452
Εµπορική χρήση 147.689 162.750 165.330 189.352 199.564 215.831 230.441
Βιοµηχανική χρήση  82.075 90.694 92.715 79.141 74.462 82.083 95.580
Γεωργική χρήση 49.449 45.856 39.000 44.371 43.709 39.027 36.083
∆ηµόσιες αρχές 20.927 21.782 22.000 24.929 25.992 27.528 30.131
Φωτισµός οδών 11.005 10.941 11.128 11.115 11.625 11.880 12.391
Κατανάλωση οικιακού 
ρεύµατος ανά κάτοικο, 
χιλ. KWh 

1.445,09 1.498,84 1.573,98 1.655,86 1.712,14 1.738,49 1.843,72

Πηγή: Allmedia publications                                                                                                     Ποσά: σε MWh 

 

1.4.5.  Πολιτισµός 

Η Χαλκιδική έχει αρκετούς ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Ιδιαίτερα, 

επισηµαίνεται το σπήλαιο και το µουσείο Πετραλώνων, ο αρχαιολογικός χώρος της 

Ολύνθου, οι παλαιοχριστιανικές Βασιλικές της Νικήτης κ.α.  

Τα µουσεία τα οποία λειτουργούν σήµερα στη Χαλκιδική, είναι τα εξής:  

- Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου – Πολύγυρος Πάρκο Ηρώου 

- Μουσείο Πετραλώνων – Πετράλωνα, Βουνό Κατσικά 

- Λαογραφικό Μουσείο Βιθυνία – Ν. Μουδανιά , Περιοχή Αλµύρας 

- Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών & Εργαλείων – Ν. Μουδανιά, Περιοχή Τζιτζιφιές 

- Λαογραφικό Μουσείο Πολυγύρου – Πολύγυρος 

- Λαογραφικό Μουσείο Αρναίας – Αρναία 

- Λαογραφικό Μουσείο Αφύτου- Άφυτος 

- Λαογραφικό Μουσείο Ν. Τρίγλιας – Ν. Τρίγλια 

- Λαογραφικό Μουσείο Ακτής Ελιάς - Νικήτη 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία για την οικονοµική δραστηριότητα στο 

Νοµό συνολικά, ανά τοµέα και κλάδο, όπως η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η απασχόληση. 

Επισηµαίνεται ότι χρησιµοποιούνται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από διάφορες πηγές 

(ΕΣΥΕ, ICAP Databank, Allmedia Publications, κλπ). 

 

2.1. Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία – Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν  

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία είναι η αξία της παραγωγής από την οποία 

αφαιρείται η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ως 

ενδιάµεσες εισροές, ενώ ως Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν ορίζεται η συνολική 

αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παρήχθησαν στην περιφέρεια σε 

ένα έτος. 

 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για 

την οικονοµική δραστηριότητα των ελληνικών περιφερειών δεν υπολογίζονται από 

άµεσα απογραφικά δεδοµένα σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά από έµµεσους 

υπολογισµούς. Συγκεκριµένα, η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) 

κατανέµεται µεταξύ των περιφερειών και των νοµών µε βάση µία σειρά περιφερειακών 

δεικτών (π.χ. δεικτών απασχόλησης, γεωργικής και βιοµηχανικής παραγωγής, κλπ.). 

Από τον υπολογισµό αυτό προκύπτει η περιφερειακή ΑΠΑ. Το περιφερειακό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) προκύπτει από την ΑΠΑ, αφού προστεθούν οι 

καθαροί έµµεσοι φόροι επί των προϊόντων (φόροι µείον επιδοτήσεις) και αφαιρεθούν οι 

αξίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης που µετρώνται έµµεσα. Τα δύο τελευταία 

στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα σε επίπεδο Νοµού και κατανέµονται αναλογικά µε βάση 

την ΑΠΑ.  

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ακαθάριστου Προϊόντος 

στο σύνολο της Χώρας, στην Κεντρική Μακεδονία και στο νοµό Χαλκιδικής σε σταθερές 

και σε τρέχουσες τιµές.  



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

15 

 

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Προϊόντος, σε σταθερές τιµές, 

του νοµού Χαλκιδικής διαµορφώθηκε σε χαµηλά επίπεδα (0,5%) την περίοδο 2000-

2005, όταν ο αντίστοιχος της Κεντρικής Μακεδονίας ανήλθε σε 3,2% και του συνόλου 

της χώρας σε 4,4%. Ως απόλυτο µέγεθος, το ΑΠΠ του Νοµού ανήλθε σε €1.371 εκ. το 

2005 από €1.335 εκ. το 2000 (σε σταθερές τιµές), σηµειώνοντας σωρευτική αύξηση 

ποσοστού µόλις 2,7%.     

 

Επίσης, η συµµετοχή του ΑΠΠ του νοµού Χαλκιδικής στο ΑΠΠ της περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε ελαφρώς πτωτική τάση, από 5,5% το 2000 σε 4,8% 

το 2005.  

Πίνακας 2.1.1  
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο Νοµό, στην Κεντρική Μακεδονία  

και στην Ελλάδα, σε σταθερές τιµές 2006 
(2000-2006) 

Ποσά σε εκ. ευρώ 

Έτος Χαλκιδική 
Μεταβολή 

(%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 

Μεταβολή 
(%) 

Ελλάδα 
Μεταβολή 

(%) 
2000 1.335 - 24.445 - 165.861 - 
2001 1.326 -0,7 25.060 2,5 173.297 4,5 
2002 1.316 -0,7 25.570 2,0 180.063 3,9 
2003 1.368 3,9 26.353 3,1 189.130 5,0 
2004 1.390 1,6 27.898 5,9 197.787 4,6 
2005 1.371 -1,4 28.645 2,7 205.370 3,8 
2006 Μ∆ - 29.883 4,3 213.985 4,2 
Πηγή: ΕΣΥΕ                                                                                                                        
 
 

Πίνακας 2.1.2  
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο Νοµό, στην Κεντρική Μακεδονία  

και στην Ελλάδα σε τρέχουσες τιµές 
(2000-2006) 

Ποσά σε εκ. ευρώ 
Έτος Χαλκιδική Μεταβολή 

(%) 
Κεντρική 
Μακεδονία 

Μεταβολή 
(%) Ελλάδα Μεταβολή 

(%) 
2000 1.097  - 20.087 -  136.281 - 
2001 1.119 2,0   21.150 5,3   146.260 7,3   
2002 1.152 2,9   22.378 5,8   157.586 7,7   
2003 1.239 7,6   23.863 6,6   171.258 8,7   
2004 1.302 5,1   26.126 9,5   185.225 8,2   
2005 1.326 1,8   27.703 6,0   198.609 7,2   
2006 Μ∆ - 29.883 7,9 213.985 7,7 
Πηγή: ΕΣΥΕ                                                                                                                           
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∆ιάγραµµα  2.1.1 

Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής ΑΕΠ ανά Περιοχή σε Σταθερές Τιµές 
(2000-2005) 
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Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής κατα κεφαλήν ΑΕΠ

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ                                                                                                                                

 
 

Ανάλογους ρυθµούς εξέλιξης µε αυτούς του ΑΕΠ παρουσίασε και το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, εφ όσον ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής την περίοδο 2000-2005 στο νοµό 

Χαλκιδικής ήταν µόνο 0,2%, ενώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

διαµορφώθηκε σε 2,7% και στο σύνολο της χώρας σε 4,0%. Όπως φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραµµα, οι Νοµοί της Περιφέρειας µπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

οµάδες: Η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς αναπτύσσονται µε υψηλούς ρυθµούς, ανάλογους 

µε αυτούς της χώρας ενώ οι υπόλοιποι Νοµοί, περιλαµβάνοντας τη Χαλκιδική 

παρουσιάζουν στασιµότητα ή σε κάποιες περιπτώσεις χρόνια ύφεση.    

 

Σε απόλυτα µεγέθη, το κατά κεφαλήν εισόδηµα του Νοµού αυξήθηκε ελάχιστα από 

€13.553 το 2000 σε €13.707 το 2005 (σε σταθερές τιµές), σηµειώνοντας σωρευτική 

ποσοστιαία αύξηση µόλις 1,14%,  όταν στην Περιφέρεια το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε 

σε 14,4%, ενώ στο σύνολο της Χώρας διαµορφώθηκε σε 21,7%.  
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Χαρακτηριστικό είναι ότι, τη διετία 2000-2001 το κατά κεφαλήν εισόδηµα του Νοµού 

υπερτερούσε του αντιστοίχου µέσου όρου ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ 

από το 2002 και µετά είναι χαµηλότερο και µάλιστα η εισοδηµατική διαφορά µεταξύ του 

Νοµού και της Περιφέρειας διευρύνεται, όπως φυσικά και µεταξύ του Νοµού και 

ολόκληρης της χώρας (πίνακας 2.1.3).  

 
Πίνακας 2.1.3  

Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο Νοµό Χαλκιδικής, στην Κεντρική 
Μακεδονία και στην Ελλάδα, σε σταθερές τιµές 2006  

(2000-2006) 
Ποσά σε ευρώ 

Έτος Χαλκιδική 
Ετήσια 

Μεταβολή 
(%) 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 
Ελλάδα 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 
2000 13.553 - 13.066 - 15.191 - 
2001 13.378 -1,3 13.317 1,9 15.826 4,2 
2002 13.208 -1,3 13.491 1,3 16.388 3,5 
2003 13.684 3,6 13.829 2,5 17.157 4,7 
2004 13.900 1,6 14.603 5,6 17.881 4,2 
2005 13.707 -1,4 14.955 2,4 18.495 3,4 
2006 Μ∆ - 15.535 3,9 19.194 3,8 
Πηγή:ΕΣΥΕ                                                                                                                  ,  
 
 

Πίνακας 2.1.4  
Κατά Κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο Νοµό Χαλκιδικής, στην Κεντρική 

Μακεδονία και στην Ελλάδα, σε τρέχουσες τιµές 
(2000-2006) 

Ποσά σε ευρώ 
 

Έτος 

 

Χαλκιδική 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 

Κεντρική 
Μακεδονία 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 

 

Ελλάδα 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 
2000 11.137 - 10.737 - 12.483 - 
2001 11.291 1,4 11.239 4,7 13.357 7,0 
2002 11.559 2,4 11.807 5,1 14.342 7,4 
2003 12.391 7,2 12.522 6,1 15.536 8,3 
2004 13.017 5,1 13.676 9,2 16.745 7,8 
2005 13.256 1,8 14.463 5,8 17.886 6,8 
2006 Μ∆ - 15.535 7,4 19.194 7,3 
Πηγή: ΕΣΥΕ                                                                                                                                
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∆ιάγραµµα 2.1.2 
Κατά Κεφαλήν  ΑΕΠ ως ποσοστό του Εθνικού Μέσου Όρου  

(2005) 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ           
                                                                                                                      

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά 

κλάδο,  σε τρέχουσες τιµές.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ποσοστιαία διάρθρωση της ΑΠΑ ανά ευρύτερο τοµέα 

στο νοµό Χαλκιδικής, συγκριτικά µε την αντίστοιχη της Κεντρικής Μακεδονίας και του 

συνόλου της Χώρας. 

 

Η «υπεροχή» του τριτογενούς τοµέα στο σχηµατισµό της συνολικής Ακαθάριστης 

Προστιθέµενης Αξίας είναι εµφανής, τόσο στο Νοµό όσο και στο σύνολο της Χώρας. Η 

σηµασία του τριτογενούς τοµέα του Νοµού είναι ισοδύναµη σχεδόν µε το επίπεδο της 

Περιφέρειας. Το ποσοστό συµµετοχής του τοµέα κυµαίνεται µεταξύ 62%-67% 

εµφανίζοντας ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, η οποία συνοδεύεται από τη µείωση 

του µεριδίου του πρωτογενούς κυρίως τοµέα, αλλά και του δευτερογενούς τοµέα.  
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Πίνακας 2.1.5 
Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία ανά Κλάδο στη Χαλκιδική 

(2000 - 2005) 
Ποσά σε εκ. ευρώ 

Κλάδοι 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση 110,749 92,024 95,227 119,081 127,331 112,067

Αλιεία 8,026 8,301 12,169 13,517 9,309 11,553

Μεταλλεία, ορυχεία 42,508 35,209 21,396 20,626 20,781 19,042

Μεταποίηση 36,468 43,498 42,551 43,745 37,541 43,817

Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και 

ύδρευση 
15,299 15,874 16,430 18,752 19,972 20,555

Κατασκευές 154,226 161,353 152,563 182,686 184,528 180,839

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, 

επισκευές αυτοκινήτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών 

οικιακής χρήσης 

100,370 98,478 104,023 109,202 117,200 119,868

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 157,532 173,123 206,127 187,062 193,378 212,198

Μεταφορές, αποθήκευση, 

επικοινωνίες 
18,078 24,897 24,447 23,109 26,158 27,308

Χρηµατοπιστωτική 

διαµεσολάβηση 
73,707 54,098 46,233 56,456 53,227 62,107

∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας, εκµίσθωση και 

επιχ/τικές δραστηριότητες 

87,234 91,983 99,890 112,419 123,093 133,921

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και 

υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 

61,432 65,144 74,841 77,709 99,473 88,429

Εκπαίδευση 53,182 57,865 63,174 79,343 87,183 88,955

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 23,222 28,117 29,350 31,320 31,278 29,262

Άλλες κοινωνικές και 

προσωπικές δραστηριότητες 
18,253 24,759 18,420 14,731 19,065 22,141

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε 

απασχολούµενο προσωπικό 
8,999 10,242 11,263 13,818 15,387 16,334

Συνολική ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία  

969,286 984,964 1.018,104 1.103,578 1.164,902 1.188,396
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Πίνακας 2.1.6 
 Κατανοµή της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας ανά Κλάδο 

στο Νοµό και στην Ελλάδα 
(2005)  

 

Κλάδοι Χαλκιδική Ελλάδα 

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση 9,4% 3,9% 

Αλιεία 1,0% 0,4% 

 Μεταλεία, ορυχεία 1,6% 0,6% 

Μεταποίηση 3,7% 12,5% 

Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 1,7% 2,0% 

Κατασκευές 15,2% 7,2% 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές αυτοκινήτων, 

µοτοσυκλετών και ειδών οικιακής χρήσης 10,1% 14,5% 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 17,9% 8,0% 

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 2,3% 8,5% 

Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 5,2% 3,9% 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και 

επιχ/τικές δραστηριότητες 11,3% 14,5% 

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 7,4% 8,5% 

Εκπαίδευση 7,5% 5,6% 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 2,5% 4,5% 

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες 1,9% 4,8% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο προσωπικό 1,4% 0,7% 

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 
 

2.2. Ανάλυση Απασχόλησης  

Στο νοµό Χαλκιδικής οι απασχολούµενοι ανήλθαν σε 36,9 χιλ. άτοµα το 2001 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,5% σε σχέση µε το 1991 (σύµφωνα µε τα στοιχεία 

των δύο τελευταίων απογραφών). Το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρουσίασε ο 

τριτογενής τοµέας κατά 32% (ή κατά 4,2 χιλ. άτοµα), αυξάνοντας µάλιστα το µερίδιό 

του στο σύνολο των απασχολουµένων στο Νοµό από 40,8% το 1991 σε 47% το 2001. 

Μείωση εµφάνισε το µερίδιο του πρωτογενούς τοµέα από 30,3% το 1991 σε 27,4% το 
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2001, ενώ σχετικά σταθερό (αύξηση µόνο κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες) παρέµεινε το 

ποσοστό συµµετοχής του δευτερογενούς τοµέα. Αξιοσηµείωτη είναι η αύξηση των 

νέων ανέργων στο Νοµό, κατά 51% έναντι 47% στο σύνολο της χώρας. 

 

Πίνακας 2.2.1 
Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός ανά Τοµέα στην Ελλάδα και στη Χαλκιδική 

(1991, 2001) 
 

 Ελλάδα Χαλκιδική 
Κατηγορία 1991 2001 1991 2001 
Πρωτογενής τοµέας 687.495 629.530 9.761 10.123
∆ευτερογενής τοµέας 857.907 944.724 6.973 8.215
Τριτογενής τοµέας 1.876.114 2.552.126 13.142 17.359
Μη δυνάµενοι να 
καταταγούν σε τοµέα 296.225 241.695 2.362 1.220

Σύνολο 
απασχολουµένων 3.717.741 4.368.075 32.238 36.917

Νέοι άνεργοι 168.416 247.395 1.117 1.686
Σύνολο 3.886.157 4.615.470 33.355 38.603
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

2.2.1. Απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα 

Κατά την περίοδο 1991-2001, ο κλάδος της δασοκοµίας αλλά και της αλιείας 

σηµείωσαν τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά 30,6% και 21,3% αντίστοιχα, στο 

νοµό Χαλκιδικής, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία απασχόλησης από την ΕΣΥΕ. 

Αντίθετα, κάµψη εµφάνισε ο τοµέας των εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.   
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Πίνακας 2.2.2 
Κλαδική Κατανοµή του Πρωτογενούς Τοµέα της Χαλκιδικής  

βάσει Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού 
(1991, 2001) 

 
Κλάδος 1991 2001
Α . Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία.                          7.387 8.412
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και συναφείς δραστηριότητες.         6.959 7.853
∆ασοκοµία, υλοτοµία και συναφείς δραστηριότητες.                     428 559
Β . Αλιεία.                                                                                     779 945
Αλιεία, εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, µονάδων παραγωγής 
γόνου και δραστηριότητες συναφείς µε την αλιεία.                        779 945

Γ . Ορυχεία και λατοµεία.                                                            1.595 766
Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη και τύρφης.                                          4 3
Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, βοηθητικές 
δραστηριότητες συναφείς µε την άντληση πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τις µελέτες.           

5 3

Εξόρυξη µεταλλούχων µεταλλευµάτων.                                        484 519
Εξόρυξη µεταλλευµάτων ουρανίου και θορίου                              33 -
Άλλες εξορυκτικές και λατοµικές δραστηριότητες.                        1.069 241
Σύνολο πρωτογενούς τοµέα  9.761 10.123
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 

2.2.2. Απασχόληση στο δευτερογενή τοµέα  

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η κλαδική κατανοµή βάσει αριθµού 

απασχολουµένων τα έτη 1991 και 2001 στο δευτερογενή τοµέα. Σε απόλυτα µεγέθη, ο 

κλάδος των κατασκευών παρουσίασε τη µεγαλύτερη αύξηση (κατά 1.362 άτοµα) και 

ακολούθησε µε διαφορά η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών µε 169 άτοµα. Μείωση στον 

αριθµό των απασχολουµένων, την ίδια περίοδο, σηµειώθηκε στον κλάδο κατασκευής 

ειδών ενδύσεως γενικότερα (κατά 234 άτοµα) και κατασκευής επίπλων και λοιπών 

βιοµηχανιών (κατά 167 άτοµα).   
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Πίνακας 2.2.3 
Κλαδική Κατανοµή του ∆ευτερογενούς Τοµέα της Χαλκιδικής  

βάσει Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού 
(1991, 2001) 

 
Κλάδος 1991 2001
∆ . Μεταποιητικές βιοµηχανίες.                                                         3.010 2.926
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.                                                          714 883
Παραγωγή προϊόντων καπνού.                                                            12 6
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.                                             180 109
Κατασκευή ειδών ενδύσεως, κατεργασία και βαφή γουναρικών.          500 266
Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή ειδών ταξιδίου 
(αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και 
υποδηµάτων.                               45 29
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής.                              207 326
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.              12 16
Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων 
µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή µέσων πληροφορικής.               54 78
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 
πυρηνικών καυσίµων.                                                                           20 12
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων.                                         97 56
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 
ύλες.                                                                                                 64 66
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά.                     135 212
Παραγωγή βασικών µετάλλων.                                                            37 76
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και 
τα είδη εξοπλισµού.                                                                              352 318
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ.                        97 144
Κατασκευή µηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.          0 3
Κατασκευή ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών µ.α.κ.                         17 11
Κατασκευή εξοπλισµού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης 
και επικοινωνιών.                                                                                  6 6
Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών 
οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.                                        18 17
Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, κατασκευή ρυµουλκούµενων 
και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων.                                                      7 22
Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών.                                         32 32
Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ.                                  402 235
Ανακύκλωση.                                                                                        2 3
Ε . Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού.       186 150
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και ζεστού 
νερού.                                                                                              167 122
Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού.                                             19 28
ΣΤ. Κατασκευές.                                                                                  3.777 5.139
Κατασκευές.                                                                                         3.777 5.139
Σύνολο δευτερογενούς τοµέα 6.973 8.215
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

24 

2.2.3. Απασχόληση στον τριτογενή τοµέα  

Σε απόλυτα µεγέθη, τη µεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα στο 

νοµό Χαλκιδικής σηµείωσαν οι κλάδοι των ξενοδοχείων και εστιατορίων µε διαφορά 

από τους υπόλοιπους (αύξηση κατά 2.065 άτοµα). Ακολουθούν διάφορες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες (µε 644 απασχολουµένους) και το λιανικό εµπόριο 

εκτός του εµπορίου αυτοκινήτων (µεταβολή κατά 460 άτοµα). Ως ποσοστιαία µεταβολή, 

προηγούνται οι κλάδοι δραστηριοτήτων συναφών µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και ο κλάδος της πληροφορικής.  

 

Πίνακας 2.2.4 
Κλαδική Κατανοµή του Τριτογενούς Τοµέα της Χαλκιδικής  

βάσει Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού 
(1991, 2001) 

 
 Κλάδος 1991 2001
Ζ . Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής 
χρήσης.                                                3.859 4.462
Εµπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 
µοτοσικλετών, λιανική πώληση καυσίµων για αυτοκίνητα οχήµατα.      721 717
Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια, εκτός από το εµπόριο 
αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών.                                             556 703
Λιανικό εµπόριο, εκτός από το εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων και 
µοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης.              2.582 3.042
Η . Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                            2.103 4.168
Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                                    2.103 4.168
Θ . Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                1.493 1.402
Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγωγών.                              946 864
Μεταφορές µέσω υδάτινων οδών.                                                        128 109
Εναέριες µεταφορές.                                                                              19 18
Βοηθητικές και συναφείς προς τις µεταφορές δραστηριότητες, 
δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.                                          106 206
Ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες.                                                         294 205
Ι . Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.                                300 373
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, µε εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταµεία συντάξεων.                                   225 256
Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταµεία, εκτός από την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση.                                                                            74 56
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις δραστηριότητες ενδιάµεσων 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.                                                          1 61
Κ . ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες.                                                       707 1.405
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας.                                                           30 37
Ενοικίαση µηχανηµάτων και εξοπλισµού χωρίς χειριστή, ενοικίαση 34 26
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 Κλάδος 1991 2001
ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης.                                                     
Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.                                          5 45
Έρευνα και ανάπτυξη.                                                                           7 22
Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.                                                 631 1.275
Λ . ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση.                                                                                             1.859 2.068
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.        1.859 2.068
Μ . Εκπαίδευση.                                                                                   1.310 1.335
Εκπαίδευση.                                                                                           1.310 1.335
Ν . Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                       792 839
Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                                  792 839
Ξ . ∆ραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
ή ατοµικού χαρακτήρα.                                                                       675 1.102
∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων, υγιεινή και παρόµοιες 
δραστηριότητες.                                                                                     57 181
∆ραστηριότητες οργανώσεων µ.α.κ.                                                      133 195
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.                    226 400
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.                                        259 326
Ο . Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.    44 204
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                   44 204
Π . Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα.                                             0 1
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα.                                                        0 1
Σύνολο τριτογενούς τοµέα 13.142 17.359
Πηγή: ΕΣΥΕ 

2.2.4. Παραγωγικότητα εργασίας 

Η παραγωγικότητα ανά εργαζόµενο υπολογίζεται διαιρώντας την Ακαθάριστη 

Προστιθέµενη Αξία µε τον αριθµό των εργαζοµένων. Στη Χαλκιδική, το 2001 η 

παραγωγικότητα ανήλθε σε €28.591 ανά εργαζόµενο έναντι €31.385 στην Ελλάδα. 

Κατά συνέπεια η παραγωγικότητα στο Νοµό είναι 9% χαµηλότερη από το εθνικό 

επίπεδο.  

 

Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η παραγωγικότητα ανά κλάδο στη Χαλκιδική 

και στην Ελλάδα.  
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∆ιάγραµµα 2.2.1 
Παραγωγικότητα ανά Εργαζόµενο στο Νοµό και στη Χώρα 

(2001) 
σε χιλ. ευρώ 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση

Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επ ιχ/τικές

δραστηριότητες
Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο προσωπικό

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

 Μεταλεία, ορυχεία

Εκπαίδευση

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Κατασκευές

Συνολο κλάδων

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επ ισκευές αυτοκινήτων και ειδών

οικιακής χρήσης
Μεταφορές, αποθήκευση, επ ικοινωνίες

Μεταποίηση

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση

Αλιεία

Χαλκιδική Ελλάδα

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ 

 

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα, οι διαφορές της παραγωγικότητας µεταξύ κλάδων 

στη Χαλκιδική είναι πολύ µεγαλύτερες από τη χώρα µε κλάδους όπως ο 

χρηµατοπιστωτικός και η ενέργεια και ύδρευση να εµφανίζουν πολύ υψηλότερη 

παραγωγικότητα από τη χώρα ενώ η µεταποίηση ή η αλιεία εµφανίζουν πολύ 

χαµηλότερη παραγωγικότητα.  

 

2.3. Στατιστικά Στοιχεία για τον Αγροτικό Τοµέα   

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα στατιστικά στοιχεία για τον αγροτικό 

τοµέα του νοµού Χαλκιδικής, καθώς και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
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για το σύνολο της χώρας. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται στοιχεία για την πενταετία 

2002-2006 (πίνακας 2.3.1), αλλά για την εξαγωγή συµπερασµάτων για µια µεγαλύτερη 

περίοδο αναφοράς, παρουσιάζονται αντίστοιχα µεγέθη για το 1990, 2000 και για το 

2006 (έτος µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία).  

 

Η φυτική παραγωγή ανά προϊόν παρουσιάζει διακυµάνσεις από έτος σε έτος κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας 2002-2006. Πάντως, στο σύνολό του ο όγκος της παραγωγής 

(σε τόνους) στα βασικά γεωργικά προϊόντα του Νοµού εµφανίζει πτωτικές τάσεις από 

το 2004 και µετά. Αντίθετα, ανοδική πορεία εµφανίζει η συνολική παραγωγή σε 

προϊόντα κτηνοτροφίας (κρέας, γάλα, τυριά) την τριετία 2004-2006. Ίδιες τάσεις 

επικρατούν και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Στη διάρκεια της δεκαετίας 1990-2000, σηµαντική είναι η αύξηση στις αρδευθείσες 

καλλιέργειες του Νοµού κατά 45%, αύξηση η οποία φαίνεται ότι συνεχίστηκε και την 

επόµενη δεκαετία, εφόσον το 2006 παρατηρείται αύξηση κατά 19,6% σε σχέση µε τις 

καλλιέργειες του 2000. Ο όγκος της συνολικής φυτικής παραγωγής αυξήθηκε τη 

δεκαετία 1990-2000 (σωρευτική αύξηση ποσοστού 38,2% το 2000/1990), τάση όµως η 

οποία φαίνεται ότι δεν συνεχίστηκε, καθώς η συνολική παραγωγή στα αντίστοιχα 

προϊόντα εµφανίζεται µειωµένη στα µέσα της επόµενης δεκαετίας (2006). 

  

Οµοίως, αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή στα βασικά κτηνοτροφικά 

προϊόντα, κατά 55,2% το 2000/1990, άνοδος η οποία συνεχίζεται και τα επόµενα έτη 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 2006, αλλά µε σαφώς χαµηλότερο ρυθµό.    

 

Κύρια γεωργικά προϊόντα του Νοµού, όσον αφορά στον όγκο παραγωγής, είναι το 

σιτάρι, και οι τοµάτες. Γενικά, η συνεισφορά του νοµού Χαλκιδικής στον αγροτικό τοµέα 

της Περιφέρειας είναι χαµηλή, ωστόσο το ποσοστό συµµετοχής της γεωργικής 

παραγωγής της Χαλκιδικής στο σύνολο της αντίστοιχης παραγωγής της Περιφέρειας 

είναι ανοδικό, καθώς από 3,9% το 1990 διαµορφώθηκε σε 4,9% το 2000 και σύµφωνα 

µε τα διαθέσιµα στοιχεία ανήλθε σε 5,9% το 2006.   
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Το µερίδιο του κτηνοτροφικού τοµέα κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα, 

παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις (5,4% το 2006 και το 2000, από 4,1% το 

1990).   
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Πίνακας 2.3.1 
Παραγωγή κατά Αγροτικό Προϊόν για τη Χαλκιδική, την Κεντρική Μακεδονία και την Ελλάδα (2002-2006) 

Πηγή: Allmedia Publications                                          

                         

 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
 ΓΕΩΡΓΙΑ  2002  2003  2004  2005  2006  2002  2003  2004  2005  2006  2002  2003  2004  2005  2006 
Σύν. Καλ. 
στρ. 859.136 - - - - 7.094.033 - - - - 34.563.825 - - - - 
Αρδ/σες καλ.  
Στρ. 209.451 - - - 222.046 3.312.918 - - - 3.393.334 14.313.736 - - - 

14.373.98
4 

Ελαιόλαδο 
τόν. 4.503 2.285 3.544 4.675 4.733 8.346 2.816 5.244 6.891 7.585 370.703 502.923 333.718 411.982 387.337 
Καπνός τόν. 262 247 722 408 784 48.523 47.818 48.023 50.361 19.210 127.223 126.671 127.118 123.726 39.548 
Βαµβάκι τόν. 5.324 3.729 3.294 3.021 5.051 345.649 277.182 280.073 323.020 275.246 1.282.154 1.090.832 1.173.220 1.231.599 1.030.234 
Σιτάρι, τόνοι 80.599 73.917 81.876 83.013 69.351 549.539 484.038 664.364 663.454 547.215 2.075.861 1.724.730 2.061.592 2.044.154 1.783.948 
Ρύζι, τόνοι - - - - - 141.057 136.755 147.923 144.387 157.942 168.681 158.049 170.693 167.247 185.145 
Εσπ/δή τόν. 120 118 120 120 137 120 124 120 126 143 1.435.290 1.181.915 942.642 1.169.236 1.138.837 
Μήλα, τόνοι 484 443 665 658 505 98.937 71.361 111.218 87.703 90.630 269.000 198.995 276.809 259.621 265.353 
Ροδάκινα 
τόν. 802 805 707 709 771 689.150 213.826 713.760 754.554 625.350 739.602 249.440 790.873 817.343 697.601 
Πατάτες τόν. 3.368 3.380 2.691 2.080 2.187 47.395 55.590 52.602 52.936 54.985 881.874 804.443 836.364 818.733 875.257 
Τοµάτες τόν. 22.072 22.218 22.979 20.128 22.508 317.886 287.218 332.074 312.766 260.524 1.574.016 1.700.989 1.932.235 1.713.581 1.507.553 
Επιτρ. Σταφ. 
Τόν. - - 16.322 16.318 15.781 - - 28.469 29.548 26.169 - - 210.698 200.790 211.580 
Κρέας τόν. 6.475 5.413 6.200 6.202 6.634 86.095 80.876 78.386 93.407 92.520 465.928 454.210 446.848 462.279 495.482 
Γάλα τόν. 23.092 20.805 22.807 24.689 25.170 495.165 496.585 447.514 506.618 513.151 1.990.539 1.986.494 1.965.583 1.987.282 2.011.947 
Τυρί µαλ. τόν 1.686 1.510 1.610 1.632 1.772 16.955 15.686 13.787 10.751 15.491 133.409 127.227 141.281 116.918 122.828 
Τυρί σκλ. τόν 7 7 22 25 26 2.527 2.262 3.411 4.787 4.035 36.659 36.272 37.392 38.981 38.233 
Αυγά χ. τεµ 7.791 7.086 6.493 5.876 - 312.609 318.331 278.840 293.100 - 2.141.460 2.111.536 2.131.452 1.961.997 - 
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Πίνακας 2.3.2 
Εξέλιξη του Αγροτικού Τοµέα στο Νοµό Χαλκιδικής 

(1990, 2000, 2006) 
 

Στοιχεία αγροτικού τοµέα 1990 2000 
Μεταβολή 
2000/1990 

(%) 
2006 

Μεταβολή 
2006/2000 

(%) 
Σύνολο καλλιεργειών (στρέµ.) 964.785 972.814 0,8 - -
Αρδευθείσες καλλιέργειες 
(στρέµ.) 128.157 185.668 44,9 222.046 19,6
Ελαιόλαδο (τόνοι) 4.320 4.888 13,1 4.733 -3,2
Καπνός (τόνοι) 578 242 -58,1 784 224,0
Βαµβάκι (τόνοι) 4.206 5.536 31,6 5.051 -8,8
Σιτάρι (τόνοι) 60.139 83.229 38,4 69.351 -16,7
Ρύζι, (τόνοι) - -  -  
Εσπεριδοειδή (τόνοι) 87 105 20,7 137 30,5
Μήλα (τόνοι) 697 349 -49,9 505 44,7
Ροδάκινα (τόνοι) 1.670 376 -77,5 771 105,1
Πατάτες (τόνοι) 2.982 3.214 7,8 2.187 -32,0
Τοµάτες (τόνοι) 13.492 23.900 77,1 22.508 -5,8
Επιτραπέζια σταφύλια (τόνοι) - - - 15.781 -
Κρέας (τόνοι) 3.213 6.850 113,2 6.634 -3,2
Γάλα (τόνοι) 15.683 23.096 47,3 25.170 9,0
Τυρί µαλακό (τόνοι) 1.592 1.839 15,5 1.772 -3,6
Τυρί σκληρό (τόνοι) 4 2 -50,0 26 1.200,0
Αυγά (χιλ.τεµ.) 14.169 9.595 -32,3 - -
Πηγή: Allmedia Publications 
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Πίνακας 2.3.3 
Εξέλιξη του Αγροτικού Τοµέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(1990, 2000, 2006) 
 

Στοιχεία αγροτικού τοµέα 1990 2000 
Μεταβολή 
2000/1990 

(%) 
2006 

Μεταβολή 
2006/2000 

(%) 
Σύνολο καλλιεργειών (στρέµ.) 7.633.260 7.327.851 -4,0 -   
Αρδευθείσες καλλιέργειες 
(στρέµ.) 3.079.817 3.365.289 9,3 3.393.334 0,8
Ελαιόλαδο (τόνοι) 6.135 8.258 34,6 7.585 -8,1
Καπνός (τόνοι) 42.202 48.950 16,0 19.210 -60,8
Βαµβάκι (τόνοι) 137.028 314.515 129,5 275.246 -12,5
Σιτάρι (τόνοι) 484.572 584.992 20,7 547.215 -6,5
Ρύζι, (τόνοι) 101.777 126.068 23,9 157.942 25,3
Εσπεριδοειδή (τόνοι) 111 111 0,0 143 28,8
Μήλα (τόνοι) 175.245 113.058 -35,5 90.630 -19,8
Ροδάκινα (τόνοι) 776.196 862.234 11,1 625.350 -27,5
Πατάτες (τόνοι) 43.216 62.134 43,8 54.985 -11,5
Τοµάτες (τόνοι) 517.022 375.040 -27,5 260.524 -30,5
Επιτραπέζια σταφύλια (τόνοι) - -  26.169   
Κρέας (τόνοι) 78.921 82.608 4,7 92.520 12,0
Γάλα (τόνοι) 402.100 483.409 20,2 513.151 6,2
Τυρί µαλακό (τόνοι) 17.044 19.106 12,1 15.491 -18,9
Τυρί σκληρό (τόνοι) 6.604 6.901 4,5 4.035 -41,5
Αυγά (χιλ.τεµ.) 383.991 342.507 -10,8 -   
Πηγή: Allmedia Publications 
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Πίνακας 2.3.4  
Εξέλιξη του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα 

(1990, 2000, 2006) 
 

Στοιχεία αγροτικού τοµέα 1990 2000 Μεταβολή 
2000/1990 2006 

Μετα-
βολή 
2006 / 
2000 

Σύνολο καλλιεργειών, 
(στρέµ.) 40.030.473 39.005.984 -2,6 -  
Αρδευθείσες καλλιέργειες 
(στρέµ.) 11.831.018 14.507.416 22,6 14.373.984 -0,9
Ελαιόλαδο (τόνοι) 309.419 426.152 37,7 387.337 -9,1
Καπνός (τόνοι) 130.132 136.593 5,0 39.548 -71,0
Βαµβάκι (τόνοι) 652.221 1.259.628 93,1 1.030.234 -18,2
Σιτάρι (τόνοι) 1.966.276 2.183.366 11,0 1.783.948 -18,3
Ρύζι (τόνοι) 110.022 147.468 34,0 185.145 25,5
Εσπεριδοειδή (τόνοι) 1.150.067 1.325.244 15,2 1.138.837 -14,1
Μήλα (τόνοι) 348.400 285.033 -18,2 265.353 -6,9
Ροδάκινα (τόνοι) 819.920 920.276 12,2 697.601 -24,2
Πατάτες (τόνοι) 996.456 883.289 -11,4 875.257 -0,9
Τοµάτες (τόνοι) 1.890.895 2.057.184 8,8 1.507.553 -26,7
Επιτραπέζια σταφύλια 
(τόνοι) - -  211.580  
Κρέας (τόνοι) 452.088 473.938 4,8 495.482 4,5
Γάλα (τόνοι) 1.709.671 1.958.688 14,6 201.1947 2,7
Τυρί µαλακό (τόνοι) 112.344 122.934 9,4 122.828 -0,1
Τυρί σκληρό (τόνοι) 38.321 39.194 2,3 38.233 -2,5
Αυγά (χιλ.τεµ.) 2.428.240 2.332.857 -3,9 -  
Πηγή: Allmedia Publications 
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Πίνακας 2.3.5   
Συµµετοχή (%) του Νοµού Χαλκιδικής στον Αγροτικό Τοµέα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας 

(1990, 2000, 2006) 
 

Χαλκιδική / Κεντρική Μακεδονία 

(%) 

Χαλκιδική / Ελλάδα 

(%) Στοιχεία αγροτικού τοµέα 

1990  2000  2006 1990  2000  2006 
Σύνολο καλλιεργειών (στρέµ). 12,6 13,3  2,4 2,5  
Αρδευθείσες καλλιέργειες (στρέµ.) 4,2 5,5 6,5 1,1 1,3 1,5 
Ελαιόλαδο (τόνοι) 70,4 59,2 62,4 1,4 1,1 1,2 
Καπνός (τόνοι) 1,4 0,5 4,1 0,4 0,2 2,0 
Βαµβάκι (τόνοι) 3,1 1,8 1,8 0,6 0,4 0,5 
Σιτάρι (τόνοι) 12,4 14,2 12,7 3,1 3,8 3,9 
Ρύζι (τόνοι)       
Εσπεριδοειδή (τόνοι) 78,4 94,6 95,8 0,0 0,0 0,0 
Μήλα (τόνοι) 0,4 0,3 0,6 0,2 0,1 0,2 
Ροδάκινα (τόνοι) 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 
Πατάτες (τόνοι) 6,9 5,2 4,0 0,3 0,4 0,2 
Τοµάτες (τόνοι) 2,6 6,4 8,6 0,7 1,2 1,5 
Επιτραπέζια σταφύλια (τόνοι)   60,3   7,5 
Κρέας (τόνοι) 4,1 8,3 7,2 0,7 1,4 1,3 
Γάλα (τόνοι) 3,9 4,8 4,9 0,9 1,2 1,3 
Τυρί µαλακό (τόνοι) 9,3 9,6 11,4 1,4 1,5 1,4 
Τυρί σκληρό (τόνοι) 0,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
Αυγά (χιλ.τεµ.) 3,7 2,8  0,6 0,4  
Πηγή: Πίνακες 4.15-4.17
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2.4. Στατιστικά Στοιχεία για τον Τουριστικό Τοµέα   

Κατά την τελευταία δεκαετία (1998-2007) συνεχίστηκε η ανάπτυξη του τουρισµού στο 

νοµό Χαλκιδικής. Η άνοδος της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες οδήγησε σε άνοδο 

της προσφοράς. Ο αριθµός των ξενοδοχείων αυξήθηκε από 366 το 1998 σε 521 το 

2007, σηµειώνοντας σωρευτική αύξηση 42,3% ενώ σε σύνολο χώρας το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν της τάξης του 18,3%. Το ξενοδοχειακό δυναµικό του νοµού Χαλκιδικής 

καλύπτει το 45%-47% του ξενοδοχειακού δυναµικού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας την περίοδο αναφοράς (1998-2007), ενώ σε σύνολο χώρας ο Νοµός 

καλύπτει το 5,7% των ξενοδοχείων το 2007 από 4,7% το 1998.  

 

Οµοίως, ο αριθµός των κλινών (στα ξενοδοχεία) στο Νοµό αυξήθηκε κατά 42,3% το 

2007 σε σχέση µε το 1998, καλύπτοντας περίπου το 55% του συνόλου των κλινών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια.   

 

Οι συνολικές διανυκτερεύσεις (αλλοδαπών και ηµεδαπών) τόσο σε ξενοδοχειακά 

καταλύµατα όσο και σε τουριστικά camping στο νοµό Χαλκιδικής ακολουθούν, σε 

γενικές γραµµές, τις τάσεις που επικρατούν στο σύνολο της χώρας. Μετά τη µείωση 

που σηµειώθηκε την περίοδο 2001-2002, από το 2003 και µετά παρουσιάζουν 

συνεχώς αύξηση, κυρίως δε το 2004, έτος κατά το οποίο το ποσοστό αύξησης του 

αριθµού των συνολικών διανυκτερεύσεων στο Νοµό διαµορφώθηκε στο 50,3%. Την 

τελευταία τριετία ο αριθµός τους αυξάνεται, ωστόσο ο ρυθµός ανόδου βαίνει 

µειούµενος. Βεβαίως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το ποσοστό µεταβολής του 

αριθµού των συνολικών διανυκτερεύσεων στο Νοµό κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα 

τόσο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας όσο και από της Χώρας, τα τελευταία χρόνια. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2007 το ποσοστό αύξησης στο Νοµό ανήλθε σε 

22,8% σε σχέση µε το 2006, όταν στην Περιφέρεια διαµορφώθηκε σε 19,9% και στη 

Χώρα σε 13,2%.  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των διανυκτερεύσεων στο Νοµό προέρχεται από 

αλλοδαπούς, καλύπτοντας περίπου το 76,5% των συνολικών διανυκτερεύσεων τα 

τελευταία τρία χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι ότι, το αντίστοιχο ποσοστό στην 
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Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κυµάνθηκε µεταξύ 57%-59% την ίδια χρονική 

περίοδο, ενώ σε σύνολο χώρας διαµορφώθηκε σε 74% περίπου. Από τα στοιχεία του 

πίνακα 2.4.1 προκύπτει ότι, σε απόλυτα µεγέθη οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών είναι 

µεν αυξητικές, αλλά το ποσοστό αύξησης παρουσιάζει πτωτικές τάσεις.   

 

Στους πίνακες 2.4.2-2.4.4 που ακολουθούν παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στη 

συνολική δυναµικότητα τουριστικών καταλυµάτων, δηλαδή ξενοδοχειακού τύπου και 

κάµπινγκ, τόσο σε επίπεδο Νοµού όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας, για το 

έτος 2007.  

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχειακών καταλυµάτων αφορούν µονάδες χαµηλής 

τάξης (1* και 2* ). Από το σύνολο των 521 µονάδων τα 12 είναι 5* από τα 24 συνολικά 

που έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Στους πίνακες 2.4.5 και 2.4.6 παρουσιάζεται αντίστοιχα ο αριθµός των αφίξεων και των 

διανυκτερεύσεων τουριστών (αλλοδαπών και ηµεδαπών) τόσο σε ξενοδοχειακά 

καταλύµατα όσο και σε campings για την τελευταία τετραετία. Ο αριθµός των 

συνολικών αφίξεων στο Νοµό είναι ανοδικός κατά την περίοδο 2004-2007 αν και το 

ποσοστό αύξησης παρουσιάζει διακυµάνσεις από έτος σε έτος, παραµένοντας όµως 

σε υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο της Περιφέρειας και της Χώρας. 

Συγκεκριµένα, το ποσοστό ανόδου το 2007/2006 ανήλθε σε 38,9% για το Νοµό, ενώ 

στην Περιφέρεια διαµορφώθηκε σε 19,8% και στο σύνολο της Χώρας σε 14,7%.    

 

Τέλος, αναφορικά µε την πληρότητα που παρουσιάζουν τα ξενοδοχειακά καταλύµατα, 

από τα στοιχεία του πίνακα 2.4.6 προκύπτει ότι, το ποσοστό πληρότητας στο νοµό 

Χαλκιδικής κυµάνθηκε µεταξύ 62,7% - 69,6% την τελευταία τετραετία, ποσοστό 

υψηλότερο από το αντίστοιχο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και του 

συνόλου της χώρας.  
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Πίνακας 2.4.1 
Εξέλιξη Βασικών Στατιστικών Στοιχείων για τον Τουρισµό της Χαλκιδικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας 

 (1998-2007) 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
 Κλίνες (σε 
ξενοδοχεία)  31.465 33.471 34.259 35.520 35.540 39.474 40.982 44.423 44.417 44.764 
 Ξενοδοχεία 366 403 418 441 442 486 505 525 515 521 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών* 1.792.624 2.101.640 2.243.392 1.568.121 1.140.667 1.090.292 1.541.417 2.002.033 2.476.884 3.034.847 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
ηµεδαπών* 525.928 484.015 602.071 434.741 214.255 303.867 554.086 614.421 754.560 933.256 
 ∆ιαν/σεις αλλ. ανά 
κάτοικο 18,6 21,5 22,8 15,9 11,5 10,9 15,4 20,0 24,8 30,3 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
 Κλίνες (σε 
ξενοδοχεία)  56.773 60.141 61.964 64.091 64.464 71.444 74.896 79.272 80.362 81.717 
 Ξενοδοχεία 793 869 906 954 968 1.039 1.085 1.121 1.125 1.155 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών* 2.668.153 2.866.317 3.219.718 2.712.552 1.969.315 1.958.989 2.471.831 2.971.465 3.511.475 4.240.108 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
ηµεδαπών* 1.871.650 1.917.588 2.205.576 2.084.556 1.586.896 1.865.114 2.003.363 2.275.358 2.454.716 2.913.185 

ΕΛΛΑ∆Α 
 Κλίνες (σε 
ξενοδοχεία)  584.834 597.855 613.636 609.110 606.330 644.898 660.976 682.050 693.252 700.933 
 Ξενοδοχεία 7.783 7.994 8.249 8.331 8.329 8.689 8.843 9.036 9.111 9.207 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών* 42.988.904 46.330.110 47.396.181 45.305.401 40.952.769 40.407.463 38.796.196 40.734.354 43.055.381 48.081.473 
 ∆ιανυκτερεύσεις 
ηµεδαπών* 14.422.580 14.839.382 15.166.756 14.719.856 13.513.577 14.094.641 13.757.925 14.529.739 14.741.170 17.338.763 

Πηγή: Allmedia publications 
*συνολικές διανυκτερεύσεις (σε ξενοδοχεία και campings) 
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Πίνακας 2.4.2 

∆υναµικότητα Τουριστικών Καταλυµάτων Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάµπινγκ στη Χώρα,  
στην Περιφέρεια και στο Νοµό 

(2007) 
 Αριθµός καταλυµάτων Αριθµός κλινών 

Περιοχή 
Ξενοδοχεία 
και οµοειδή 
καταλύµατα 

Τουριστικά 
κάµπινγκ Σύνολο 

Ξενοδοχεία 
και οµοειδή 
καταλύµατα 

Τουριστικά 
κάµπινγκ Σύνολο 

Ελλάδα 9.207 324 9.531 700.933 90.023 790.956 
Κεντρική 
Μακεδονία 

1.155 83 1.238 81.717 29.015 110.732 

Χαλκιδική 521 49 570 44.764 15.295 60.059 
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ (Τµήµα Τουρισµού) 

 
Πίνακας 2.4.3 

Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χαλκιδικής 
(2007) 

Περιοχή  5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 
Μονάδες 199 1.048 1.900 4.403 1.657 9.207 
∆ωµάτια 35.782 94.737 85.920 121.589 29.964 367.992 

 
Ελλάδα 

Κλίνες 70.198 181.476 163.729 228.404 57.126 700.933 
Μονάδες 24 74 212 410 435 1.155 
∆ωµάτια 3829 8937 10309 11138 8482 42.695 

 
Κεντρική 
Μακεδονία Κλίνες 7423 16961 19804 21353 16176 81.717 

Μονάδες 12 43 86 186 194 521 
∆ωµάτια 2.021 6.552 5.508 5.305 3.902 23.288 

 
Χαλκιδική 

Κλίνες 4.112 12.614 10.603 10.059 7.376 44.764 
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                                                                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

38 

Πίνακας 2.4.4 
Ξενοδοχειακό ∆υναµικό Κεντρικής Μακεδονίας ανά Νοµό 

(2007) 
 

Μονάδες ∆ωµάτια Κλίνες Νοµός 
5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο 

Χαλκιδική 12 43 86 186 194 521 2.021 6.552 5.508 5.305 3.902 23.288 4.112 12.614 10.603 10.059 7.376 44.764 
Ηµαθία   3 13 11   27   73 320 249   642   149 670 465   1.284 
Κιλκίς   1 4 6 3 14   50 109 125 34 318   100 205 238 69 612 
Πέλλα   2 17 26 12 57   64 366 427 208 1.065   123 735 872 407 2.137 
Πιερία 1 6 41 141 184 373 190 688 1.397 3.488 3.470 9.233 356 1.337 2.712 6.776 6.658 17.839 
Σέρρες   2 16 9 4 31   68 394 362 58 882   115 767 698 115 1.695 
Θεσσαλονίκη 11 17 35 31 38 132 1.618 1.442 2.215 1.182 810 7.267 2.955 2.523 4.112 2.245 1.551 13.386 
Κεντρική 
Μακεδονία 24 74 212 410 435 1.155 3.829 8.937 10.309 11.138 8.482 42.695 7.423 16.961 19.804 21.353 16.176 81.717 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος 
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Πίνακας 2.4.5 

Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύµατα της Χώρας, της Περιφέρειας και του Νοµού   
(2004-2007) 

 
Ξενοδοχειακά καταλύµατα Campings Περιοχή 

Έτος Ηµεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο Ηµεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο 
2007 6.949.608 8.745.901 15.695.509 134.227 207.856 342.083
2006 6.127.573 7.547.667 13.675.240 106.240 200.541 306.781
2005 5.932.911 7.142.860 13.075.771 130.979 205.846 336.825Ελλάδα 

2004 5.567.107 6.313.228 11.880.335 103.414 147.834 251.248
2007 1.110.095 821.766 1.931.861 66.127 17.074 83.201
2006 989.855 636.015 1.625.870 43.832 11.837 55.669
2005 915.478 581.654 1.497.132 50.447 12.687 63.134

Κεντρική 
Μακεδονία  

2004 788.999 462.797 1.251.796 42.721 8.142 50.863
2007 210.958 433.756 644.714 55.480 10.255 65.735
2006 169.682 298.934 468.616 36.288 6.646 42.934
2005 140.213 276.632 416.845 37.699 5.766 43.465Χαλκιδική 

2004 119.414 181.072 300.486 30.539 2.529 33.068
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ (Τµήµα Τουρισµού) 
 

Πίνακας 2.4.6 
∆ιανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύµατα της Χώρας,  

της Περιφέρειας και του Νοµού 
( 2004-2007) 

 
Ξενοδοχειακά καταλύµατα Campings 

Περιοχή Έτος 
Ηµεδαποί Αλλοδαποί Σύνολο 

Πληρό-
τητα 
(%) 

Ηµε- 
δαποί 

Άλλο-
δαποί Σύνολο 

2007 16.675.264 47.410.260 64.085.524 57,0 663.499 671.213 1.334.712
2006 14.248.961 42.458.767 56.707.728 59,8 492.209 596.614 1.088.823
2005 13.942.458 40.074.798 54.017.256 58,6 587.281 659.556 1.246.837Ελλάδα 

2004 13.280.010 38.309.783 51.589.793 55,6 477.815 486.413 964.228
2007 2.592.905 4.150.666 6.743.571 52,6 320.280 89.442 409.722
2006 2.268.246 3.448.608 5.716.854 53,2 186.470 62.867 249.337
2005 2.048.586 2.900.877 4.949.463 50,4 226.772 70.588 297.360

Κεντρική 
Μακεδονία  

2004 1.811.085 2.420.728 4.231.813 49,8 192.178 51.103 243.281
2007 749.313 2.986.767 3.736.080 62,7 183.943 48.080 232.023
2006 624.671 2.442.980 3.067.651 69,6 129.889 33.904 163.793
2005 494.773 1.969.888 2.464.661 64,7 119.648 32.145 151.793Χαλκιδική 

2004 449.308 1.529.417 1.978.725 65,3 104.678 12.000 116.678
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ (Τµήµα Τουρισµού) 
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2.5. Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων στο Νοµό 

Στην ενότητα αυτή πραγµατοποιείται ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται στο νοµό Χαλκιδικής 

και είναι καταχωρηµένες στη Βάση ∆εδοµένων της ICAP GROUP.  

 

Η ανάλυση βασίζεται στα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία (ισολογισµοί και 

αποτελέσµατα χρήσης) των επιχειρήσεων νοµικής µορφής ΑΕ και ΕΠΕ και αφορά τις 

διαχειριστικές χρήσεις 2006 και 2007. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση των οικονοµικών 

µεγεθών των επιχειρήσεων µε τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και της Ελλάδος. 

 

Βεβαίως, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται τόσο στο νοµό όσο και στην Περιφέρεια και στη Χώρα είναι 

µεγαλύτερος από αυτόν που αναφέρεται στους πίνακες που ακολουθούν, αλλά λόγω 

της νοµικής τους µορφής (ατοµικές, οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες κλπ.) δεν 

υποχρεούνται σε δηµοσίευση οικονοµικών στοιχείων.     

 

Με βάση τα οικονοµικά µεγέθη 226 συνολικά επιχειρήσεων στο Νοµό, προκύπτουν 

τα εξής:  

 

• Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 11,9% το 2007 σε σχέση µε το 

2006 και χρηµατοδοτήθηκε κυρίως µέσω νέων υποχρεώσεων.  

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών διευρύνθηκε κατά 11,2% ενώ τα κέρδη 

EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 14,6%.  

• Η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε οριακή άνοδο από 6,7% το 

2006 σε 7,2% το 2007, κυµαινόµενη σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα από 

αυτήν της Περιφέρειας (7,9% το 2007) και κυρίως της Χώρας (12,3%).   

• Το περιθώριο EBITDA διαµορφώθηκε το 2007 σε 13,1% στο Νοµό (12,7% 

το 2006), έναντι 9,5% στην Περιφέρεια και 11,1% στη Χώρα.  

 

Στη συνέχεια εξετάζονται ορισµένοι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ανά κύριο 

Τοµέα - κλάδο επιχειρηµατικής δραστηριότητας και γίνεται σύγκριση αυτών µε τους 

αντίστοιχους της Περιφέρειας και της Χώρας.   
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Πρωτογενής Τοµέας  

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των επιχειρήσεων του Νοµού (αποδοτικότητα 

ιδίων και συνολικών κεφαλαίων, περιθώριο EBITDA και καθαρού κέρδους κλπ) 

κυµάνθηκαν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Βεβαίως, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθµός 

των επιχειρήσεων απ΄ όπου προέρχονται τα οικονοµικά µεγέθη είναι πολύ µικρός 

(µόλις 8). Σε επίπεδο Περιφέρειας, η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων και το 

περιθώριο EBITDA ανήλθαν σε 4,9% και 5,1% αντίστοιχα, ποσοστά χαµηλότερα από 

αυτά του συνόλου της Χώρας (5,1% και 9,7% αντίστοιχα).  

 

∆ευτερογενής Τοµέας (Ορυχεία, Μεταποίηση, Κατασκευές) 

Η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε 13,9% το 2007 (14,7% το 

προηγούµενο έτος), ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 11,6% το 2007 και δεν 

παρουσίασε αξιόλογη µεταβολή σε σχέση µε το 2006 (11,2%). Θα πρέπει να τονισθεί 

ότι οι προαναφερόµενοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες κυµάνθηκαν σε υψηλότερα 

επίπεδα από τους αντίστοιχους τόσο της Περιφέρειας όσο και της Χώρας. 

Συγκεκριµένα, το 2007 η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε στην 

Περιφέρεια σε 5,7% ενώ στη Χώρα σε 11,2%. Αντιστοίχως, το περιθώριο EBITDA 

ανήλθε σε 10,6% (Περιφέρεια) και 10,4% (Χώρα). Επίσης, η σχέση Ξένων προς Ίδια 

κεφάλαια διαµορφώθηκε σε 1,7:1 το 2007, υψηλότερη από της Περιφέρειας (0,8:1) 

αλλά και της Χώρας (1,1:1).  

 

Τριτογενής Τοµέας 

Εµπόριο 

Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων του εµπορικού τοµέα του Νοµού κυµάνθηκε σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, ανερχόµενη σε 31,6% το 2007 (από 26,4% το 2006), όταν ο 

αντίστοιχος δείκτης στην Περιφέρεια διαµορφώθηκε σε 23% και στη Χώρα σε 28,9%.  

Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε από 8,7% το 2006 σε 9,3% το 2007. Το αντίστοιχο 

περιθώριο κυµάνθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα τόσο στην Περιφέρεια (6,6% το 2007) 

όσο και στο σύνολο της Χώρας (6,5%). Η σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια 

διαµορφώθηκε σε 3,4:1 στο Νοµό κατά το 2007, ενώ στην Περιφέρεια σε 2,8:1 και 

στη Χώρα σε 3,0:1. 
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Τουρισµός 

Σε χαµηλά επίπεδα κυµαίνεται γενικά η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων του 

τουριστικού τοµέα. Ειδικότερα, στη Χαλκιδική διαµορφώθηκε σε 2% το 2007, στην 

Περιφέρεια σε 3,0% και στο σύνολο της Χώρας σε 5,0%. Αντιθέτως, το περιθώριο 

EBITDA ανήλθε, το ίδιο έτος, σε 24,0% στη Χαλκιδική, ενώ διαµορφώθηκε σε 

χαµηλότερα επίπεδα τόσο στην Περιφέρεια (15,3%) όσο και στη Χώρα (20,3%). 

Σχετικά ικανοποιητική κρίνεται η σχέση Ξένων προς Ίδια κεφάλαια, καθώς 

διαµορφώθηκε σε 0,7:1 στο Νοµό, έναντι 1,0:1 στην Περιφέρεια και 1,2:1 στο σύνολο 

της Χώρας.    

 

Λοιπές Υπηρεσίες 

Σε πολύ χαµηλά επίπεδα κυµάνθηκαν σχεδόν όλοι οι εξεταζόµενοι 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή 

λοιπών υπηρεσιών. Η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων στο Νοµό διαµορφώθηκε σε 

0,2% το 2007, ενώ στην Περιφέρεια σε 8,5% και στη Χώρα σε 9,9%. Το περιθώριο 

EBITDA ήταν 3,4% στο Νοµό το ίδιο έτος, όταν στην Περιφέρεια ανήλθε σε 15,6% 

και στο σύνολο της Χώρας σε 19,5%.  
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Πίνακας 2.5.1  

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη και ∆είκτες του Εταιρικού Τοµέα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Χώρας 
(2006-2007) 

Ποσά σε χιλ. € 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α Σύνολο Εταιρικού Τοµέα 

2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
Καθαρά πάγια 363.084 402.921 11,0 11.878.548 13.226.331 11,3 149.437.760 174.276.406 16,6
Σύνολο ενεργητικού 680.346 761.475 11,9 24.334.712 27.823.772 14,3 272.831.853 318.190.287 16,6
Ίδια κεφάλαια 322.781 341.417 5,8 12.286.612 13.818.621 12,5 111.423.864 128.812.214 15,6
Σύνολο υποχρεώσεων 356.977 419.409 17,5 11.878.978 13.830.939 16,4 156.693.605 184.590.994 17,8
Κύκλος εργασιών 364.392 405.283 11,2 16.033.618 18.340.039 14,4 183.989.093 208.200.108 13,2
EBITDA 46.320 53.069 14,6 1.380.634 1.742.098 26,2 19.735.768 23.048.461 16,8
Κέρδη προ φόρων και τόκων 21.577 24.641 14,2 849.004 1.092.335 28,7 13.152.512 15.804.161 20,2
Αριθµός επιχειρήσεων 226 226   4.685 4.685   35.932 35.932   
                    
Χρηµατοοικονοµικοί  
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007 

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 6,7 7,2   6,9 7,9   11,8 12,3
Αποδοτικότητα συνολικών 
κεφαλαίων (%) 3,2 3,2   3,5 3,9   4,8 5,0
Περιθώριο EBITDA (%)   12,7 13,1   8,6 9,5   10,7 11,1
Περιθώριο καθαρού κέρδους 
(%) 5,9 6,1   5,3 6,0   7,1 7,6
Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 1,1 1,2   1,0 1,0   1,4 1,4
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
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Πίνακας 2.5.2 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη και ∆είκτες του Πρωτογενούς Τοµέα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Ελλάδος 
(2006-2007) 

Ποσά σε χιλ. €
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α Πρωτογενής Τοµέας 

2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
Καθαρά πάγια 11.037 11.634 5,4 105.340 129.572 23,0 932.760 1.177.799 26,3
Σύνολο ενεργητικού 24.780 25.557 3,1 239.120 282.872 18,3 2.334.586 2.961.143 26,8
Ίδια κεφάλαια 11.208 10.624 -5,2 96.267 107.860 12,0 824.287 925.562 12,3
Σύνολο υποχρεώσεων 13.572 14.933 10,0 142.673 174.825 22,5 1.502.295 2.027.397 35,0
Κύκλος εργασιών 11.187 8.692 -22,3 175.554 203.280 15,8 1.359.483 1.546.722 13,8
EBITDA 185 85 -54,1 10.732 12.427 15,8 126.148 149.963 18,9
Κέρδη προ φόρων και τόκων -308 61  3.772 5.312 40,8 53.827 47.575 -11,6
Αριθµός επιχειρήσεων 8 8  74 74  544 544 
                    
Χρηµατοοικονοµικοί 
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007  

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) -2,8 0,6  3,9 4,9   6,5 5,1  
Αποδοτικότητα συνολικών 
κεφαλαίων (%) -1,2 0,2  1,6 1,9   2,3 1,6  
Περιθώριο EBITDA (%) 1,7 1,0  6,1 6,1   9,3 9,7  
Περιθώριο καθαρού κέρδους 
(%) -2,8 0,7  2,1 2,6   4,0 3,1  
Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 1,2 1,4  1,5 1,6   1,8 2,2  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
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Πίνακας 2.5.3 
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη και ∆είκτες  του ∆ευτερογενούς Τοµέα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Ελλάδος 

( 2006-2007) 
Ποσά σε χιλ. € 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α Ορυχεία-Μεταποίηση-
Κατασκευές 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
Καθαρά πάγια 102.015 116.540 14,2 7.952.929 8.948.522 12,5 42.809.681 48.395.280 13,0
Σύνολο ενεργητικού 284.871 330.826 16,1 15.012.136 17.291.780 15,2 85.288.228 97.855.513 14,7
Ίδια κεφάλαια 110.313 121.851 10,5 8.736.796 9.807.480 12,3 39.873.608 45.125.329 13,2
Σύνολο υποχρεώσεων 174.247 208.618 19,7 6.167.978 7.377.894 19,6 44.119.187 51.363.909 16,4
Κύκλος εργασιών 213.101 241.842 13,5 7.524.385 8.509.480 13,1 60.914.860 68.320.614 12,2
EBITDA 23.814 28.078 17,9 695.177 898.043 29,2 6.030.918 7.128.226 18,2
Κέρδη προ φόρων και 
τόκων 16.166 16.911 4,6 439.266 560.740 27,7 4.116.157 5.052.897 22,8
Αριθµός επιχειρήσεων 80 80  1.832 1.832  10.409 10.409 
          
Χρηµατοοικονοµικοί 
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007  

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 14,7 13,9  5,0 5,7  10,3 11,2  
Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων (%) 5,7 5,1  2,9 3,2  4,8 5,2  
Περιθώριο EBITDA (%) 11,2 11,6  9,2 10,6  9,9 10,4  
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους(%) 7,6 7,0  5,8 6,6  6,8 7,4  
Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 1,6 1,7  0,7 0,8  1,1 1,1 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
 

 

 

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                                                                                                                                  ∆εκέµβριος 2008                               
 

46 

 

 

Πίνακας 2.5.4 
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη του Εµπορικού Τοµέα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Ελλάδος 

(2006-2007) 
Ποσά σε χιλ. € 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   
Εµπόριο 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
Καθαρά πάγια 15.120 14.656 -3,1 1.321.876 1.458.837 10,4 13.928.459 15.549.935 11,6
Σύνολο ενεργητικού 52.886 56.214 6,3 5.151.254 5.859.034 13,7 53.277.277 60.589.909 13,7
Ίδια κεφάλαια 11.919 12.684 6,4 1.307.210 1.526.045 16,7 13.512.066 15.065.283 11,5
Σύνολο υποχρεώσεων 40.914 43.470 6,2 3.813.825 4.298.866 12,7 39.010.803 44.616.385 14,4
Κύκλος εργασιών 51.827 59.906 15,6 6.478.948 7.437.106 14,8 75.597.151 86.380.559 14,3
EBITDA 4.521 5.555 22,9 407.903 491.995 20,6 4.871.485 5.590.343 14,8
Κέρδος προ φόρων και 
τόκων 3.149 4.007 27,3 291.996 351.449 20,4 3.825.686 4.349.587 13,7
Αριθµός 
επιχειρήσεων 22 22  1.424 1.424  10.241 10.241 
                    
Χρηµατοοικονοµικοί 
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007  

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 26,4 31,6   22,3 23,0   28,3 28,9   
Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων 
(%) 6,0 7,1   5,7 6,0   7,2 7,2   
Περιθώριο EBITDA (%) 8,7 9,3   6,3 6,6   6,4 6,5   
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (%) 6,1 6,7   4,5 4,7   5,1 5,0   
Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 3,4 3,4   2,9 2,8   2,9 3,0   
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
 

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                                                                                                                                  ∆εκέµβριος 2008                               
 

47 

 

 

Πίνακας 2.5.5 
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη του Τουριστικού Τοµέα του Νοµού, της Περιφέρειας και της Ελλάδος 

( 2006-2007) 
Ποσά σε χιλ. € 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α Τουρισµός 
2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 

Καθαρά πάγια 222.554 243.974 9,6 615.507 700.172 13,8 10.791.997 12.421.668 15,1
Σύνολο ενεργητικού 293.074 322.556 10,1 867.211 978.457 12,8 14.318.199 16.778.711 17,2
Ίδια κεφάλαια 179.282 184.771 3,1 448.886 484.111 7,8 6.760.733 7.514.207 11,1
Σύνολο υποχρεώσεων 113.661 137.649 21,1 417.504 493.407 18,2 7.515.981 9.220.940 22,7
Κύκλος εργασιών 69.934 78.188 11,8 378.602 427.097 12,8 4.849.866 5.440.184 12,2
EBITDA 16.649 18.789 12,8 55.214 65.390 18,4 948.972 1.103.655 16,3
Κέρδος προ φόρων και 
τόκων 2.404 3.637 51,3 18.933 14.590 -22,9 254.499 373.267 46,7
Αριθµός επιχειρήσεων 88 88  312 312  4.895 4.895 
          
Χρηµατοοικονοµικοί 
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007  
Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 1,3 2,0  4,2 3,0  3,8 5,0  
Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων 
(%) 0,8 1,1  2,2 1,5  1,8 2,2  
Περιθώριο EBITDA (%) 23,8 24,0  14,6 15,3  19,6 20,3  
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (%) 3,4 4,7  5,0 3,4  5,2 6,9  
Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 0,6 0,7  0,9 1,0  1,1 1,2  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
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Πίνακας 2.5.6 
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη των Επιχειρήσεων Παροχής Λοιπών Υπηρεσιών του Νοµού, της Περιφέρειας και της Ελλάδος 

(2006-2007) 
Ποσά σε χιλ. € 

 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
Λοιπές Υπηρεσίες 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 2006 2007 (%) 
Καθαρά πάγια 12.358 16.118 30,4 1.882.896 1.989.228 5,6 80.974.864 96.731.724 19,5
Σύνολο ενεργητικού 24.735 26.322 6,4 3.064.991 3.411.630 11,3 117.613.563 140.005.011 19,0
Ίδια κεφάλαια 10.058 11.487 14,2 1.697.452 1.893.124 11,5 50.453.169 60.181.832 19,3
Σύνολο υποχρεώσεων 14.582 14.738 1,1 1.336.998 1.485.947 11,1 64.545.338 77.362.364 19,9
Κύκλος εργασιών 18.343 16.656 -9,2 1.476.128 1.763.076 19,4 41.267.733 46.512.029 12,7
EBITDA 1.150 562 -51,1 211.609 274.243 29,6 7.758.244 9.076.273 17,0
Κέρδος προ φόρων και 
τόκων 168 25 -85,2 95.036 160.246 68,6 4.902.341 5.980.834 22,0
Αριθµός επιχειρήσεων 28 28  1.043 1.043  9.843 9.843 
          
Χρηµατοοικονοµικοί 
∆είκτες 2006 2007  2006 2007  2006 2007  

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 1,7 0,2  5,6 8,5  9,7 9,9  
Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων 
(%) 0,7 0,1  3,1 4,7  4,2 4,3  
Περιθώριο EBITDA (%) 6,3 3,4  14,3 15,6  18,8 19,5  
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (%) 0,9 0,1  6,4 9,1  11,9 12,9  
Ξένα/ίδια κεφάλαια (☺ 1,4 1,3  0,8 0,8  1,3 1,3  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ICAP DATABANK 
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Ανακεφαλαιώνοντας, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες των επιχειρήσεων του νοµού Χαλκιδικής ανά τοµέα - κλάδο 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, για το έτος 2007. 

 

Όπως φαίνεται, ο εµπορικός τοµέας του Νοµού παρουσιάζει την υψηλότερη 

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και µάλιστα µε διαφορά από τους υπόλοιπους τοµείς – 

κλάδους δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει και για την αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων. Το υψηλότερο περιθώριο EBITDA παρουσιάζει ο τουρισµός και ακολουθεί 

ο δευτερογενής τοµέας, ο οποίος εµφανίζει και το µεγαλύτερο περιθώριο καθαρού 

κέρδους. Τέλος, τη χαµηλότερη σχέση Ξένων προς Ίδια κεφάλαια εµφανίζει ο 

τουριστικός τοµέας.  

 

Πίνακας 2.5.7 
Σύγκριση Βασικών ∆εικτών του Εταιρικού Τοµέα του Νοµού 

(2007) 
 

Τριτογενής 
∆είκτες Πρωτο-

γενής 
∆ευτερο-
γενής Εµπόριο Τουρισµός Λοιπές 

Υπηρεσίες 
Αποδοτικότητα Ιδίων 
κεφαλαίων (%) 0,6 13,9 31,6 2,0 0,2 

Αποδοτικότητα 
συνολικών κεφαλαίων 
(%) 

0,2 5,1 7,1 1,1 0,1 

Περιθώριο EBITDA 
(%) 1,0 11,6 9,3 24,0 3,4 

Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (%) 0,7 7,0 6,7 4,7 0,1 

Ξένα/ίδια κεφάλαια 
(:1) 1,4 1,7 3,4 0,7 1,3 

Πηγή: Πίνακες2.5.2-2.5.6 

 

Επίσης, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ίδιοι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες οι οποίοι έχουν προκύψει από το σύνολο των επιχειρήσεων του Νοµού (ΑΕ και 

ΕΠΕ), συγκριτικά µε τους αντίστοιχους δείκτες της Περιφέρειας και της Χώρας.  
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Πίνακας 2.5.8 
Σύγκριση ∆εικτών του Εταιρικού Τοµέα του Νοµού,  

της Περιφέρειας και της Χώρας 
(2007) 

∆είκτες ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

Αποδοτικότητα ιδίων 
κεφαλαίων (%) 7,2 7,9 12,3 

Αποδοτικότητα συνολικών 
κεφαλαίων (%) 3,2 3,9 5,0 

Περιθώριο EBITDA (%) 13,1 9,5 11,1 
Περιθώριο καθαρού 
κέρδους (%) 6,1 6,0 7,6 

Ξένα/ίδια κεφάλαια (:1) 1,2 1,0 1,4 

Πηγή: Πίνακας 2.5.1  

 

Η αποδοτικότητα τόσο των Ιδίων όσο και των συνολικών κεφαλαίων του εταιρικού 

τοµέα του Νοµού υστερεί συγκριτικά µε αυτήν της Περιφέρειας και της Χώρας.  

 

Αντιθέτως, το περιθώριο EBITDA εµφανίζεται υψηλότερο στο Νοµό σε σχέση µε αυτό 

της Περιφέρειας και του συνόλου της Χώρας. Το περιθώριο καθαρού κέρδους των 

επιχειρήσεων της Χαλκιδικής κυµάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το αντίστοιχο  της 

Κεντρικής Μακεδονίας, υπολείπεται όµως του αντίστοιχου ποσοστού της Χώρας.  
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3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση των οικονοµικών 

κλάδων του Νοµού Χαλκιδικής µε τη χρήση διεθνώς αποδεκτών µεθοδολογιών 

περιφερειακής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιείται η ανάλυση ∆υναµικών 

Κλάδων η οποία επιτρέπει τον εντοπισµό των δραστηριοτήτων στους οποίους η 

οικονοµία του νοµού είναι ανταγωνιστική και παρουσιάζουν θετικές προοπτικές και το 

Μοντέλο Εισροών – Εκροών που καταγράφει τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ κλάδων του 

Νοµού. 

3.1. Ανάλυση ∆υναµικών Κλάδων (Target Industry Analysis) 

3.1.1. Εισαγωγή – Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ο στόχος της ανάλυσης δυναµικών κλάδων (target industry analysis) είναι ο 

προσδιορισµός των κλάδων στους οποίους έχει πλεονέκτηµα ο Νοµός Χαλκιδικής και  

παρουσιάζουν θετικές προοπτικές.  

 

Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση δυναµικών κλάδων είναι οι ακόλουθοι: 

 ∆είκτης Αναλογίας Παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της εργασίας ανά κλάδο 

εκτιµάται διαιρώντας την Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ) του κλάδου µε τον 

αριθµό των απασχολούµενων σε αυτόν. O συγκεκριµένος δείκτης προκύπτει όταν 

η αναλογία της παραγωγικότητας του κλάδου στη Χαλκιδική προς τη µέση 

παραγωγικότητα όλης της οικονοµίας της Χαλκιδικής διαιρείται µε την αναλογία της 

παραγωγικότητας του κλάδου στη χώρα προς τη µέση παραγωγικότητα όλης της 

οικονοµίας της χώρας. Αν rΠi, rΠ, Πi, Π αντιπροσωπεύουν την παραγωγικότητα του 

κλάδου i στο Νοµό r, τη συνολική παραγωγικότητα του Νοµού r, την 

παραγωγικότητα του κλάδου i στο σύνολο της χώρας, και τη συνολική 

παραγωγικότητα της εθνικής οικονοµίας αντίστοιχα, τότε ο δείκτης αναλογίας 

παραγωγικότητας είναι: 

rΠi / rΠ ΑΠ = Πi / Π 
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Ο δείκτης αυτός είναι µία ένδειξη για το συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει ο 

Νοµός σε ένα κλάδο έναντι της χώρας. Εάν είναι µεγαλύτερος της µονάδας, ο 

κλάδος παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγικότητα συγκριτικά µε το σύνολο της 

οικονοµίας στο Νοµό από ότι στη χώρα.      

 

 Συντελεστής Εγκατάστασης ή ∆είκτης Τοποθεσίας (Location Quotient). Ο 

Συντελεστής Εγκατάστασης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσοστού της ΑΠΑ 

ενός κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας ενός Νοµού µε το ποσοστό της ΑΠΑ του 

κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας στη χώρα. Αν rΧi, rΧ, Χi, Χ αντιπροσωπεύουν 

την ΑΠΑ του κλάδου i στο Νοµό r, τη συνολική ΑΠΑ του Νοµού r, την ΑΠΑ του 

κλάδου i στο σύνολο της χώρας, και την ΑΠΑ της εθνικής οικονοµίας αντίστοιχα, 

τότε ο συντελεστής εγκατάστασης είναι: 

rXi / rX LQ = Xi / X 
 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη βαρύτητα ενός κλάδου σε ένα Νοµό. Εάν ο δείκτης 

είναι µεγαλύτερος από το 1, ο Νοµός έχει µεγαλύτερη αναλογικά ΑΠΑ σε αυτόν τον 

κλάδο έναντι της χώρας και θεωρείται ως πρώτη ένδειξη πως ο κλάδος στο Νοµό 

έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα και ότι εξάγει προϊόντα και υπηρεσίες του προς την 

υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό. Σηµειώνεται ωστόσο, πως θα πρέπει να 

εξετάζονται και άλλοι πιθανοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάζουν το 

συντελεστή εγκατάστασης.  

 

 ∆είκτης Εθνικών Προοπτικών (National Prospects) ενός κλάδου. Ο δείκτης αυτός 

προκύπτει από την αφαίρεση της ποσοστιαίας µεταβολής της ΑΠΑ στον κλάδο από 

την ποσοστιαία µεταβολή της εθνικής ΑΠΑ (NP = ∆Χi/Χι– ∆Χ/Χ) όπου ∆ δείχνει τη 

µεταβολή σε ένα χρονικό διάστηµα. Εάν ο δείκτης είναι θετικός τότε ο κλάδος 

αναπτύσσεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από το σύνολο της οικονοµίας και θεωρείται 

δυναµικός κλάδος. Αντίθετα, εάν ο δείκτης είναι αρνητικός τότε ο κλάδος 

αναπτύσσεται µε πιο αργό ρυθµό από το σύνολο της οικονοµίας (ή ακόµη µπορεί 

και να συρρικνώνεται) και θεωρείται στάσιµος ή παρακµάζων κλάδος.  
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 ∆είκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας (Compatible in the Region). Ο δείκτης 

αυτός προκύπτει από την αφαίρεση της µεταβολής της ΑΠΑ ενός κλάδου στη χώρα 

από τη µεταβολή της ΑΠΑ του κλάδου στο Νοµό (CR =∆ rΧi /∆ rΧ - ∆Χi/Χι). Εάν ο 

δείκτης είναι θετικός τότε ο κλάδος αναπτύσσεται µε µεγαλύτερο ρυθµό (ή 

συρρικνώνεται µε µικρότερο ρυθµό) στο Νοµό από ότι στο σύνολο της χώρας και 

θεωρείται πως η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στο Νοµό βελτιώνεται έναντι της 

υπόλοιπης χώρας. Αντίθετα, εάν ο δείκτης είναι αρνητικός τότε ο κλάδος 

αναπτύσσεται µε πιο αργό ρυθµό (ή συρρικνώνεται µε ταχύτερο ρυθµό) στο Νοµό 

από ότι στο σύνολο της οικονοµίας και θεωρείται πως η ανταγωνιστικότητα του 

κλάδου στο Νοµό µειώνεται έναντι της υπόλοιπης χώρας. 

 

Σηµειώνεται ότι ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σχετίζεται µε το 

συντελεστή εγκατάστασης µε τη διαφορά ότι ενώ ο πρώτος δίνει ενδείξεις διαχρονικών 

µεταβολών, ο δεύτερος αναφέρεται στην υφιστάµενη κατάσταση.  

 

3.1.2. Παρουσίαση δεικτών  

Όλοι οι δείκτες υπολογίζονται µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο Νοµού. 

Για τον υπολογισµό του δείκτη παραγωγικότητας λαµβάνεται υπόψη η ΑΠΑ 

(Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία) κάθε κλάδου (σε µονοψήφια ανάλυση κατά NACE) 

καθώς και ο αριθµός των απασχολούµενων ανά κλάδο ο οποίος είναι διαθέσιµος 

σύµφωνα µε την απογραφή του πληθυσµού το 2001. Για τον υπολογισµό των δεικτών 

εθνικών προοπτικών και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας χρησιµοποιείται η 

µεταβολή της ΑΠΑ ανά κλάδο την περίοδο 2000 – 2005 στη χώρα και στη Χαλκιδική. Ο 

συντελεστής εγκατάστασης υπολογίζεται µε βάση την ΑΠΑ ανά κλάδο το 2005 στη 

χώρα και στη Χαλκιδική.  

 

Η ανάλυση των κλάδων βασίζεται στην κατηγοριοποίηση NACE και είναι σε µονοψήφια 

ανάλυση κλάδων (16 κλάδοι) καθώς στοιχεία για την ΑΠΑ υπάρχουν µόνο σε αυτό το 

επίπεδο ανάλυσης. Ο ρυθµός µεταβολής της ΑΠΑ κάθε κλάδου για τα έτη 2001 – 2005 

παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα ενώ το µερίδιο της ΑΠΑ του κάθε κλάδου στο 
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σύνολο της οικονοµίας της Χαλκιδικής το 2005 και ο µέσος ετήσιος ρυθµός της 

πενταετίας απεικονίζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 3.1.1 

Ετήσια Μεταβολή ΑΠΑ ανά Κλάδο στη Χαλκιδική (σε τρέχουσες τιµές) 

Κλάδοι 2001 2002 2003 2004 2005 
Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση -16,9% 3,5% 25,0% 6,9% -12,0%
Αλιεία 3,4% 46,6% 11,1% -31,1% 24,1%
Μεταλλεία, ορυχεία -17,2% -39,2% -3,6% 0,8% -8,4%
Μεταποίηση 19,3% -2,2% 2,8% -14,2% 16,7%
Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 3,8% 3,5% 14,1% 6,5% 2,9%
Κατασκευές 4,6% -5,4% 19,7% 1,0% -2,0%
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές 
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ειδών 
οικιακής χρήσης 

-1,9% 5,6% 5,0% 7,3% 2,3%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 9,9% 19,1% -9,2% 3,4% 9,7%
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 37,7% -1,8% -5,5% 13,2% 4,4%
Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση -26,6% -14,5% 22,1% -5,7% 16,7%
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκµίσθωση και επιχ/τικές δραστηριότητες 5,4% 8,6% 12,5% 9,5% 8,8%

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 6,0% 14,9% 3,8% 28,0% -11,1%

Εκπαίδευση 8,8% 9,2% 25,6% 9,9% 2,0%
Υγεία και κοινωνική µέριµνα 21,1% 4,4% 6,7% -0,1% -6,4%
Άλλες κοινωνικές και προσωπικές 
δραστηριότητες 35,6% -25,6% -20,0% 29,4% 16,1%

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο 
προσωπικό 13,8% 10,0% 22,7% 11,4% 6,2%

 Συνολική ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία  1,6% 3,4% 8,4% 5,6% 2,0%

 

Όπως φαίνεται από το διάγραµµα που ακολουθεί το µεγαλύτερο µερίδιο στην 

οικονοµία της Χαλκιδικής έχει ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων και 

ακολουθούν οι κατασκευές, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας και το εµπόριο. Σε σχέση 

µε τον ετήσιο ρυθµό µεταβολής αξιοσηµείωτη είναι η πτώση που εµφανίζεται στον 

κλάδο των µεταλλείων και ορυχείων.   
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∆ιάγραµµα 3.1.1 
Μερίδιο κάθε Κλάδου και Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής στη Χαλκιδική 

(σε τρέχουσες τιµές) 
 

 
 

Οι δείκτες που εξετάζονται στην παρούσα ανάλυση παρουσιάζονται για κάθε κλάδο 

στον ακόλουθο πίνακα.  

 

17,9%

15,2%

11,3%

10,1%

9,4%

7,5%

7,4%

5,2%

3,7%

2,5%

2,3%

1,9%

1,7%

1,6%

1,4%

1,0%

6,1%

3,2%

9,0%

3,6%

0,2%

10,8%

7,6%

-3,4%

3,7%

4,7%

8,6%

3,9%

6,1%

12,7%

7,6%

-14,8%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Κατασκευές

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχ/τικές δραστηριότητες

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές αυτοκινήτων και οικιακών
ειδών

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση

Εκπαίδευση

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική ασφάλιση

Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση

Μεταποίηση

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες

Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση

Μεταλλεία, ορυχεία

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε προσωπικό

Αλιεία

Μερίδιο ΑΠΑ Κλάδου στη Συνολική ΑΠΑ 2005 Μέσος Ετήσιος Ρυθµός Μεταβολής ΑΠΑ 2001 - 2005
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Πίνακας 3.1.2 
∆είκτες Ανάλυσης Κλάδων  

 

Κωδικός 
κλάδων Κλάδος 

∆είκτης 
Εθνικών 

Προοπτικών 
2000 - 2005 

∆είκτης 
Περιφερειακής 

Ανταγωνιστικότητας 
2000 - 2005 

Συντελεστής 
Εγκατάστασης 

2005 

∆είκτης 
Παραγωγικότητας 

2001 
Α Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση -53,5% 6,8% 2,42 1,06
Β Αλιεία -17,8% 13,8% 2,26 0,31
Γ Μεταλλεία, ορυχεία -2,6% -100,5% 2,88 0,79
∆ Μεταποίηση 17,7% -45,4% 0,30 0,54

Ε Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και 
ύδρευση -14,6% 1,1% 0,86 1,66

ΣΤ Κατασκευές 2,4% -33,0% 2,13 1,30

Ζ 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, 
επισκευές αυτοκινήτων, 
µοτοσυκλετών και ειδών 
οικιακής χρήσης 

-3,5% -25,0% 0,70 0,85

Η Ξενοδοχεία και εστιατόρια 10,2% -23,4% 2,22 1,26

Θ Μεταφορές, αποθήκευση, 
επικοινωνίες 14,0% -10,8% 0,27 0,59

Ι Χρηµατοπιστωτική 
διαµεσολάβηση -42,4% -21,2% 1,32 3,42

Κ 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκµίσθωση και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

-5,5% 11,1% 0,78 0,97

Λ 
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και 
υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

3,5% -7,4% 0,88 1,13

Μ Εκπαίδευση 13,0% 6,4% 1,34 1,94
Ν Υγεία και κοινωνική µέριµνα 29,9% -51,8% 0,55 1,32

Ξ Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές δραστηριότητες 29,3% -55,9% 0,39 0,83

Ο Ιδιωτικά νοικοκυριά µε 
απασχολούµενο προσωπικό 24,2% 9,4% 1,89 4,69

 

Τα αποτελέσµατα του πίνακα συνοψίζονται σε δύο διαγράµµατα στα οποία 

απεικονίζονται: 

 

• Στο πρώτο διάγραµµα, οι κλάδοι στους οποίους έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα η 

Χαλκιδική, συνδυάζοντας το δείκτη παραγωγικότητας και το συντελεστή 

εγκατάστασης   

• Στο δεύτερο διάγραµµα, η δυναµική των κλάδων συνδυάζοντας τους δείκτες 

εθνικών προοπτικών και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας  

 

Ο κάθε κλάδος συµβολίζεται µε ένα κύκλο πάνω στο διάγραµµα το οποίο αποτελείται  

από τεταρτηµόρια. Το µέγεθος του κύκλου κάθε κλάδου είναι ανάλογο µε το µερίδιο της 

ΑΠΑ του κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας της Χαλκιδικής το 2005 και δείχνει τη 
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σηµασία που έχει ο κλάδος στην υφιστάµενη κατάσταση. Σηµειώνεται ότι δεν 

παρουσιάζονται στα διαγράµµατα ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος και τα ιδιωτικά 

νοικοκυριά που απασχολούν προσωπικό καθώς εµφανίζουν ακραίες τιµές.  

 

Αναλυτικότερα στο διάγραµµα 3.1.2. 

 

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται πάνω δεξιά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους οι οποίοι έχουν υψηλότερη σχετική παραγωγικότητα και καταλαµβάνουν 

µεγαλύτερο µερίδιο της οικονοµίας σε σχέση µε τη χώρα. Στους κλάδους αυτούς η 

Χαλκιδική διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα σύµφωνα και µε τους δύο δείκτες.   

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται κάτω δεξιά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους στους οποίους η Χαλκιδική έχει χαµηλότερη σχετική παραγωγικότητα 

αλλά καταλαµβάνουν µεγαλύτερο µερίδιο της οικονοµίας σε σχέση µε τη χώρα. 

Στους κλάδους αυτούς είναι πιθανόν η Χαλκιδική να χάσει έδαφος στο µέλλον 

εφόσον δεν βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα τους.  

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται πάνω αριστερά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους στους οποίους η Χαλκιδική έχει υψηλότερη σχετική παραγωγικότητα αλλά 

καταλαµβάνουν µικρότερο µερίδιο της οικονοµίας σε σχέση µε τη χώρα. Οι κλάδοι 

αυτοί µπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν περιθώρια ανάπτυξης στην Χαλκιδική.   

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται κάτω αριστερά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους στους οποίους η Χαλκιδική έχει χαµηλότερη σχετική παραγωγικότητα και 

καταλαµβάνουν µικρότερο µερίδιο της οικονοµίας σε σχέση µε τη χώρα. Στους 

κλάδους αυτούς η Χαλκιδική διαθέτει συγκριτικό µειονέκτηµα σύµφωνα και µε τους 

δύο δείκτες.  
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∆ιάγραµµα 3.1.2 
∆είκτης Παραγωγικότητας & Συντελεστής Εγκατάστασης 
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Β Αλιεία 
Γ Μεταλλεία, ορυχεία 
∆ Μεταποίηση 
Ε Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 
ΣΤ Κατασκευές 

Ζ 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές αυτοκινήτων, 
µοτοσυκλετών και ειδών οικιακής χρήσης 

Η Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
Θ Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 
Ι Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 

Κ 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

Λ 
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

Μ Εκπαίδευση 
Ν Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
Ξ Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες 
Ο Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο προσωπικό 
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Στο διάγραµµα 3.1.3 

 

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται πάνω δεξιά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους που παρουσιάζουν αναπτυξιακές προοπτικές σε εθνικό επίπεδο και 

αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό.  

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται κάτω δεξιά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους που παρουσιάζουν αναπτυξιακές προοπτικές σε εθνικό επίπεδο αλλά 

µειούµενη ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό.  

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται πάνω αριστερά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους που είναι στάσιµοι ή παρακµάζοντες κλάδοι σε εθνικό επίπεδο αλλά 

παρουσιάζουν αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό.  

 Το τεταρτηµόριο που βρίσκεται κάτω αριστερά στο διάγραµµα περιλαµβάνει τους 

κλάδους που είναι στάσιµοι ή παρακµάζοντες σε εθνικό επίπεδο και παρουσιάζουν 

µειούµενη ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακό επίπεδο. 
 

∆ιάγραµµα 3.1.3 
∆είκτης Εθνικών Προοπτικών & ∆είκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας 
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Α Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση 
Β Αλιεία 
Γ Μεταλλεία, ορυχεία 
∆ Μεταποίηση 
Ε Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 
ΣΤ Κατασκευές 

Ζ 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές αυτοκινήτων, 
µοτοσυκλετών και ειδών οικιακής χρήσης 

Η Ξενοδοχεία και εστιατόρια 
Θ Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 
Ι Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 

Κ 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

Λ 
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 

Μ Εκπαίδευση 
Ν Υγεία και κοινωνική µέριµνα 
Ξ Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες 
Ο Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο προσωπικό 

 

Σχολιασµός των διαγραµµάτων και πινάκων ακολουθεί στην ενότητα 3.1.3.  

3.1.3. Συµπεράσµατα ανάλυσης κλάδων  

Τα κυριότερα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από την παραπάνω ανάλυση 

κλάδων είναι τα εξής: 

 

 Η Χαλκιδική διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι της Ελλάδας µε βάση και 

τους δύο σχετικούς δείκτες (παραγωγικότητας και συντελεστή εγκατάστασης) 

στους εξής κλάδους: 

o Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

o Κατασκευές 

o Γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκοµία 

o Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 

o Απασχολούµενο προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά (αφορά σε οικιακές 

βοηθούς, θυρωρούς, κηπουρούς και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων 

που απασχολούνται από νοικοκυριά) 

o Εκπαίδευση 

 

Η ισχυρή παρουσία του τουρισµού και της παραθεριστικής κατοικίας δίνει ώθηση 

και σε άλλους κλάδους όπως οι κατασκευές και το απασχολούµενο προσωπικό σε 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

61 

ιδιωτικά νοικοκυριά. Οι εύφορες εκτάσεις και η γειτνίαση µε τη µεγάλη αγορά της 

Θεσσαλονίκης καθώς και σηµαντικές οδικές αρτηρίες της χώρας ενισχύουν τον 

αγροτικό κλάδο. Αντίθετα, το εµφανιζόµενο πλεονέκτηµα της εκπαίδευσης και του 

χρηµατοπιστωτικού κλάδου είναι δυσερµήνευτο.  

     

 Με βάση τους ίδιους δείκτες η Χαλκιδική εµφανίζει συγκριτικό µειονέκτηµα στους 

εξής κλάδους: 

o Μεταποίηση 

o Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 

o Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες  

o Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 

o ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και άλλες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 

 

Το συγκριτικό µειονέκτηµα που εµφανίζεται στις µεταφορές και στη διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας δεν συµβαδίζει µε την εικόνα ενός νοµού µε ιδιαίτερα 

ανεπτυγµένο τουρισµό και παραθεριστική κατοικία. Ενδεχοµένως, η εξήγηση για 

την αντίφαση αυτή είναι ότι η Θεσσαλονίκη λόγω κοντινής απόστασης καλύπτει τις 

ανάγκες µεταφορών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της Χαλκιδικής.  

 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεταποίηση εµφανίζει ιδιαίτερα χαµηλούς δείκτες. 

Παρά την αξιόλογη παραγωγή α’ υλών στην περιοχή από τον πρωτογενή τοµέα 

(γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκοµία, αλιεία και ορυχεία) δεν έχει αναπτυχθεί 

ανάλογα η επεξεργασία τους. Η ιδιαίτερα χαµηλή παραγωγικότητα του κλάδου 

δείχνει επίσης ότι οι µονάδες που υπάρχουν δεν είναι ανταγωνιστικές. 

     

 Κλάδοι µε σηµαντική παρουσία στη Χαλκιδική αναλογικά µε τη χώρα (βάσει του 

συντελεστή εγκατάστασης) αλλά χαµηλότερη σχετική παραγωγικότητα είναι: 

o Αλιεία 

o Μεταλλεία και ορυχεία 
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Οι κλάδοι αυτοί αξιοποιούν φυσικά πλεονεκτήµατα του Νοµού (ορυκτός πλούτος, 

µεγάλη ακτογραµµή) αλλά δεν αξιοποιούν αποτελεσµατικά το ανθρώπινο δυναµικό 

του. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο µικρό µέγεθος των µονάδων, σε πεπαλαιωµένο 

εξοπλισµό, κλπ. 

 

 Κλάδοι µε χαµηλή παρουσία στη Χαλκιδική αναλογικά µε τη χώρα (βάσει του 

συντελεστή εγκατάστασης) αλλά υψηλότερη σχετική παραγωγικότητα είναι: 

o ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική ασφάλιση 

o Υγεία και κοινωνική µέριµνα 

o Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 

 

Οι κλάδοι σε αυτή την κατηγορία έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Ωστόσο, στις δύο 

πρώτες περιπτώσεις σηµαντικό ρόλο έχει ο κρατικός σχεδιασµός και η γειτνίαση µε 

τη Θεσσαλονίκη που ενδεχοµένως να καλύπτει κάποιες από αυτές τις ανάγκες.    

 

 Ο µόνος κλάδος που παρουσιάζει θετικές εθνικές προοπτικές και παράλληλα 

βελτίωση στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η εκπαίδευση.  

 

 Αντίθετα υπάρχουν πολλοί κλάδοι µε θετικές εθνικές προοπτικές αλλά 

χειροτέρευση στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα: 

o Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

o Κατασκευές 

o ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική ασφάλιση 

o Μεταποίηση 

o Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 

o Υγεία 

o Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες   

 

Η χειροτέρευση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε όλους αυτούς τους 

κλάδους οφείλεται εν µέρει στη γενικότερη οικονοµική στασιµότητα που 

παρουσίασε ο Νοµός Χαλκιδικής κατά την περίοδο 2001 – 2005 σε αντίθεση µε τη 

χώρα που αναπτύχθηκε µε γρήγορους ρυθµούς. Εάν ο Νοµός επιστρέψει σε 
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ρυθµούς ανάπτυξης αντίστοιχους µε τη χώρα, πολλοί από αυτούς τους κλάδους θα 

εµφανίσουν βελτίωση και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.   

 

 Αρνητικές εθνικές προοπτικές και χειροτέρευση στην περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα εµφανίζεται στον κλάδο µεταλλείων και ορυχείων και στο 

χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Οι κλάδοι αυτοί έχουν αρνητική δυναµική. Ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή είναι η πτωτική πορεία του κλάδου των µεταλλείων και ορυχείων στο 

Νοµό. 

  

 Αρνητικές εθνικές προοπτικές αλλά βελτίωση στην περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα παρουσιάζεται σε: 

o Γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκοµία 

o Αλιεία 

o Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση 

o ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες  

 

Ο αγροτικός τοµέας είναι ένας κλάδος που φθίνει καθώς µία οικονοµία 

αναπτύσσεται και εξελίσσεται τεχνολογικά. Η βελτίωση στην περιφερειακή 

ανταγωνιστικότητα δείχνει απλά µία περισσότερο αργή πορεία συρρίκνωσης. 

Καλύτερες προοπτικές υπάρχουν στους κλάδους της διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και ενέργειας.       

 

3.2. Ανάλυση Εισροών – Εκροών (Input – Output Analysis) 

3.2.1. Εισαγωγή – Θεωρητικό υπόβαθρο 

Από τη δεκαετία του 1930 όταν πρωτοεµφανίστηκε από τον W. Leontieff, η ανάλυση 

εισροών – εκροών (input-output analysis) έχει αποκτήσει ποικίλες εφαρµογές και έχει 

αξιοποιηθεί για προβλέψεις της επίδρασης διαφόρων µέτρων και για την αξιολόγηση 

σεναρίων οικονοµικής ανάπτυξης όσον αφορά στο µακροχρόνιο σχεδιασµό της 

οικονοµικής πολιτικής.  
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Η ανάλυση εισροών – εκροών αποσκοπεί κυρίως στη µελέτη της αλληλεξάρτησης 

µεταξύ των τοµέων και κλάδων µιας οικονοµίας. Ιδιαίτερη εφαρµογή έχει η ανάλυση 

εισροών – εκροών στην εξέταση της οικονοµικής δοµής µιας περιφέρειας και στον 

προσδιορισµό των κλάδων µε τις µεγαλύτερες επιπτώσεις στην υπόλοιπη οικονοµία. 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο ανάλυση 

εισροών – εκροών σε επίπεδο Νοµού και σε µονοψήφια κατά NACE ανάλυση κλάδων 

(30 κλάδοι), µε στόχο τον προσδιορισµό των κλάδων µε το µεγαλύτερο 

πολλαπλασιαστικό όφελος για το Νοµό της Χαλκιδικής. 

 

Πίνακας εισροών - εκροών 

Η βάση της ανάλυσης εισροών – εκροών είναι ο πίνακας εισροών – εκροών. Ο πίνακας 

αυτός δηµιουργείται από στατιστικά στοιχεία και καλύπτει όλα τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες που παράγονται στην οικονοµία. Η οικονοµία διαιρείται σε τοµείς ή κλάδους 

και στη συνέχεια καταγράφονται οι µεταξύ τους συναλλαγές. Οι συναλλαγές τους 

καταχωρούνται συνήθως σε αξία ώστε να µπορούν να αθροιστούν και να συγκριθούν 

µεταξύ τους.  

 

Κάθε κλάδος εµφανίζεται και ως παραγωγός και ως αγοραστής. Ως παραγωγός µπορεί 

να ικανοποιεί την τελική ζήτηση (των νοικοκυριών για κατανάλωση, του δηµόσιου 

τοµέα, των εξαγωγών και των επιχειρήσεων για σχηµατισµό πάγιου κεφαλαίου) ή την 

ενδιάµεση ζήτηση (άλλων κλάδων). Ως αγοραστής χρησιµοποιεί πόρους για να 

εξυπηρετήσει την παραγωγή του είτε από τους άλλους κλάδους (αγαθά και υπηρεσίες) 

είτε από τα νοικοκυριά (εργασία) είτε από άλλες πρωτογενείς εισροές, είτε από 

εισαγωγές. Επίσης, υπάρχει και η αυτοκατανάλωση όπου ένας κλάδος αγοράζει 

εισροές από τον εαυτό του.  

 

Όταν η οικονοµία που αναλύεται είναι µία περιοχή τότε ως εισαγωγές εννοούνται οι 

αγορές εκτός της περιοχής και αντίστοιχα ως εξαγωγές εννοούνται οι πωλήσεις εκτός 

της περιοχής. 
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Όπως φαίνεται από το ακόλουθο παράδειγµα, ο πίνακας εισροών – εκροών 

περιλαµβάνει τέσσερα τεταρτηµόρια. Το πρώτο τεταρτηµόριο (πάνω αριστερά, Α) 

δείχνει τις ροές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται και καταναλώνονται µέσα στην 

παραγωγική διαδικασία (διακλαδικές συναλλαγές για την κάλυψη της ενδιάµεσης 

ζήτησης). Το δεύτερο τεταρτηµόριο (πάνω δεξιά, Β) περιλαµβάνει τα συστατικά 

στοιχεία της τελικής ζήτησης για τα προϊόντα των παραγωγικών τοµέων της 

οικονοµίας. Το τρίτο τεταρτηµόριο (κάτω αριστερά, Γ) δείχνει τις πρωτογενείς εισροές 

στους παραγωγικούς τοµείς. Οι πρωτογενείς εισροές αποτελούν την προστιθέµενη αξία 

των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας. Το τέταρτο τεταρτηµόριο (κάτω δεξιά, ∆) 

παρουσιάζει τις πρωτογενείς εισροές στην τελική ζήτηση. Σε κάποιους πίνακες αυτό το 

τεταρτηµόριο εµφανίζεται κενό, όµως σε αυτή την περίπτωση δεν επιτυγχάνεται 

πλήρης αντιστοίχηση µεταξύ των συστηµάτων εισροών – εκροών και εθνικών 

λογαριασµών.  

 

Σηµειώνεται πως το άθροισµα των στοιχείων της γραµµής κάθε παραγωγικού τοµέα 

ισούται µε το άθροισµα των στοιχείων της στήλης του. Τέλος, επισηµαίνεται πως το 

τεταρτηµόριο της τελικής ζήτησης ισούται µε το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν ενώ 

το τεταρτηµόριο των πρωτογενών εισροών ισούται µε την Ακαθάριστη Προστιθέµενη 

Αξία. 

 

 
Υπόδειγµα Πίνακα Εισροών - Εκροών 

Ενδιάµεση Ζήτηση Τελική ζήτηση  

Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής Νοικοκυριά Άλλη τελική 
ζήτηση 

Συνολική 
ζήτηση 

Πρωτογενής 80 110 20 140 50 400 
∆ευτερογενής 100 150 100 100 50 500 

Παραγωγικοί 
Τοµείς 

Τριτογενής 10 70 140 180 100 500 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 120 90 170   380 Πρωτογενείς 

Εισροές 
(Προστιθέµενη 

Αξία) 

Άλλες πρωτογενείς 
εισροές 

90 80 70   240 

Συνολική παραγωγή 400 500 500 420 200 2020 

 

 

 

Α Β

Γ ∆
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Για παράδειγµα, στο παραπάνω υπόδειγµα, ο δευτερογενής αγοράζει από τον 

πρωτογενή 110, από το δευτερογενή 150 και από το τριτογενή 70. Επίσης, η εργασία 

συµµετέχει κατά 90 στην αξία παραγωγής του δευτερογενή.  

 

Τεχνολογικοί συντελεστές 

Από τον πίνακα εισροών – εκροών υπολογίζονται οι τεχνολογικοί συντελεστές (ή 

συντελεστές εισροών). Οι τεχνολογικοί συντελεστές καθορίζουν τα ποσοστά που 

απαιτούνται από τους διάφορους παραγωγικούς τοµείς καθώς και τις πρωτογενείς 

εισροές για να παραχθεί µία µονάδα από το υπό εξέταση προϊόν / υπηρεσία. Οι 

συντελεστές υπολογίζονται διαιρώντας κάθε στοιχείο στο πρώτο και το τρίτο 

τεταρτηµόριο του πίνακα εισροών µε το σύνολο της στήλης στην οποία ανήκει το 

στοιχείο.  

 

Υπόδειγµα Πίνακα Τεχνολογικών Συντελεστών 
Ενδιάµεση ζήτηση  

Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής 
Πρωτογενής 0,20 0,22 0,04 
∆ευτερογενής 0,25 0,30 0,20 Παραγωγικοί Τοµείς 

Τριτογενής 0,03 0,14 0,28 
Μισθοί και ηµεροµίσθια 0,30 0,18 0,34 Πρωτογενείς Εισροές 

(Προστιθέµενη Αξία) Άλλες πρωτογενείς 
εισροές 0,23 0,16 0,14 

Συνολική παραγωγή 1 1 1 

 

Για παράδειγµα στον παραπάνω πίνακα η παραγωγή €1 του πρωτογενή τοµέα 

περιλαµβάνει €0,30 µισθών και ηµεροµισθίων.  

 

Συντελεστές αλληλεξάρτησης 

Όταν αυξηθεί η τελική ζήτηση ενός κλάδου κατά µία µονάδα, µε τον πίνακα των 

τεχνολογικών συντελεστών φαίνονται οι άµεσες αγορές που θα πρέπει να 

πραγµατοποιήσει ο κλάδος αυτός από τους άλλους κλάδους για να καλύψει την 

αυξηµένη παραγωγή του. Όµως, οι αγορές αυτές στα προϊόντα του κάθε ενός κλάδου 

θα προκαλέσουν περαιτέρω αγορές από τους υπόλοιπους κλάδους και ούτως κάθε 

εξής.  
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Οι αλυσιδωτές αυτές µεταβολές στη ζήτηση για κάθε κλάδο που προκαλούνται από µία 

αρχική µεταβολή της ζήτησης κατά µία µονάδα σε ένα κλάδο συνθέτουν τον πίνακα 

των µερικών συντελεστών αλληλεξάρτησης. Ο πίνακας αυτός προκύπτει από την 

αντιστροφή της µήτρας που σχηµατίζεται από την αφαίρεση της µήτρας των 

τεχνολογικών συντελεστών από τη µοναδιαία µήτρα και παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα µερικών συντελεστών αλληλεξάρτησης. Σε αυτό το στάδιο τυχόν 

αλληλεπιδράσεις µε την απασχόληση και την κατανάλωση των νοικοκυριών δεν 

λαµβάνονται υπόψη.  

 

Υπόδειγµα Πίνακα Μερικών Συντελεστών Αλληλεξάρτησης  
(µε τα νοικοκυριά εξωγενή) 

 
Τοµείς Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής 
Πρωτογενής 1,408284 0,485207 0,213018 
∆ευτερογενής 0,547337 1,701183 0,502959 
Τριτογενής 0,155325 0,347633 1,494083 
Συνολική 
παραγωγή 2,110947 2,534024 2,210059 

 

Το άθροισµα της κάθε στήλης δείχνει το σύνολο των άµεσων και έµµεσων επιδράσεων 

στην παραγωγή όλων των κλάδων µίας αρχικής αύξησης της ζήτησης κατά µία µονάδα 

σε ένα κλάδο που αντιστοιχεί στη στήλη.  

 

Ωστόσο, οι άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στην παραγωγή των κλάδων θα 

προκαλέσουν µε τη σειρά τους άµεσες και έµµεσες επιδράσεις στις πρωτογενείς 

εισροές της οικονοµίας (π.χ. η αύξηση της παραγωγής θα προκαλέσει αύξηση της 

απασχόλησης άρα και της ζήτησης για όλους τους κλάδους και ούτω κάθε εξής).  

 

Για να υπολογισθούν όλες οι επιδράσεις περιλαµβάνοντας και τις µεταβολές στις 

πρωτογενείς εισροές, η γραµµή των µισθών και ηµεροµίσθιων και η στήλη της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών περιλαµβάνονται σε µία διευρυµένη µήτρα 

τεχνολογικών συντελεστών από την οποία υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο ο πίνακας 

των συνολικών συντελεστών αλληλεξάρτησης ο οποίος παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

υπόδειγµα.  

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

68 

Υπόδειγµα Πίνακα Συνολικών Συντελεστών Αλληλεξάρτησης 
(µε τα νοικοκυριά ενδογενή) 

 

Τοµείς Πρωτογενής ∆ευτερογενής Τριτογενής Νοικοκυριά 
Πρωτογενής 2,406 1,475742 1,364229 1,737871 
∆ευτερογενής 1,731535 2,877444 1,870022 2,063722 
Τριτογενής 1,297972 1,482621 2,813179 1,991311 
Μισθοί και 
ηµεροµίσθια 1,474638 1,464754 1,702353 2,569877 

Συνολική 
παραγωγή 6,910 7,301 7,750 8,363 

 

Σύµφωνα µε το υπόδειγµα στον παραπάνω πίνακα µία αύξηση κατά €1 της ζήτησης 

προς τον πρωτογενή θα έχει συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος για το σύνολο της 

οικονοµίας κατά €6,9, µία αύξηση κατά €1 προς το δευτερογενή θα έχει όφελος κατά 

€7,3 και µία αύξηση κατά €1 προς τον τριτογενή θα έχει όφελος κατά €7,75.  

 

3.2.2. Στοιχεία και παραδοχές  

Για την ανάλυση εισροών – εκροών χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα πρωτογενή 

στοιχεία:  

• Συµµετρικός Πίνακας Εισροών – Εκροών (Προϊόν x Προϊόν) σε βασικές τιµές 

(υπόθεση τεχνολογίας κλάδου) έτους 2000 της ελληνικής οικονοµίας από τους 

εθνικούς λογαριασµούς της ΕΣΥΕ. Σηµειώνεται ότι το έτος 2000 είναι το τελευταίο 

διαθέσιµο. 

• Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός κατά οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας 

για το σύνολο της Ελλάδας και το Νοµό Χαλκιδικής από την απογραφή του 

πληθυσµού το Μάρτιο 2001.  

Για τη δηµιουργία του πίνακα εισροών – εκροών σε επίπεδο νοµού από τα εθνικά 

στοιχεία και τον υπολογισµό των συντελεστών αλληλεξάρτησης χρησιµοποιήθηκαν 

µεθοδολογίες που εφαρµόζονται διεθνώς (Generation of Regional Input – Output 

Tables – GRIT) και ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα βήµατα: 

• Μετατροπή των εισαγωγών από στήλη σε γραµµή στον εθνικό πίνακα εισροών – 

εκροών ώστε να υπολογισθεί το ποσοστό των εισαγωγών στην ενδιάµεση ζήτηση 
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των κλάδων και την αξία της παραγωγής σύµφωνα µε τις συνήθεις διεθνείς 

πρακτικές στην ανάλυση εισροών – εκροών και όχι στην τελική ζήτηση. 

• Υπολογισµός των εθνικών τεχνολογικών συντελεστών (σύµφωνα µε το παραπάνω 

υπόδειγµα) 

• Υπολογισµός των συντελεστών εγκατάστασης του νοµού (local quotients) ανά 

κλάδο βάσει του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (βλ. κεφάλαιο ανάλυση 

δυναµικών κλάδων για περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές 

εγκατάστασης).  

• Πολλαπλασιασµός των εθνικών τεχνολογικών συντελεστών µε τους συντελεστές 

εγκατάστασης του νοµού (όπου αυτοί είναι µικρότεροι της µονάδας) για τον αρχικό 

υπολογισµό των τεχνολογικών συντελεστών του νοµού.  

• Εκτίµηση της συνολικής παραγωγής του κάθε κλάδου στο νοµό, 

πολλαπλασιάζοντας τη συνολική παραγωγή του κλάδου στη χώρα µε την αναλογία 

της απασχόλησης του κλάδου στο Νοµό προς τον κλάδο στη χώρα.  

• Πολλαπλασιασµός της συνολικής παραγωγής του κάθε κλάδου στο Νοµό µε τους 

τεχνολογικούς συντελεστές του Νοµού και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργία του 

πίνακα εισροών – εκροών του Νοµού 

• Προσαρµογή (µε τροποποίηση των εξαγωγών) του πίνακα εισροών – εκροών του 

Νοµού ώστε να εξισώνονται γραµµές και στήλες στους παραγωγικούς τοµείς  

• Υπολογισµός ποσοστού κατανάλωσης στο σύνολο της γραµµής «Αποζηµιώσεις 

εργαζοµένων / Λειτουργικό πλεόνασµα και λοιποί καθαροί φόροι επί της 

παραγωγής» και διάσπαση µε το ποσοστό αυτό της γραµµής αυτής σε δύο 

γραµµές, στις «αποζηµιώσεις εργαζοµένων» και στο «λειτουργικό πλεόνασµα και 

λοιποί καθαροί φόροι επί της παραγωγής»  

• Εκ νέου υπολογισµός περιφερειακών τεχνολογικών συντελεστών µε τα νέα 

στοιχεία 

• Υπολογισµός των µερικών συντελεστών αλληλεξάρτησης σύµφωνα µε το 

παραπάνω υπόδειγµα (µε τα νοικοκυριά εξωγενή) 

• Υπολογισµός των συνολικών συντελεστών αλληλεξάρτησης σύµφωνα µε το 

παραπάνω υπόδειγµα (µε τα νοικοκυριά ενδογενή) 
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3.2.3. Αποτελέσµατα ανάλυσης εισροών - εκροών 

Η ανάλυση των κλάδων βασίζεται στην κατηγοριοποίηση NACE και είναι κατά γράµµα 

(µονοψήφια ανάλυση), ενώ για δύο κλάδους, τα προϊόντα ορυχείων και λατοµείων και 

τις µεταποιητικές δραστηριότητες υπάρχει µεγαλύτερη ανάλυση (σύνολο 30 κλάδοι).  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των κλάδων (Πίνακας 3.2.1) και 

ακολουθεί ο Πίνακας 3.2.2 µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης εισροών – εκροών για το 

Νοµό Χαλκιδικής.  

Πίνακας 3.2.1 
Κωδικοποίηση Κλάδων κατά NACE 

 
Κωδ Επεξήγηση Κλάδων 
A Προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας 
B Αλιεύµατα 
ΓΑ Ενεργειακά υλικά 
ΓB Μη ενεργειακά υλικά 
∆A Τρόφιµα –ποτά –καπνός 
∆B  Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα 
∆Γ ∆έρµα και δερµάτινα είδη 
∆∆ Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 
∆E Χαρτί και προϊόντα από χαρτί, υπηρεσίες εκδόσεων-εκτυπώσεων 
∆ΣΤ Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 
∆Ζ Χηµικές ουσίες και προϊόντα 
∆H Πλαστικές, ελαστικές ύλες και προϊόντα 
∆Θ Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά 
∆Ι Βασικά µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα 
∆K Μηχανήµατα και εξοπλισµός 
∆Λ Ηλεκτρικός εξοπλισµός και οπτικές συσκευές 
∆M Εξοπλισµός µεταφορών 
∆N Λοιπά µεταποιηµένα προϊόντα µ.α.κ. 
Ε Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό 
ΣΤ Κατασκευαστικές εργασίες 
Ζ Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εµπορίου 
H Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων 
Θ Υπηρεσίες µεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών 
Ι Υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης 
K Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επιχειρηµατικές υπηρεσίες 
Λ Υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης, άµυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης 
M Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
N Υγειονοµικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
Ξ Άλλες υπηρεσίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου, κοινωνικού και ατοµικού χαρακτήρα 
Ο Υπηρεσίες ιδιωτικών νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό 
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Πίνακας 3.2.2 

Συνολικοί Συντελεστές Αλληλεξάρτησης µεταξύ Κλάδων Νοµού Χαλκιδικής  
 

Κλάδοι 
Α Β ΓΑ Γ∆ ∆Α ∆Β ∆Γ ∆∆ ∆Ε ∆ΣΤ ∆Ζ ∆Η ∆Θ ∆Ι ∆Κ ∆Λ ∆Μ ∆Ν Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο 

Τελική 
κατανάλωση 
νοικοκυριών  

A 1,22 0,08 0,07 0,07 0,65 0,15 0,07 0,10 0,05 0,02 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,16 0,08 0,04 0,08 0,05 0,08 0,06 0,08 0,09 0,12 
B 0,00 1,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 
ΓΑ 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ΓΒ 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Α 0,09 0,09 0,09 0,08 1,20 0,07 0,09 0,07 0,06 0,03 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0,21 0,09 0,05 0,10 0,06 0,10 0,07 0,10 0,11 0,15 
∆Β 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 1,08 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
∆Γ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆∆ 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 1,04 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆ΣΤ 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 1,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 
∆Ζ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 1,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
∆Η 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Θ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
∆Ι 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 1,23 0,05 0,09 0,04 0,02 0,00 0,07 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
∆Κ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Λ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Μ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∆Ν 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 1,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 
Ε 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 1,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
ΣΤ 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 
Ζ 0,13 0,14 0,14 0,15 0,18 0,14 0,17 0,17 0,14 0,05 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 1,15 0,17 0,16 0,08 0,15 0,09 0,15 0,10 0,14 0,15 0,20 
Η 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 0,09 0,09 0,11 0,08 0,04 0,07 0,07 0,10 0,08 0,08 0,07 0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 1,12 0,14 0,07 0,15 0,08 0,15 0,10 0,15 0,16 0,21 
Θ 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,08 0,05 1,07 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 
Ι 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 1,27 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Κ 0,07 0,09 0,10 0,14 0,10 0,12 0,09 0,09 0,10 0,03 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15 0,12 0,11 0,11 1,12 0,08 0,12 0,08 0,13 0,10 0,14 
Λ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,01 0,01 0,01 0,01 0,02 
Ν 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 1,02 0,02 0,02 0,03 
Ξ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 1,14 0,03 0,04 
Ο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Αποζηµιώσεις 
εργαζοµένων 0,71 0,82 0,84 0,77 0,75 0,63 0,62 0,70 0,56 0,25 0,49 0,50 0,67 0,54 0,56 0,50 0,69 0,60 0,70 0,67 0,80 0,84 0,84 0,46 0,99 0,53 1,00 0,66 0,92 1,07 1,46 

Σύνολα 2,48 2,56 2,62 2,54 3,20 2,47 2,34 2,63 2,21 1,50 2,11 2,12 2,53 2,39 2,22 2,14 2,35 2,27 2,34 2,48 2,62 2,89 2,65 2,20 2,85 2,08 2,81 2,24 2,85 2,88 2,56 
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Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικοί συντελεστές αλληλεξάρτησης ανά 

κλάδο για το Νοµό και τη χώρα καθώς και ο συντελεστής αλληλεξάρτησης των 

αποζηµιώσεων των εργαζοµένων (και κατά αναλογία των µισθών και της 

απασχόλησης).  

Πίνακας 3.2.3 
Συντελεστές Αλληλεξάρτησης & Συντελεστές Αποζηµίωσης Εργαζοµένων (2000) 

 
Συντελεστές Αλληλεξάρτησης Κλάδοι 

Ελλάδας Νοµού Χαλκιδικής 

Κωδ Περιγραφή Συνολικός 
Συντελεστής 

Συντελεστής 
Αποζηµίωσης 
Εργαζοµένων

Συνολικός 
Συντελεστής 

Συντελεστής 
Αποζηµίωσης 
Εργαζοµένων

Α Γεωργία, θήρα και δασοκοµία 5,57 1,95 2,48 0,71
Β Αλιεύµατα 5,09 1,80 2,56 0,82
ΓΑ Ορυχεία και λατοµεία  - Ενεργειακά υλικά 5,30 1,87 2,62 0,84
ΓΒ Ορυχεία και λατοµεία - Μη Ενεργειακά υλικά 5,08 1,75 2,54 0,77
∆Α Τρόφιµα-ποτά-καπνός 6,19 1,92 3,20 0,75
∆Β Κλωστουφαντουργικές ύλες και προϊόντα 5,40 1,71 2,47 0,63
∆Γ ∆έρµα και δερµάτινα είδη 4,93 1,57 2,34 0,62
∆∆ Ξυλεία και προϊόντα ξύλου 5,17 1,66 2,63 0,70
∆Ε Χαρτοποιία, υπηρεσίες εκδόσεων-εκτυπώσεων 4,91 1,54 2,21 0,56
∆ΣΤ Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 2,61 0,67 1,50 0,25
∆Ζ Χηµικές ουσίες και προϊόντα 4,40 1,33 2,11 0,49
∆Η Πλαστικές, ελαστικές ύλες και προϊόντα 4,49 1,36 2,12 0,50
∆Θ Προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά 5,10 1,63 2,53 0,67
∆Ι Βασικά µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα 4,92 1,45 2,39 0,54
∆Κ Μηχανήµατα και εξοπλισµός 4,50 1,40 2,22 0,56
∆Λ Ηλεκτρικός εξοπλισµός και οπτικές συσκευές 4,39 1,31 2,14 0,50
∆Μ Εξοπλισµός µεταφορών 4,60 1,56 2,35 0,69
∆Ν Λοιπά µεταποιηµένα προϊόντα µ.α.κ. 5,22 1,76 2,27 0,60
Ε Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και νερό 4,60 1,57 2,34 0,70
ΣΤ Κατασκευαστικές εργασίες 4,78 1,54 2,48 0,67
Ζ Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 5,41 1,87 2,62 0,80
Η Ξενοδοχεία και εστιατόρια 5,60 1,90 2,89 0,84
Θ Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 5,28 1,86 2,65 0,84
Ι Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση 6,32 1,79 2,20 0,46

Κ 
∆ιαχείριση ακινήτων, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές 
υπηρεσίες 5,53 2,05 2,85 0,99

Λ ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και κοινωνική ασφάλιση 4,52 1,52 2,08 0,53
Μ Εκπαίδευση 5,50 2,07 2,81 1,00
Ν Υγεία και κοινωνική µέριµνα 5,18 1,88 2,24 0,66
Ξ Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες 5,59 2,00 2,85 0,92
Ο Οικιακό προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά 5,56 2,15 2,88 1,07

 
Στον παραπάνω πίνακα και διάγραµµα οι συντελεστές αλληλεξάρτησης δείχνουν το 

αποτέλεσµα που θα έχει η αύξηση της ζήτησης κατά €1 σε ένα κλάδο στη ζήτηση στο 

σύνολο της οικονοµίας (του Νοµού ή της χώρας). Ο συντελεστής αποζηµίωσης των 

εργαζοµένων δείχνει το αποτέλεσµα που θα έχει η αύξηση της ζήτησης κατά €1 σε ένα 

κλάδο στα εισοδήµατα των εργαζοµένων στο σύνολο της οικονοµίας. Σηµειώνεται ότι 
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όλοι οι συντελεστές είναι χαµηλότεροι σε επίπεδο Νοµού από ότι στη χώρα. Αυτό είναι 

αναµενόµενο καθώς µία µικρότερη οικονοµία είναι κατά κανόνα λιγότερο αυτάρκης και 

κατά συνέπεια µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης που δηµιουργείται διαχέεται σε 

εισαγωγές και όχι σε άλλους τοπικούς κλάδους.  

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συνολικός συντελεστής 

αλληλεξάρτησης ανά κλάδο για τη Χαλκιδική καθώς και το µερίδιο του κλάδου στην 

απασχόληση (απογραφή 2001) ώστε να µπορεί να συνδεθεί το πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσµα του κάθε κλάδου µε το µέγεθος του.    

 

∆ιάγραµµα 3.2.1 
 Συντελεστές Αλληλεξάρτησης & Μερίδιο Κλάδου στην Απασχόληση 
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Μερίδιο κλάδου στην απασχόληση Συντελεστής αλληλεξάρτησης
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Αναλυτικότερα, µπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

• Οι κλάδοι που δηµιουργούν τα σηµαντικότερα συνολικά πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα στη συνολική ζήτηση όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.2.3 και το 

∆ιάγραµµα 3.2.1, είναι τα τρόφιµα – ποτά – καπνός µε συνολικό πολλαπλασιαστή 

3,20, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια και εστιατορίων µε 2,89, το οικιακό προσωπικό 

σε ιδιωτικά νοικοκυριά µε 2,88, οι άλλες προσωπικές και κοινωνικές 

δραστηριότητες µε 2,85 και η διαχείριση ακινήτων, εκµίσθωση και άλλες 

επιχειρηµατικές υπηρεσίες µε 2,85.  

• Ο κλάδος τροφίµων, ποτών και καπνού έχει τον υψηλότερο συντελεστή 

αλληλεξάρτησης κυρίως λόγω των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί που 

προέρχονται από εγχώριες πηγές του κλάδου της γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

Αντίθετα οι υπόλοιποι κλάδοι της µεταποίησης εξαρτώνται πολύ περισσότερο από 

εισαγωγές πρώτων υλών και εξοπλισµού ενώ δεν είναι έντασης εργασίας. Οι δύο 

άλλοι κλάδοι της µεταποίησης στη Χαλκιδική που εµφανίζουν ικανοποιητικό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα είναι τα προϊόντα ξύλου (καθώς προµηθεύονται α’ 

ύλες από τη δασοκοµία) και τα προϊόντα από µη µεταλλικά ορυκτά (καθώς 

προµηθεύονται α’ ύλες από τα ορυχεία και µεταλλεία).   

• Με εξαίρεση τα τρόφιµα και ποτά, οι υπόλοιποι κλάδοι µε ισχυρό 

πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα αφορούν σε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο επειδή 

είναι έντασης εργασίας και απασχολούν προσωπικό το οποίο µε τη σειρά του 

καταναλώνει υπηρεσίες και προϊόντα της περιοχής.   

• Οι δύο κλάδοι µε το υψηλότερο µερίδιο στην απασχόληση (γεωργία, θήρα και 

δασοκοµία και κατασκευές) βρίσκονται σε ενδιάµεση θέση αναφορικά µε τα 

πολλαπλασιαστικά τους αποτελέσµατα (∆ιάγραµµα 3.2.1). Οι επόµενοι κλάδοι µε 

αξιόλογο ποσοστό απασχόλησης έχουν υψηλότερα πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα. Τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (4ος κλάδος σε απασχόληση και 1ος 

κλάδος σε Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία) έχουν τα δεύτερα σηµαντικότερα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα ενισχύοντας κυρίως τη γεωργία, τα τρόφιµα και 

ποτά, το εµπόριο, τη διαχείριση ακινήτων και επιχειρηµατικές υπηρεσίες και την 
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απασχόληση. Επιπλέον ο κλάδος τροφίµων και ποτών που έχει τα υψηλότερα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα είναι ο µόνος κλάδος της µεταποίησης µε 

αξιόλογη παρουσία στο Νοµό.     

• Οι κλάδοι που δηµιουργούν τα σηµαντικότερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

στα εισοδήµατα των εργαζοµένων του Νοµού (Πίνακας 3.2.3) είναι το οικιακό 

προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά, η εκπαίδευση, η διαχείριση ακινήτων, 

εκµίσθωση και επιχειρηµατικές υπηρεσίες, οι άλλες κοινωνικές και προσωπικές 

δραστηριότητες και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια.     

• Η σηµαντικότερη αλληλεξάρτηση µεταξύ διαφορετικών κλάδων (Πίνακας 3.2.2) µε 

µεγάλη απόσταση είναι η επίδραση του κλάδου τροφίµων – ποτών – καπνού στα 

προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας µε 0,65. Η επόµενη αξιοσηµείωτη 

αλληλεξάρτηση είναι ξενοδοχείων και εστιατορίων από τα τρόφιµα και ποτά µε 

0,21.  

• Οι κλάδοι µε τη σηµαντικότερη αυτοκατανάλωση (επίδραση στη ζήτηση του ίδιου 

κλάδου) είναι οι υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, τα βασικά 

µέταλλα και µεταλλικά προϊόντα και τα προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκοµίας 

(Πίνακας 3.2.2).  

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

76 

4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.  
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

4.1. Συνέντευξη µε Τοπικούς Φορείς της Χαλκιδικής 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε φορείς του 

Νοµού µε στόχο τη συλλογή των απόψεων τους για τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του Νοµού Χαλκιδικής, τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

στους οποίους µπορεί να εστιάσει στο µέλλον η Χαλκιδική και στις υποδοµές που 

απαιτούνται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξή της. Οι αρµόδιοι από τους φορείς που 

ανταποκρίθηκαν και συµµετείχαν στις συνεντεύξεις είναι οι ακόλουθοι: 

 Νοµάρχης Χαλκιδικής 

 ∆ήµαρχος Ν. Μουδανιών 

 ∆ιευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ∆ιοίκησης Ν. Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Συλλόγου Λογιστών Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Πολυγύρου 

 Πρόεδρος Επιµελητηρίου Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Camping 

 Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής (ΑΝ. ΕΤ. ΧΑ.) 

 Πρόεδρος Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, Εµπόρων, Βιοτεχνών 

Πολυγύρου & Κεντρικής Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Συλλόγου Εµπόρων Επαγγελµατιών Νέων Μουδανιών 

 Πρόεδρος Σωµατείου Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ιερισσού 

 Πρόεδρος Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Συλλόγου Εργολάβων Πολυγύρου 

 Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοτεχνών Θερµοϋδραυλικών Ν. Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Συλλόγου Πτυχιούχων Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής 

Αυτοκινήτων 

 Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βιοτεχνών Επιχειρηµατιών Χαλκιδικής 

 Πρόεδρος Αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ‘‘ΤΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ‘‘ 
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4.1.1. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του Νοµού Χαλκιδικής 

4.1.1.1. Πλεονεκτήµατα – δυνατά σηµεία 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις των τοπικών φορέων του Νοµού 

Χαλκιδικής, σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα – δυνατά σηµεία του Νοµού και η ιεράρχηση 

αυτών µε κριτήριο τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι απαντήσεις των φορέων, αναφορικά µε 

την προτεραιότητα σηµαντικότητας που έδωσαν σε προεπιλεγµένα πλεονεκτήµατα – 

δυνατά σηµεία του Νοµού Χαλκιδικής και η βαθµολογική ιεράρχηση των 

πλεονεκτηµάτων - δυνατών σηµείων. Συγκεκριµένα, παρατίθεται ο αριθµός των 

φορέων που αξιολόγησαν τα εν λόγω πλεονεκτήµατα – δυνατά σηµεία σαν το 1ο, το 2ο 

και το 3ο σηµαντικότερο από τα 13 στο σύνολο.  

 
Πίνακας 4.1.1 

Αξιολόγηση Πλεονεκτηµάτων – ∆υνατών Σηµείων του Νοµού Χαλκιδικής 

Αριθµός φορέων σε σύνολο 
18, που αξιολογούν το 
πλεονέκτηµα ως: Α/Α Πλεονέκτηµα / ∆υνατό σηµείο 
1ο 
σηµαντι
κότερο 

2ο  
σηµαντι
κότερο 

3ο  
σηµαντι
κότερο 

Ειδική 
βαθµολο
γία* 

(max 54) 

Ανηγµένη 
βαθµολο-

γία*  
(max 100) 

1 Είναι Τουριστικός Προορισµός 11 3 2 41 75,9 

2 Ο φυσικός πλούτος (καλλιεργήσιµες εκτάσεις, 
νερά, δάση, βοσκοτόπια, αλιεία) 4 2 3 19 35,2 

3 Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού (π.χ. 
θρησκευτικός, ιαµατικός, rafting, trekking, κλπ) 0 4 4 12 22,2 

4 Η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη 1 3 3 12 22,2 
5 Η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά  1 3 0 9 16,7 
6 Η επάρκεια του οδικού δικτύου 1 0 0 3 5,6 
7 Οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας 0 1 1 3 5,6 
8 Η γειτνίαση µε βαλκανικές χώρες 0 0 3 3 5,6 

9 Η οργάνωση και λειτουργία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 0 1 0 2 3,7 

10 Η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων από το 
κράτος και την ΕΕ 0 1 0 2 3,7 

11 Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός 0 0 1 1 1,9 

12 Η εύρεση καταρτισµένου –  εξειδικευµένου 
ανθρώπινου  δυναµικού 0 0 0 0 0 

13 Η επάρκεια του ακτοπλοϊκού δικτύου 0 0 0 0 0 
* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 
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Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα, το σύνολο των φορέων 

θεωρεί ότι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα – δυνατό σηµείο του Νοµού Χαλκιδικής 

αποτελεί το γεγονός ότι η περιοχή της Χαλκιδικής αποτελεί τουριστικό προορισµό, το 

οποίο λαµβάνει βαθµολογία 75,9 µε max το 100. Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων για την 

ανάπτυξη του τουρισµού είναι τα εξής: 

o Εκτεταµένη ακτογραµµή µε άφθονες και ποικιλόµορφες παραλίες  

o Εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη που επιτρέπει να συµπεριληφθεί η Χαλκιδική σε 

ολιγοήµερα τουριστικά πακέτα σε συνδυασµό µε διαµονή στη Θεσσαλονίκη. 

o Αξιόλογοι πολιτιστικοί - αρχαιολογικοί χώροι όπως: 

 Αρχαία πόλη των Σταγείρων – γενέτειρας του Αριστοτέλη 

 Αρχαία πόλη της Ολύνθου 

 Άγιον Όρος 

 Όµορφοι παλαιοί οικισµοί στην ορεινή Χαλκιδική 

 

Ένα άλλο δυνατό σηµείο του Νοµού Χαλκιδικής, το οποίο σηµειώθηκε από τους φορείς 

είναι ο φυσικός πλούτος της περιοχής και κυρίως η θάλασσα (προϋπόθεση για 

ανάπτυξη τουριστικών και αλιευτικών δραστηριοτήτων), καθώς και οι καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις (ελιές και άλλα προϊόντα). Ο φυσικός πλούτος σαν πλεονέκτηµα λαµβάνει 

βαθµολογία 35,2 µε µέγιστο το 100. 

 

Επίσης, αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Νοµού θεωρούνται οι δυνατότητες που 

δίνει η περιοχή για εναλλακτικό τουρισµό (κυρίως θρησκευτικό), λόγω του Αγίου Όρους 

και της πληθώρας µοναστηριών και εκκλησιών καθώς και η γειτνίαση του Νοµού µε τη 

Θεσσαλονίκη, γεγονός που δίνει στον κάτοικο και επιχειρηµατία της Χαλκιδικής την 

ευελιξία άµεσης πρόσβασης σε µια µεγάλη αγορά, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης. Οι 

δύο παραπάνω παράγοντες σαν πλεονεκτήµατα λαµβάνουν βαθµολογία 22,2 ο 

έκαστος, µε µέγιστο το 100. 
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4.1.1.2. Μειονεκτήµατα – δυνατά σηµεία 

Αντίστοιχα, οι φορείς κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τα σηµαντικότερα από τα 

µειονεκτήµατα – αδύνατα σηµεία του Νοµού Χαλκιδικής.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι απαντήσεις των φορέων, αναφορικά µε την 

προτεραιότητα σηµαντικότητας που έδωσαν οι φορείς σε προεπιλεγµένα 

µειονεκτήµατα / αδύνατα σηµεία του Νοµού Χαλκιδικής και η βαθµολογική ιεράρχηση 

των µειονεκτηµάτων - αδύνατων σηµείων. Συγκεκριµένα, παρατίθεται ο αριθµός των 

φορέων που αξιολόγησαν τα εν λόγω µειονεκτήµατα / αδύνατα σηµεία σαν το 1ο, το 2ο 

και το 3ο σηµαντικότερο από τα 11 συνολικά.  

 
Πίνακας 4.1.2 

Αξιολόγηση µειονεκτηµάτων - Αδύνατων Σηµείων του Νοµού Χαλκιδικής 
 

Αριθµός φορέων σε σύνολο 
18, που αξιολογούν το 
πλεονέκτηµα ως: Α/Α Μειονέκτηµα / Αδύνατο σηµείο 1ο 
σηµαντι
κότερο 

2ο 
σηµαντι
κότερο 

3ο 
σηµαντι
κότερο 

Ειδική 
βαθµολο
γία* (max 

54) 

Ανηγµένη 
βαθµολο
γία* (max 

100) 

1 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο  4 5 1 23 42,6 

2 Το υψηλό εργατικό κόστος ή έλλειψη 
εξειδικευµένου ανθρώπινου  δυναµικού 3 3 0 15 29,6 

3 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος 3 2 2 15 27,8 
4 Το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς 1 3 2 11 20,4 
5 Το ανεπαρκές ακτοπλοϊκό δίκτυο  1 3 1 10 18,5 

6 
Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από 
παραοικονοµικές δραστηριότητες (π.χ. 
τουριστικά καταλύµατα µη δηλωµένα)  

2 0 3 9 16,7 

7 Το υψηλό κόστος ή έλλειψη συγκεκριµένων 
πρώτων υλών 1 1 1 6 11,1 

8 Η υπερκορεσµένη δόµηση (έλλειψη 
χωροταξικού σχεδιασµού) 2 0 0 6 11,1 

9 Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε 
αρκετές οµοειδείς επιχειρήσεις 0 1 1 3 5,6 

10 Η απουσία ή ανεπάρκεια αναπτυξιακών 
κινήτρων εκ µέρους του κράτους ή και της ΕΕ  0 0 3 3 5,6 

11 Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 0 0 3 3 5,6 
* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του πίνακα, το ανεπαρκές οδικό δίκτυο ως 

µειονέκτηµα λαµβάνει ειδική βαθµολογία σηµαντικότητας 42,6 µε µέγιστο το 100, 
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ακολουθούν η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος µε 29,6 και 27,8 έκαστο, ενώ 20,4 λαµβάνει το περιορισµένο µέγεθος 

της τοπικής αγοράς, 18,5 η ανεπάρκεια ακτοπλοϊκής σύνδεσης και 16,7 προβλήµατα 

αθέµιτου ανταγωνισµού από παράνοµες δραστηριότητες.  

 

Η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στο ανεπαρκές οδικό δίκτυο, το οποίο λαµβάνει 

βαθµολογία 42,6 µε µέγιστο το 100, τόσο σε επίπεδο τοπικών συνδέσεων της 

Χαλκιδικής, αλλά και σε επίπεδο σύνδεσης µε τη Θεσσαλονίκη και τους γειτονικούς 

Νοµούς. 

 

Μεγάλο µειονέκτηµα αποτελεί, επίσης για τους φορείς η έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού/ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως σε επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα, 

αλλά και σε τεχνικά επαγγέλµατα (οικοδόµοι, υδραυλικοί κ.α.). Το µειονέκτηµα αυτό 

λαµβάνει βαθµολογία 29,6 µε µέγιστο το 100. 

 

Στην ίδια κλίµακα µε το προηγούµενο, λαµβάνοντας βαθµολογία 27,8 µε µέγιστο το 100 

τοποθετείται από τους φορείς το υποβαθµισµένο περιβάλλον του Νοµού, µε 

προβλήµατα που εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη υδάτινων πόρων και στην 

καταστροφή δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές.  

 

Σε µικρότερο βαθµό από τα προαναφερθέντα αποτελεί µειονέκτηµα, σύµφωνα πάντα 

µε τις απόψεις τοπικών φορέων, το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς και η 

ανεπαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση της Χαλκιδικής µε άλλους προορισµούς της Ελληνικής 

Επικράτειας, τα οποία λαµβάνουν βαθµολογία 20,4 και 18,5 αντίστοιχα. 

 

4.1.2. Προοπτικές ανάπτυξης κλάδων Νοµού Χαλκιδικής  

Στα πλαίσια της έρευνας παρατέθηκε η γνώµη των τοπικών φορέων του Νοµού 

Χαλκιδικής για τα περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζουν διάφοροι κλάδοι 

δραστηριότητας του Νοµού.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αξιολόγηση της προοπτικής ανάπτυξης 

που παρουσιάζουν κύριοι κλάδοι δραστηριότητας του Νοµού Χαλκιδικής και έγινε από 

τους τοπικούς φορείς. 

Πίνακας 4.1.3 
Αξιολόγηση Προοπτικών Ανάπτυξης Κλάδων ∆ραστηριότητας του Νοµού 

Χαλκιδικής 

A/A Κλάδος δραστηριότητας 
Ειδική 

βαθµολογία* 
(max 80) 

Ανηγµένη 
βαθµολο-

γία* 
 (max 100) 

1 Εναλλακτικός Τουρισµός (θρησκευτικός, ιαµατικός, rafting, 
trekking, κλπ) 74 93 

2 Χειµερινός Τουρισµός 69 86 
3 Συνεδριακός Τουρισµός 69 86 

4 Εκπαίδευση (π.χ. σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα 
κλπ)                                                                                                67 84 

5 Υγεία και κοινωνική µέριµνα                                                           65 81 
6 Πληροφορική, Έρευνα και ανάπτυξη                                              65 81 
7 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες              65 81 
8 Μεταφορές και λιµάνια  65 81 
9 Εστιατόρια                                                                                       64 80 
10 Θερινός Τουρισµός 64 80 
11 Εµπόριο  63 79 
12 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών  61 76 
13 Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος 58 73 
14 Γεωργία 58 73 
15 Ιχθυοκαλλιέργειες 58 73 
16 Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες)                                   57 71 
17 ∆ασοκοµία 56 70 
18 Αλιεία 56 70 
19 Οικοδοµική δραστηριότητα 56 70 
20 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 55 69 
21 Τηλεπικοινωνίες 52 65 
22 Κτηνοτροφία 49 61 

23 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά (πχ 
γύψος, γυαλί, κεραµική, σκυρόδεµα) 43 54 

24 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα 
και τα είδη εξοπλισµού                                                                    42 53 

25 Ορυχεία και λατοµεία                                                                      40 50 
26 Λοιπές βιοµηχανίες 39 49 

27 Κατασκευή µηχανηµάτων, οργάνων και ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού  33 41 

28 Παραγωγή χηµικών ουσιών, προϊόντων και πλαστικών                 23 29 
* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 
Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του πίνακα, ο τουριστικός κλάδος είναι αυτός, ο 

οποίος θεωρείται ότι έχει τις µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στο Νοµό. Η 
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µεγαλύτερη έµφαση για ανάπτυξη από τους περισσότερους τοπικούς φορείς δίνεται 

στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού και κυρίως στο θρησκευτικό. Αναφέρθηκε από 

αρκετούς ότι το Άγιο Όρος θα πρέπει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την 

προσέλκυση θρησκευτικών τουριστών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Στην 

κατεύθυνση ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισµού συνηγορεί και η ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού µοναστηριών και εκκλησιών που υπάρχουν στο Νοµό Χαλκιδικής. 

 

Επίσης, τόσο ο συνεδριακός τουρισµός, όσο και ο χειµερινός είναι δύο κλάδοι µε 

µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, σύµφωνα µε τους τοπικούς φορείς. Η προοπτική 

ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισµού ενισχύεται από την ύπαρξη οργανωµένων 

ξενοδοχειακών µονάδων, οι οποίες είτε ήδη διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές, είτε 

θεωρείται ότι πρέπει να τις αναπτύξουν. Επιπρόσθετα, τόσο οι φυσικές οµορφιές της 

περιοχής, όσο και η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη είναι δύο παράγοντες που 

συνηγορούν στην ανάπτυξη των δύο παραπάνω µορφών τουρισµού. 

 

Ένας άλλος κλάδος που θεωρείται ότι έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης είναι η 

εκπαίδευση. Η έλλειψη κατάλληλων υποδοµών για την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και η ανυπαρξία υποδοµών τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

Οι κλάδοι που έπονται των προαναφερθέντων, σε αξιολόγηση προοπτικών ανάπτυξης 

είναι η υγεία και η κοινωνική µέριµνα, η πληροφορική – έρευνα και ανάπτυξη, οι 

µεταφορές – λιµάνια και οι ψυχαγωγικές – πολιτιστικές δραστηριότητες. 

 

4.1.3. Υποδοµές 

4.1.3.1. Τοµείς ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας του Νοµού 
Χαλκιδικής και παρεµβάσεις  

Στα πλαίσια της διερεύνησης των γενικότερων συνθηκών λειτουργίας και κοινωνικής 

ευηµερίας του Νοµού Χαλκιδικής, αξιολογήθηκαν µε σειρά σηµαντικότητας εννέα τοµείς 

παρέµβασης, µε κριτήριο την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής 
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του Νοµού. Οι εννέα αυτοί τοµείς αφορούν: συγκοινωνιακό δίκτυο, επιχειρηµατικότητα 

και ανταγωνιστικότητα, ψηφιακή σύγκλιση, περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη, 

απασχόληση, δηµόσια διοίκηση, πολιτισµό, υγεία και εκπαίδευση. Η αξιολόγηση της 

σηµαντικότητας για παρεµβάσεις που έδωσαν οι φορείς στους παραπάνω τοµείς 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 4.1.4 

Αξιολόγηση προτεραιότητας τοµέων ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και 
ποιότητας του Νοµού Χαλκιδικής για παρεµβάσεις 

 
Αριθµός φορέων σε σύνολο 18, που αξιολογούν τον τοµέα 

παρέµβασης ως: 
 

Α/Α Τοµέας 1ο 
σηµα-
ντικό-
τερο 

2ο 
σηµα-
ντικό-
τερο 

3ο 
σηµα
ντικό
τερο 

4ο 
σηµα-
ντικό-
τερο 

5ο 
σηµα-
ντικό-
τερο 

6ο  
σηµα-
ντικό-
τερο 

7ο  
σηµα-
ντικό-
τερο 

8ο  
σηµα-
ντικό-
τερο 

9ο 
σηµα-
ντικό-
τερο 

Ειδική 
βαθµο
λογία* 
(max 
153) 

Ανηγ-
µένη 
βαθµο-
λογία* 
(max 
100) 

1 Υγεία 3 3 7 1 1 1 0 1 0 117 76,5 

2 
Περιβάλλον 
και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

7 3 2 0 0 1 4 0 0 117 76,5 

3 Συγκοινωνιακό
∆ίκτυο 4 2 3 3 1 2 1 1 0 109 71,2 

4 Εκπαίδευση 2 2 3 5 1 2 1 0 1 102 66,7 

5 

Επιχειρηµατικ
ότητα και 

Ανταγωνιστικό
τητα 

1 2 0 2 3 2 3 3 1 76 49,7 

6 Απασχόληση 0 3 1 1 2 3 1 4 2 72 47,1 

7 ∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 0 0 1 3 4 3 0 5 1 68 44,4 

8 Πολιτισµός 0 1 0 1 4 3 2 1 5 59 38,6 

9 Ψηφιακή 
Σύγκλιση 0 1 0 1 1 0 5 2 7 45 29,4 

* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 

Υγεία 

 
Η υγεία είναι ο τοµέας, ο οποίος αξιολογείται ως ο σηµαντικότερος σε παρεµβάσεις 

που απαιτούνται να γίνουν για τη βελτίωσή του. Το νοσοκοµείο Πολυγύρου επαρκεί για 

να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, αλλά παρουσιάζει ελλείψεις σε υποδοµές 

εξοπλισµού και λιγότερο σε απασχολούµενο προσωπικό. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η 
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δηµιουργία εντατικής µονάδας θεραπείας που δε διαθέτει το Νοσοκοµείο. Σηµείο 

αναφοράς αποτελούν τα υφιστάµενα κέντρα υγείας του Νοµού Χαλκιδικής. 

Σηµειώνεται, ότι η διάρθρωση του συστήµατος υγείας του Νοµού περιλαµβάνει τη 

λειτουργία 8 κέντρων υγείας στις ακόλουθες περιοχές: Άγιος Νικόλαος, Άγιο Όρος, 

Καλλικράτεια, Κασσανδρεία, Ν. Μαρµαράς, Ν. Μουδανιά, Νικήτη και Παλαιοχώρι. Το 

συντριπτικό ποσοστό των φορέων θεωρεί ότι τα κέντρα αυτά παρουσιάζουν µεγάλη 

ανεπάρκεια σε υπαλληλικό προσωπικό και γιατρούς, ενώ είναι ικανοποιητική η 

υλικοτεχνική τους υποδοµή – επάρκεια σε απαιτούµενο εξοπλισµό. 

 

Μεταξύ των µεµονωµένων προτάσεων των φορέων για τη βελτίωση των υποδοµών 

υγείας στο Νοµό, αξίζει να αναφερθούν τα ακόλουθα:  

 

• Κρίνεται αναγκαία η λειτουργία περισσότερων ασθενοφόρων - µονάδων του 

Ε.Κ.Α.Β. για την εξυπηρέτηση περιστατικών. 

• Προτείνεται η δηµιουργία µονάδας εντατικής θεραπείας στο Νοσοκοµείο 

Πολυγύρου.  

• Προτείνεται η θεσµοθέτηση του οικογενειακού γιατρού, όπως είχε στο παρελθόν 

εξαγγελθεί από κυβερνητικά στελέχη.  

• Κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία νοσοκοµείου στη Νότια Χαλκιδική, λόγω 

σηµαντικής απόστασης από το Νοσοκοµείου Πολυγύρου.  

• Κρίνεται αναγκαία η παρουσία γιατρού και άµεσης βοήθειας στη βιοµηχανική 

περιοχή της Χαλκιδικής.     

   

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
Ο τοµέας του περιβάλλοντος θεωρείται εξίσου σηµαντικός και χρήζει παρεµβάσεων, 

σύµφωνα µε τη γνώµη των τοπικών φορέων. Η πλειονότητα εστιάζεται στην έλλειψη 

υδάτινων πόρων, η οποία συνεχώς εντείνεται µε το πέρασµα του χρόνου ενισχυόµενη 

από τις ευρύτερες κλιµατολογικές αλλαγές, καθώς και στο µείζον θέµα της προστασίας 

των δασών από τις πυρκαγιές. Επίσης, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην άναρχη 

διαχείριση των αστικών απορριµµάτων, σχετικά µε τον τρόπο απόθεσής τους.  
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Οι φορείς θεωρούν επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας δικτύων διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων, µε συγκέντρωση των επιφανειακών υδάτων και εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα. Υπήρξε µνεία από αρκετούς φορείς για την αξιοποίηση ποταµών 

της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα του Χαβρία ποταµού στην Ορµύλια, αλλά αναφέρθηκαν και 

ο Ολύνθιος ποταµός στην Όλυνθο, ο ποταµός στα Πετρένια (Μεγάλη Παναγιά) και ο 

Τριπόταµος στο Νέο Μαρµαρά. Η δηµιουργία φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών στα 

σηµεία αυτά,  θα εµπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα και θα µειώσει το πρόβληµα της 

έλλειψης υδάτινων πόρων. 

 

Σε θέµατα που αφορούν διαχείριση και διάθεση απορριµµάτων, πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η µόνη χωµατερή (Χ.Υ.Τ.Α.) που λειτουργεί στο Νοµό είναι αυτή της Κασσανδρείας, 

η οποία, όµως, επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σε απορρίµµατα µόνο της περιοχής. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι να έχουν µετατραπεί σε ανεξέλεγκτες χωµατερές διάφορα 

σηµεία της Χαλκιδικής, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό της Ιερισσού. Αυτή τη 

στιγµή εκτιµάται ότι στο Νοµό λειτουργούν περί τις 70 ανεξέλεγκτες χωµατερές σε δάση 

και ορεινούς όγκους του Νοµού. Οι συνέπειες λειτουργίας τους είναι καταστροφικές για 

το περιβάλλον, κυρίως για τον υδροφόρο ορίζοντα, εντείνοντας το πρόβληµα της 

έλλειψης υδάτινων πόρων για πόση και γεωργική εκµετάλλευση, αλλά και για την 

ατµόσφαιρα, αυξάνοντας το επίπεδο των εκπεµπόµενων ρύπων. 

 

Επίσης, τονίστηκε από το σύνολο σχεδόν των φορέων η ανάγκη δηµιουργίας νέων 

οργανωµένων χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει 

να τονιστεί ότι έχει ήδη δηµιουργηθεί ένας νέος Χ.Υ.Τ.Α. στον Πολύγυρο, ο οποίος δεν 

έχει ξεκινήσει να λειτουργεί, λόγω µη παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, αλλά και 

µη προσβασιµότητας από τον κεντρικό δρόµο που διέρχεται από την περιοχή. 

Αντίστοιχος Χ.Υ.Τ.Α. έχει δηµιουργηθεί και στο ∆ήµο Ανθεµούντας, παραµένοντας 

επίσης σε αδράνεια. Επιπρόσθετα, σχεδιάζονται δύο επιπλέον Χ.Υ.Τ.Α. στη Σιθωνία 

και στην Αρναία, χωρίς να είναι γνωστό αν και πότε θα υλοποιηθεί η δηµιουργία τους. 

 

Επίσης, αρκετοί φορείς αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας του δασικού πλούτου 

της Χαλκιδικής, επηρεασµένοι και από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ορισµένες προτάσεις 
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που διατυπώθηκαν επί αυτού είναι α) η θεσµοθέτηση µε παγίωση νόµου της 

δενδροφύτευσης απευθείας µετά από πυρκαγιά, β) καµπάνιες ενηµέρωσης προς τους 

πολίτες για την αναγκαιότητα προστασίας των δασών και την ευαισθητοποίησή τους 

και γ) πληρέστερη οργάνωση της προστασίας των δασών. 

 

Επιπρόσθετα, υπήρξαν προτάσεις για ανακύκλωση αστικών απορριµµάτων και για την 

τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης, µε διαχωρισµό των προς 

ανακύκλωση απορριπτόµενων υλικών, καθώς και προτάσεις για τη δηµιουργία 

βιολογικών καθαρισµών λυµάτων. 

 

Κάποιες µεµονωµένες προτάσεις που έγιναν αφορούν τη σύσταση επιτροπών ελέγχου 

ρύπανσης των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής (και ιδιαίτερα έλεγχος για τα απόβλητα 

ελαιοτριβείων), την υλοποίηση υπογειοποιηµένων αρδεύσεων µε σύγχρονες µεθόδους 

για τους αγρότες προς ελαχιστοποίηση των απωλειών χρησιµοποιούµενου νερού, 

αξιοποίηση των αστικών απορριµµάτων για την παραγωγή ενέργειας, δηµιουργία 

ανεξάρτητης υπηρεσίας αστυνόµευσης περιβάλλοντος και περιορισµός της 

δυνατότητας ανεξέλεγκτης ορύχευσης των βουνών.  

 

Συγκοινωνιακό δίκτυο 

 

Μεγάλο βάρος δίνεται και στον τοµέα του συγκοινωνιακού δικτύου, για το οποίο και 

προτείνονται κάποιες παρεµβάσεις βελτίωσής του.  

 

Το σύνολο των φορέων αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης του οδικού δικτύου που 

ενώνει τη Θεσσαλονίκη µε τη Χαλκιδική, αλλά και του εσωτερικού δικτύου σύνδεσης 

των περιοχών της Χαλκιδικής µεταξύ τους. Τονίζεται η ανάγκη διάνοιξης των δρόµων 

και δευτερευόντως η βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώµατος, κυρίως εντός του 

Νοµού. 

 

Επίσης, αρκετοί φορείς τόνισαν την ανάγκη επέκτασης του δικτύου αστικών 

συγκοινωνιών του Νοµού, µε τη δηµιουργία νέων εσωτερικών συνδέσεων περιοχών 

της Χαλκιδικής. 
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Μεµονωµένες προτάσεις που έγιναν αφορούν την επιτάγχυνση των υλοποιούµενων 

οδικών έργων στους άξονες Μουδανιά – Σιθωνία, Γαλάτιστα – Θέρµη και Ν. Μουδανιά 

– Κασσάνδρα, τη σύνδεση της Χαλκιδικής µε την Εγνατία Οδό και τη δηµιουργία 

άµεσης οδικής σύνδεσης της Κασσάνδρας µε την Ιερισσό και τη χερσόνησο του Άθω 

(Ουρανούπολη). 

 

Εκπαίδευση 

 
Οι υποδοµές των υπαρχουσών σχολικών µονάδων (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση) είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο επαρκείς (αριθµός µαθητών / αίθουσα), 

σύµφωνα µε τους περισσότερους φορείς. Επίσης, τονίστηκε από ορισµένους φορείς η 

αναγκαιότητα εφαρµογής συστηµάτων αξιολόγησης των καθηγητών και του τρόπου 

διδασκαλίας τους. 

 

Κάποιες επιπλέον µεµονωµένες προτάσεις που έγιναν αφορούν στη δηµιουργία 

περισσότερων νηπιαγωγείων, τη δηµιουργία τεχνικών σχολών εκπαίδευσης, τη 

δηµιουργία περισσότερων βρεφονηπιακών σταθµών, τη φύλαξη των υπαρχόντων 

σχολικών κτιρίων, τη µέριµνα για την ασφαλή µετακίνηση µαθητών από το σπίτι στο 

σχολείο µε τη χρήση δηµοτικών µεταφορικών µέσων, καθώς και την εκπαίδευση των 

ιδιοκτητών τουριστικών καταλυµάτων στην υποδοχή και εξυπηρέτηση των τουριστών – 

επισκεπτών. 

 

Επίσης αναφορικά µε την ανώτατη εκπαίδευση, στην πόλη των Νέων Μουδανιών 

λειτουργεί το Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο υπάγεται στο 

Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης αλλά επισηµάνθηκε από αρκετούς φορείς η ανάγκη ίδρυσης 

περισσότερων τµηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τεχνολογικής κατεύθυνσης και 

υπήρξαν µεµονωµένες προτάσεις για την ίδρυση σχολής τουριστικών επαγγελµάτων, 

λόγω της λειτουργίας µεγάλου αριθµού ξενοδοχειακών µονάδων στην περιοχή και 

Τµήµατος ∆ασολογίας. 

 

Επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα 
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Η Χαλκιδική είναι ένας τόπος µε ποικίλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό στην κατανοµή τους καταλαµβάνει το εµπόριο και ακολουθούν οι 

υπηρεσίες, ο τουρισµός και η βιοµηχανία. 

 

Για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, αρκετοί φορείς τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης κινήτρων 

επιχειρηµατικότητας, µε την θέσπιση περισσότερων αναπτυξιακών προγραµµάτων, 

κυρίως για εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων. Επίσης, στάθηκαν στο φαινόµενο της 

έντονης γραφειοκρατίας που παρατηρείται, τόσο στην εφαρµογή των υφιστάµενων 

επιχορηγούµενων προγραµµάτων, όσο και σε διαδικασίες που σχετίζονται µε τη 

λειτουργία υφιστάµενων και νέων επιχειρήσεων, όπως έκδοση απαιτούµενων αδειών 

κ.λ.π. Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, και η 

καλύτερη οργάνωση των δηµοσίων φορέων, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία σε αυτές. 

 

Επιπρόσθετα, έγιναν κάποιες µεµονωµένες προτάσεις από φορείς, όπως: η 

καταπολέµηση λειτουργίας παράνοµων επιχειρήσεων, τουριστικών και εµπορικών µε 

εντατικότερους ελέγχους και αξιοκρατική εφαρµογή των νόµων, πληρέστερη και 

αµεσότερη ενηµέρωση  προς τις επιχειρήσεις για αναπτυξιακά προγράµµατα, κίνητρα 

επιχορήγησης µε έµφαση στα τοπικά προϊόντα (λάδι – ελιά, µέλι, δασοκοµία) και 

βιολογικά προϊόντα, η ανάγκη χωροθέτησης των ΒΕΠΕ Λακώµατος και Μουδανιών και 

η θεσµοθέτηση κινήτρων για τη δηµιουργία διαµετακοµιστικών κέντρων και κεντρικών 

αγορών. 

Απασχόληση 

 
Ο τουρισµός είναι ένας κλάδος δραστηριότητας που απασχολεί το µεγαλύτερο 

ποσοστό εργαζοµένων στο Νοµό Χαλκιδικής. Στον κλάδο αυτόν ωστόσο, παρατηρείται 

έντονη εποχικότητα, καθώς κατά τους χειµερινούς µήνες, η τουριστική κίνηση 

παρουσιάζει ραγδαία µείωση, µε αποτέλεσµα την αναπόφευκτη µείωση του 

απασχολούµενου προσωπικού. Στο φαινόµενο αυτό στάθηκαν ορισµένοι από τους 
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τοπικούς φορείς, τονίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης του χειµερινού τουρισµού και των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα. 

 

Τονίστηκε, επίσης, από µερικούς φορείς ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις 

επιχειρήσεις για πρόσληψη και απασχόληση εργαζοµένου προσωπικού που θα 

προέρχεται από τη Χαλκιδική, ακόµη και υποχρεώνοντας µε κάποιο τρόπο τις 

επιχειρήσεις στην κατεύθυνση αυτή. 

 

Μια κοινή άποψη που κατατέθηκε από κάποιους φορείς είναι ότι υπάρχει προσφορά 

εργασίας σε επαγγέλµατα χειρωνακτικής και τεχνικής φύσεως, τα οποία απορρίπτονται 

από τους περισσότερους νέους. Το φαινόµενο αυτό είναι θέµα νοοτροπίας που έχει 

αφοµοιωθεί στους νέους, οι οποίοι πολλές φορές περιφρονούν επιδεικτικά τέτοιου 

είδους εργασίες. Στο σηµείο αυτό, τονίστηκε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι 

εµφύσησης µιας διαφορετικής νοοτροπίας στους νέους, αναφορικά µε τη στάση τους 

απέναντι σε τεχνικής και χειρωνακτικής φύσης εργασίες. 

 

Επίσης, προτάθηκε από µερίδα φορέων η δηµιουργία οργανωµένης βάσης 

απασχόλησης, µέσω του διαδικτύου, η οποία θα υποβοηθά τόσο την εύρεση εργασίας 

από την πλευρά των ανέργων, όσο και την εξεύρεση προσωπικού από την πλευρά των 

επιχειρήσεων. 

 

Κάποιοι από τους φορείς τόνισαν την προβληµατική κατάσταση που επικρατεί µε το 

µεγάλο αριθµό οικονοµικών µεταναστών, οι οποίοι κατοικούν, κυρίως στα Ν. 

Μουδανιά. Σηµαντικό ποσοστό αυτών βρίσκονται παράνοµα στην Ελλάδα και κατά 

συνέπεια εργάζονται ανασφάλιστοι, δηµιουργώντας µια αναστάτωση στις ισορροπίες 

της αγοράς εργασίας της περιοχής. Προτείνεται από τους φορείς η προώθηση των 

απαιτούµενων νοµικών και θεσµικών διεργασιών και διαδικασιών ένταξης και 

ενσωµάτωσης των µεταναστών ούτως ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή αφοµοίωση τους 

στον κοινωνικό ιστό της περιοχής. 

 

Επίσης, οι περισσότεροι των φορέων τόνισαν την ανάγκη δηµιουργίας κινήτρων για την 

απασχόληση των γυναικών και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.  
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Τέλος, µεµονωµένες προτάσεις φορέων που έγιναν αφορούν: τη δηµιουργία 

οργανωµένων εγκαταστάσεων γκολφ για την προσέλκυση τουρισµού υψηλών 

εισοδηµατικών στρωµάτων, η οποία θα ενισχύσει την απασχόληση, όπως και η 

εκµετάλλευση του φυσικού κάλλους της Χαλκιδικής, µε τη δηµιουργία περιπατητικών 

διαδροµών σε δάση και ορεινές περιοχές και η οργάνωση σεµιναρίων και 

προγραµµάτων εξειδίκευσης τεχνιτών σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆. 

 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 
Σχετικά µε τη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Χαλκιδικής, το σύνολο των 

φορέων πρότεινε την καλύτερη οργάνωση και µηχανοργάνωση των υπηρεσιών της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε αφοµοίωση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής.  

 

Επίσης, κάποιοι από τους φορείς τόνισαν το γεγονός, ότι αρκετοί εργαζόµενοι στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν έχουν την απαιτούµενη κατάρτιση και τις γνώσεις, ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Στο σηµείο αυτό, τόνισαν τη σηµασία της 

διαφάνειας στις διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων απασχόλησης της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και της άρσης του κοµµατισµού µε πλήρη επιβολή αξιοκρατικών 

διαδικασιών. 

 

Σηµαντικός επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και του πολίτη 

θεωρείται  ο περιορισµός της γραφειοκρατίας, που επικρατεί στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 

όπως έχει ήδη προαναφερθεί. 

 

Υπήρξαν κάποιες αναφορές από φορείς σχετικά µε την αναγκαιότητα πίεσης για την 

εξασφάλιση µεγαλύτερων κονδυλίων για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις του Νοµού από την 

κεντρική διοίκηση του κράτους. 

 

Ανάµεσα στις πολλές µεµονωµένες προτάσεις που έγιναν αξίζει να αναφερθούν οι 

κάτωθι: Να υπάρχει τήρηση ωραρίου από τους υπαλλήλους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Να γίνεται αυστηρός έλεγχος σε υπαλλήλους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την εξάλειψη 
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φαινοµένων άσκησης παράλληλων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων από αυτούς. Να 

καθιερωθούν συνθήκες µόνιµου διαλόγου επιχειρήσεων µε τους φορείς της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. Να υπάρχει καλύτερη συνεργασία 1ου και 2ου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Νοµαρχία και ∆ήµοι). Να γίνεται καταγραφή των αναγκών των πολιτών των τοπικών 

κοινωνιών της Χαλκιδικής. Να υπάρχει χρηστή διαχείριση των κονδυλίων από την 

πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση. 

 

Πολιτισµός 

 
Η Χαλκιδική διαθέτει αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Η 

πλειονότητα των φορέων τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία της ανάδειξης της κληρονοµιάς 

αυτής. Στα πλαίσια αυτά, έγιναν κάποιες προτάσεις από τους τοπικούς φορείς, όπως: 

Έρευνα και συγκέντρωση στοιχείων για την καταγραφή του πολιτιστικού πλούτου, 

συνοδευόµενη από την έκδοση συγγραµµάτων, χαρτών και σύντοµων οδηγών 

ιστορίας. Συµµετοχή σε εκθέσεις (πανελλήνιες και διεθνείς) για την ανάδειξη των 

αρχαιολογικών και θρησκευτικών µνηµείων του τόπου.  

 

Στην κατεύθυνση αυτή, προτάθηκε επίσης, η δηµιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων 

πολιτιστικών µνηµείων, περιπατητικών διαδροµών της Χαλκιδικής και συναφών µε τον 

πολιτισµό δραστηριοτήτων διαµέσου του διαδικτύου, ώστε να υπάρχει άµεση 

προσβασιµότητα σε αυτές, από ανθρώπους όλου του κόσµου. Επίσης, προτάθηκε η 

ίδρυση ενός κέντρου πληροφόρησης - πολιτισµού Χαλκιδικής σε κοµβικό σηµείο, κατά 

την είσοδο στο Νοµό, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους διερχόµενους επισκέπτες 

- τουρίστες, να λαµβάνουν πληροφόρηση σχετικά µε τα µέρη που µπορούν να 

επισκεφτούν.  

 

Μεταξύ των φορέων, υπήρξαν κάποιοι που τόνισαν τη σηµασία των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται τους καλοκαιρινούς µήνες, σε περιοχές της 

Χαλκιδικής.  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο νοµό Χαλκιδικής διεξάγονται πολλά 

ενδιαφέροντα πολιτιστικά φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού: 
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• Το φεστιβάλ της Αθύτου συµπεριλαµβάνει σειρά εκδηλώσεων, όπως θεατρικές 

παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλίες και παραστάσεις θεάτρου σκιών.  

• Το φεστιβάλ της Κασσάνδρας, το οποίο λαµβάνει χώρα στη Σίβηρη στο 

αµφιθέατρο του χωριού, παρουσιάζει παραστάσεις καλλιτεχνών απ' όλο τον 

κόσµο.  

• Το φεστιβάλ της Σάνης διοργανώνεται κάθε χρόνο, στην περιοχή του Sani 

Beach Holiday Resort, µε παραστάσεις µουσικής, ζωγραφικής, γλυπτικής και 

άλλων εικαστικών τεχνών, από όλο τον κόσµο. 

• Επίσης, διεξάγονται, το φεστιβάλ κρασιού στο Πόρτο Καρράς, το πανηγύρι του 

Αγίου Μάµα, το φεστιβάλ γευσιγνωσίας στην Άθυτο και άλλες µικρότερες, αλλά 

σηµαντικού πολιτιστικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όπως εµποροπανηγύρεις, 

κυρίως κατά την περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου κ.α. 

 

Μεµονωµένες προτάσεις φορέων σχετικά µε τις πραγµατοποιούµενες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις είναι: α) Να υπάρχει καλύτερη οργάνωση στο χρόνο υλοποίησης των 

διαφόρων φεστιβάλ ώστε να µην πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετικές 

περιοχές, β) να πραγµατοποιούνται ακόµη περισσότερες εκδηλώσεις και σε άλλες 

περιοχές που δεν έχουν θεσπίσει ανάλογες, γ) να αναβαθµιστεί ο χαρακτήρας κάποιων 

εκδηλώσεων, µε  την ποιοτική αναβάθµισή τους. 

 

Κάποιες άλλες µεµονωµένες  προτάσεις που αφορούν τον πολιτισµό και έγιναν από 

τους τοπικούς φορείς αφορούν: Ίδρυση νέων µουσείων και επαναφορά των ευρηµάτων 

του σπηλαίου Πετραλώνων στο µουσείο των Πετραλώνων, µε ταυτόχρονη µεταβίβαση 

των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης του σπηλαίου από την εταιρεία που το διαχειρίζεται 

στο ∆ήµο. Καθιέρωση της επισκεψιµότητας των µουσείων της Χαλκιδικής σε 24ωρη 

βάση. Κίνητρα για την αξιοποίηση παραδοσιακών χώρων (παλιοί νερόµυλοι, 

παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αρχαιολογικοί τάφοι) και την αναπαλαίωση παλιών 

οικισµών στον ορεινό όγκο της Χαλκιδικής. Περισσότερες αρχαιολογικές ανασκαφές. 

∆ηµιουργία θεµατικών πάρκων. Αναστήλωση αρχαιολογικών µνηµείων (Στάγυρα, 

Όλυνθος, Ποτίδαια, Άθυτος). 
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Ψηφιακή σύγκλιση 

 
Στον τοµέα της ψηφιακής σύγκλισης, υπάρχει η γενική παραδοχή, ότι µεγάλο ποσοστό 

επιχειρήσεων υστερεί σηµαντικά σε εφαρµογή νέων µεθόδων και εργαλείων ψηφιακής 

τεχνολογίας και internet. Οι τοπικοί φορείς στο σύνολό τους θεωρούν επιτακτική την 

ανάγκη επιµόρφωσης, τόσο των εργαζοµένων, όσο και των ίδιων των επιχειρηµατιών 

στον τοµέα αυτό, µε τη βοήθεια επιχορηγούµενων επιµορφωτικών σεµιναρίων. 
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4.2. Έρευνα σε Επιχειρήσεις 

4.2.1. Στοιχεία  Έρευνας 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε έρευνα µε στόχο τη διερεύνηση 

των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό 

Χαλκιδικής και των απόψεων τους για τα προβλήµατα και τις προοπτικές της περιοχής 

και των κλάδων στους οποίους εντάσσονται.  

 

Ειδικότερα, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 200 επιχειρήσεων µε έδρα το Νοµό 

Χαλκιδικής, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που έχουν. Προκειµένου να επιτευχθεί η 

βέλτιστη αντιπροσώπευση της επιχειρηµατικότητας του Νοµού, η κατανοµή του 

δείγµατος ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή, πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε 

στοιχεία που προήλθαν από το µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ. Σταθµίζοντας τον 

καταγεγραµµένο αριθµό των επιχειρήσεων ανά τοµέα δραστηριότητας, στο δείγµα 

συγκαταλεχθήκαν, 29 βιοµηχανίες (14,6%), 63 εµπορικές επιχειρήσεις (31,5%), 58 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (29%) και 50 τουριστικές επιχειρήσεις (25%).  

 

Στο παράρτηµα παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που στάλθηκε στις επιχειρήσεις, 

ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας.  

 

4.2.2. Αποτελέσµατα έρευνας σε επιχειρήσεις  

4.2.2.1. Στόχοι και προοπτικές των επιχειρήσεων 

Τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την προσδοκία για την πορεία των πωλήσεων των 

επιχειρήσεων του δείγµατος για το έτος 2008 δίδονται στον παρακάτω πίνακα και το 

αντίστοιχο διάγραµµα. 
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Πίνακας 4.2.1 
Προσδοκίες Πορείας Πωλήσεων  για το Έτος 2008 στο Νοµό Χαλκιδικής 

 

Πορεία Πωλήσεων Βιοµηχανία Εµπόριο Υπηρεσίες Τουρισµός Σύνολο
Στάσιµες 48% 35% 22% 28% 32%

Μειωµένες 10% 37% 40% 26% 31%

Αυξηµένες 38% 19% 31% 32% 29%

∆εν γνωρίζω 3% 10% 7% 14% 9%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100%

 
 

∆ιάγραµµα 4.2.1 
Προσδοκίες Πορείας Πωλήσεων για το Έτος 2008 στο Νοµό Χαλκιδικής 

 

 
Από τον παραπάνω πίνακα και διάγραµµα προκύπτει ότι στο σύνολο των 

επιχειρήσεων το 32% εκτιµά ότι το ύψος των πωλήσεων του θα παραµείνει στάσιµο για 

το 2008, ενώ το  31% ότι θα µειωθούν και το 29% ότι θα αυξηθούν. Αναλυτικότερα και 

ανά κλάδο: 

 

• Στη βιοµηχανία, το 48% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι οι πωλήσεις – για το 

σύνολο του έτους 2008 – θα παραµείνουν στάσιµες και το 10% πιστεύει ότι θα 

µειωθούν. 
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• Στο εµπόριο, το 37% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι πωλήσεις θα είναι 

µειωµένες και το 35% ότι θα είναι στάσιµες. 

 

• Στις υπηρεσίες, το 40% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι πωλήσεις θα είναι 

µειωµένες και το 22% ότι θα είναι στάσιµες 

 

• Στον τουρισµό, το 32% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι πωλήσεις θα είναι 

αυξηµένες και το 28% ότι θα είναι µειωµένες. 

 

Τα αποτελέσµατα αναφορικά µε τις εκτιµήσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος για την 

απασχόληση  για το έτος 2009 δίδονται στον παρακάτω πίνακα και διάγραµµα. 

  
Πίνακας 4.2.2 

Εκτίµηση Απασχόλησης για το Έτος 2009 στο Νοµό Χαλκιδικής 
Αριθµός Εργαζοµένων Βιοµηχανία Εµπόριο Υπηρεσίες Τουρισµός Σύνολο

Στάσιµος 48% 63% 60% 42% 55%

Αυξηµένος 28% 16% 28% 34% 26%

Μειωµένος 7% 10% 10% 14% 11%

∆εν γνωρίζω 17% 11% 2% 10% 9%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100%

 
∆ιάγραµµα 4.2.2 

Εκτίµηση Απασχόλησης για το Έτος 2009 στο Νοµό Χαλκιδικής 
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Από τον παραπάνω πίνακα και διάγραµµα προκύπτει ότι στο σύνολο των 

επιχειρήσεων το 55% εκτιµά ότι ο αριθµός του προσωπικού  θα είναι  στάσιµος για το 

2009,  το  26% ότι θα αυξήσει το προσωπικό του κατά το ίδιο έτος ενώ το 11% ότι θα 

το µειώσει. Αναλυτικότερα και ανά κλάδο: 

 

• Στη βιοµηχανία, το 48% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι η απασχόληση στην 

επιχείρηση του θα παραµείνει στάσιµη, το 28% ότι θα αυξηθεί, ενώ το 7% ότι θα 

µειωθεί. 

 

• Στο εµπόριο, το 63% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι η απασχόληση στην 

επιχείρηση του θα παραµείνει στάσιµη το 16% ότι θα αυξηθεί, ενώ το 10% ότι 

θα µειωθεί. 

 

• Στις υπηρεσίες, το 60% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι η απασχόληση στην 

επιχείρηση του θα παραµείνει στάσιµη, το 28% ότι θα αυξηθεί, ενώ το 10% ότι 

θα µειωθεί. 

 

• Στον τουρισµό, το 42% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι οι απασχόληση στην 

επιχείρηση του θα παραµείνει στάσιµη, το 34% ότι θα αυξηθεί, ενώ ένα 14% ότι 

θα µειωθεί. 
 

Τα αποτελέσµατα αναφορικά µε την πρόθεση  των επιχειρήσεων του δείγµατος για την 

υλοποίηση επενδύσεων  για τα προσεχή δύο έτη δίδονται στον παρακάτω πίνακα 

διάγραµµα. 
 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

98 

Πίνακας 4.2.3 
Εκτίµηση Υλοποίησης Επενδύσεων για τα Έτη 2008 - 2009 στο Νοµό Χαλκιδικής 

 Νέες Επενδύσεις Βιοµηχανία Εµπόριο Υπηρεσίες Τουρισµός Σύνολο

Αυξηµένες 38% 27% 33% 38% 33%

Στάσιµες 28% 40% 31% 30% 33%

Μειωµένες 14% 13% 19% 24% 18%

∆εν γνωρίζω 21% 21% 17% 8% 17%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100%

 

∆ιάγραµµα 4.2.3 
Εκτίµηση Υλοποίησης Επενδύσεων για τα Έτη 2008 - 2009 στο Νοµό Χαλκιδικής 

 
Από τα στοιχεία  του παραπάνω πίνακα και διαγράµµατος προκύπτει ότι στο σύνολο 

των επιχειρήσεων το 33% εκτιµά ότι οι επενδύσεις θα είναι αυξηµένες για τα επόµενα 

δύο έτη ενώ ένα άλλο 33% εκτιµά ότι θα είναι στάσιµες. Αναλυτικότερα και ανά κλάδο. 
 

• Στη βιοµηχανία, το 38% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι οι επενδύσεις θα είναι 

αυξηµένες για τα επόµενα δύο έτη, ενώ το 28% ότι θα είναι στάσιµες. 

 

• Στο εµπόριο, το 27% των επιχειρήσεων εκτιµά ότι οι επενδύσεις θα είναι 

αυξηµένες για τα επόµενα δύο έτη, ενώ το 40% ότι θα είναι στάσιµες. 
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• Στις υπηρεσίες, το 33% των επιχειρήσεων να εκτιµά ότι οι επενδύσεις θα είναι 

αυξηµένες για τα επόµενα δύο έτη, ενώ το 31% ότι θα είναι στάσιµες. 

 

• Στον τουρισµό, το 38% των επιχειρήσεων να εκτιµά ότι οι επενδύσεις θα είναι 

αυξηµένες για τα επόµενα δύο έτη, ενώ το 30% ότι θα είναι στάσιµες. Τέλος το 

24% πιστεύει ότι οι επενδύσεις θα είναι µειωµένες. 
 

Αναφορικά  µε τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων του 

δείγµατος έχουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 
Πίνακας 4.2.4 

Προτεραιότητες - Στόχοι των Επιχειρήσεων του Νοµού για τα Επόµενα Χρόνια (α) 
 

Α.Α. Στρατηγική Προτεραιότητα 
1ος  

Στόχος 
2ος  

Στόχος 
3ος  

Στόχος

1 Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών 42% 15% 7%

2 Η επέκταση των εγκαταστάσεων µε την ίδια δραστηριότητα 11% 10% 3%

3 
Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω βελτίωσης του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης (εξειδικευµένο  
προσωπικό) 

9% 7% 7%

4 
Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων και προς 
άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας 

9% 5% 6%

5 
Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων προς τις 
βαλκανικές χώρες 

8% 2% 2%

6 
Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω επενδύσεων σε νέες 
τεχνολογίες 

7% 13% 8%

7 
Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω αναδιάρθρωσης της 
λειτουργίας  

6% 12% 5%

8 Η επέκταση σε άλλες δραστηριότητες 5% 11% 7%

- Άλλη προτεραιότητα / στόχος  6% 1% 3%

 

Με βάση τα παραπάνω στο σύνολο των επιχειρήσεων, τον πρώτο στόχο στην 

πλειοψηφία του δείγµατος αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / 

υπηρεσιών µε ποσοστό 42% ως πρώτη προτεραιότητα. Σηµαντικούς επίσης στόχους, 
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που δηλώνονται σαν πρώτη προτεραιότητα,  αποτελούν η επέκταση των 

εγκαταστάσεων στην ίδια δραστηριότητα (11%),  η αύξηση της παραγωγικότητας (9%) 

και η ανάπτυξη των πωλήσεων σε άλλες περιοχές της επικράτειας (9%). 

 

Στον παρακάτω πίνακα επιχειρείται η στάθµιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του 

δείγµατος µε τη χρήση ειδικής βαθµολόγησης (Ο τρόπος υπολογισµού των 

συντελεστών στάθµισης – Ειδική και Ανηγµένη Βαθµολόγηση – καθώς και οι σχετικές 

παραδοχές, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 2).  

 
Πίνακας 4.2.5 

Προτεραιότητες - Στόχοι των Επιχειρήσεων του Νοµού για τα Επόµενα Χρόνια  (β) 
 

Α.Α. Στρατηγική Προτεραιότητα 
1ος 

Στόχος 
2ος 

Στόχος 
3ος 

Στόχος 

Ειδική 
Βαθµολ.* 

(max. 600) 

Ανηγµένη 
Βαθµολ.* 

(max. 100)

1 
Η βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων / υπηρεσιών 

81 30 13 316 53

2 
 

Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω 
επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 

14 25 16 108 18

3 

Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω 
βελτίωσης του ανθρωπίνου κεφαλαίου 
της επιχείρησης (εξειδικευµένο 
προσωπικό) 

21 20 5 108 18

4 
Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω 
αναδιάρθρωσης της λειτουργίας  

12 24 10 94 16

5 Η επέκταση των εγκαταστάσεων µε 
την ίδια δραστηριότητα 

17 14 14 93 16

6 Η επέκταση σε άλλες δραστηριότητες 9 22 13 84 14

7 
Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης 
των πωλήσεων και προς άλλες 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας 

17 10 12 83 14

8 
Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης 
των πωλήσεων προς τις βαλκανικές 
χώρες 

15 4 4 57 10

- Άλλη προτεραιότητα / στόχος  9 1 5 34 6
* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

101 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, µε βάση τη στάθµιση της 

σηµαντικότητας-προτεραιότητας, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων είναι, µε 

µεγάλη διαφορά, η βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος. 

Σηµαντικούς επίσης στόχους αποτελούν η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω 

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω βελτίωσης 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου της επιχείρησης.   

 

4.2.2.2. Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα του Νοµού Χαλκιδικής 

Αναφορικά µε την άποψη των επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήµατα που τους 

προσφέρει η οικονοµική δραστηριοποίηση τους στο νοµό Χαλκιδικής, τα βασικότερα 

είναι: 

 
Πίνακας 4.2.6 

Πλεονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής (α) 
Σηµαντικότητα 

A.A. 
Πλεονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση στο Ν. 
Χαλκιδικής 1ο 2ο  3ο 

1 Είναι τουριστικός προορισµός 41,0% 14,5% 7,0%

2 Η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη 20,0% 25,0% 18,5%

3 Ο φυσικός πλούτος  10,0% 2,0% 6,5%

4 Οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας 9,0% 19,0% 6,0%

5 Η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων από το κράτος και την ΕΕ 5,0% 2,5% 7,0%

6 Η εύρεση καταρτισµένου - εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού 2,5% 0,5% 5,0%

7 Η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά 1,5% 1,5% 1,0%

8 Η επάρκεια του οδικού δικτύου 1,5% 4,5% 3,5%

9 Η γειτνίαση µε βαλκανικές χώρες 1,5% 6,0% 13,0%

10 Η επάρκεια του ακτοπλοϊκού δικτύου 0,5% 0,5% 1,5%

11 Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός 0,5% 2,0% 2,5%

12 Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού 0,5% 6,5% 1,5%

13 Η οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 0,0% 4,5% 6,0%

14 Άλλο πλεονέκτηµα 3,0% 0,0% 0,0%

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν Απαντώ 3,5% 11,0% 21,0%



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

102 

  

• Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα (Α) που προσφέρει ο Νοµός Χαλκιδικής, 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εκπροσώπων των επιχειρήσεων του 

δείγµατος, και σε ποσοστό 41% του δείγµατος  (82 επιχειρηµατίες από τους 

200), αποτελεί το γεγονός ότι ο νοµός είναι Τουριστικός Προορισµός.  

• Επίσης πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα αποτελούν, η γειτνίαση µε τη 

Θεσσαλονίκη, οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας και ο φυσικός πλούτος. 

 

Επίσης, µε βάση τις παραδοχές για τη στάθµιση του δείγµατος που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούµενη ενότητα προκύπτει ο εξής πίνακας: 
 

Πίνακας 4.2.7 
Πλεονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής (β) 

Σηµαντικότητα Βαθµολογία 
A.A. 

Πλεονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση 
στο Ν. Χαλκιδικής 1ο 2ο 3ο 

Ειδική 
Max: 
600 

Ανηγµ.
Max: 
100 

1 Είναι τουριστικός προορισµός 82 29 14 318 53

2 Η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη 40 50 37 257 43

3 Οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας 18 38 12 142 24

4 Ο φυσικός πλούτος  20 4 13 81 14

5 Η γειτνίαση µε βαλκανικές χώρες 3 12 26 59 10

6 
Η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων από το κράτος και την 

ΕΕ 
10 5 14 54 9

7 Η επάρκεια του οδικού δικτύου 3 9 7 34 6

8 Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού 1 13 3 32 5

9 Η οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 0 9 12 30 5

10 Η εύρεση καταρτισµένου - εξειδικευµένου ανθρ. δυναµικού 5 1 10 27 5

11 Άλλο πλεονέκτηµα 6 0 0 18 3

12 Η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά 3 3 2 17 3

13 Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός 1 4 5 16 3

14 Η επάρκεια του ακτοπλοϊκού δικτύου 1 1 3 8 1

- ∆Γ/∆Α 7 22 42 107 18

* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 
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Αναφορικά µε την άποψη των επιχειρήσεων για τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα που 

αντιµετωπίζουν στο νοµό Χαλκιδικής, και που αποτελούν τροχοπέδη για την 

επιχειρηµατική τους δράση, τα βασικότερα είναι: 
 

Πίνακας 4.2.8 
Μειονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής (α) 

 

Σηµαντικότητα Α.Α. 
Μειονεκτήµατα από την Οικονοµική 
∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής 1ο 2ο 3ο 

1 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο 22,5% 18,5% 8,5%

2 Το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς 21,5% 14,0% 8,0%

3 
Το υψηλό Εργατικό Κόστος ή έλλειψη εξειδικευµένου 

ανθρώπινου δυναµικού 
16,0% 11,0% 10,0%

4 
Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε αρκετές 

οµοειδείς επιχειρήσεις 
9,0% 11,5% 8,0%

5 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος 6,5% 3,5% 4,0%

6 Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 6,0% 6,5% 8,5%

7 
Η απουσία ή ανεπάρκεια αναπτυξιακών κινήτρων εκ 

µέρους του κράτους ή και της ΕΕ 
4,5% 6,0% 9,5%

8 
Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από 

παραοικονοµικές δραστηριότητες 
4,5% 9,0% 12,5%

9 
Το υψηλό κόστος ή έλλειψη συγκεκριµένων πρώτων 

υλών 
3,5% 8,0% 2,5%

10 Άλλο µειονέκτηµα (προσδιορίστε) 2,0% 1,5% 1,5%

11 Το ανεπαρκές ακτοπλοϊκό δίκτυο 1,5% 1,5% 1,5%

12 Η υπερκορεσµένη δόµηση 0,0% 2,5% 9,0%

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν Απαντώ 2,5% 6,5% 16,5%

 

• Από τον προηγούµενο πίνακα, συνάγεται ότι τα δύο πιο σηµαντικά 

µειονεκτήµατα (Α), που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Ν. Χαλκιδικής, είναι 

α) το ανεπαρκές οδικό δίκτυο και β) το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής 

αγοράς. 
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• Επίσης σηµαντικά µειονεκτήµατα αποτελούν:  

o Το υψηλό Εργατικό Κόστος / Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού 

o Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε αρκετές οµοειδείς επιχειρήσεις 

o Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

o Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

Επίσης, µε βάση τις παραδοχές για τη στάθµιση του δείγµατος που παρουσιάστηκαν 

στην προηγούµενη ενότητα, προκύπτει ο εξής πίνακας: 
 

Πίνακας 4.2.9 
Μειονεκτήµατα από την Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής (β) 

Σηµαντικότητα Βαθµολογία 
A.A. 

Μειονεκτήµατα από την Οικονοµική 
∆ραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής 

1ο 2ο  3ο Ειδική 
Max: 
600 

Ανηγµ.
Max: 
100 

1 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο 45 37 17 226 38

2 Το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς 43 28 16 201 34

3 
Το υψηλό Εργατικό Κόστος ή έλλειψη εξειδικευµένου 
ανθρώπινου δυναµικού 

32 22 20 160 27

4 
Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε αρκετές 
οµοειδείς επιχειρήσεις 

18 23 16 116 19

5 
Η απουσία ή ανεπάρκεια αναπτυξιακών κινήτρων εκ 
µέρους του κράτους ή και της ΕΕ 

9 18 25 88 15

6 Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 12 13 17 79 13

7 
Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από 
παραοικονοµικές δραστηριότητες 

9 12 19 70 12

8 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος 13 7 8 61 10

9 Το υψηλό κόστος ή έλλειψη συγκεκριµένων α΄ υλών 7 16 5 58 10

10 Η υπερκορεσµένη δόµηση 0 5 18 28 5

11 Άλλο µειονέκτηµα (προσδιορίστε) 4 3 3 21 4

12 Το ανεπαρκές ακτοπλοϊκό δίκτυο 3 3 3 18 3

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν Απαντώ 5 13 33 74 12
* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 
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Μερικά επιπλέον προβλήµατα που εντοπίσθηκαν από τους επιχειρηµατίες και 

αναφέρθηκαν κατά την έρευνα (ενδεικτικά) είναι τα εξής: 

• Έλλειψη Ρευστότητας / Οικονοµική Στενότητα / Κόστος ∆ανεισµού / Φορολογία 

• Ανεπαρκή Θεσµικά και Νοµοθετικά πλαίσια 

• Αναποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση / Γραφειοκρατία / ∆ιαπλοκή 

• Μικρή Εποχικότητα της Τουριστικής Περιόδου 

• Έλλειψη Τουριστικής Συνείδησης 

• Συρρίκνωση Αγροτικής Παραγωγής (σε ορισµένες περιοχές) 

• Έλλειψη Περιβαλλοντικής Συνείδησης / Α.Π.Ε. /  Ανακύκλωσης / Χ.Υ.Τ.Α. 

• Ψηφιακός Αναλφαβητισµός / Ανεπαρκής κάλυψη ADSL 

• Έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασµού 

• Έλλειψη προκαθορισµένων κριτηρίων εισόδου και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 

σε επιµέρους κορεσµένους κλάδους 

• Ανεπαρκείς Έλεγχοι Επιχειρήσεων (από ΕΟΤ, Υγειονοµικές Αρχές κλπ.) 

• Λανθασµένη διάθεση πόρων για τον Τουρισµό 

• Ανεπαρκής κάλυψη από Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΚΤΕΛ, Ταξί) κυρίως το 

καλοκαίρι 

• Προβλήµατα ανεπάρκειας υδροδότησης 

• Ανυπαρξία πεζοδροµίων / φωτισµού δρόµων σε τουριστικές περιοχές 

• Έλλειψη µαρίνων, γηπέδων γκολφ, θεµατικών πάρκων 

• Προβλήµατα Καθαρισµού Ακτών / ανεξέλεγκτες χωµατερές 

• Τα all-inclusive τουριστικά πακέτα 

• Χαµηλής εισοδηµατικής τάξης τουρίστες (από ανατολ. Ευρώπη, Βαλκάνια)  

• Ανεπαρκής προβολή / διαφήµιση του Νοµού 

• Έλλειψη συµπράξεων, κοινών δράσεων και προσπαθειών τοπικών φορέων-

τοπικής αυτοδιοίκησης-επιχειρηµατιών-κατοίκων για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων 

• Άνιση ανάπτυξη ορεινών-πεδινών τµηµάτων του Νοµού 

• Αναποτελεσµατική προβολή, αξιοποίηση και εκµετάλλευση του πολιτιστικού και 

φυσικού πλούτου της περιοχής 
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• Προβλέψεις για µείωση του ∆ιεθνούς Τουριστικού Ρεύµατος κατά το προσεχές 

έτος λόγω της ∆ιεθνούς Οικονοµικής Κρίσης 

• Σκληρό Ευρώ – Οικονοµικότεροι Μεσογειακοί Τουριστικοί Προορισµοί 

• Έλλειψη στοιχειωδών υποδοµών στο (µοναδικό θεσµοθετηµένο της Χαλκιδικής) 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώµατος. 

• Έλλειψη ∆ικτύων Αποχέτευσης / Βιολογικού Καθαρισµού σε πολλές περιοχές. 
 

4.2.2.3. Προοπτικές Ανάπτυξης της Επιχειρηµατικότητας – Τοµείς Παρέµβασης 

Οι κλάδοι οι οποίοι εκτιµάται ότι έχουν σηµαντικά περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης 

στη Χαλκιδική τα επόµενα έτη, κατά τους επιχειρηµατίες του δείγµατος, µε σειρά 

κατάταξης, συγκλίνουν στους εξής: 

 

1. Τουρισµός (Θερινός, Χειµερινός, Αγροτουρισµός, Εναλλακτικός, Μαρίνες) ο 

οποίος µάλιστα τοποθετείται πρώτος και µε σηµαντική διαφορά από τους 

υπόλοιπους κλάδους. 

2. Κατασκευές (κυρίως παραθεριστικών κατοικιών και έργων υποδοµής) 

3. Πρωτογενής Τοµέας Παραγωγής [Γεωργία (µε έµφαση στις ελιές), Αλιεία, 

Κτηνοτροφία] 

4. Μεταποίηση (µε έµφαση στα Είδη ∆ιατροφής) 

5. Εµπόριο 

6. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

7. Υπηρεσίες 
 

Επίσης, οι επιχειρηµατίες του Νοµού στα πλαίσια της έρευνας ερωτήθηκαν για τους 

τοµείς στους οποίους πρέπει να δοθεί βαρύτητα προκειµένου να επισπευσθεί η 

οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει µε σειρά 

προτεραιότητας τους τοµείς που θα πρέπει να ενισχυθούν οι υποδοµές του νοµού, 

βάσει των απόψεων των επιχειρήσεων του νοµού. 
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Πίνακας 4.2.10 
Τοµείς των οποίων οι υποδοµές πρέπει να ενισχυθούν (α) 

 

Σειρά προτεραιότητας Τοµέων 
A.A. 

Τοµείς (που πρέπει να ενισχυθούν οι 
υποδοµές) 1ος 2ος  3ος 

1 Οδικά δίκτυα 35,0% 21,0% 16,0%

2 Εκπαίδευση 18,5% 11,5% 12,0%

3 Υγεία 11,5% 21,5% 15,5%

4 Βιολογικός Καθαρισµός 11,0% 13,0% 12,5%

5 Αρδευτικά Έργα 6,5% 6,0% 5,5%

6 Βιοµηχανικά & τεχνολογικά πάρκα 6,0% 4,0% 9,5%

7 
∆ίκτυα παροχής τεχνικών και οικονοµικών 

πληροφοριών και συµβουλών 
3,5% 3,5% 8,0%

8 Λιµενικές εγκαταστάσεις 2,5% 7,0% 7,0%

9 Αεροδρόµια 1,5% 2,5% 2,5%

10 Ενέργεια 1,5% 1,5% 2,0%

11 Τηλεπικοινωνίες 1,0% 4,0% 2,5%

12 Άλλος τοµέας (αναφέρατε) 0,5% 1,0% 1,5%

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν Απαντώ 1,0% 3,5% 5,5%

 

Συνεπώς ο πλέον σηµαντικός τοµέας, στον οποίο πρέπει να ενισχυθούν οι υποδοµές είναι τα 

οδικά δίκτυα. Έπονται η Εκπαίδευση, η υγεία και οι Βιολογικοί Καθαρισµοί ενώ οι υπόλοιποι 

τοµείς ακολουθούν µε χαµηλότερα ποσοστά.  

 

Επίσης, µε βάση τις παραδοχές για τη στάθµιση του δείγµατος που παρουσιάζονται 

στο παράρτηµα 2, προκύπτει η εξής σειρά κατάταξης: 
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Πίνακας 4.2.11 
Τοµείς των οποίων οι υποδοµές πρέπει να ενισχυθούν (β) 

 

Σηµαντικότητα Βαθµολογία 
A.A. 

Τοµείς (που πρέπει να ενισχυθούν οι 
υποδοµές) 1ος 2ος 3ος 

Ειδική 
Max: 
600 

Ανηγµ.
Max: 
100 

1 Οδικά δίκτυα 70 42 32 226 38

2 Υγεία 23 43 31 201 34

3 Εκπαίδευση 37 23 24 160 27

4 Βιολογικός Καθαρισµός 22 26 25 116 19

5 Αρδευτικά Έργα 13 12 11 88 15

6 Βιοµηχανικά & τεχνολογικά πάρκα 12 8 19 79 13

7 Λιµενικές εγκαταστάσεις 5 14 14 70 12

8 
∆ίκτυα παροχής τεχνικών και οικονοµικών 

πληροφοριών και συµβουλών 
7 7 16 61 10

9 Τηλεπικοινωνίες 2 8 5 58 10

10 Αεροδρόµια 3 5 5 28 5

11 Ενέργεια 3 3 4 21 4

12 Άλλος τοµέας  1 2 3 18 3

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν απαντώ 2 7 11 74 12

* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 

Εξάγεται συνεπώς το συµπέρασµα, ότι πρωταρχικός τοµέας, αναφορικά µε την 

αναγκαιότητα βελτίωσης των υποδοµών αποτελούν τα Οδικά ∆ίκτυα, ακολουθούν οι 

τοµείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της δηµιουργίας βιολογικών καθαρισµών, ενώ οι 

υπόλοιποι τοµείς έπονται µε χαµηλότερες βαθµολογήσεις. 

 

Σχετικά µε το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο, οι κυριότεροι παράγοντες που θα οδηγούσαν 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε τις απόψεις των 

επιχειρηµατιών του δείγµατος παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 4.2.12 

Παράγοντες που επηρεάζουν Θετικά την Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας (α) 
 

Σηµαντικότητα 
Α.Α. 

Παράγοντες που Επηρεάζουν Θετικά την Ανάπτυξη της  
Επιχειρηµατικής ∆ράσης 1ος 2ος  3ος 

1 Η χαµηλή φορολογία και τα φορολογικά κίνητρα 41,5% 10,5% 6,5%

2 Κανένας 22,0% 1,5% 0,5%

3 Η επαρξής ανάπτυξη των υποδοµών 12,0% 19,5% 15,5%

4 Η αποτελεσµατική λειτουργία του δηµόσιου τοµέα γενικά 9,5% 14,0% 14,5%

5 

Οι επιτυχείς παρεµβάσεις από το κράτος και η στήριξη των 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε γειτονικές 

βαλκανικές χώρες 
5,5% 10,0% 10,5%

6 
Η στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας των επιχειρήσεων από 

κρατικούς φορείς 4,0% 8,0% 4,5%

7 Άλλος Παράγοντας (προσδιορίστε) 0,5% 1,5% 0,5%

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν απαντώ 5,0% 35,0% 47,5%

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο σηµαντικότερος µε διαφορά παράγοντας, 

που κατά την κρίση των επιχειρηµατιών συµβάλει θετικά στην ανάπτυξη της 

Επιχειρηµατικής ∆ράσης στο Νοµό (αλλά και γενικότερα), είναι η χαµηλή φορολογία και 

η ύπαρξη φορολογικών κινήτρων. 

 

Επίσης, µε βάση τις παραδοχές για τη στάθµιση του δείγµατος που παρουσιάζονται 

στο Παράρτηµα 2, προκύπτει η σειρά κατάταξης όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.2.13 
Παράγοντες που επηρεάζουν Θετικά την Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας (β) 

 

Παράγοντες Βαθµολογία 
A.A. 

Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης: 1ος 2ος 3ος 

Ειδική 
(max.: 
600) 

Ανηγµ. 
(max.:   
100) 

1 Η χαµηλή φορολογία και τα φορολογικά κίνητρα 83 21 13 304 51

2 Η επαρκής ανάπτυξη των υποδοµών 24 39 31 181 30

3 Η αποτελεσµατική λειτουργία του δηµόσιου τοµέα γενικά 19 28 29 142 24

4 Κανένας 44 3 1 139 23

5 
Οι επιτυχείς παρεµβάσεις από το κράτος και η στήριξη των 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε 

γειτονικές βαλκανικές χώρες 
11 20 21 94 16

6 
Η στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας των επιχειρήσεων 

από κρατικούς φορείς 8 16 9 65 11

7 Άλλος Παράγοντας (προσδιορίστε) 1 3 1 10 2

- ∆εν Γνωρίζω / ∆εν απαντώ 10 70 95 265 44

* Ο τρόπος υπολογισµού της βαθµολογίας αναλύεται στο παράρτηµα 2 

 

Ο παραπάνω πίνακας καταδεικνύει την ύπαρξη φορολογικών κινήτρων και τη χαµηλή 

φορολόγηση ως τον πλέον σηµαντικότερο παράγοντα για την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής δράσης. Στη δεύτερη και τη τρίτη θέση ακολουθούν η επαρκής 

ανάπτυξη των υποδοµών και η γενικά εύρυθµη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα 

αντίστοιχα.  
 

4.2.2.4. Συµβολή τους Επιµελητηρίου Χαλκιδικής στην Ανάπτυξη της 

Επιχειρηµατικότητας 

Σχετικά µε τη µέχρι σήµερα συµβολή του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής στην 

Επιχειρηµατικότητα του νοµού οι απόψεις των επιχειρήσεων διαφαίνονται από τους 

παρακάτω πίνακες και διαγράµµατα: 
 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

111 

Πίνακας 4.2.14 
Βαθµός Ικανοποίησης από τις Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής 

Βαθµός Ικανοποίησης από τις υπηρεσίες 
του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής 

Καθόλου
Όχι και 
τόσο 

Αρκετά Πολύ ∆Γ/∆Α

Συµβολή στην προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων του Νοµού 11% 21% 25% 13% 31%

Ενίσχυση συνεργασιών και δικτύωση µεταξύ των 

επιχειρήσεων του Νοµού 20% 17% 14% 4% 46%

Ενηµέρωση σε θεσµικά θέµατα (Ασφαλιστικά, 

εργασιακά, ισχύουσες διατάξεις του κλάδου σας) 14% 19% 22% 7% 39%

Ενηµέρωση σε αναπτυξιακά - επιδοτούµενα 

προγράµµατα 14% 17% 24% 12% 35%

Παροχή στατιστικών στοιχείων και στοιχείων του 

κλάδου σας 26% 14% 15% 5% 41%

Άµεση ανταπόκριση στην ενηµέρωση και παροχή 

στοιχείων και πληροφοριών 20% 13% 18% 13% 38%

Οργάνωση ή συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, 

σχετικά µε προϊόντα ή υπηρεσίες του κλάδου σας 15% 16% 19% 14% 37%

Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του 

Επιµελητηρίου 8% 11% 22% 13% 47%

 

Αναφορικά µε την ικανοποίηση των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το 

Επιµελητήριο Χαλκιδικής, από τον παραπάνω πίνακα εξάγεται το συµπέρασµα ότι σχετικά 

υψηλότερους βαθµούς ικανοποίησης συγκεντρώνουν οι δραστηριότητες του επιµελητηρίου που 

αφορούν τα εξής: 

• Το επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του Επιµελητήριου 

• Οργάνωση και Συµµετοχή σε κλαδικές ηµερίδες, εκθέσεις σχετικά µε προϊόντα ή 

υπηρεσίες, και 

• Τη Συµβολή στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων του νοµού. 

 

Από την άλλη πλευρά χαµηλότερα επίπεδα ικανοποίησης αφορούν την παροχή κλαδικών 

στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών, την ενίσχυση συνεργασιών και δικτύωση των 

επιχειρήσεων του νοµού και τον χρόνο ανταπόκρισης για θέµατα ενηµέρωσης και παροχής 

στοιχείων και πληροφοριών. 
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∆ιάγραµµα 4.2.4 
Ικανοποίηση από το Συνολικό Έργο του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής 

Βαθµός Ικανοποίησης από το Συνολικό Έργο του 
Επιµελητηρίου Χαλκιδικής

Καθόλου
7% όχι και τόσο

15%

πολύ
11%

∆Γ/∆Α
33%

Αρκετά
34%

 
 

Αναφορικά µε το βαθµό ικανοποίησης από το συνολικό έργο του επιµελητηρίου 

Χαλκιδικής, οι θετικές απαντήσεις (αρκετά και πολύ ικανοποιηµένοι) υπερτερούν από 

τις αρνητικές (καθόλου, όχι και τόσο). Ειδικότερα, οι επιχειρηµατίες δηλώνουν αρκετά 

Ικανοποιηµένοι σε ποσοστό 34%, όχι και τόσο σε ποσοστό 15%, πολύ ικανοποιηµένοι 

σε ποσοστό 11% και καθόλου ικανοποιηµένοι σε ποσοστό 7%. Επίσης περίπου µία 

στις τρεις επιχειρήσεις απάντησε ότι ∆εν Γνωρίζει / ∆εν Απαντά (αφορά κυρίως 

νεοϊδρυθείσες και µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις). 

 

Περαιτέρω, οι απόψεις των ερωτηθέντων για τον µελλοντικό στρατηγικό 

προσανατολισµό του  Επιµελητήριου, συνοψίζονται στα εξής: 

• Περισσότερη και πληρέστερη ενηµέρωση τόσο για το σύνολο των θεµάτων που 

αφορούν τους επιχειρηµατίες του νοµού (Θεσµικά Θέµατα, Επιδοτούµενα 

Προγράµµατα, Τρόποι Χρηµατοδότησης κλπ.), όσο και για τα επιµέρους θέµατα 

και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διάφορες επιχειρήσεις του νοµού ανά 

Τοµέα και Κλάδο. 
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• Υποστήριξη κατά την υλοποίηση νέων επενδύσεων / επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών. 

• ∆ιαρκής Επικοινωνία µε τα µέλη  

• Περισσότερες έρευνες άποψης (αγοράς) για τον εντοπισµό των προβληµάτων 

και διερεύνηση των τρόπων επίλυσης τους 

• ∆ια βίου µάθηση: Επιµόρφωση Μελών, Σεµινάρια Επιχειρηµατικότητας, 

Ηµερίδες κ.ά. 

• Ολοκληρωµένη προβολή Τουριστικού Προορισµού σε εσωτερικό και εξωτερικό 

• Προβολή Προϊόντων του Ν. Χαλκιδικής 

• Αξιοκρατία / Ίση µεταχείριση των επιχειρήσεων / πλήρης και έγκαιρη 

ενηµέρωση προς όλους 

• ∆ηµοσίευση Ετήσιου Οικονοµικού Απολογισµού του Επιµελητηρίου και του 

τρόπου διαχείρισης των πόρων του 

• Άσκηση Πίεσης προς τους ∆ηµόσιους Φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κλπ.) για την υλοποίηση ζωτικών έργων 

υποδοµής 

• Προβολή Τοπικής Αγοράς – Εσωτερίκευση διαφυγόντων κερδών 

• Καλύτερη δικτύωση του επιχειρηµατικού κόσµου του νοµού για Ανταλλαγή 

απόψεων, δηµιουργία Συνεργιών και εκµετάλλευση ευκαιριών στη βάση του 

αµοιβαίου οφέλους. 

• Παροχή – πρόσβαση σε επιχειρηµατικά στατιστικά στοιχεία / κλαδικές µελέτες 

• Συµβουλευτική Καθοδήγηση / Επιχειρηµατικός και νοµικός Σύµβουλος 

• ∆ηµιουργία Παραρτήµατος του Επιµελητηρίου στα Νέα Μουδανιά 

• Συνεργασία µε άλλα επιµελητήρια της χώρας και των Βαλκανίων 

• Βελτίωση του επιπέδου οργάνωσης, στελέχωσης και εξυπηρέτησης του 

Επιµελητήριου 

• Ανάληψη Πρωτοβουλίας για διεξαγωγή ηµερίδας / συζήτησης για τη διερεύνηση 

ύπαρξης επιχειρηµατικών ευκαιριών από εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας 
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• Εκπόνηση Ολοκληρωµένου Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη 

βελτίωση του τουριστικού προφίλ του Νοµού, την αύξηση του όγκου και τη 

βελτίωση της ποιότητας των τουριστών. 

• Υποστήριξη στην εύρεση εποχιακού προσωπικού 

• Στήριξη των προσπαθειών της Β. Χαλκιδικής για την ανάπτυξη του Χειµερινού, 

Εναλλακτικού Τουρισµού και του Αγροτουρισµού. Ένταξη όλων των ορεινών 

περιοχών του νοµού σε προγράµµατα LEADER. 

• Αναβάθµιση, εµπλουτισµός και συνεχής ανανέωση του περιεχοµένου της 

Ιστοσελίδας του Επιµελητηρίου, ώστε να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση / 

ενηµέρωση και να καταστεί διαδραστική, (online δηµοσκοπήσεις κλπ.) 

• Να συµπεριληφθούν στα µέλη του Επιµελητηρίου και τα ξενοδοχεία 
 

4.2.2.5. Ανάλυση Στοιχείων Απασχόλησης Εταιρειών ∆είγµατος 

Στην ενότητα αυτή δίδονται τα στατιστικά στοιχεία του δείγµατος που αφορούν α) 

επίπεδο εκπαίδευσης των συµπεριληφθέντων στο δείγµα επιχειρήσεων, β) ∆ήµο 

προέλευσης/κατοικίας εργαζόµενων, γ) αριθµό µόνιµου και εποχιακού προσωπικού και 

δ) ποσοστό χρήσης Η/Υ. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανοµή των απασχολούµενων ανά επίπεδο 

εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, οι επιχειρήσεις του 

εξεταζόµενου δείγµατος απασχολούν κατά µέσο όρο 11 άτοµα, εκ των οποίων το 16% 

είναι πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 68% δευτεροβάθµιας και το 15% τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

Πίνακας 4.2.15 
Απασχολούµενοι ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο απασχολούµενων ανά επιχείρηση 11 

Απόφ. ∆ηµοτικού 16% 

Απόφ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 68% 

Απόφ. Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 15% 

Εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν Η/Υ 19% 
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Στο σύνολο των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων του δείγµατος (2.135 θέσεις 

εργασίας), το 58,5%  αυτών αφορά σε µόνιµες θέσεις απασχόλησης (1.250 θέσεις), 

ενώ το 41,5% των συνολικών θέσεων εργασίας αφορά σε εποχιακές θέσεις 

απασχόλησης (885 θέσεις). Σηµειώνεται ότι λόγω της τουριστικής φυσιογνωµίας του Ν. 

Χαλκιδικής, η συντριπτική πλειοψηφία των εποχιακών θέσεων εργασίας (89%) 

σχετίζεται άµεσα µε τον κλάδο του τουρισµού. 

 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι πολύ σηµαντικό ποσοστό των θέσεων 

εργασίας των επιχειρήσεων του δείγµατος, τόσο αναφορικά µε τις µόνιµες όσο και τις 

εποχιακές θέσεις απασχόλησης, καλύπτεται από µόνιµους κατοίκους άλλων νοµών. 

Ειδικότερα, το 31,2% του συνολικού αριθµού των θέσεων εργασίας καλύπτεται από 

µόνιµους κατοίκους άλλων νοµών (κυρίως του νοµού Θεσσαλονίκης).    

4.2.3. Προβλήµατα & Προτάσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο Νοµό 

Τα κυριότερα προβλήµατα και οι προτάσεις που ανέφεραν οι επιχειρήσεις µπορούν να 

οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

 Οδικό δίκτυο: Το συνηθέστερο θέµα που απασχολεί τις επιχειρήσεις είναι το οδικό 

δίκτυο της Χαλκιδικής (72% των επιχειρήσεων). Στην πλειονότητα τους οι 

επιχειρήσεις αναφέρθηκαν γενικά στην ανάγκη βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά 

σε κάποιες περιπτώσεις προτάθηκαν και ειδικότερες παρεµβάσεις που αφορούσαν 

στην κατασκευή νέων οδικών αξόνων αλλά και την ουσιαστική βελτίωση των 

υφισταµένων που κρίνονται ανεπαρκείς. Ειδικότερα, έγινε πολλές φόρες µνεία 

στους άξονες της Ορεινής Χαλκιδικής (Πολύγυρος, Αρναία, Στάγειρα), της νότιας 

Χαλκιδικής (Νέα Μουδανιά – Πευκοχώρι, Νέα Μουδανιά – Νικήτη/Αγ. Νικόλαος) 

αλλά και τον ανατολικό άξονα  (Σταυρός – Ουρανούπολη). Επίσης αναφέρθηκαν 

στη βελτίωση των οδικών συνδέσεων µε τη Θεσσαλονίκη, σε τοπικά οδικά δίκτυα 

διασύνδεσης των χωριών, και στη βελτίωση της υποδοµής του ΒΙ. ΠΑ. 

Λακκώµατος, όπου υπάρχουν ελάχιστοι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι. 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

116 

 Περιορισµένο Μέγεθος της Τοπικής Αγοράς. Το δεύτερο σηµαντικότερο πρόβληµα 

που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νοµού είναι ότι ο µόνιµος πληθυσµός του 

νοµού παρόλες τις αυξητικές πληθυσµιακές τάσεις που παρατηρήθηκαν τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες, εξακολουθεί να µη διαθέτει ούτε επαρκές µέγεθος αλλά ούτε 

και αντίστοιχη αγοραστική δύναµη προκειµένου να στηριχθεί η επιχειρηµατικότητα 

στο Νοµό κυρίως αναφορικά µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 ∆ιαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού: Η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευµένου 

προσωπικού και το υψηλό εργατικό κόστος αναφέρθηκαν από το 37% των 

επιχειρήσεων του δείγµατος. Οι επιχειρήσεις πρότειναν την κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναµικού µέσω σεµιναρίων και επιδοτούµενων προγραµµάτων, ενώ 

σε κάποιες περιπτώσεις έγιναν προτάσεις που αφορούσαν την κατάρτιση του 

προσωπικού ή την ενηµέρωση φορέων από σχολές και πανεπιστήµια για 

συγκεκριµένους κλάδους ( τουρισµός, εµπόριο, υπηρεσίες, γεωργία κλπ. ) 

 Έντονος / αθέµιτος ανταγωνισµός. Ο ανταγωνισµός αποτελεί επίσης ένα σύνηθες 

πρόβληµα που ανέφεραν οι επιχειρήσεις (28,5% των επιχειρήσεων). Ως πηγές του 

ανταγωνισµού αναφέρθηκαν ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων, η κοντινή 

απόσταση από τη Θεσσαλονίκη (κυρίως από εµπορικές επιχειρήσεις και άλλες 

υπηρεσίες), το χαµηλό εργατικό κόστος άλλων χωρών (κυρίως από τη 

µεταποίηση), το ισχυρό ευρώ, το ηλεκτρονικό εµπόριο, οι µεγάλες / πολυεθνικές 

εταιρείες, οι προµηθευτές και η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων εκτός του 

ρυθµιστικού και νοµικού πλαισίου (π.χ. χωρίς άδειες, σε ακατάλληλα κτίρια, χωρίς 

να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ποιότητας ή που φοροδιαφεύγουν).  

 Ανεπάρκεια αναπτυξιακών κινήτρων: Η ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων µε 

επιδοτούµενα αναπτυξιακά προγράµµατα εκ µέρους του κράτους ή / και της Ε.Ε. 

επισηµάνθηκε από πολλές εταιρείες. Ειδικότερα, ως τοµείς που χρήζουν 

χρηµατοδότησης αναφέρθηκαν ο εκσυγχρονισµός της οργάνωσης, η εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι εξαγωγές και εν γένει η 

προώθηση της εξωστρέφειας, τα προγράµµατα αγροτουρισµού (σε περισσότερες 

περιοχές του νοµού), οι συγχωνεύσεις για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, η 

βελτίωση της ποιότητας, το µάρκετινγκ και η προβολή των προϊόντων, κλπ.   
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 ∆υσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων: Οι δυσκολίες των 

επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο ήταν ένα πρόβληµα στο οποίο 

εστίασαν το 47% των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν η έντονη 

γραφειοκρατία και η ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, η κακή 

οργάνωση των φορέων, η διαφθορά δηµόσιων υπηρεσιών, οι µη προσεγµένες 

προκηρύξεις και ο µεγάλος χρόνος από την προκήρυξη ως την έγκριση των έργων, 

οι δυσκολίες είσπραξης από δηµόσιους φορείς (δήµοι / νοσοκοµεία, κλπ), το 

φορολογικό σύστηµα, οι ασάφειες του νοµικού πλαισίου, οι δυσκολίες 

αδειοδότησης και η έλλειψη προσωπικού σε δηµόσιες υπηρεσίες. 

 Προβολή Χαλκιδικής: Η ανάγκη υλοποίησης προωθητικών ενεργειών (διαφήµιση, 

εκθέσεις, κλπ) για τη Χαλκιδική ως τουριστικό προορισµό, ως περιοχή για ξένες 

επενδύσεις, για τα τοπικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις της επισηµάνθηκε ως 

πρόβληµα ή πρόταση από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.  

 Οικονοµική ύφεση: Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, κυρίως στον εµπορικό κλάδο, 

ανέφεραν ότι οικονοµικά προβλήµατα σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού που 

οφείλονται στην ακρίβεια και την ανεργία περιορίζουν την αγοραστική δύναµη των 

καταναλωτών. Επίσης, αναφέρθηκε η ανάγκη ρύθµισης χρεών των επιχειρήσεων.  

 Αξιοποίηση δυνατοτήτων τουρισµού: Σύµφωνα µε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισµό πέρα από τα παραπάνω προβλήµατα 

ανέφεραν ότι η Χαλκιδική προσελκύει θερινό τουρισµό χαµηλής εισοδηµατικής 

στάθµης. Η έντονη εποχικότητα του κλάδου (και η πολύ µικρή σεζόν) επισηµάνθηκε 

ως σηµαντικό πρόβληµα από αρκετές επιχειρήσεις, ενώ προτάθηκε η προβολή και 

αξιοποίηση δυνατοτήτων του χειµερινού και εναλλακτικού τουρισµού που διαθέτει η 

Χαλκιδική. Επίσης, προτάθηκε η ανάγκη προσέλκυσης επιπλέον επισκεπτών µε 

διαφορετικό προφίλ όπως ξένοι και νέοι και αναφέρθηκε η ανάγκη οργάνωσης – 

διαµόρφωσης παραλιών.  

 Υποδοµές: Εκτός από το οδικό δίκτυο, οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι υπάρχουν 

προβλήµατα και ελλείψεις σε νοσοκοµεία, λιµενικές υποδοµές (λιµάνια, ράµπες,  

δέστρες, µαρίνες), πεζοδρόµια, φωτισµός, θέσεις στάθµευσης, αποχετευτικό 

σύστηµα, διαχείριση απορριµµάτων, υπόγεια δίκτυα τροφοδοσίας και µεταφοράς 

ενέργειας. Από πολλές επιχειρήσεις που εντάσσονται στη µεταποίηση αναφέρθηκε 
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η ανάγκη δηµιουργίας ΒΙ.ΠΕ. και η βελτίωση των υποδοµών (δρόµοι, δίκτυα, 

αποχετευτικά συστήµατα) του βιοµηχανικού πάρκου Λακκώµατος. Επίσης, από 

κάποιους επιχειρηµατίες προτάθηκε και η δηµιουργία αεροδροµίου.  

 Χωροταξικός σχεδιασµός: Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού επισηµάνθηκε από 

πολλές επιχειρήσεις. Οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν περιλαµβάνουν τη 

µεταποίηση (έλλειψη ΒΙ. ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., δηµιουργία οικισµών σε περιοχές µε 

κοιτάσµατα α’ υλών), τεχνικές εταιρείες, ξενοδοχεία, διαχείριση ακινήτων, λατοµεία 

και  ενέργεια. Η ασαφής νοµοθεσία  και η έλλειψη οριοθετηµένων περιοχών σχετικά 

µε την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και οικισµών δηµιουργεί αβεβαιότητα και 

αποµακρύνει επενδύσεις ενώ προκαλεί και συγκρούσεις µεταξύ αντικρουόµενων 

δραστηριοτήτων.  

 Υψηλό κόστος εισροών (inputs): Καταγράφηκε ότι αρκετές επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν υψηλό κόστος για τις αγορές α’ υλών, εµπορευµάτων και 

υπηρεσιών  τους, το κόστος εξόρυξης και το κόστος γης. Σε κάποιες περιπτώσεις 

αναφέρθηκε η ύπαρξη µονοπωλίου του προµηθευτή.  

 Επιµελητήριο: Όσον αφορά στο Επιµελητήριο, οι επιχειρήσεις ανέφεραν την 

ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας µεταξύ των µελών και ενηµέρωσης από το 

επιµελητήριο για προγράµµατα ανάπτυξης και την παροχή κινήτρων από το 

επιµελητήριο για την προώθηση - υποστήριξη  των µικρότερων επιχειρήσεων.  

 

Λοιπά προβλήµατα / προτάσεις: Άλλες προτάσεις ή προβλήµατα αφορούσαν στην 

υποβάθµιση του περιβάλλοντος, στην περιορισµένη υποστήριξη από την Πολιτεία, 

στην ανεπαρκή καθαριότητα των δρόµων, στην ανάγκη δηµιουργίας συλλογικών 

φορέων που να συντονίζουν τις επιχειρήσεις, στο υψηλό κόστος και την αδυναµία 

πρόσβασης στο internet από πολλές περιοχές, στην ηχορύπανση και στην έλλειψη 

αστυνόµευσης κλπ. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1. Ανάλυση SWOT 

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του Νοµού Χαλκιδικής µε 

έναν εποπτικό τρόπο, την ανάλυση S.W.O.T., δηλαδή αναλύοντας τα δυνατά σηµεία 

(S: Strengths) και τα αδύνατα σηµεία (W: Weaknesses) όπως και τις ευκαιρίες (O: 

Opportunities) και τις απειλές (T: Threats). 

 

∆υνατά Σηµεία 

• Τουρισµός. Το τουριστικό προϊόν του νοµού κρίνεται ανταγωνιστικό και 

παρουσιάζει θετικές προοπτικές εξέλιξης. Επίσης τα έσοδα από τον τουρισµό του 

νοµού υπολογίστηκε ότι έχουν σηµαντικές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που 

διαχέονται στο σύνολο της οικονοµίας του νοµού. 

• Φυσικό κάλλος. Η Χαλκιδική διαθέτει όµορφες παραλίες, βουνά, πεδιάδες, δάση, 

ιαµατικές πηγές κλπ, ευνοώντας τόσο τον τουρισµό όσο και τον αγροτικό τοµέα. 

• Πλεονεκτική γεωγραφική θέση: Ο Νοµός έχει ιδιαίτερα πλεονεκτική γεωγραφική 

θέση καθώς βρίσκεται στο Β. Αιγαίο, κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε µικρή απόσταση 

από το αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και την Εγνατία Οδό. 

• Κατασκευαστικός Τοµέας. Η Χαλκιδική διαθέτει ισχυρότερο σε σχέση µε τη Χώρα 

Κατασκευαστικό τοµέα και παράλληλα σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης των 

υποδοµών και της παραθεριστικής κατοικίας. 

• Αφθονία Πλουτοπαραγωγικών Πηγών / Πρωτογενή Τοµέα. Η ύπαρξη 

σηµαντικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, τόσο στη γεωργία, όσο και στα 

µεταλλεύµατα / ορυχεία, στην αλιεία (και τις ιχθυοκαλλιέργειες), στην κτηνοτροφία 

και στη δασοκοµία, συνεισφέρουν σηµαντικά στην οικονοµία της Χαλκιδικής και η 

ύπαρξη τους υποβοηθά – χωρίς να αποτελεί από µόνη της ικανή συνθήκη – την 

ανάπτυξη της µεταποίησης του νοµού.  
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• ∆ύο ισχυροί πόλοι τοπικής ανάπτυξης (Νέα Μουδανιά, Πολύγυρος). H 

παρουσία ενός ισχυρού εµπορικού κέντρου µε αξιόλογες λιµενικές υποδοµές και 

ενός κέντρου µε ικανοποιητικές διοικητικές υποδοµές. Αναλυτικότερα, ο ∆ήµος 

Νέων Μουδανιών µε πληθυσµό 17.032 κατοίκους και σηµαντική αναπτυξιακή 

δυναµική κατά τα τελευταία έτη, που αποτελεί το σηµαντικότερο εµπορικό κέντρο 

του νοµού και ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια στη Β. Ελλάδα. Ενώ ο ∆ήµος 

Πολυγύρου που είναι η πρωτεύουσα του Νοµού, αποτελεί  διοικητικό κέντρο (Έδρα 

της Νοµαρχίας, Φορέων, Νοσοκοµείο, ∆ικαστικό Μέγαρο κλπ) 

 

Αδυναµίες  

• Συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα συγκοινωνιακά δίκτυα του νοµού κρίνονται ανεπαρκή. 
Ο Νοµός συνδέεται οδικά µε τη Θεσσαλονίκη κυρίως µέσω των Εθνικών Οδών 

Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανιών και Θεσ/νίκης – Πολυγύρου ενώ δεν υφίσταται 

σιδηροδροµικό και ακτοπλοϊκό δίκτυο παρά την εκτενή ακτογραµµή του νοµού. 

Επιπλέον, το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Νοµού είναι σε κακή κατάσταση και µε 

πολλές στροφές. Η στενότητα και η κλίση του εδάφους µεταξύ των ορεινών όγκων 

και της θάλασσας έχουν καταστήσει δυσχερή την αναβάθµιση των οδικών αξόνων.  

• Περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς. Το περιορισµένο πληθυσµιακό 

µέγεθος σε συνδυασµό µε τη µικρή εµπορική κίνηση του νοµού και τα διαφυγόντα 

κέρδη προς τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης αποτελούν τροχοπέδη για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. 

• Χαµηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ και χαµηλός ρυθµός ανάπτυξής σε σχέση µε τον 
εθνικό µέσο όρο. Παρά τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών τα τελευταία έτη, το 

κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νοµού παραµένει σε χαµηλότερα επίπεδα από τη χώρα 

(74,1% του εθνικού µέσου όρου). Ο Νοµός παρουσίασε την περίοδο 2000-2005 

µικρότερη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (0,2% ετησίως) από τη Χώρα (4%) και 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,7%). 

• Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Η έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού / ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα, κυρίως σε 
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επαγγέλµατα του τουριστικού τοµέα, αλλά και σε τεχνικά επαγγέλµατα (οικοδόµοι, 

υδραυλικοί κ.α.).  

• Ανεπαρκής χωροταξικός σχεδιασµός. Βασικό πρόβληµα του Νοµού, σύµφωνα 

µε φορείς και επιχειρήσεις του Νοµού, αποτελεί η έλλειψη χωροταξικού 

σχεδιασµού. Το γεγονός αυτό επηρεάζει σειρά παραµέτρων της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων (κυκλοφοριακό πρόβληµα, ρύπανση, άναρχη δόµηση, ύπαρξη 

αυθαίρετων κτισµάτων) και της οικονοµικής δραστηριότητας (έλλειψη βιοµηχανικών 

ζωνών, σύγκρουση συµφερόντων στους κλάδους του τουρισµού, ενέργειας και 

βιοµηχανίας). 

 

• Κυκλοφοριακή συµφόρηση κατά τους θερινούς µήνες. Η ταχεία ανάπτυξη τόσο 

της παραθεριστικής κατοικίας, όσο και των τουριστικών καταλυµάτων του νοµού 

αλλά και η αύξηση του µόνιµου πληθυσµού κατά τα τελευταία έτη σε συνδυασµό µε 

την ελλιπή υλοποίηση δηµόσιων επενδύσεων σε υποδοµές κυρίως αναφορικά µε 

το οδικό δίκτυο, έχουν οδηγήσει σε έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα που 

παρατηρείται κυρίως κατά τους θερινούς µήνες στους οδικούς άξονες που οδηγούν 

προς την Κασσάνδρα και τη Σιθωνία. 
 

Ευκαιρίες  

• Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισµού. Εµπλουτισµός και Βελτίωση του τουριστικού 

προϊόντος µε ταυτόχρονη επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου µέσω περαιτέρω 

ανάπτυξης του Θερινού Τουρισµού αλλά και του εναλλακτικού τουρισµού και του 

τουρισµού Σαββατοκύριακου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παρά τη σηµαντική 

τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ο Νοµός διαθέτει αρκετές αναξιοποίητες 

περιοχές µε ιδιαίτερη φυσική οµορφιά που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τοµείς 

προσέλκυσης χειµερινού, συνεδριακού, φυσιολατρικού τουρισµού και 

αγροτουρισµού (κυρίως στην ορεινή-ανατολική Χαλκιδική). Επιπλέον σηµαντικό 

ρόλο στην τουριστική δυναµική θα διαδραµατίσει η αυξητική τάση του τουρισµού 

από την Ανατολική Ευρώπη (κυρίως από την Ρωσία).  
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• Η αξιοποίηση και καλύτερη προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών 
µνηµείων του Νοµού, µπορεί να προσελκύσει υψηλού µορφωτικού επιπέδου 

τουρίστες και να προάγει τον τουρισµό µε επίκεντρο τον πολιτισµό (π.χ. Άγιον 

Όρος, Σπήλαιο Πετραλώνων, Αρχαία Στάγειρα, Αρχαία Όλυνθος κλπ.).  

 

• Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης. µε σκοπό την ανάπτυξη του τουρισµού, 

την ανάπτυξη υπηρεσιών, επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε δεδοµένη  τη 

γειτνίαση µε το δεύτερο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χ’ωρας.  

 

• Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας. Λόγω της 

γεωγραφικής θέσης, της µεγάλης ακτογραµµής και της ύπαρξης υποδοµών, η 

Χαλκιδική προσφέρεται για τη δηµιουργία παραθεριστικών οικισµών. Τα οικονοµικά 

οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας αφορούν 

αφενός τον κλάδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 

κατασκευής τους καθώς και τους κλάδους του εµπορίου, της εστίασης και της 

ψυχαγωγίας κατά την περίοδο διαµονής των παραθεριστών. 

 

• Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Η Χαλκιδική µπορεί να αξιοποιήσει 

τους πόρους από ευρωπαϊκά προγράµµατα του ∆’ ΚΠΣ για τη βελτίωση και την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

• Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα οφέλη της λειτουργίας του τµήµατος «Τεχνολογία, 

Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες» που υπάγεται στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στα Ν. 

Μουδανιά αν και περιορισµένα είναι πολλαπλά. Η δηµιουργία νέων τµηµάτων Α.Ε.Ι. 

ή/και Α.Τ.Ε.Ι. στη Χαλκιδική (προτάθηκε η δηµιουργία τµήµατος Τουριστικών 

Σπουδών λόγω και της φυσιογνωµίας του νοµού) θα συµβάλει ουσιαστικά στην 

τόνωση της οικονοµίας του νοµού µέσω της βελτίωσης του µορφωτικού επιπέδου 

των κατοίκων, τη δηµιουργία εισοδηµάτων από τις δαπάνες φοιτητών που δεν 

προέρχονται από την περιοχή κλπ. 
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Απειλές  

• Κίνδυνος υποβάθµισης του περιβάλλοντος / καταστροφή φυσικών πόρων. Η 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στα πλαίσια του επαναπροσδιορισµού του 

παραγωγικού συστήµατος και η οικοδοµική και τουριστική δραστηριότητα, είναι 

δυνατό να δηµιουργήσουν σειρά προβληµάτων στο περιβάλλον εάν δεν γίνει 

σωστός σχεδιασµός. 

• Ο έντονος τουριστικός ανταγωνισµός. Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός που 

υφίσταται και θα ενταθεί περισσότερο τόσο από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι 

οποίες διαθέτουν καλύτερες υποδοµές και χαρακτηρίζονται πιο «τουριστικές», όσο 

και από χώρες χαµηλού κόστους αλλά µε αναβαθµισµένο επίπεδο υπηρεσιών. 

• Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός στη µεταποίηση από χώρες µε χαµηλότερο 

εργατικό κόστος. Η Χαλκιδική – όπως και γενικότερα η Β. Ελλάδα – έχει γνωρίσει 

παρατεταµένη κρίση στο µεταποιητικό τοµέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες από  

χώρες µε χαµηλότερο κόστος εργασίας. Παρ΄ όλα αυτά ο νοµός συνεχίζει να 

διαθέτει αρκετές µικρού µεγέθους µεταποιητικές µονάδες. 

• Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον των αγροτικών προϊόντων και η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική. Μέχρι πρόσφατα, η στήριξη των εισοδηµάτων των αγροτών 

πραγµατοποιούνταν, κυρίως, µέσω των επιδοτήσεων των τιµών και της 

παραγωγής, χωρίς να συµβάλλουν όµως στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ – όπου η ενιαία εισοδηµατική ενίσχυση των 

αγροτών θα συνδέεται µε την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση 

προτύπων υγιεινής και ποιότητας, ανεξαρτήτως του είδους της παραγωγής – και   

οι διαφαινόµενες εξελίξεις στον Π.Ο.Ε.1 εκτιµάται ότι θα αυξήσουν τον ανταγωνισµό 

στα αγροτικά προϊόντα.  

                                                 
1 Π.Ο.Ε. : Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (αγγλ. : W.T.O. : World Trade Organization), www.wto.org  
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5.2. Κλάδοι και Προϋποθέσεις Ανάπτυξης 

Όπως διαπιστώθηκε σε προηγούµενες ενότητες της µελέτης, σε σχέση µε τη χώρα, η 

οικονοµική δραστηριότητα της Χαλκιδικής κατευθύνεται περισσότερο στον πρωτογενή 

και τον τριτογενή τοµέα και λιγότερο στο δευτερογενή. Τα τελευταία έτη όµως, ο 

τριτογενής αυξήθηκε σε βάρος του δευτερογενή και του πρωτογενή όσον αφορά τη 

συµβολή στο Ακαθάριστο Προϊόν του Νοµού και την απασχόληση.  

 

Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται οι κλάδοι, η ανταγωνιστικότητα και η δυναµική 

τους (αναλυτικά έχουν παρουσιαστεί στο Κεφ. 3) µε τη χρήση των  ακόλουθων δεικτών: 

• Συντελεστής Εγκατάστασης: βαρύτητα του κλάδου στο Νοµό σε σχέση µε αυτή του 

κλάδου στη Χώρα 

• ∆είκτης Παραγωγικότητας: αναλογία της παραγωγικότητας του κλάδου στο Νοµό 

προς την παραγωγικότητα του κλάδου στη Χώρα 

• ∆είκτης Εθνικών Προοπτικών: διαφορά της ανάπτυξης του κλάδου προς την 

ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, σε µία περίοδο 

• ∆είκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας: διαφορά της ανάπτυξης του κλάδου 

στο Νοµό προς την ανάπτυξη του κλάδου στη Χώρα, σε µία περίοδο 

 

Η σειρά µε την οποία εµφανίζονται οι κλάδοι είναι σύµφωνα µε το µερίδιο τους στη 

συνολική οικονοµία του Νοµού: 
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Πίνακας 5.2.1 
Ανάλυση ∆υναµικών Κλάδων 

Εθνικών Προοπτικών 
2000 - 2005

Περιφερειακής 
Ανταγωνιστι-

κότητας 2000 - 2005
Συντελεστής 

Εγκατάστασης 2005
Αναλογίας 

Παραγωγικότητας 2001

Ξενοδοχεία και εστιατόρια

Κατασκευές

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και 
επιχ/τικές δραστηριότητες
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές 
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών και ειδών οικιακής 

Γεωργία, κτηνοτροφία, δάση

Εκπαίδευση

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση

Χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση

Μεταποίηση

Υγεία και κοινωνική µέριµνα

Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες

Άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες

Ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και ύδρευση

Μεταλεία, ορυχεία

Ιδιωτικά νοικοκυριά µε απασχολούµενο 
προσωπικό

Αλιεία

∆είκτης

 ΚΛΑ∆ΟΙ

 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται κάποιοι βασικοί τοµείς και κλάδοι της οικονοµικής 

δραστηριότητας, συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα από τις αναλύσεις των κλάδων που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Κεφ. 3, τις απόψεις των φορέων και των επιχειρήσεων που 

παρουσιάζονται στο Κεφ. 4 καθώς και τις ευρύτερες εξελίξεις στην οικονοµία. Επίσης 

παρουσιάζονται οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τοµέων και κλάδων 

αυτών.   
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Πρωτογενής τοµέας 
Όλοι οι επιµέρους κλάδοι του πρωτογενή τοµέα περιλαµβάνοντας τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την αλιεία, τα ορυχεία και τη δασοκοµία έχουν σηµαντική παρουσία στη 

Χαλκιδική, αλλά αρνητικές προοπτικές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η αναµενόµενη 

συρρίκνωση της απασχόλησης στον τοµέα αυτό θα επιφέρει αρνητικές οικονοµικές και 

δηµογραφικές επιπτώσεις σε ορισµένες περιοχές του Νοµού κυρίως τις βόρειες - 

ορεινές, που δεν έχουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη άλλων 

δραστηριοτήτων. Οι περιοχές που εξαρτώνται από αυτούς τους κλάδους θα πρέπει να 

κατευθυνθούν: 

 

 στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας από τα προϊόντα αυτά µε την 

επεξεργασία και συσκευασία τους 

 στη βελτίωση και τυποποίηση της ποιότητας των προϊόντων µε σκοπό τη 

γεωγραφική αναγνώριση τους (Ονοµασία Προέλευσης) 

 στη δηµιουργία οργανωµένων µονάδων µε µεγαλύτερο µέγεθος και σύγχρονες 

µεθόδους παραγωγής (δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο οικονοµίες κλίµακας) 

 στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών σε νέα προϊόντα που αξιοποιούν τις 

αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών (όπως τα βιολογικά προϊόντα) ή τις 

ευκαιρίες από άλλους τοµείς (όπως τα βιοκαύσιµα) 

Η υποστήριξη της πολιτείας και φορέων του Νοµού µπορεί να εστιάσει στα ακόλουθα:  

 Συντονισµός παραγωγών πρωτογενούς τοµέα για την ίδρυση από κοινού 

µονάδων µεταποίησης  

 Προώθηση συνεργασίας παραγωγών α΄ υλών (γεωργών και κτηνοτρόφων) µε 

γεωπόνους και κτηνιάτρους 

 Έλεγχος της τήρησης των κανόνων για την ποιότητα, υγιεινή και προέλευση  

των προϊόντων.  

 Προγράµµατα κατάρτισης και πληροφόρησης για τη µεταφορά τεχνογνωσίας  

 Προώθηση ονοµασίας προέλευσης ή / και γεωγραφικής ένδειξης για τα 

προϊόντα του Νοµού 

 Οργανωµένη προβολή των προϊόντων του Νοµού στις αγορές της Ελλάδας και 

του εξωτερικού. 
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Μεταποίηση 
Η µεταποίηση είναι ένας κλάδος το µερίδιο του οποίου στην οικονοµία στις 

περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπως και στην Ελλάδα, φθίνει προς όφελος 

των υπηρεσιών. Το µερίδιο της Μεταποίησης στο σύνολο των υπό εξέταση κλάδων 

είναι χαµηλό στη Χαλκιδική σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, το 38% των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων του δείγµατος εκτιµούν ότι οι πωλήσεις τους κατά το 2008 

θα είναι αυξηµένες έναντι του 2007 και επίσης ο τοµέας της µεταποίησης εµφανίζεται 

τέταρτος σηµαντικότερος αναφορικά µε τις µελλοντικές δυνατότητες εξέλιξης / 

ανάπτυξης του βάσει των απόψεων των επιχειρηµατιών. Αντίθετα, οι φορείς που 

ρωτήθηκαν ήταν σε µεγάλο βαθµό επιφυλακτικοί απέναντι στις προοπτικές του κλάδου 

της µεταποίησης και τη σκοπιµότητα επενδύσεων σε βιοµηχανίες στην περιοχή της 

Χαλκιδικής. 

 

Η ανάλυση δυναµικών κλάδων δείχνει ότι η Χαλκιδική δεν είναι ανταγωνιστική περιοχή 

στη µεταποίηση, µε χαµηλή παραγωγικότητα, περιορισµένη βαρύτητα του κλάδου στην 

οικονοµία και έλλειψη δυναµικής. Ωστόσο, η ύπαρξη σηµαντικού πρωτογενή τοµέα και 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, η κοντινή απόσταση από τη δεύτερη µεγαλύτερη αγορά 

της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη), τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδός και τη 

σηµαντική βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, η εύκολη πρόσβαση σε λιµάνια, και 

στο αεροδρόµιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης είναι ένας συνδυασµός 

πλεονεκτηµάτων για τη Χαλκιδική που δεν συναντάται σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας. 

 

Συγκεκριµένες περιοχές, και ειδικότερα η βορειοδυτική περιοχή της Χαλκιδικής, έχουν 

τη δυνατότητα, να αποτελέσουν ένα βιοµηχανικό cluster για την Ελλάδα. Προϋποθέσεις 

είναι: 

 Ανάπτυξη κλάδων µεταποίησης που χαρακτηρίζονται από ένταση κεφαλαίου 

και τεχνολογίας και αξιοποιούν εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Η πολιτεία 

µπορεί να υποστηρίξει τον αναπροσανατολισµό των επιχειρήσεων µε την 

παροχή των κατάλληλων κινήτρων για επενδύσεις.  
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 Εξειδίκευση των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε κλάδους µεσαίας ή χαµηλής 

τεχνολογίας σε επιµέρους προϊόντα στα οποία µπορούν να αποκτήσουν ένα 

συγκριτικό πλεονέκτηµα απέναντι σε χώρες χαµηλού κόστους εργασίας, 

δίνοντας έµφαση στην υψηλή ποιότητα ή τις αυτοµατοποιηµένες γραµµές 

παραγωγής ή την εξειδικευµένη εργασία.  

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων µε το 

υφιστάµενο τµήµα ΤΕΙ για έρευνα και ανάπτυξη 

 Προγράµµατα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού σε ανερχόµενους 

κλάδους και ειδικότητες.  

 Χωροταξικός σχεδιασµός µε την αναβάθµιση του Βιοµηχανικού Πάρκου 

Λακκώµατος ή / και ίδρυση νέου Βιοµηχανικού Πάρκου.  

 Προσέλκυση ξένων επενδύσεων µε την κατάλληλη προβολή των 

πλεονεκτηµάτων του Νοµού καθώς και µε την παροχή κινήτρων από την 

πλευρά της Πολιτείας. 

 Βελτίωση του οδικού δικτύου προς τη Θεσσαλονίκη και των συνδέσεων του 

νοµού µε την Εγνατία Οδό και παράλληλη βελτίωση των λιµενικών υποδοµών. 

 Μέριµνα για τη διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων και εκποµπών 

σύµφωνα µε τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να µη 

δηµιουργείται πρόβληµα σε άλλους κλάδους / εξωτερικές αντιοικονοµίες. 

 

Η βασικότερη προϋπόθεση είναι ο προσδιορισµός συγκεκριµένων περιοχών για την 

εγκατάσταση βιοµηχανιών. Μία οριοθετηµένη βιοµηχανική περιοχή αποφεύγει 

συγκρούσεις µε άλλες δραστηριότητες, παρέχει υποδοµές και περιορίζει το κόστος και 

το χρόνο των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την ίδρυση και την εγκατάσταση µιας 

νέας µονάδας (άδειες, βιοµηχανικό ρεύµα, κλπ). Παράλληλα συγκεντρώνει πελάτες και 

προµηθευτές και διευκολύνει τη δηµιουργία δικτύων οµοειδών ή/και συµπληρωµατικών 

επιχειρήσεων (clusters). Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει πως τέτοια δίκτυα παρέχουν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε τους 

ακόλουθους τρόπους:  

 την τυποποίηση της ποιότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα  

 την εµβάθυνση και καλύτερη αξιοποίηση της καµπύλης εµπειρίας (learning 

curve)  
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 την από κοινού επίλυση προβληµάτων και προώθηση προϊόντων  

 την ανάπτυξη καινοτόµων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών.     

 

Σε άλλες περιοχές της Χαλκιδικής, η απόσταση από τις αγορές και τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα άλλων κλάδων δεν καθιστούν ευνοϊκό το περιβάλλον για τη βιοµηχανία. 

∆υνατότητες υπάρχουν στην τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων, µε 

προϋποθέσεις την εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής και µάρκετινγκ, καθώς 

και την προστασία της ονοµασίας προέλευσης. Σηµειώνεται ότι ο κλάδος τροφίµων και 

ποτών έχει υψηλά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην υπόλοιπη οικονοµία.  

 

Επίσης, ένας κλάδος µε σηµαντική παρουσία σε ορισµένες περιοχές είναι η εξόρυξη 

µεταλλικών ορυκτών (Κοιτάσµατα Χρυσού / Αργύρου / Μολύβδου / Ψευδαργύρου / 

Χαλκού Ανατολικής Χαλκιδικής) αλλά και η εξόρυξη και επεξεργασία µη µεταλλικών 

ορυκτών (µάρµαρο, πέτρα, χαλίκι) λόγω της ύπαρξης της α’ ύλης που  θα πρέπει όµως 

να λαµβάνει µέριµνα για το περιβαλλοντικό κόστος .  

 

Τουρισµός 
Ο τουρισµός έχει σηµαντικές δυνατότητες στο Νοµό τόσο αναφορικά µε την 

ενδυνάµωση του κλασσικού τύπου θερινού τουρισµού όσο και µε την ανάπτυξη του 

χειµερινού τουρισµού και του αγροτουρισµού. Οι προοπτικές εστιάζονται κυρίως στη 

Νότια, στη ∆υτική και την Ανατολική Χαλκιδική που ήδη διαθέτουν πληθώρα 

τουριστικών καταλυµάτων αλλά και στα βόρεια - ορεινά τµήµατα του νοµού που 

υπάρχει φυσικός και πολιτιστικός πλούτος κυρίως αναφορικά µε εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού. Η εκτεταµένη ακτογραµµή και οι πολλές παραλίες είναι τα βασικότερα 

πλεονεκτήµατα του Νοµού για το θερινό τουρισµό. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες 

και για µορφές εναλλακτικού τουρισµού (ιαµατικός, ορειβατικός – trekking, 

θρησκευτικός και αγροτουρισµός). Τέλος, λόγω της σχετικά καλής δυτικής οδικής 

πρόσβασης και της εγγύτητας του αεροδροµίου «Μακεδονία», περιορίζεται σηµαντικά 

ο χρόνος και το κόστος µεταφοράς, διευκολύνοντας τους επισκέπτες της Χαλκιδικής.   

 

Στα αρνητικά σηµεία είναι η άναρχη δόµηση πολλών περιοχών, κυρίως στη ∆υτική 

Χαλκιδική (παραλιακό τόξο από Νέα Ηράκλεια ως Ν. Μουδανιά), η πυκνή δόµηση 
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κυρίως χωριών της Κασσάνδρας, η έλλειψη τουριστικών υποδοµών ή / και η χαµηλή σε 

ορισµένες περιπτώσεις ποιότητα τους. Επίσης, περιοχές της Χαλκιδικής µε σηµαντικά 

φυσικά πλεονεκτήµατα στον τουρισµό έχουν σηµαντική απόσταση από αεροδρόµιο και 

ανεπαρκές τοπικό οδικό δίκτυο (Ιερισσός, Ουρανούπολη, Σιθωνία κ.ά).   

 

Σηµειώνεται ότι ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων παρουσιάζει αναπτυξιακή 

δυναµική σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και ικανοποιητική παρουσία στο Νοµό. 

Υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη (κάτι στο οποίο συµφωνούν και οι 

τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις) καθώς και για αύξηση της απόδοσης ανά επισκέπτη.  

 

Οι κύριες προτάσεις που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου είναι οι εξής: 

 Βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις του κλάδου µε 

έµφαση στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων, το υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης και το µάρκετινγκ 

 Αναβάθµιση των τουριστικών υποδοµών (οδικό δίκτυο, πεζοδρόµια, οργάνωση 

παραλίων, µαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ.) 

 Προβολή και διαφήµιση της Χαλκιδικής ως τουριστικού προορισµού από τους 

τοπικούς φορείς 

 Συντήρηση και αναστήλωση πολιτιστικών µνηµείων 

 Ολοκληρωµένη Υγειονοµική ∆ιαχείριση των αποβλήτων και απορριµµάτων 

 Τήρηση των ελεγκτικών µηχανισµών για την αποφυγή λειτουργίας παράνοµων 

καταλυµάτων   

 Χωροταξικός σχεδιασµός ώστε να µην αναµιγνύονται βιοµηχανικές και 

τουριστικές περιοχές και να µην υπάρχει άναρχη και υπερβολική δόµηση. 

 Βελτίωση του οδικού δικτύου στο εσωτερικό του Νοµού και στην πρόσβαση µε 

την Εγνατία Οδό και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, πρόβλεψη για την επάρκεια των 

θέσεων στάθµευσης σε κάποιες περιοχές µε έντονη κίνηση.  

 Ίδρυση Τµήµατος ΤΕΙ Τουριστικών Επαγγελµάτων. 
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Παραθεριστική και µόνιµη κατοικία 
Η Χαλκιδική διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη οικισµών 

παραθεριστικών κατοικιών λόγω της γειτνίασης της µε τη Θεσσαλονίκη – που  

διευκολύνει την πρόσβαση για το Σαββατοκύριακο – αλλά και τις γειτονικές Βαλκανικές 

Χώρες. Οι περιοχές της Χαλκιδικής µε το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι οι νότιες και 

δυτικές παράκτιες περιοχές, οι ανατολικές παράκτιες περιοχές αλλά και ο ορεινός 

όγκος του Χολοµώντα που ενδείκνυται για εναλλακτικό / χειµερινό τουρισµό και  

αγροτουρισµό. 

 

Ένα άλλο συναφές µοντέλο που στην Ελλάδα δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί αλλά στο 

µέλλον έχει δυνατότητες όπως δείχνουν και αντίστοιχα παραδείγµατα από το εξωτερικό 

(Ισπανία, Φλόριντα – ΗΠΑ) είναι η ανάπτυξη µόνιµης ή εποχιακής κατοικίας για 

συνταξιούχους (µε αγορές στόχους τις χώρες της Β. Ευρώπης και τη Ρωσία). Οι λόγοι 

που παρουσιάζει προοπτική το µοντέλο αυτό είναι η γήρανση του πληθυσµού, η 

χαλάρωση των οικογενειακών δεσµών, η βελτίωση των εισοδηµάτων και της υγείας 

των ηλικιωµένων και οι αυξηµένες απαιτήσεις για ποιότητα ζωής που δεν είναι σε θέση 

να προσφέρουν τα µεγάλα αστικά κέντρα.   

 

Η ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας µπορεί να ωφελήσει πολλούς κλάδους όπως 

η οικοδοµική δραστηριότητα στο στάδιο της κατασκευής, το real estate για 

αγοραπωλησίες / διαχείριση ακινήτων αλλά και µέσω των δαπανών των 

παραθεριστών, του εµπορίου, της ψυχαγωγίας, των εστιατορίων, των υπηρεσιών 

υγείας, καλοπισµού κλπ. καθώς και συντήρησης, υποστήριξης και επισκευής των 

κατοικιών.  

 

Από την άλλη πλευρά οι παραθεριστικές κατοικίες µπορούν  να επιφέρουν αρνητικές 

συνέπειες µε την υπερφόρτωση των υποδοµών (οδικό δίκτυο, θέσεις στάθµευσης, 

διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων, υγεία, ενέργεια και ύδρευση) και την αύξηση 

του κόστους γης και των ενοικίων µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση άλλων 

δραστηριοτήτων και των µόνιµων κατοίκων. Επιπλέον, όπως και ο τουρισµός, η 

παραθεριστική κατοικία ενισχύει την εποχικότητα στην οικονοµική δραστηριότητα και 

στη χρήση των υποδοµών.   
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Η κύρια προϋπόθεση για την ανάπτυξη της παραθεριστικής και µόνιµης κατοικίας 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιδράσεις είναι ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός. 

Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τα εξής: 

 ∆ιάκριση οικιστικών περιοχών από περιοχές όπου θα αναπτυχθούν άλλες 

δραστηριότητες    

 Πάταξη της αυθαίρετης δόµησης και τήρηση κανόνων σε συντελεστές κάλυψης 

και δόµησης ώστε να υπάρχει αραιή δόµηση 

 Μέριµνα για την προστασία ελεύθερων και δηµόσιων χώρων όπως προστασία 

δασικών εκτάσεων, ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, µέριµνα για πάρκα, 

χώρους στάθµευσης, πεζοδρόµια, δρόµους, εµπορικές περιοχές, δηµόσιες 

υπηρεσίες, κλπ. 

 Πρόβλεψη για την αισθητική των οικισµών 

 Βελτίωση υποδοµών στις υφιστάµενες συγκοινωνίες και δηµιουργία νέων 

(δηµιουργία προαστιακού σιδηρόδροµου, ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας)  

 

Υπηρεσίες 
Οι υπηρεσίες πέραν του τουρισµού, συµβάλουν σηµαντικά στην οικονοµική 

δραστηριότητα στη Χαλκιδική. Μάλιστα ορισµένες υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας και λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι 

µεταφορές, οι επικοινωνίες κ.α. παρουσίασαν υψηλούς ρυθµούς αύξησης της 

Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας τους και αύξησαν τα µερίδια τους αναφορικά µε τη 

συµβολή τους στην οικονοµία της Χαλκιδικής.  

 

Ωστόσο, η κοντινή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη που είναι πλεονέκτηµα σε άλλες 

δραστηριότητες µπορεί να είναι µειονέκτηµα για τις υπηρεσίες όπως άλλωστε 

επισηµάνθηκε από πολλές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Οι υπηρεσίες ως τοµέας διαθέτουν θετικές προοπτικές µε ταχύτερη ανάπτυξη σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο από το σύνολο της οικονοµίας και παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση 

της απασχόλησης τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο και ως µερίδιο στο σύνολο των 

εργαζοµένων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αντιµετωπίζουν στον ίδιο βαθµό τον 
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ανταγωνισµό από χώρες µε χαµηλό κόστος εργασίας καθώς οι περισσότερες 

υπηρεσίες από τη φύση τους δεν είναι εµπορεύσιµες διεθνώς γιατί απαιτούν τη φυσική 

παρουσία του εργαζόµενου που παρέχει την υπηρεσία και του πελάτη που 

εξυπηρετείται στον ίδιο τόπο. Οι κυριότερες εξαιρέσεις, µε υψηλό βαθµό 

εµπορευσιµότητας και διεθνούς ανταγωνισµού, είναι ο τουρισµός και οι µεταφορές, 

κλάδοι ωστόσο, που η χώρα µας διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Σε 

κάθε περίπτωση, ο τοµέας των υπηρεσιών είναι σε γενικές γραµµές εντάσεως 

εργασίας, δηµιουργώντας πολλές θέσεις απασχόλησης.  

 

Η υποστήριξη του τοµέα των υπηρεσιών από την πολιτεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

έµµεσα, µε τις κατάλληλες επενδύσεις σε υποδοµές, τον περιορισµό της 

γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και τον κατάλληλο χωροταξικό 

σχεδιασµό. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισµό 

της οργάνωσης και τεχνολογικής τους υποδοµής, την τυποποίηση και βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τους και σε συγχωνεύσεις µε στόχο την 

επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.  

 

Η Χαλκιδική έχει δυνατότητες ανάπτυξης των ακόλουθων κλάδων: 

 σε υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις όπως λογιστική, µηχανογραφική, 

συµβουλευτική υποστήριξη, διαφήµιση, κλπ. Σε αυτούς τους κλάδους Τα Ν. 

Μουδανιά και ο Πολύγυρος έχουν τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα όντας τα 

δύο αστικά κέντρα της Χαλκιδικής.  

 σε υπηρεσίες προς τους µόνιµους και εποχιακούς κατοίκους καθώς και τους 

επισκέπτες όπως το λιανικό εµπόριο και η ψυχαγωγία. Αυτοί οι κλάδοι µπορούν 

να αναπτυχθούν στο σύνολο της Χαλκιδικής και κυρίως σε περιοχές µε υψηλό 

βαθµό τουρισµού και παραθεριστικής κατοικίας.   

 στον κλάδο υγείας· λόγω της γήρανσης του πληθυσµού θα αυξηθούν οι 

ανάγκες για περίθαλψη και κοινωνική µέριµνα.   

 στην έρευνα και ανάπτυξη, σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και τα άλλα 

γειτονικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο) και τις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής 
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 στις µεταφορές και στην αποθήκευση, υπό την προϋπόθεση της βελτίωσης των 

οδικών και λιµενικών υποδοµών. Σηµειώνεται ότι η Χαλκιδική υπολείπεται 

έναντι της χώρας σε αυτόν τον κλάδο τόσο στη βαρύτητα που έχει στην 

οικονοµία όσο και στην παραγωγικότητα του.    

 στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, κλάδος στον 

οποίο η Χαλκιδική υπολείπεται έναντι της χώρας 

 σε υπηρεσίες που συνδέονται µε τον τουρισµό όπως η ενοικίαση αυτοκινήτων, 

τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και οι επιβατικές µεταφορές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Παράρτηµα 1 : Ερωτηµατολόγια Φορέων 

 

Παράρτηµα 2 : Μεθοδολογία Υπολογισµού ∆εικτών Στάθµισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Επιχείρηση:..........................................................................................................  
Τοµέας (1):  ........................................... Κλάδος (2): .............................................  
∆ιευθύνων Σύµβουλος/∆ιαχειριστής.................................................................. 
Τηλ:....................................Φαξ:.................................... E-mail............................  
(1):  Τοµέας : Βιοµηχανία, Εµπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισµός 
(2):  Κλάδος : π.χ. είδη διατροφής, είδη ένδυσης, ξενοδοχεία κλπ. 
 
Α. Στοιχεία, Στόχοι και Προοπτικές της Επιχείρησής σας 
 
Α1. Ποια είναι η βασική δραστηριότητα της επιχείρησής σας; 
            ( αναφέρατε π.χ. προϊόντα, προσφερόµενες υπηρεσίες κλπ) 
 
 
 
 
Α2. Αναφέρατε τον αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρησή σας κατά το 
2008, ανά κατηγορία: 

Αριθµός απασχολουµένων  
Κατηγορίες Μόνιµοι Εποχιακοί  
Σύνολο απασχολουµένων  (2008)   
Απόφοιτοι ∆ηµοτικού   
Απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης   
Απόφοιτοι Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης   
Κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου   
Εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν Η/Υ   
 
Α3. Αναφέρατε τον αριθµό του προσωπικού που απασχολείτε στις εγκαταστάσεις 
           σας, ανά δήµο του Νοµού.  
 

Αριθµός απασχολουµένων   
∆ήµος Μόνιµοι Εποχιακοί 

1 Αρναίας   
2 Ανθεµούντα   
3 Ζερβοχωρίων   
4 Τρίγλιας   
5 Τορώνης   
6 Σταγίρων – Ακάνθου   
7 Σιθωνίας   
8 Πολυγύρου   
9 Παναγίας   
10 Παλλήνης   
11 Ορµύλιας   
12 Μουδανιών   
13 Κασσάνδρας   
14 Καλλικράτειας   
15 Εκτός Νοµού   
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Α4. Οι πωλήσεις της επιχείρησής σας το 2008 αναµένετε να είναι; (έναντι του 2007). 

 
1 Αυξηµένες  
2 Στάσιµες  
3 Μειωµένες  
4 ∆εν γνωρίζω  

 
 
Α5. Ο µέσος ετήσιος αριθµός ατόµων που θα απασχολήσει η επιχείρησή σας το 
             2009 αναµένετε να είναι; (έναντι του 2008) 

 
1 Αυξηµένος  
2 Στάσιµος  
3 Μειωµένος  
4 ∆εν γνωρίζω  

 
 
Α6. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου της επιχείρησής σας τα προσεχή 2 έτη 
αναµένετε να είναι; (έναντι της περιόδου 2007-2008). 

 
1 Αυξηµένες  
2 Στάσιµες  
3 Μειωµένες  
4 ∆εν γνωρίζω  

 
 
Α7. Οι βασικές προτεραιότητες (στόχοι) της επιχείρησής σας κατά την επόµενη 
            τριετία θα είναι: (σηµειώστε τρεις στόχους µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 
            όπου 1= πρώτος στόχος) 
 

 Προτεραιότητα /στόχος Βαθµός 
1 Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών  
2 Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες  
3 Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω βελτίωσης του ανθρωπίνου 

κεφαλαίου της επιχείρησης (εξειδικευµένο προσωπικό) 
 

4 Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω αναδιάρθρωσης της λειτουργίας 
της επιχείρησης 

 

5 Η επέκταση των εγκαταστάσεων µε την ίδια δραστηριότητα  
6 Η επέκταση σε άλλες δραστηριότητες  
7 Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων και προς άλλες 

περιοχές της ελληνικής επικράτειας 
 

8 Η προσπάθεια αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων προς τις  
βαλκανικές χώρες 

 

9 Άλλη προτεραιότητα / στόχος (αναφέρατε)  
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Β. Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα που σας προσφέρει ο Νοµός 
 
 
 
Β1. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα (δυνατά σηµεία) που σας προσφέρει  η 
             οικονοµική σας δραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής είναι: 
            (σηµειώστε τρία πλεονεκτήµατα µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 όπου 1= το  
             πλέον σηµαντικό κατά την γνώµη σας)  
 

 Πλεονέκτηµα / ∆υνατό σηµείο Βαθµός 
1 Η εύρεση καταρτισµένου –  εξειδικευµένου ανθρώπινου  δυναµικού  
2 Ο φυσικός πλούτος (καλλιεργήσιµες εκτάσεις, νερά, δάση, βοσκοτόπια, 

αλιεία) 
 

3 Η επάρκεια του οδικού δικτύου  
4 Η επάρκεια του ακτοπλοϊκού δικτύου  
5 Η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά (µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, 

µουσεία) 
 

6 Είναι Τουριστικός Προορισµός  
7 Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού (π.χ. θρησκευτικός, ιαµατικός, 

rafting, trekking, κλπ) 
 

8 Οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας  
9 Η οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης  
10 Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός  
11 Η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη  
12 Η γειτνίαση µε βαλκανικές χώρες  
13 Η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων από το κράτος και την ΕΕ  
14 Άλλο πλεονέκτηµα (προσδιορίστε)  

 
 
 
 
Β2. Τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα (αδύνατα σηµεία) από την οικονοµική σας 
             δραστηριοποίηση στο Ν. Χαλκιδικής είναι: 
            (σηµειώστε τρία µειονεκτήµατα µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 όπου 1= το  
             πλέον σηµαντικό µειονέκτηµα κατά την γνώµη σας)  
 

 Μειονέκτηµα / Αδύνατο σηµείο Βαθµός 
1 Το υψηλό εργατικό κόστος ή έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου  

δυναµικού 
 

2 Το υψηλό κόστος ή έλλειψη συγκεκριµένων πρώτων υλών  
3 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος  
4 Το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς  
5 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο   
6 Το ανεπαρκές ακτοπλοϊκό δίκτυο   
7 Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε αρκετές οµοειδείς επιχειρήσεις  
8 Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από παραοικονοµικές 

δραστηριότητες (π.χ. τουριστικά καταλύµατα µη δηλωµένα)  
 

9 Η απουσία ή ανεπάρκεια αναπτυξιακών κινήτρων εκ µέρους του 
κράτους ή και της ΕΕ  

 

10 Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης  
11 Η υπερκορεσµένη δόµηση (έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού)  
12 Άλλο µειονέκτηµα (προσδιορίστε)  

 
Β3.  Αναφέρατε συνοπτικά τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος 
            σας στο Νοµό Χαλκιδικής:  
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 Προβλήµατα 

1  
 
 
 

2  
 
 
 

3  
 
 
 

 
 
 
Γ. Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας 
 
 
Γ1. Σε ποιους κλάδους δραστηριότητας θεωρείτε ότι υπάρχουν σηµαντικά 
            περιθώρια επιχειρηµατικής δράσης στη Χαλκιδική τα επόµενα έτη;  
 

 Κλάδος  

1  
2  
3  
4  

 
Όπου Κλάδος= π.χ. παραγωγή ή εµπόριο ειδών διατροφής,  χειµερινός τουρισµός, 

εκµετάλλευση εστιατορίων κλπ. 
 
Γ2. Σε ποιον από τους παρακάτω τοµείς θα πρέπει να ενισχυθεί η υποδοµή της 
            οικονοµίας της Χαλκιδικής µέσω αναπτυξιακών προγραµµάτων;  

      (σηµειώστε τρεις τοµείς µε σειρά προτεραιότητας 1,2,3, όπου 1=ο πλέον 
σηµαντικός κατά τη γνώµη σας κλπ). 
 

 Τοµέας Βαθµός 
1 Εκπαίδευση  
2 Υγεία  
3 ∆ίκτυα παροχής τεχνικών και οικονοµικών πληροφοριών και 

συµβουλών 
 

4 Αρδευτικά έργα  
5 Βιολογικός καθαρισµός  
6 Οδικά δίκτυα  
7 Λιµενικές εγκαταστάσεις  
8 Αεροδρόµια  
9 Ενέργεια  
10 Τηλεπικοινωνίες  
11 Βιοµηχανικά & τεχνολογικά πάρκα  
12 Άλλος τοµέας (αναφέρατε)  
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Γ3. Γενικά, οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικής δράσης, είναι: 

            (σηµειώστε τρεις παράγοντες µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 όπου 1= ο 
πλέον θετικός παράγοντας κατά τη γνώµη σας, κλπ) 

 
 Παράγοντας Βαθµός 

1 Η αποτελεσµατική λειτουργία του δηµόσιου τοµέα γενικότερα  
2 Η χαµηλή φορολογία και τα φορολογικά κίνητρα  
3 Η στήριξη της εξαγωγικής προσπάθειας των επιχειρήσεων από 

κρατικούς φορείς 
 

4 Η επαρκής ανάπτυξη των υποδοµών  
5 Οι επιτυχείς παρεµβάσεις από το κράτος και η στήριξη των 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε γειτονικές 
βαλκανικές χώρες  

 

6 Κανένας  
7 Άλλος παράγοντας (προσδιορίστε)  

  
Γ4. Αναφορικά µε τη συµβολή του Επιµελητηρίου Χαλκιδικής στην 

Επιχειρηµατικότητα του Νοµού, 
 Πόσο ικανοποιηµένος είστε από τις παρακάτω υπηρεσίες του Επιµελητηρίου 

Χαλκιδικής (βαθµός ικανοποίησης από 1 έως και 4, όπου 1=καθόλου, 2=όχι και 
τόσο, 3=αρκετά, 4=πολύ) 

 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Βαθµός ∆Γ/∆Α    
1 Συµβολή στην προώθηση προϊόντων και  

υπηρεσιών των επιχειρήσεων του Νοµού 
  

2 Ενίσχυση συνεργασιών και δικτύωση µεταξύ των 
επιχειρήσεων του Νοµού  

  

3 Ενηµέρωση σε θεσµικά θέµατα (ασφαλιστικά, 
εργασιακά, ισχύουσες διατάξεις του κλάδου σας) 

  

4 Ενηµέρωση σε αναπτυξιακά – επιδοτούµενα 
προγράµµατα 

  

5 Παροχή στατιστικών στοιχείων και στοιχείων του 
κλάδου σας 

  

6 Άµεση ανταπόκριση στην ενηµέρωση και παροχή 
στοιχείων και πληροφοριών  

  

7 Οργάνωση ή συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, 
σχετικά µε προϊόντα ή υπηρεσίες του κλάδου σας 

  

8 Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης του 
Επιµελητηρίου 

  

 
 
Γ5 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το συνολικό έργο του Επιµελητηρίου 

Χαλκιδικής; (βαθµός ικανοποίησης από 1 έως και 4, όπου 1=καθόλου, 2=όχι και 
τόσο, 3=αρκετά, 4=πολύ) 
Υπηρεσία Βαθµός ∆Γ/∆Α 

Συνολικό Έργο Επιµελητηρίου Χαλκιδικής   

 
Γ6 Ποια πιστεύετε ότι είναι η κύρια κατεύθυνση που θα έπρεπε να 

προσανατολιστεί στο µέλλον το Επιµελητήριο Χαλκιδικής, πέρα από τους 
σηµερινούς κύριους προσανατολισµούς του; 
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Ερωτηµατολόγιο προς τους Φορείς Ν. Χαλκιδικής 
Φορέας: ……………………………………………………………………………………… 
Αρµόδιος: …………………………………………………………………………………… 
∆ιεύθυνση: …………………………………………………………………………………. 
Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………. 
Φαξ: ………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Αξιολογείστε τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα (δυνατά σηµεία) που 
            προσφέρει ο Νοµός Χαλκιδικής για τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων 
           (σηµειώστε τρία πλεονεκτήµατα µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 όπου  
            1= το πλέον σηµαντικό κατά τη γνώµη σας)  
 

 Πλεονέκτηµα / ∆υνατό σηµείο Βαθµός 
1 Η εύρεση καταρτισµένου –  εξειδικευµένου ανθρώπινου  δυναµικού  
2 Ο φυσικός πλούτος (καλλιεργήσιµες εκτάσεις, νερά, δάση, βοσκοτόπια, 

αλιεία) 
 

3 Η επάρκεια του οδικού δικτύου  
4 Η επάρκεια του ακτοπλοϊκού δικτύου  
5 Η αξιόλογη πολιτιστική κληρονοµιά (µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, 

µουσεία) 
 

6 Είναι Τουριστικός Προορισµός  
7 Οι δυνατότητες εναλλακτικού τουρισµού (π.χ. θρησκευτικός, ιαµατικός, 

rafting, trekking, κλπ) 
 

8 Οι δυνατότητες παραθεριστικής κατοικίας  
9 Η οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης  
10 Ο σωστός χωροταξικός σχεδιασµός  
11 Η γειτνίαση µε τη Θεσσαλονίκη  
12 Η γειτνίαση µε βαλκανικές χώρες  
13 Η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων από το κράτος και την ΕΕ  
14 Άλλο πλεονέκτηµα (προσδιορίστε)  

 
 
2. Αξιολογείστε τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα (αδύνατα σηµεία) του Νοµού 
            Χαλκιδικής για την δραστηριοποίηση επιχειρήσεων  
            (σηµειώστε τρία µειονεκτήµατα µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 όπου 1= το  
             πλέον σηµαντικό µειονέκτηµα κατά τη γνώµη σας)  
 

 Μειονέκτηµα / Αδύνατο σηµείο Βαθµός 
1 Το υψηλό εργατικό κόστος ή έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου  

δυναµικού 
 

2 Το υψηλό κόστος ή έλλειψη συγκεκριµένων πρώτων υλών  
3 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος  
4 Το περιορισµένο µέγεθος της τοπικής αγοράς  
5 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο   
6 Το ανεπαρκές ακτοπλοϊκό δίκτυο   
7 Προβλήµατα οξυµένου ανταγωνισµού µε αρκετές οµοειδείς επιχειρήσεις  
8 Προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από παραοικονοµικές 

δραστηριότητες (π.χ. τουριστικά καταλύµατα µη δηλωµένα)  
 

9 Η απουσία ή ανεπάρκεια αναπτυξιακών κινήτρων εκ µέρους του 
κράτους ή και της ΕΕ  

 

10 Η δυσλειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης  
11 Η υπερκορεσµένη δόµηση (έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού)  
12 Άλλο µειονέκτηµα (προσδιορίστε)  
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3. Σχετικά µε τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας στη Χαλκιδική, πείτε µας 
      τη γνώµη σας για τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζουν, βαθµολογώντας 
      όλους τους παρακάτω κλάδους από 1 έως 5* 
     (όπου 1: πολύ υψηλά περιθώρια ανάπτυξης, 2: υψηλά, 3: µέτρια, 4: χαµηλά,  
      5: πολύ χαµηλά περιθώρια ανάπτυξης).        

 
 

Κλάδος Βαθµός
Γεωργία  
Κτηνοτροφία  
∆ασοκοµία  
Αλιεία  
Ιχθυοκαλλιέργειες  
Ορυχεία και λατοµεία                                                                                                                                
Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών   
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων και πλαστικών                                                                       
Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού                         
Κατασκευή µηχανηµάτων, οργάνων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού   
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά (πχ γύψος, γυαλί, κεραµική, σκυρόδεµα)  
Λοιπές βιοµηχανίες  
Παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικού ρεύµατος  
Τηλεπικοινωνίες  
Οικοδοµική δραστηριότητα  
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας  
Εµπόριο   
Θερινός Τουρισµός  
Χειµερινός Τουρισµός  
Εναλλακτικός Τουρισµός (θρησκευτικός, ιαµατικός, rafting, trekking, κλπ)  
Συνεδριακός Τουρισµός  
Εστιατόρια                                                                                                                                        
Μεταφορές και λιµάνια   
Χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Τράπεζες)                                                                                              
Πληροφορική, Έρευνα και ανάπτυξη                                                                                                       
Εκπαίδευση (π.χ. σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα κλπ)                                                            
Υγεία και κοινωνική µέριµνα                                                                                                                      
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες                                                                        
Άλλη δραστηριότητα (σηµειώστε τη δραστηριότητα)  
...............................................................................................................................................................

 

 
*Εάν κάποιος από τους παραπάνω κλάδους είναι ανύπαρκτος στο Νοµό Χαλκιδικής 
και δεν υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, παρακαλώ σηµειώστε την ένδειξη   Α.  
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4. Κατατάξτε µε σειρά προτεραιότητας (από 1η έως 9η ) τους ακόλουθους εννέα 
           τοµείς παρέµβασης, µε κριτήριο τη σηµασία τους για την ανάπτυξη, κοινωνική 
            συνοχή και ποιότητα ζωής του Νοµού Χαλκιδικής. 

                       (όπου 1η: η υψηλότερη προτεραιότητα και 9η: η χαµηλότερη προτεραιότητα) 
                                   

 
Τοµείς Παρέµβασης Σειρά 

προτεραιότητας
Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο  
(οδικές µεταφορές, σιδηροδροµικές µεταφορές, αεροδρόµια - αεροπορικές µεταφορές, λιµενικές 
υποδοµές - θαλάσσιες µεταφορές, συνδυασµένες µεταφορές, αστικές µεταφορές) 

 

Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα 
(εκσυγχρονισµός επιχειρήσεων, προώθηση της καινοτοµίας, ενίσχυση της οικονοµίας της 
γνώσης – Ε&ΤΑ και σύνδεσή της µε την παραγωγή, υποδοµές και δικτυώσεις 
επιχειρηµατικότητας)  

 

Ψηφιακή Σύγκλιση 
(προώθηση χρήσης νέων τεχνολογιών σε επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα, παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ενίσχυση κλάδων υψηλής τεχνολογίας, 
υποδοµές π.χ. ευρυζωνικά δίκτυα)  

 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
(διαχείριση των στερεών και των επικίνδυνων αποβλήτων, προστασία εδαφών, διαχείριση 
υδάτινων πόρων, ποιότητα του ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος, διαχείριση 
φυσικού περιβάλλοντος, πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνου, δηµιουργία µηχανισµών και 
εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής και χωροταξικής πολιτικής) 

 

Απασχόληση 
(κατάρτιση ανέργων, νέων και άλλων οµάδων, διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, 
γραφεία εύρεσης εργασίας, προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης, υποστήριξη της 
απασχόλησης των εργαζόµενων γυναικών) 

 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
(οργάνωση, λειτουργία και ανθρώπινο δυναµικό δηµόσιας διοίκησης, διαδικασίες και κανονισµοί, 
τεχνολογία) 

 

Πολιτισµός 
(ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς) 

 

Υγεία 
(υποδοµές νοσοκοµείων, ειδικών µονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, 
εξειδικευµένος εξοπλισµός) 

 

Εκπαίδευση 
(ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και των υποδοµών στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση, δια βίου µάθηση - ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζόµενων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών) 
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5. Αναφέρατε συγκεκριµένες προτάσεις για κάθε τοµέα παρέµβασης (έως 3 προτάσεις σε 
κάθε τοµέα) και κατατάξτε τις µε σειρά προτεραιότητας από 1 (η υψηλότερη) έως 3 (η 
χαµηλότερη), µε κριτήριο τη σηµασία τους για την ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και 
ποιότητα ζωής του Νοµού Χαλκιδικής. 

 

 

Τοµέας 
Παρέµβασης 

Σειρά 
προτεραι
ότητας 

Προτάσεις ανά τοµέα παρέµβασης 

1  
2  Συγκοινωνιακό 

∆ίκτυο 
3  
1  
2  

Επιχειρηµατικό-
τητα και  
Ανταγωνιστικό-
τητα 3  

1  
2  Ψηφιακή 

Σύγκλιση 
3  
1  
2  

Περιβάλλον και  
Αειφόρος 
Ανάπτυξη 3  

1  
2  Απασχόληση 
3  
1  
2  ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση 
3  
1  
2  Πολιτισµός 
3  
1  
2  Υγεία 
3  
1  
2  Εκπαίδευση 
3  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

 Για τους πίνακες 4.1.1, 4.1.2, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11 και 4.2.13 ισχύουν τα εξής: 
 

Η κάθε µία από τις απαντήσεις στην ερώτηση ιεράρχησης των πλεονεκτηµάτων και 

των µειονεκτηµάτων λαµβάνει τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας: 

• 1ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 3 

• 2ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 2 

• 3ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 1 

 

Ειδική Βαθµολογία = (Αριθµός απαντήσεων 1ο σηµαντικότερο x 3) + (Αριθµός 

απαντήσεων 2ο σηµαντικότερο x 2) + (Αριθµός απαντήσεων 3ο σηµαντικότερο x 1). 

 

Στη συνέχεια και για λόγους συγκρισιµότητας, υπολογίζεται η ανηγµένη βαθµολογία, 

ως εξής: 

 

Ανηγµένη Βαθµολογία = (Ειδική Βαθµολογία/Βέλτιστη Βαθµολογία) Χ 100 

 

Όπου, βέλτιστη βαθµολογία = Πληθυσµός ∆είγµατος x µεγαλύτερος συντελεστής 

βαρύτητας (3). 

 

 

 Για τον Πίνακα 4.1.3, ισχύουν τα εξής: 
 

Η κάθε µία από τις απαντήσεις για τα περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κάθε 

κλάδος δραστηριότητας λαµβάνει τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας: 

• Περιθώριο ανάπτυξης: 1 (σε κλίµακα 1 – 5): Συντ. Βαρύτητας = 5 

• Περιθώριο ανάπτυξης: 2 (σε κλίµακα 1 – 5): Συντ. Βαρύτητας = 4 

• Περιθώριο ανάπτυξης: 3 (σε κλίµακα 1 – 5): Συντ. Βαρύτητας = 3 

• Περιθώριο ανάπτυξης: 4 (σε κλίµακα 1 – 5): Συντ. Βαρύτητας = 2 

• Περιθώριο ανάπτυξης: 5 (σε κλίµακα 1 – 5): Συντ. Βαρύτητας = 1 

 

Η ειδική βαθµολογία υπολογίζεται ως εξής:  
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Ειδική Βαθµολογία = (Αριθµός απαντήσεων περιθώριο ανάπτυξης:1 x 5) + (Αριθµός 

απαντήσεων περιθώριο ανάπτυξης:2 x 4)+ (Αριθµός απαντήσεων περιθώριο 

ανάπτυξης:3 x 3) + (Αριθµός απαντήσεων περιθώριο ανάπτυξης:4 x 2) + (Αριθµός 

απαντήσεων περιθώριο ανάπτυξης:5 x 1) 

 

Στη συνέχεια και για λόγους συγκρισιµότητας, υπολογίζεται η ανηγµένη βαθµολογία, 

ως εξής: 

 

Ανηγµένη Βαθµολογία = (Ειδική Βαθµολογία/Βέλτιστη Βαθµολογία) Χ 100 

 

Όπου, βέλτιστη βαθµολογία = Πληθυσµός ∆είγµατος x µεγαλύτερος συντελεστής 

βαρύτητας (5). 

 

 Για τον Πίνακα 4.1.4 ισχύουν τα εξής: 
 

Η κάθε µία από τις απαντήσεις στην ερώτηση ιεράρχησης τοµέων παρέµβασης 

λαµβάνει τους παρακάτω συντελεστές βαρύτητας: 

• 1ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 9 

• 2ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 8 

• 3ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 7 

• 4ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 6 

• 5ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 5 

• 6ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 4 

• 7ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 3 

• 8ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 2 

• 9ο σηµαντικότερο: Συντ. Βαρύτητας = 1 

 

Ειδική Βαθµολογία = (Αριθµός απαντήσεων 1ο σηµαντικότερο x 9) + (Αριθµός 

απαντήσεων 2ο σηµαντικότερο x 8) + (Αριθµός απαντήσεων 3ο σηµαντικότερο x 7) + 

(Αριθµός απαντήσεων 4ο σηµαντικότερο x 6) + (Αριθµός απαντήσεων 5ο σηµαντικότερο 

x 5) + (Αριθµός απαντήσεων 6ο σηµαντικότερο x 4) + (Αριθµός απαντήσεων 7ο 

σηµαντικότερο x 3) + (Αριθµός απαντήσεων 8ο σηµαντικότερο x 2) + (Αριθµός 

απαντήσεων 9ο σηµαντικότερο x 1) 

 



 

ICAP GROUP A.Ε. – ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού                                       ∆εκέµβριος 2008 
 

147 

Στη συνέχεια και για λόγους συγκρισιµότητας, υπολογίζεται η ανηγµένη βαθµολογία, 

ως εξής: 

 

Ανηγµένη Βαθµολογία = (Ειδική Βαθµολογία/Βέλτιστη Βαθµολογία) Χ 100 

 

Όπου, βέλτιστη βαθµολογία = Πληθυσµός ∆είγµατος x µεγαλύτερος συντελεστής 

βαρύτητας (9). 

 

 Για τον Πίνακα 4.2.5 ισχύουν τα εξής: 
 

Η κάθε µία από τις απαντήσεις στην ερώτηση ιεράρχησης των στόχων λαµβάνει τους 

παρακάτω συντελεστές βαρύτητας: 

• 1ος στόχος: Συντ. Βαρύτητας = 3 

• 2ος στόχος: Συντ. Βαρύτητας = 2 

• 3ος στόχος: Συντ. Βαρύτητας = 1 

 

Ειδική Βαθµολογία = (Αριθµός απαντήσεων 1ος στόχος x 3) + (Αριθµός απαντήσεων 

2ος στόχος x 2) + (Αριθµός απαντήσεων 3ος στόχος x 1). 

 

Στη συνέχεια και για λόγους συγκρισιµότητας, υπολογίζεται η ανηγµένη βαθµολογία, 

ως εξής: 

 

Ανηγµένη Βαθµολογία = (Ειδική Βαθµολογία/Βέλτιστη Βαθµολογία) Χ 100 

 

Όπου, βέλτιστη βαθµολογία = Πληθυσµός ∆είγµατος x µεγαλύτερος συντελεστής 

βαρύτητας (3). 


