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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού  
 
Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού διέπεται από 
το «δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού» (Νόμος 146/1914) και το «δίκαιο κατά 
των περιορισμών του ανταγωνισμού» (Νόμος 703/1977). 
 
Το θεσμικό πλαίσιο παρουσιάζει μια σειρά αδυναμιών, τόσο ως προς τον 
σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής, που 
αναφέρονται στην δυνατότητα αναγνώρισης και αποτροπής πιθανών 
περιορισμών του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων, όσο και ως προς στην 
ποιότητα των αποφάσεων σε περίπτωση αναγνώρισης τους. 
 
Διάρθρωση επιχειρηματικού δυναμικού  
 
Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από το πολύ μικρό μέγεθος της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, το οποίο συνδέεται με  τη διάχυση 
μεγάλης μάζας του κύκλου εργασιών σε ένα επίσης μεγάλο πλήθος 
επιχειρήσεων. Ως σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας 
αναδεικνύονται το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι 
«κατασκευές», «ξενοδοχεία & εστιατόρια», «άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες», «εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και πωλήσεις καυσίμων» και 
«βιομηχανία τροφίμων & ποτών». 
 
Βαθμός και τάσεις συγκέντρωσης στην Ελληνική οικονομία 
 
Οι εξεταζόμενοι κλάδοι, οι οποίοι διαρθρώνονται από ένα μεγάλο πλήθος 
μικρών επιχειρήσεων, εμφανίζονται να λειτουργούν σε συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθώς ο βαθμός συγκέντρωσης και η σχετική 
ισοτιμία των μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
υποδηλώνουν ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών που 
μπορούν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. 
 
Τον μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου, στον οποίο αναδεικνύεται η κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων 
αλυσίδων σούπερ μάρκετ και η ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων σε βάρος 
των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης 
προκύπτει κυρίως από τη δομή του κλάδου στην Περιφέρεια Αττικής, σε 
αντιδιαστολή προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες όπου είναι σημαντικά 
χαμηλότερος. Ο συσχετισμός δυνάμεων στον κλάδο φαίνεται να μεταβάλλεται 
συνεχώς, με κυρίαρχες μορφές την είσοδο μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων, τις 
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συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και τη συνεχή επέκταση των δικτύων 
καταστημάτων των αλυσίδων λιανικής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.  
 
Υψηλός εμφανίζεται ο βαθμός συγκέντρωσης και στον κλάδο του εμπορίου, 
συντήρησης & επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, ο οποίος 
αποδίδεται στην ύπαρξη αρκετών μεγάλων εταιριών αντιπροσώπευσης και 
εισαγωγής αυτοκινήτων. Μικρότερη ένταση του βαθμού συγκέντρωσης 
εμφανίζουν οι κλάδοι του χονδρικού εμπορίου και των κατασκευών. 
 
Αντιθέτως, οι κλάδοι των εστιατορίων, των υδραυλικών, των ηλεκτρολόγων, 
των συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς και των αρτοποιείων & ζαχαροπλαστείων 
εμφανίζουν πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, ο οποίος εκφράζεται από το 
μεγάλο πλήθος πολύ μικρών επιχειρήσεων και την απουσία επιχειρήσεων 
μεγάλου μεγέθους. 
 
Επισημαίνεται, ότι αρκετοί από τους εξεταζόμενους κλάδους διακρίνονται σε 
επιμέρους υποκλάδους, με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και επίπεδα 
συγκέντρωσης που υποδηλώνουν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης από μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση ολιγοπωλιακών δομών.  
 
Αθέμιτος ανταγωνισμός 
 
Η διενέργεια πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού φαίνεται ότι βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος ανάπτυξης στο σύνθετο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον άσκησης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι κυριότερες μορφές αθέμιτου 
ανταγωνισμού που καταγράφηκαν αφορούν στο φαινόμενο του παρεμπορίου, 
τις πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης από αλυσίδες λιανικής, τον έλεγχο των 
δικτύων διανομής ή των σημείων πώλησης ενός προϊόντος, τις τάσεις 
ανεξέλεγκτης χωροθέτησης μεγάλων εμπορικών κέντρων, την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας από μη αδειούχους, την προσφορά προϊόντων 
/ υπηρεσιών «κάτω του κόστους», την καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου 
εκπτώσεων & προσφορών, το φαινόμενο της φορο- & εισφοροδιαφυγής, καθώς 
και τις παρεμβάσεις του κράτους που δημιουργούν συνθήκες ανεπαρκούς 
ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές. 
 
Περιφερειακή ανάλυση 
 
Στα βασικά συμπεράσματα της περιφερειακής ανάλυσης ανήκει η διαπίστωση 
της υπερσυγκέντρωσης του επιχειρηματικού δυναμικού σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη, καθώς και το μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της ελληνικής 
περιφέρειας, που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στη διείσδυση και 
επικυριαρχία μεγάλων επιχειρήσεων και διαμορφώνει συνθήκες ανεπαρκούς 
ανταγωνισμού στις περιφερειακές αγορές. 
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Στην πλειοψηφία των διοικητικών Περιφερειών εκτός Αττικής, ο υψηλότερος 
βαθμός συγκέντρωσης εντοπίζεται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, 
ακολουθούμενο από τον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, και με το χαμηλότερο επίπεδο να καταγράφεται στον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου. Πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει επίσης ο 
κλάδος των ξενοδοχείων & εστιατορίων στις Περιφέρειες όπου αυτός 
εξετάστηκε. 
 
Το πλήθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας φαίνεται 
συνεπώς να λειτουργεί σε συνθήκες έντασης ανταγωνισμού, καθώς 
συναγωνίζονται σε μικρές τοπικές αγορές και αποσπούν εξίσου μικρά μερίδια 
τζίρου, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις 
των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πανελλαδικό επίπεδο.  
 
Ύφεση 
 
Η τρέχουσα ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις 
οδηγήσει πλέον στην ανακοπή της αύξησης του πληθυσμού των ελληνικών 
επιχειρήσεων και του τζίρου που καταγράφηκε για την περίοδο 2000-2006, με το 
φαινόμενο των «λουκέτων» να εντείνεται και να απειλεί πρωτίστως τις μικρές 
επιχειρήσεις. Φυσικό επακόλουθο του κλεισίματος επιχειρήσεων, σε συνδυασμό 
με την εξαγορά ή την συγχώνευση επιχειρήσεων αποτελεί η αύξηση της 
συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με 
αποτέλεσμα την όξυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων εις βάρος των μικρότερων 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία σε αρκετές περιπτώσεις συνθηκών αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 
 
Στις παρούσες συνθήκες, οι προοπτικές συγχώνευσης ή ένταξης σε σχήματα 
συνεργασίας και δικτύωσης (π.χ. clusters) μπορούν να διαμορφώσουν μία 
διέξοδο για τις μικρότερες επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την 
βιωσιμότητά τους και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τους μεγαλύτερους 
ανταγωνιστές τους. Στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, ο 
οικογενειακός χαρακτήρας, η νοοτροπία και η αδυναμία αντίληψης της κοινής 
ωφέλειας εκ μέρους των μικρών επιχειρηματιών δεν έχει εντούτοις μέχρι σήμερα 
ευνοήσει τη ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων με τη μορφή του cluster. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Institutional & legal framework for the protection of competition 
 
In Greece, the institutional and legal framework for the protection of competition 
between enterprises consists of law No. 146/1914 on anti-competitive practices 
and law No. 703/1977 against competition restrictions. 
 
The application of the institutional and legal framework in Greece has revealed a 
variety of disadvantages, primarily related to the efficiency of the instruments 
designed to detect and prevent any restrictions of the competition between 
companies, as well as the process of initiating sedative measures.  
 
Structure of Greek enterprises  
 
The Greek economy is characterised by the very small size of the majority of its 
enterprises, in association with the diffusion of a significant proportion of the 
turnover among a respectively large population of enterprises. The most important 
branches of the Greek economy consist of “Wholesale trade” and “Retail trade”, 
followed by “Constructions”, “Accommodation & gastronomy”, “Other 
entrepreneurial activities”, “Trade, maintenance and repair of cars & sale of fuels” 
and “Food & drinks industry”. 
 
Concentration degree and trends  
 
All branches examined in this study, consist of a large population of very small 
enterprises, and seem to operate in an environment of efficient competition. Both 
the degree of concentration and the relative parity of market shares among the 
larger enterprises suggest that no alliances between them are possible that could 
distort competition. 
 
The branch of retail trade reveals the highest concentration of market shares 
among the larger enterprises, pictured by the dominance of the large retail chains 
and the exposition of the small enterprises to intense competitive pressure. The 
high degree of concentration is primarily affiliated to the branch’s structure in the 
Region of Attica, in contrast to the periphery where concentration is found to be 
far less intense. The balance of market shares is constantly changing, primarily by 
large multi-national enterprises entering the Greek retail market, the performance 
of mergers and acquisitions, as well as the on-going expansion of the networks of 
department stores across all parts of the country.  
 
A high degree of market share concentration is also detected in the branches of 
“trade, maintenance & repair of car vehicles and motorcycles”, attributed to the 
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existence of large car import and representation companies. A less intense degree 
of concentration is recorded among the branches of wholesale trade and 
constructions. 
 
In contrast, the branches of “accommodation & gastronomy”, “plumbing 
installation activities”, “electrical installation activities”, “motor vehicle repairs” 
and “bakeries and pastry bakeries” are being distinguished by their very low 
degree of market share concentration, mainly pictured by the large population of 
very small enterprises and the absence of larger ones. 
 
It is however emphasised, that many of the examined branches consist of a variety 
of sub-branches, each distinguished by different structural features and degrees of 
market share concentration that often suggest oligopolistic tendencies and the 
existence of one or more companies with a dominant influence on their markets.  
 
Anti-competitive practices 
 
The involvement of companies in anti-competitive practices seems to be favoured 
in the complex and highly competitive entrepreneurial environment context of 
modern economies. The most common of such practices, as recorded by 
institutional and representative bodies, are related to illegal trade, discrimination 
practices performed by retail chains in favour of certain producers, abusive control 
of distribution channels or points of sale, the uncontrolled expansion of large 
shopping malls, the operation of unlicensed businesses, offering prices of products 
/ services below cost, circumvention of offers’ and discount regulations, tax- and 
social security evasion, as well as state interventions that generate conditions of 
insufficient competition in different sectors of entrepreneurial activity. 
 
Peripheral markets 
 
The analysis of the peripheral markets in Greece reveals an excessive 
concentration of enterprises in the region of Attica and Thessaloniki, as well as the 
small-sized structure of enterprises in the peripheral regions. These enterprises are 
more exposed to competitive pressures and the dominant influence of larger 
companies, while having to confront an environment of insufficient competition 
that seems to prevail on the peripheral markets. 
 
In the majority of the administrative regions except Attica, the highest 
concentration of market shares is recorded in the branch of “wholesale trade”, 
followed by the branch of “motor vehicle trade, maintenance and repair”, and 
quite behind by the “retail trade” branch, where small enterprises operating solely 
on the limited local markets still dominate. The lowest concentration is found in 
the branch of accommodation & gastronomy.  
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The population of small and medium sized companies in the peripheral markets 
thus seem to operate in a highly competitive environment, as they have to 
compete in restricted local markets, extracting only an equally limited share of 
total turnover, while facing the intense competitive pressures of larger companies 
operating on a nation-wide scale.  
 
Recession 
 
Following the growth recorded between 2000-2006, the current recession of the 
Greek economy has – according to all indications – resulted in a decrease in the 
number of enterprises and their turnover, a process that is intensified by the bulk 
of businesses closing down and primarily affects the smaller ones. These 
circumstances, combined with the performance of mergers and acquisitions, leads 
consequently to an increased concentration of market shares among the larger 
companies, as well as to the intensification of competitive pressures on the smaller 
enterprises and – in several occasions – to practices of unfair competition.  
 
Under the present circumstances, the prospects of merging or entering cooperative 
networks or clusters may formulate an attractive alternative for many smaller 
enterprises in order to improve their economic viability and to better confront the 
larger competitors on the market. Up to today however, the typical Greek 
entrepreneurial environment, characterised by the familiarly ownership of most 
small businesses and their widespread weakness to perceive the common benefits 
from cooperative agreements has not favoured the emergence of clusters. 
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Α.   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ Α:  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν Παραδοτέο Α αποτελεί μέρος της μελέτης «Λειτουργίες του 
Ανταγωνισμού στο Πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και Επιπτώσεις στη 
Λειτουργία και τη Βιωσιμότητα των Μικρών Επιχειρήσεων», που ανατέθηκε στην 
εταιρία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. από το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδος. 

Στο Παραδοτέο Α έχει συγκεντρωθεί με τη μέθοδο της έρευνας γραφείου και 
παρουσιάζεται σε κωδικοποιημένη μορφή το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του ανταγωνισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο διέπει 
ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πτυχών λειτουργίας της αγοράς και του 
ανταγωνισμού.  

Πηγές συγκέντρωσης του υλικού αποτέλεσαν: η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ανταγωνισμού, καθώς και το διαδίκτυο και μελέτες / έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί και δημοσιευθεί.  

Το σύνολο των νόμων, οδηγιών και πάσης φύσης νομοθετημάτων που έχουν 
συλλεχθεί, παραδίδονται επίσης σε ηλεκτρονικό αρχείο. Στο Παράρτημα I του 
παρόντος παρατίθεται σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο της νομοθεσίας 
(Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα), στην οποία γίνεται 
παραπομπή στο παρόν κείμενο, με αναφορά των ονομάτων αρχείων όπως 
έχουν αποθηκευτεί στο ηλεκτρονικό αρχείο. Αντίστοιχα, το Παράρτημα ΙΙ 
περιέχει σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

A.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

Το δίκαιο ανταγωνισμού είναι το σύνολο κανόνων που προσπαθεί να 
προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και περιορισμούς που του 
επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων. Σε ορισμένες χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, 
Γερμανία) διακρίνεται στο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού (απαγόρευση 
πρακτικών των επιχειρήσεων που αντίκεινται στα χρηστά ήθη) και στο δίκαιο 
κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού ή δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού 
(προστασία του ανταγωνισμού από περιορισμούς που του επιβάλλουν οι ίδιες οι 
επιχειρήσεις). Στην Ελλάδα, τα βασικά νομοθετικά κείμενα που διέπουν θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ανταγωνισμού είναι: 
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• ο Νόμος 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και 

• ο Νόμος 703/1977 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 

A.2.1 Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού 

 

A.2.1.1  Νόμος 146/1914 «περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού» 
 

Στην Ελλάδα η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού επιδιώχθηκε πρώτα 
από τον Νόμο 146/19141, που αποτελούσε ακριβή μετάφραση του αντίστοιχου 
γερμανικού Νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. 

Με τον όρο «αθέμιτος ανταγωνισμός» χαρακτηρίζεται το σύνολο των μεθόδων 
εμπορικού ανταγωνισμού που κολάζονται από τον Νόμο, όταν στη προσπάθεια 
προσέλκυσης καταναλωτικού κοινού χρησιμοποιούνται δόλια μέσα που 
μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσουν σύγχυση στο καταναλωτικό 
κοινό σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα ή την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ενός ανταγωνιστή. Ο Νόμος θεωρεί, εκ των προτέρων, ως 
πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού την απομίμηση ή ιδιοποίηση ξένης εμπορικής 
επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος, τις αναληθείς δηλώσεις που 
παραπλανούν το κοινό (π.χ. χρήση παραπλανητικών ενδείξεων), τη δυσφήμηση 
ανταγωνιστών, ή προϊόντων τους, τις παραπλανητικές διαφημίσεις, τη 
παραβίαση του εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου κ.ά. Οι παραβάτες των 
διατάξεων που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν αστικές και 
ποινικές κυρώσεις. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου, αθέμιτο ανταγωνισμό αποτελεί κάθε πράξη 
ή παράλειψη (στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές) που γίνεται 
με σκοπό τον ανταγωνισμό και με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά 
ήθη. Το άρθρο αυτό αποτελεί τον πυρήνα της προστασίας που παρέχει η 
νομοθεσία σε όσους έχουν υποστεί αθέμιτο ανταγωνισμό, και απαγορεύει γενικά 
όλες τις πράξεις που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, δηλαδή τις πράξεις που για 
το μέσο λογικά σκεπτόμενο άτομο είναι ηθικά κατακριτέες και αποτελούν 
αθέμιτα μέσα ανταγωνισμού. Όπως δέχεται τόσο η θεωρία και η νομολογία, η 
πράξη που συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό, αφενός πρέπει να γίνεται προς ζημία 
του εμπορικού ανταγωνιστή και προς ωφελεία του δράστη και αφετέρου, πρέπει 
να γίνεται με σκοπό τον ανταγωνισμό. 

                                                 
1 ΦΕΚ 21/Α/27.01.1914 
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Το άρθρο 3 απαγορεύει τις ανακριβείς δηλώσεις στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, 
καταλαμβάνοντας, κυρίως, την παραπλανητική διαφήμιση. Εδώ εμπίπτουν 
ανακριβείς γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις που γίνονται δημόσια και 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό με σκοπό τη δημιουργία εντύπωσης ιδιαίτερα 
ευνοϊκής προσφοράς. Ως δηλώσεις εκλαμβάνονται και οι παραστάσεις εικόνων 
και άλλες παρόμοιες μέθοδοι.  

Τα άρθρα 6-8 ορίζουν τις προϋποθέσεις εκποίησης εμπορευμάτων, 
προερχομένων εκ πτωχεύσεως, επιβάλλοντας την προηγούμενη άδεια του 
αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου. Η διάρκεια της εκποίησης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες εκτός αν χορηγηθεί δικαστική παράταση 
της.  

Τα άρθρα 11-12 αφορούν στη διάδοση αναληθών ειδήσεων σχετικά με 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, προβλέποντας ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες και 
χρηματική ποινή για τον διαδίδοντα εν γνώσει της αναλήθειας.  

Τα άρθρα 13-15 απαγορεύουν τη χρήση εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου 
διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης, με τρόπο 
που να μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα ή την επωνυμία κάποιου 
άλλου.  

Τα άρθρα 16-18 προστατεύουν το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο 
απειλώντας με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή τον υπάλληλο, 
εργάτη ή μαθητευόμενο επιχείρησης που ανακοινώνει χωρίς δικαίωμα σε τρίτους 
εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση καθώς και σχέδια, 
τεχνικούς κανόνες, υποδείγματα κλπ.  

Τα άρθρα 19 επ. περιέχουν δικονομικές ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων: Όλες οι 
αξιώσεις από αθέμιτο ανταγωνισμό εισάγονται ως εμπορικές υποθέσεις στο 
αρμόδιο Πρωτοδικείο και η παραγραφή τους ορίζεται εξάμηνη. Χορηγείται 
δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων. Η ποινική δίωξη χωρεί μόνον κατ’ 
έγκληση. Μπορεί να διαταχθεί δημοσίευση της δικαστικής απόφασης στον τύπο.  

 

A.2.1.2  Λοιπή νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού 
 

Για άλλους τύπους αθέμιτου ανταγωνισμού ισχύουν οι ακόλουθες νομοθετικές 
πράξεις που αφορούν περισσότερο τις κάθετες σχέσεις – μεταξύ ανταγωνιστών 
(επιχειρήσεων) και καταναλωτών – ενώ ο Νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
αφορά τις οριζόντιες σχέσεις μεταξύ ανταγωνιστών: 

 

Νομοθεσία για την παραπλανητική διαφήμιση  

Με το άρθρο 3 του Ν. 146/1914 εισήχθη στο Ελληνικό δίκαιο η απαγόρευση 
ανακριβών δηλώσεων στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, καταλαμβάνοντας, 
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κυρίως, την παραπλανητική διαφήμιση. Στην έννοια αυτή εμπίπτουν ανακριβείς 
γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις που γίνονται δημόσια και απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό με σκοπό τη δημιουργία εντύπωσης ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς.   

Τα θέματα που σχετίζονται με την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση στην 
Ελλάδα ρυθμίστηκαν ωστόσο ουσιαστικά για πρώτη φορά με τα άρθρα 18-21 
του Νόμου 1961/19912 «περί προστασίας του καταναλωτή». Ο Νόμος αυτός 
ήταν ευρύτερος από τον παλιό Νόμο 146 του 1914, τόσο ως προς την έννοια της 
διαφήμισης γενικά, όσο και ως προς τις έννοιες της παραπλανητικής και της 
αθέμιτης διαφήμισης. 

Το 1994 ακολούθησε η ψήφιση του Νόμου 22513 για την προστασία του 
καταναλωτή, με τον οποίο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε ο Ν. 1961/1991. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου ορίζεται ότι παραπλανητική διαφήμιση 
αποτελεί κάθε διαφήμιση που το περιεχόμενο ή η μορφή της παραπλανά ή 
ενδέχεται να παραπλανήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τα πρόσωπα στα οποία 
απευθύνεται και στη γνώση των οποίων περιέρχεται και εξαιτίας αυτής της 
παραπλάνησης ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά ή να 
βλάψει έναν ανταγωνιστή. Ως αθέμιτη διαφήμιση ορίζεται κάθε διαφήμιση που 
προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Ο νόμος επίσης επιτρέπει υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις τη συγκριτική διαφήμιση, εφόσον το διαφημιστικό μήνυμα 
συγκρίνει με αντικειμενικό τρόπο τα ουσιώδη, συναφή, επαληθεύσιμα και 
επιλεγμένα με αμεροληψία χαρακτηριστικά ανταγωνιστικών αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

Το άρθρο 9 του Ν. 2251/1994 τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Ζ1-496/07.12.20004, με το οποίο επήλθε η προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/55/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να 
συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση»5. 

Τέλος, με το άρθρο 11 του Ν. 3587/20076 τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν. 
2251/1994 ως προς τις ρυθμίσεις περί παραπλανητικής διαφήμισης και τις 
προϋποθέσεις επιτρεπτού της συγκριτικής διαφήμισης, μεταξύ των οποίων 
αναφέρεται ότι η συγκριτική διαφήμιση επιτρέπεται εφόσον δεν είναι 
παραπλανητική κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9δ και 9ε, θα 
κρίνεται δηλαδή η παραπλάνηση με βάση τις διατάξεις για τις αθέμιτες εμπορικές 
                                                 
2 ΦΕΚ 132/Α/03.09.1991 
3 ΦΕΚ 191/Α/16.11.1994 
4 ΦΕΚ 1545/Β/18.12.2000 
5 Με την Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση, καταργήθηκαν η οδηγία 
84/450/ΕΟΚ και όλες τις τροποποιήσεις αυτής – μεταξύ των οποίων και η 97/55/ΕΚ – και 
κωδικοποιήθηκαν σε μια ενιαία νομική πράξη. 
6 ΦΕΚ 152/Α/10.07.2007 
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πρακτικές. Επισημαίνεται, ότι με την οδηγία 2005/29/ΕΚ, ο κοινοτικός νομοθέτης 
ξεκαθάρισε ότι η ρύθμιση για την συγκριτική διαφήμιση, αφορά πρωτίστως τους 
ανταγωνιστές και παρεπιμπτόντως τους καταναλωτές. 

 

Νομοθεσία για τις αθέμιτες (παραπλανητικές) εμπορικές πρακτικές  

Με το άρθρο 12 του Νόμου 3587/2007 προστέθηκαν στο άρθρο 9 του Ν. 
2251/1994 τα άρθρα 9α-9θ, και ειδικότερα τα άρθρα 9γ, 9δ, 9ε, 9στ, 9ζ, 9η και 9θ, 
με τα οποία προσαρμόστηκε το Ελληνικό δίκαιο προς την οδηγία 2005/297 για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές νοούνται οι 
παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές, καθώς και η αναγκαστική πώληση. 

Με το άρθρο 9γ του Νόμου απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που 
υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εμπορική συναλλαγή που 
σχετίζεται με συγκεκριμένο προϊόν. Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη, όταν 
είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει 
ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά 
του μέσου καταναλωτή, στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν 
ή του μέσου μέλους της ομάδας, όταν μια εμπορική πρακτική απευθύνεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών. 

Περαιτέρω, με το άρθρο 9δ του Νόμου, θεσπίζονται ρυθμίσεις για τις 
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές. Με τη διάταξη αυτή μία εμπορική 
πρακτική νοείται ως παραπλανητική όταν, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία 
αυτής, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε απόφαση 
συναλλαγής, «περιλαμβάνει εσφαλμένες πληροφορίες και είναι συνεπώς 
αναληθής ή όταν, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 
παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει το μέσο 
καταναλωτή ακόμα και εάν οι πληροφορίες είναι αντικειμενικά ορθές». Μεταξύ 
των στοιχείων αυτών αναφέρονται τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος 
όπως είναι τα οφέλη, οι κίνδυνοι, και τα αναμενόμενα από τη χρήση του 
προϊόντος αποτελέσματα, η έκταση των δεσμεύσεων του προμηθευτή, καθώς 
και η τιμή και ο τρόπος υπολογισμού της ή η ύπαρξη ειδικής συμφέρουσας τιμής.  

Επισημαίνεται τέλος ότι μία εμπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν 
μεταξύ άλλων «παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος 
καταναλωτής ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο για να λάβει τεκμηριωμένη 
απόφαση συναλλαγής» (άρθρο 9ε).  

                                                 
7 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, 
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 
98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»). 
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Το άρθρο 9στ του ιδίου Νόμου, ορίζει ότι «απαγορεύονται, σε κάθε περίπτωση, 
ως παραπλανητικές, εμπορικές πρακτικές, που συνίστανται ιδίως σε: … ε) 
πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε μια καθορισμένη τιμή, χωρίς να γίνεται 
γνωστή η ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων που μπορεί να έχει ο 
προμηθευτής για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να προμηθεύσει ή να 
αναθέσει σε άλλο προμηθευτή να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά 
τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες, 
λαμβανομένων υπ’όψιν του προϊόντος, της κλίμακας διαφήμισης αυτού και της 
τιμής που προσφέρεται (διαφήμιση «δόλωμα») στ) πρόσκληση για αγορά 
προϊόντων σε καθορισμένη τιμή και στη συνέχεια: … ββ) άρνηση λήψης 
παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσής του σε εύλογο χρόνο …». 

 

Νομοθεσία για την παραποίηση σήματος 

Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού προκύπτουν και από την παραποίηση 
σημάτων, τα οποία ρυθμίζονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Νόμου 
2239/19948 «περί σημάτων», καθώς και του Νόμου 146/1914 «περί αθέμιτου 
ανταγωνισμού». Δυνάμει των άρθρων 26, 27 και 28 του Ν. 2239/1994, η χρήση ή 
παραποίηση ή απομίμηση σήματος που ανήκει σε άλλον επισύρει αστικές και 
ποινικές ευθύνες9. Αναλυτικότερα, βάσει του άρθρου 26 του Νόμου, όποιος 
χρησιμοποιεί ή παραποιεί ή απομιμείται εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον 
μπορεί να εναχθεί και να καταδικαστεί σε παράλειψη της ως άνω πράξεώς του 
στο μέλλον ή και σε αποζημίωση. Πέραν της διώξεώς του στα αστικά 
δικαστήρια, όποιος χρησιμοποιεί ή παραποιεί ή απομιμείται σήμα που ανήκει σε 
άλλον διώκεται και στα ποινικά δικαστήρια.  

Στο άρθρο 13 του Ν. 146/1914 αναφέρεται, ότι όποιος κατά τις εμπορικές 
συναλλαγές χρησιμοποιεί την εμπορική επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό 
γνώρισμα καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης, με τρόπο που να μπορεί 
να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα ή την επωνυμία κάποιου άλλου, μπορεί να 
υποχρεωθεί σε παράλειψη χρήσης και ανόρθωση της προκληθείσας ζημιάς. Οι 
διατάξεις αυτές του Ν. 146/1914 στις περιπτώσεις προσβολής του σήματος 
εφαρμόζονται συμπληρωματικά, κυρίως όταν η πράξη προσβολής εκτελείται με 
σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Στο άρθρο 14 του Ν. 
146/1914, όπως ισχύει σήμερα, υπάρχει επίσης ποινική διάταξη που τιμωρεί την 
αθέμιτη χρήση σήματος ή διακριτικού τίτλου επιχείρησης. Η ίδια διάταξη περιέχει 
ωστόσο σαφή ρήτρα επικουρικότητας, υποχωρώντας ενώπιον της εφαρμογής 
της διατάξεως του άρθρου 28 του Ν. 2239/1994 περί σημάτων.

                                                 
8 ΦΕΚ 152/Α/16.09.1994 
9 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2239/1994 σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής 
παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των 
άλλων επιχειρήσεων. 
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Με το άρθρο 31 του Ν. 2239/1994 προβλέπεται η κατάσχεση και καταστροφή 
προϊόντων που φέρουν παραποιημένα σήματα, όπως και στο πλαίσιο των 
Νόμων που ρυθμίζουν το υπαίθριο εμπόριο (Ν. 2323/1995, 3377/2005 και 
3557/2007), καθώς και του Ν. 3377/2005 (άρθρο 11). 

 

Νομοθεσία για την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου  

Το ζήτημα της προστασίας ονομάτων χώρου (domain names) στο διαδίκτυο έχει 
ανακύψει σχετικά πρόσφατα στην ελληνική νομολογία, με την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα προστασίας του διακριτικού τίτλου, της επωνυμίας και της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης των συναλλασσομένων με βάση τις διατάξεις για τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα ονόματα χώρου προστατεύονται στο πλαίσιο 
ερμηνείας των διατάξεων των άρθρων 1 και 13 του Ν. 146/1914, για την 
εφαρμογή των οποίων απαιτείται η χρησιμοποίηση αυτών στις συναλλαγές και η 
δημιουργία κινδύνου σύγχυσης του κοινού των καταναλωτών, έστω και αν αυτή 
δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Σύμφωνα με το άρθρο 1 απαγορεύεται με 
την έννοια του αθέμιτου ανταγωνισμού κάθε πράξη που έρχεται σε αντίθεση με 
τα χρηστά ήθη, ενώ ο Νόμος θεωρεί, εκ των προτέρων, ως πράξη αθέμιτου 
ανταγωνισμού την απομίμηση ή ιδιοποίηση ξένου διακριτικού γνωρίσματος. Το 
δε άρθρο 13 απαγορεύει τη χρήση ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος, με τρόπο 
που να μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα ή την επωνυμία κάποιου 
άλλου. 

Στην Ελλάδα, η εποπτεία, ο συντονισμός και ο έλεγχος των ονομάτων χώρου 
έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 (παράγραφος 14 α) του Ν. 2867/2000 και με την 
έκδοση του κανονισμού 268/73 της 25.11.2002 της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει με την 
τροποποίησή του με την υπ' αριθ. 310/16 (ΦΕΚ Β' 558/2.4.2004) απόφαση της 
ίδιας αρχής, ορίστηκε η ΕΕΤΤ ως αποκλειστικά αρμόδια αρχή για την εκχώρηση 
των διακριτικών ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που χρησιμοποιούνται στο 
διαδίκτυο. Επιπλέον, ο νόμος εξουσιοδοτούσε την ΕΕΤΤ να εκδίδει κανονισμούς 
για τη ρύθμιση των θεμάτων των σχετικών με τα ονόματα χώρου10. Ο Ν. 
2867/2000 καταργήθηκε στη συνέχεια σχεδόν στο σύνολό του από τον Ν. 
3431/200611 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3534/200712), με τον οποίο ωστόσο διατηρείται ο 

                                                 
10  Για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. 268/73 απόφαση 
(«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με Κατάληξη .gr», 
ΦΕΚ 1617/Β/31.12.2002), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από την ισχύουσα υπ’ αριθμ. 
351/76 απόφαση («Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr», 
ΦΕΚ 717/Β/27.05.2005), και η οποία τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 353/185 απόφαση (ΦΕΚ 
1251/Β/06.09.2005 και διόρθωση ΦΕΚ 1545/9.11.2005). 
11 ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006 
12 ΦΕΚ 40/Α/23.02.2007 
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κρατικός έλεγχος επί των ονομάτων χώρου και η αποκλειστική εκχώρησή τους 
από την ΕΕΤΤ. 

Σε σχέση με την νομική προστασία του ονόματος χώρου, αυτό που  κυρίως 
εξετάζεται κατά περίπτωση, είναι αν η χρήση του αντίκειται στις διατάξεις για 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό και ειδικότερα την γενική ρήτρα του άρθρου 1 του Ν. 
146/1914. Συνηθέστερη είναι η περίπτωση, κατά την οποία ο χρήστης του 
ονόματος υιοθετεί τα διακριτικά γνωρίσματα ενός γνωστού ανταγωνιστή του ως 
δικού του ονόματος χώρου, προκειμένου να προσελκύσει πελατεία σε βάρος του 
τελευταίου, προκαλώντας σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, ώστε να 
εκμεταλλευτεί, αθέμιτα, την ξένη φήμη. Δεν αποκλείεται όμως η κατοχύρωση 
ενός ονόματος χώρου να μην συνοδεύεται από πραγματική πρόθεση χρήσης 
του, αλλά να αποβλέπει αποκλειστικά στην αθέμιτη παρεμπόδιση της χρήσης 
ενός άλλου ονόματος χώρου ανταγωνιστικής επιχείρησης. 

 

A.2.2 Δίκαιο κατά των Περιορισμών του Ανταγωνισμού και Θεσμικό Πλαίσιο 
Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

 

A.2.2.1  Νόμος 703/1977 
 

Ο Νόμος 703/197713 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Ελληνική 
Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, αποτελεί το 
βασικό νομικό κείμενο του ελληνικού δικαίου κατά των περιορισμών του 
ανταγωνισμού. O Νόμος θεσπίστηκε λίγο προτού η Ελλάδα καταστεί μέλος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορίζει τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς 
μέσα από υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού και επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις 
οι οποίες εφαρμόζουν συμπεριφορές και πρακτικές που διαστρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό.  

Ο Νόμος 703/77 στηρίζεται πάνω σε δύο βασικούς κανόνες, οι οποίοι 
απαγορεύουν: 

 

 τις συμπράξεις, συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ των 
επιχειρήσεων, που περιορίζουν, νοθεύουν ή παρακωλύουν τον 
ανταγωνισμό (άρθρο 1), 

 την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά (άρθρο 2). 

 

Επίσης, προβλέπεται ο προληπτικός έλεγχος της επίδρασης στον ανταγωνισμό 
των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (άρθρο 4 – 4στ). 

                                                 
13 ΦΕΚ 278/Α/26.09.1977 
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Με το Νόμο απαγορεύονται ειδικότερα, με ποινή απόλυτης ακυρότητας και 
άλλων κυρώσεων, συμφωνίες ή συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, ενώσεων 
επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, που έχουν ως 
αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή την νόθευση του 
ανταγωνισμού. Επιπλέον, απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση 
δεσπόζουσας θέσης που απολαμβάνουν σε σύνολο ή μέρος της αγοράς της 
χώρας μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η καταχρηστική 
εκμετάλλευση σχέσεων οικονομικής εξάρτησης. Σε περίπτωση που λάβει χώρα 
μια απαγορευμένη πράξη / πρακτική, αυτή θεωρείται απόλυτα άκυρη, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο.  

Οι βασικές διατάξεις του Νόμου εφαρμόζονται σε περιορισμούς του 
ανταγωνισμού που δεν επηρεάζουν το εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη. Όταν 
ο περιορισμός του ανταγωνισμού δύναται να επηρεάσει το εμπόριο ανάμεσα 
στα κράτη μέλη, εφαρμόζονται τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, και 
επιβάλλονται, ενδεχομένως, κυρώσεις για την παραβίασή τους, σύμφωνα με το 
Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο. 

 

A.2.2.2  Τροποποιήσεις του Ν. 703/1977 
 

Ο Ν. 703/1977 έχει τροποποιηθεί με μια σειρά Νόμων από το 1991 έως σήμερα, 
και οι ισχύουσες διατάξεις του Νόμου παρουσιάζονται σε κωδικοποιημένη 
μορφή στο ηλεκτρονικό αρχείου του παρόντος παραδοτέου (ENOPOIHSH 
NOMOTHESIAS.pdf). Στη συνέχεια αναφέρονται οι τροποποιητικοί Νόμοι:  

 

• Ν. 1934/1991 «Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και 
άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, Τροποποίηση του Ν. 703/1977 «Περί 
ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού», άρθρα 1 έως 16 (ΦΕΚ 31/Α/08.03.1991). 

• Ν. 2000/1991 «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση διαδικασιών 
εκκαθάρισης, ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις», ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, «Ενίσχυση των κανόνων του ανταγωνισμού», 
άρθρα 15 έως 25 (ΦΕΚ 206/Α /24.12.1991). 

• Ν. 2296/1995 «Τροποποίηση του Ν. 703/1977 “περί ελέγχου μονοπωλίων 
και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”» (ΦΕΚ 
43/Α/24.02.1995). 

• Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», 
Άρθρο 9 «Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999). 
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• Ν. 2837/2000 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις», Άρθρο 1 «Τροποποίηση 
διατάξεων του Ν. 703/1977» (ΦΕΚ 178/Α/03.08.2000). 

• Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις.», Άρθρο 19 «Τροποποιήσεις του Ν. 
703/77» (ΦΕΚ 201/Α/12.09.2001). 

• Ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ρυθμίσεις για τον 
Τουρισμό και άλλες διατάξεις», Άρθρο 42 «Διατάξεις περί της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 29/Α/10.02.2003). 

• Ν. 3373/2005 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 “Περί 
ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού”» (ΦΕΚ 188/Α/02.08.2005). 

• N. 3784/2009 «Αναθεώρηση διατάξεων του Ν. 703/1977 περί 
Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 137/Α/07.08.2009). 

 

Από 1ης Μαΐου 2004 θεσπίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αναμορφωμένο 
πλέγμα κανόνων δικαίου ανταγωνισμού, με κύρια χαρακτηριστικά την 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ. Ανταγωνισμού) προς τις Εθνικές Επιτροπές 
Ανταγωνισμού των κρατών-μελών, την εισαγωγή διευρυμένων εξουσιών για την 
Γ.Δ. Ανταγωνισμού και την υιοθέτηση ενός δικτύου συνεννόησης, συνεργασίας 
και αλληλοβοήθειας με τις Εθνικές Αρχές.  

Συνεπεία της αλλαγής αυτής, τα κράτη-μέλη τροποποίησαν τις εθνικές τους 
νομοθεσίες προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμβατότητά τους με το νέο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε αυτό το κλίμα μεταρρυθμίσεων ψηφίστηκε από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Νόμος 3373/2005 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση 
του Ν. 703/1977 “Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας 
του ελεύθερου ανταγωνισμού”».  

Όπως επισημάνθηκε και στην αιτιολογική έκθεση του νέου Νόμου, η 
τροποποίηση του Ν. 703/1977 θεωρήθηκε επιβεβλημένη προκειμένου η ελληνική 
νομοθεσία ανταγωνισμού «αφενός να εναρμονιστεί με τις αρχές και τους 
κανόνες του νέου κοινοτικού (παράγωγου) δικαίου και αφετέρου να αξιοποιήσει 
καταλλήλως, στο πλαίσιο της ενότητας του σκοπού και των στόχων της 
κοινοτικής νομοθεσίας, τις εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού, αλλά και όσα 
περιθώρια παρέμβασης καταλείπονται στον εθνικό νομοθέτη, για τη θέσπιση 
ρυθμίσεων συμβατών πάντα με την κοινοτική νομοθεσία ανταγωνισμού».  

Ο Νόμος ευθυγράμμισε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική νομοθεσία με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και εισήγαγε σημαντικές 
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τροποποιήσεις στο Ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού: (i) παρείχε τη νομική βάση 
και τη νομοθετική εξουσιοδότηση για το πρόγραμμα επιείκειας, (ii) ενίσχυσε τις 
αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τη 
διεξαγωγή ερευνών, καθώς και τις εξουσίες της τελευταίας σε περίπτωση 
παράβασης του Ν. 703/1977, (iii) επανεισήγαγε την απαγόρευση καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης στις σχέσεις οικονομικής εξάρτησης, (iv) επέτρεψε στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να προχωρεί σε κανονιστικές παρεμβάσεις στους τομείς της 
οικονομίας, και (v) ενδυνάμωσε την εσωτερική δομή της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (μεταξύ άλλων, αποκτά διακριτή νομική προσωπικότητα και 
αυξάνεται ο αριθμός των μελών της και των υπαλλήλων της). 

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού «σε 
επίπεδο θεσμού, λειτουργικής ανεξαρτησίας, ελεγκτικών εξουσιών και 
κανονιστικών παρεμβάσεων» με μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούσαν στην 
οργάνωση, στελέχωση και νομική υποστήριξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και 
στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της. 

Με τον Νόμο εισήχθη επίσης ένα νέο άρθρο 5 που αφορούσε στη δυνατότητα 
κανονιστικής παρέμβασης εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε κλάδους 
της οικονομίας. 

Όσον αφορά στον πλέον πρόσφατο Νόμο 3784/2009 για την αναθεώρηση 
διατάξεων του Ν. 703/77, η ψήφιση του αποσκοπούσε – σύμφωνα με την 
εισηγητική του έκθεση – στη διαμόρφωση ενός συνολικότερου θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των μηχανισμών εποπτείας του 
ανταγωνισμού, που να καθιστά την Επιτροπή Ανταγωνισμού ένα μηχανισμό 
άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης, αξιοποιώντας και άλλους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς που αφορούν στην αγορά. 

Ο στόχος αυτός εξειδικεύτηκε ως εξής: 

 

1. Ολοκλήρωση της εναρμόνισης του ελληνικού δικαίου προς το 
κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με 
τον Κανονισμός 1/2003, ολοκληρώνοντας την εναρμόνιση που 
επιχειρήθηκε με τον Ν. 3373/2005.  

2. Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λειτουργία της Επιτροπής, ώστε να 
ασχολείται ακόμα πιο ουσιαστικά με τις αρμοδιότητές της. Στόχος 
ήταν η Επιτροπή να απεμπλακεί από γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
να εστιάσει τη δράση της στην εφαρμογή του νόμου.  

3. Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας  της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού 
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Βασική επιλογή που διέπει τον Νόμο είναι η εναρμόνιση προς το κοινοτικό 
δίκαιο, σε συνέχεια του Ν. 3373/2005, καθώς καταργείται το «σύστημα της κατ’ 
αρχήν απαγορεύσεως με δυνατότητα εξαιρέσεως» και εισάγεται το σύστημα 
«εξαιρέσεων άμεσης εφαρμογής» (εκ του νόμου εξαιρέσεις). Βάσει αυτού οι 
συμπράξεις, οι οποίες εμπίπτουν κατ’ αρχήν στο άρθρο 1 παράγραφος 1, αλλά 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 3 του Ν. 703/77, 
επιτρέπονται, προς τούτο δε δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη έκδοση σχετικής 
απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Άμεση συνέπεια είναι ότι οι 
επιχειρήσεις φέρουν πλέον οι ίδιες την ευθύνη νομικής αξιολογήσεως των 
συμφωνιών που συνάπτουν και των πρακτικών που ακολουθούν ως προς τη 
συμβατότητά τους με το άρθρο 1 του Ν. 703/77. 

Επίσης, απλοποιήθηκε η υποχρέωση γνωστοποιήσεως συγκεντρώσεων και 
συμπράξεων, ενώ η Επιτροπή καθορίζει τις παραμέτρους των γνωστοποιήσεων, 
κατά τρόπο που δεν θα δημιουργείται υπερβολικός φόρτος εργασίας και 
παράλληλα οι γνωστοποιήσεις θα συμβάλλουν ώστε η Επιτροπή να έχει σαφή 
εικόνα των συγκεντρώσεων, των συμπράξεων και γενικότερα της διαμόρφωσης 
της αγοράς. 

Ως συμμόρφωση με τις αλλαγές που γίνονται στο άρθρο 1 του Ν. 703/1977 και 
γενικότερα στο πλαίσιο εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο, καταργήθηκαν τόσο 
το άρθρο 10 όσο και το άρθρο 11 του Ν. 703/1977 περί αρνητικών 
πιστοποιήσεων ως προς την παράβαση ή όχι των διατάξεων ανταγωνισμού, ενώ 
ρυθμίζεται και το ζήτημα της παρεμπίπτουσας κρίσης των (πολιτικών και 
ποινικών) δικαστηρίων ως προς το κύρος συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που γίνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 
του Ν. 703/77. 

Παράλληλα βελτιώθηκε η διαδικασία προληπτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων 
καθώς παρέχεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να συμφωνούν 
και να προβαίνουν σε αλλαγές της συγκέντρωσης, ενημερώνοντας πάντα την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, έτσι ώστε να 
καθίσταται δυνατή η έγκριση της συγκέντρωσης. Παράλληλα παρέχεται στην 
Επιτροπή η δυνατότητα να θέσει και η ίδια όρους και προϋποθέσεις, 
προκειμένου να καταστεί μια συγκέντρωση συμβατή με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας.  

Στοιχείο ένδειξης της ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι 
το γεγονός ότι, με τις ρυθμίσεις του Νόμου, πλέον, η Επιτροπή μπορεί να 
λαμβάνει προσωρινά μέτρα στήριξης του υγιούς ανταγωνισμού σε περιπτώσεις 
συγκεντρώσεων που δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη, ή έχει διαπιστωθεί παράβαση 
των όρων της απόφασης που εγκρίνει τη συγκέντρωση, ή η εν λόγω 
συγκέντρωση περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Επίσης ρυθμίζεται το 
κύρος των δικαιοπραξιών που γίνονται στα πλαίσια παρανόμων 
συγκεντρώσεων. 
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Ενισχύεται περισσότερο η κανονιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού καθώς καταργήθηκε η πρόβλεψη για έκδοση Υπουργικής 
Απόφασης που να ενεργοποιεί τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής και οι 
εν λόγω αποφάσεις ισχύουν αυτοδικαίως από την έκδοση τους. 

Διευρύνονται τα χρονικά όρια που έχει στη διάθεση της η Επιτροπή για να 
ελέγξει κατά πόσο τα μέτρα που έθεσε σε ισχύ έχουν επιφέρει αποτελέσματα και 
ορίζονται οι κυρώσεις που έχει στη διάθεση της για όσες επιχειρήσεις δεν 
συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της. Παράλληλα ρυθμίζονται τα μέσα 
ένδικης προστασίας των ενδιαφερομένων. 

Επίσης, καθίσταται αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού η 
ομαδική εξαίρεση συμπράξεων από την εφαρμογή του άρθρου 1, κάτι που 
επίσης συνιστά περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της. 

Τέλος, ρυθμίζεται η δυνατότητα της Επιτροπής να αποδέχεται, εφόσον 
πιθανολογείται παράβαση των διατάξεων περί ανταγωνισμού, την ανάληψη 
δεσμεύσεων από επιχειρήσεις, καθιστώντας αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές. 

 

A.2.2.3  Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
 

Με το άρθρο 8 του Ν. 703/1977 συστάθηκε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 
ως αρμόδια εθνική αρχή για την εφαρμογή της Ελληνικής αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας. Στη συνέχεια, με τον N. 2296/199514, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
απέκτησε τη μορφή ανεξάρτητης αρχής με διοικητική αυτοτέλεια, ενώ με το 
άρθρο 1, παράγραφος 7 του Ν. 2837/200515 απέκτησε και οικονομική 
αυτοτέλεια. Επίσης, με το άρθρο 10, παράγραφος 9 του N. 3373/200516, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα, που 
της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως 
αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα της αναγνωρίστηκε 
αρμοδιότητα κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας (άρθρο 5 του 
Ν. 703/1977), και επί πλέον διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες όπως 
διευρύνθηκαν και οι αρμοδιότητές της στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2003.  

Το άρθρο 8 του Ν. 703/1977 τροποποιήθηκε περαιτέρω με: (i) τα άρθρα 4 και 5 
του Ν. 1934/199117, (ii) τα άρθρα 20 και 21 του N. 2000/199118, (iii) την 
παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν. 2741/199919, (iv) το άρθρο 19 του Ν. 

                                                 
14 ΦΕΚ 43/Α/24.02.1995 
15 ΦΕΚ 178/Α/03.08.2000 
16 ΦΕΚ 188/Α/02.08.2005 
17 ΦΕΚ 31/Α/08.031991 
18 ΦΕΚ 206/Α/24.12.1991 
19 ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999 
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2941/2001 , (v) το άρθρο 42 του N. 3105/200320 21, και (vi) τα άρθρα 11-16 του Ν. 
3784/2009 . 22

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την 
εξουσία να επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν το Νόμο και 
αποκλειστική αρμοδιότητα να εγκρίνει ή απαγορεύει συγχωνεύσεις που 
υπάγονται στον Ν. 703/1977 αλλά δεν υπάγονται στον ευρωπαϊκό κανονισμό 
συγχωνεύσεων. Επιβάλλει το Νόμο για τον έλεγχο των μονοπωλίων, 
διασφαλίζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει 
στους οικονομικούς κλάδους της οικονομίας και την αρμοδιότητα να εφαρμόζει 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για 
τα εξής: 

 

• διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού,  

• αποφασίζει την απαλλαγή συμπράξεων όταν αποδεικνύεται προς όφελος 
του καταναλωτή,  

• διαπιστώνει την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι οποίες επιδίδονται σε αθέμιτες 
πρακτικές,  

• γνωμοδοτεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας επί θεμάτων ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο,  

• συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες εθνικές αρχές 
κρατών της Ε.Ε. για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού,  

• παρακολουθεί την εκτέλεση αποφάσεων (είτε δικών της είτε του 
δικαστηρίου) ή Υπουργικών Αποφάσεων σε περιπτώσεις παραβίασης της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.  

  

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 146/1914 
περί αθέμιτου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.  

Το Νοέμβριο του 2009, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 
προβεί σε αναθεώρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με σκοπό να γίνει συμβατό προς τα 

                                                 
20 ΦΕΚ 201/Α/12.09.2001 
21 ΦΕΚ 29/Α/10.02.2003 
22 ΦΕΚ 137/Α/07.08.2009 
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ευρωπαϊκά δεδομένα και θα καταστήσει την Ανεξάρτητη Αρχή 
αποτελεσματικότερη στον έλεγχο της αγοράς προς όφελος του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρόθεση του ΥΠΟΙΑΝ να μεταφέρει μέρους των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
και να συστήσει Αντιμονοπωλιακή Διεύθυνση στο Υπουργείο, η οποία θα 
λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
ώστε να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι δυο πλευρές να έχουν 
διακριτούς ρόλους στην αγορά. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον τύπο23, οι 
αρμοδιότητες της υπό σύσταση Αντιμονοπωλιακής Διεύθυνσης της Γ.Γ. 
Εμπορίου θα είναι: 

 

• Η ανάλυση της δομής των αγορών και των συνθηκών ανταγωνισμού 
κλάδων της εθνικής οικονομίας. Στην εν λόγω αρμοδιότητα 
περιλαμβάνεται η εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης των κλάδων της 
εθνικής οικονομίας, αλλά και η διαπίστωση εναρμονισμένων πρακτικών, 
μέσω της χρήσης σύγχρονων οικονομετρικών μοντέλων, τα οποία έχουν 
ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Κρίσιμο πληροφοριακό 
υλικό, στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης, θα αποτελούν τα στοιχεία 
που προέρχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών, καθώς και κοστολογικά 
δεδομένα από τη Διεύθυνση Κοστολόγησης της Υπηρεσίας Εποπτείας 
Αγοράς. 

• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Αποφάσεων της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, καθώς και η εκτίμηση του αποτελέσματος των 
Αποφάσεών της σε συγκεκριμένες αγορές. 

• Η κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας (σημερινό άρθρο 5 
του Ν. 703/77). Ειδικότερα, εφόσον διαπιστώνονται σε συγκεκριμένο 
κλάδο της αγοράς συνθήκες μη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
εφόσον η εφαρμογή των άρθρων 1,2 και 4 του Ν. 703/77 δεν επαρκεί για 
τη δημιουργία αποτελεσματικού ανταγωνισμού, η αρμόδια διεύθυνση θα 
μπορεί να λαμβάνει τα απολύτως αναγκαία κανονιστικά μέτρα 
συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο. Ως τέτοια μέτρα 
αναφέρονται οι αρχές της διαφάνειας και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης, όπως και η υποχρέωση εστίασης του ενδιαφέροντος στη 
διαμόρφωση των τιμών με βάση τα πραγματικά κόστη της παραγωγής-
διανομής των προϊόντων. Όπως σημειώνεται, «η εν λόγω αρμοδιότητα 
έχει χαρακτήρα ρυθμιστικής παρέμβασης και εκφεύγει των αρμοδιοτήτων 
της Αρχής Ανταγωνισμού, η οποία κατά την επικρατούσα θεωρία 

                                                 
23 Περιοδικό ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, τεύχος 394, 19.05.2010. 
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λειτουργεί σε αγορές πλήρως απελευθερωμένες. Η αρμοδιότητα αυτή 
εισήχθη με τον Ν. 3373/2005, κατακρίθηκε από την πλειονότητα της 
επιστημονικής κοινότητας ως αρμοδιότητα μη συμβατή με αυτές της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και ασκείτο με Απόφαση του τότε υπουργού 
Ανάπτυξης. Στην συνέχεια, με την τελευταία τροποποίηση του Ν. 
3784/2009, η όλη αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής Απόφασης περιήλθε 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 

To Υπουργείο, επιχειρηματολογώντας υπέρ της σκοπιμότητας της αναθεώρησης 
του θεσμικού πλαισίου, ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες περί ανάλυσης των δομών 
της αγοράς και ελέγχου εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού είχαν προβλεφθεί από συστάσεως της Επιτροπής να ασκούνται 
από τη Γ.Γ. Εμπορίου, μέχρις ότου με τον Ν. 3373/2005 περιήλθαν γενικώς και 
αορίστως σε «κάθε δημόσια αρχή ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης». 

 

A.2.3 Συμπληρωματικό Θεσμικό Πλαίσιο Ανταγωνισμού και Λειτουργίας της 
Αγοράς  

 

A.2.3.1  Θεσμικό πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων 
 

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων αποτελεί στοιχείο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εφόσον 
προστατεύει τους όρους ισότιμου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και 
ταυτόχρονα εξυπηρετεί τους καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί 
σε σημείο αντιπαράθεσης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, με τις τελευταίες να 
πιέζουν για διεύρυνση  ή και απελευθέρωση του ωραρίου.  

Ο βασικός αντίλογος στα επιχειρήματα υπέρ της διεύρυνσης του ωραρίου 
λειτουργίας (ενισχυμένη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, ανάπτυξη του 
εμπορίου και αύξηση της απασχόλησης), είναι ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις 
μπορούν να αντέξουν στο συνεχές και παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας, με 
αποτέλεσμα την πρόκληση στρεβλώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μείωση του μεριδίου αγοράς τους, καθώς και 
την ενίσχυση της κυριαρχίας των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των 
μονοπωλιακών τάσεων από τις πολυεθνικές εταιρείες. Στη διαπίστωση αυτή 
καταλήγει και η 6η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ - 
200024, όπου αναφέρεται ότι «η απελευθέρωση του ωραρίου των λιανεμπορικών 
καταστημάτων φαίνεται να επιταχύνει την μείωση του μεριδίου της αγοράς των 
ΜΜΕ…».  
                                                 
24 6η Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000. 
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Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων χαρακτηρίζεται από σχετική ασάφεια και συχνές 
παλινδρομήσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 327/199225 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής, 
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών 
καταστημάτων», δρομολογήθηκε η αποδέσμευση του ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων από το ωράριο εργασίας, ως πρώτο βήμα απελευθέρωσης του 
ωραρίου των καταστημάτων. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου του 
Π.Δ., «η λειτουργία των … καταστημάτων είναι ελεύθερη, καθ’ όλες τις ώρες και 
ημέρες της εβδομάδος πλην της Κυριακής. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τις 
Κυριακές η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των εξυπηρετούντων 
την τουριστική κίνηση καταστημάτων, των καταστημάτων πώλησης 
ανταλλακτικών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτοκινήτων και των 
συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων. Επιτρέπεται τις Κυριακές η λειτουργία 
καταστημάτων τα οποία εξυπηρετούν Δήμους, Κοινότητες ή περιοχές Νομού με 
αυξημένη τουριστική κίνηση». 

Στη συνέχεια, το 1997, η κυβέρνηση κάλεσε του κοινωνικούς φορείς σε διάλογο 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο για το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου, σε αντικατάσταση του απελευθερωμένου 
ωραρίου που επικρατούσε από το 1992. Στις 13.02.1997, όλοι σχεδόν οι 
κοινωνικοί συνομιλητές στον κλάδο του εμπορίου συνυπέγραψαν σχετική 
συμφωνία, η οποία αποτέλεσε το περιεχόμενο της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 1162/6.3.199726 «Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών 
καταστημάτων και καταστημάτων τροφίμων».  

Με βάση τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, καθορίστηκαν: (i) η ελεύθερη έναρξη της 
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων, 
(ii) η καθημερινή λήξη της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και των 
καταστημάτων τροφίμων στις 20.00 και στις 21.00 κατά τη χειμερινή και την 
θερινή αντίστοιχα περίοδο, (iii) η λήξη λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων 
το Σάββατο στις 18.00 κατά τους θερινούς και τους χειμερινούς μήνες του έτους, 
(iv) η δυνατότητα ύπαρξης τοπικών ή κλαδικών συμφωνιών για μικρότερα 
ωράρια λειτουργίας από το παρόν πλαίσιο, καθώς και (v) η διατήρηση της 
Κυριακής – αργίας, πλην των αμιγώς τουριστικών καταστημάτων. 

Με το άρθρο 46 του Ν. 2224/9427 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.», που τροποποίησε 
το άρθρο 42 του Ν. 1892/9028, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 
του άρθρου 3 του Π.Δ. 327/92, επήλθε η περαιτέρω απελευθέρωση του ωραρίου 

                                                 
25 ΦΕΚ 163/Α/01.10.1992 
26 ΦΕΚ 200/Β/17.03.1997 
27 ΦΕΚ 112/Α/06.071994 
28 ΦΕΚ 101/Α/31.07.1990 
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λειτουργίας των καταστημάτων, επιτρέποντας κατ' εξαίρεση τις Κυριακές και τις 
ημέρες αργίας την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, εστιατορίων, 
ζαχαροπλαστείων, «μπαρ», καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και 
συναφών καταστημάτων, ανθοπωλείων, περιπτέρων και εξομοιουμένων 
καταστημάτων, φωτογραφείων, στιλβωτηρίων κι αμιγών καταστημάτων 
λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.  

Επίσης, κατ' εξαίρεση, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μπορούσε να 
επιτραπεί «η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας ορισμένων 
καταστημάτων, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά 
οριοθετούμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως 
τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και 
των οικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του 
Νομού». 

Παράλληλα, το άρθρο 23 του Ν. 2224/94, παρείχε εξουσιοδότηση στη Διοίκηση 
να θεσπίσει, κατ' εξαίρεση του κανόνα της ελεύθερης λειτουργίας που εξήγγειλε 
το άρθρο 46 παρ. 2 του ιδίου Νόμου, ωράριο λειτουργίας καταστημάτων, τόσο 
υπό τη μορφή καθορισμού ανωτάτων χρονικών ορίων επιτρεπομένης 
λειτουργίας και απαγόρευσης λειτουργίας για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, 
όσο και υπό τη μορφή υποχρεωτικής λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα (π.χ. υποχρεωτική εκ περιτροπής λειτουργία των καταστημάτων 
διανομής πετρελαιοειδών29). Ο Νόμος προέβλεπε τον καθορισμό των ωρών 
λειτουργίας των καταστημάτων ανά κατηγορία και περιοχή με αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας και του συναρμόδιου κατά κατηγορία καταστημάτων 
Υπουργού, με εξαίρεση των καταστημάτων της παραγρ. 2, του άρθρου 14 του Ν. 
2194/199430 (πρόκειται για τα κέντρα διασκεδάσεως, τις λέσχες, τα καταστήματα 
τεχνικών παιγνίων, εστιάσεως κλπ., για τα οποία η ρύθμιση γίνεται με 
αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Δημοσίας Τάξεως).  

Επίσης, προέβλεπε τη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ανά 
γεωγραφική περιοχή με αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων, έπειτα από 
γνώμη των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. Σε 
αρκετές περιπτώσεις Νομών, με σχετικές αποφάσεις διευρύνθηκε το ωράριο 
λειτουργίας πέραν του πλαισίου της Συμφωνίας του 1997, ενώ επετράπη η 
λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τις Κυριακές. Επισημαίνεται, ότι οι 
συγκεκριμένες αποφάσεις προέκυψαν όχι μόνο από τη διακριτική ευχέρεια 
αναπροσαρμογής των χρονικών πλαισίων λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων από τους Νομάρχες, αλλά και από την ασάφεια που 

                                                 
29 Απόφαση Γ 2069/14.3.2000 «Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών» 

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 335/17.3.2000). 

30 ΦΕΚ 34/Α/16.03.1994 
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χαρακτήριζε το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον χαρακτηρισμό των «τουριστικών 
περιοχών», όπως αναφέρονταν στο άρθρο 46 του Ν. 2224/94. 

Το 2005 ψηφίστηκε ο Νόμος 3377/200531 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση 
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου», με τον οποίο 
εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Με το 
άρθρο 12 του Νόμου, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 23 του Ν. 2224/1994, 
καθιερώθηκε σε εθνική κλίμακα ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των 
καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 
του Ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994, των οποίων η λειτουργία 
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας. Ήτοι το νέο ενιαίο 
πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας δεν ισχύει για τα κέντρα διασκέδασης και τα 
συναφή με αυτά καταστήματα, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα εστιατόρια, τα 
ζαχαροπλαστεία, τα μπαρ, τα καφενεία, τα γαλακτοπωλεία, τα κυλικεία και 
συναφή καταστήματα, τα ανθοπωλεία, τα περίπτερα, και τα εξομοιούμενα με 
αυτά καταστήματα, τα φωτογραφεία, τα στιλβωτήρια, τα αμιγώς καταστήματα 
λιανικής πώλησης ξηρών καρπών, καθώς και ορισμένων καταστημάτων που 
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες ως τουριστικές 
περιοχές. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3377/2005 ορίζονται τα εξής: Το πλαίσιο 
ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και το 
Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα, τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την χειμερινή 
περίοδο, το οποίο μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες μιας 
περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε επίπεδο Νομού ή σε ορισμένη περιοχή 
αυτού, με αποφάσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων. Σύμφωνα επίσης 
με το άρθρο 13 ορίζεται, ότι η έναρξη της λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων δεν επιτρέπεται πριν από την 
05.00 ώρα, μετά την οποία είναι ελεύθερη. 

Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να 
αυξομειώνει το ωράριο σε όλο το Νομό ή σε ορισμένη περιοχή αυτού μετά από 
διαβούλευση με τις κατά περίπτωση ενδιαφερόμενες οργανώσεις των εργοδοτών 
και των εργαζομένων, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς και 
της κοινωνίας. Επίσης παραμένει σε ισχύ το άρθρο 46 του Ν. 2224/1994, με το 
οποίο μπορεί να επιτραπεί η λειτουργία την Κυριακή και τις ημέρες αργίας 
καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά 
οριοθετούμενες περιοχές Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν ανακηρυχθεί ως 
τουριστικοί τόποι, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουρισμού και 
των οικείων Επαγγελματικών Οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων του 
Νομού. 

 

                                                 
31 ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005 
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A.2.3.2  Θεσμικό πλαίσιο εκπτώσεων & προσφορών 
 

Ο θεσμός των εκπτώσεων (πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές) εισήχθη 
για πρώτη φορά με το άρθρο 7 του Νόμου 146/191432, ενώ θεσμός των 
προσφορών (πώληση αγαθών εποχής, σε τιμές χαμηλότερες των τρεχουσών) 
πρωτοεμφανίστηκε με το άρθρο 12 του Νόμου 1989/199133.  

Οι ισχύοντες όροι και οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν σήμερα στα 
καταστήματα να πωλούν τα εμπορεύματα τους με μειωμένες τιμές (εκπτώσεις-
προσφορές) περιγράφονται στο άρθρο 14 του Νόμου 3377/200534 που 
αντικατέστησε το άρθρο 15 του Ν. 802/197835,36, όπως τροποποιήθηκε στη 
συνέχεια με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 3557/200737 και με 
την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του Ν. 3769/200538. 

Με το Νόμο 3377/2005 επετράπη η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές 
δύο φορές το χρόνο (τακτικές εκπτώσεις), και συγκεκριμένα α) για διάστημα 
πέντε εβδομάδων από την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, και β) για διάστημα έξι 
εβδομάδων από την 15η Ιουλίου (εφόσον οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπταν 
με ημέρα Δευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης εβδομάδας, μετά από αυτές 
τις ημερομηνίες).  

Παράλληλα, με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ίδιου Νόμου επετράπησαν 
οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, 
για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα συνεχόμενες ημέρες, 
και η ποσότητα των οποίων δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που 
προσφέρει το κατάστημα. 

Με τον ίδιο Νόμο προβλέφθηκε επίσης η απαγόρευση εκπτώσεων ή προσφορών, 
30 ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των εκπτώσεων, η οποία καταργήθηκε 
ακολούθως με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του Ν. 3769/2009. 

Του Ν. 3377/2005 είχε προηγηθεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 
Α4/136/200339, με την οποία περιορίζονταν οι προσφορές σε μεμονωμένα 
εμπορεύματα και όχι στο σύνολο των διαθέσιμων ειδών ενός καταστήματος και 

                                                 
32 ΦΕΚ 21/Α/27.01.1914 
33 ΦΕΚ 192/Α/16.12.1991 
34 ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005 
35 ΦΕΚ 121/Α/09.08.1978 
36 Το άρθρο 15 του Ν. 802/1978 είχε προηγουμένως τροποποιηθεί με το άρθρο 10 του Ν. 
2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), το οποίο μετά την αντικατάσταση από το άρθρο 14 του Ν. 
3377/2005 έπαψε να ισχύει. 
37 ΦΕΚ 100/Α/14.05.2007 
38 ΦΕΚ 105/Α/01.07.2009 
39 ΦΕΚ 296/Β/13.03.2003 
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απαγορεύθηκαν οι προσφορές στο 20ήμερο που προηγείται των τακτικών 
εκπτώσεων40.  

Το 2007 ακολούθησε η ψήφιση του Νόμου 3557, με τις παραγράφους 3 και 4 του 
άρθρου 13 του οποίου εξειδικεύθηκε η απαιτούμενη περιπτωσιολογία (κυρίως 
εξαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις του Νόμου οι εκπτώσεις στα αυτοκίνητα) και 
καθορίστηκε νέο χρονικό πλαίσιο των χειμερινών – θερινών εκπτώσεων, από 15 
Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου και από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 
αντίστοιχα. Με το άρθρο 13 του ίδιου Νόμου εξαιρέθηκαν επίσης από τις 
ρυθμίσεις του Ν. 3377/2005 οι προσφορές ειδών παντοπωλείου. 

Επισημαίνεται, ότι οι ισχύουσες διατάξεις περί προσφορών, που αποσκοπούν 
στην αντιμετώπιση του φαινομένου μόνιμων προσφορών και εκπτώσεων, έχουν 
προκαλέσει αντιδράσεις εκ μέρους των εκπροσώπων των μικρομεσαίων 
εμπόρων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά 
καταργούνταν οι εκπτώσεις σε ορισμένο χρόνο και η αγορά οδηγείται σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ακολουθήσουν τη 
μόνιμη πολιτική προσφορών που προωθούν τα πολυκαταστήματα και οι 
μεγάλες αλυσίδες. 

Στις 20/10/2005, εξεδόθη επίσης η Α4/1634 ερμηνευτική εγκύκλιος του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία εξαιρεί των περιοριστικών όρων που ισχύουν 
για τις εκπτώσεις και τις προσφορές τις στρατηγικές μάρκετινγκ (προωθητικές 
ενέργειες), όπως δωροεπιταγές, κουπόνια, διαγωνισμοί – κληρώσεις, μειωμένες 
τιμές με τη χρήση πιστωτικών ή άλλων καρτών. 

Επίσης, με το άρθρο 24 του Ν. 2941/200141 απαγορεύεται η λιανική πώληση 
εμπορευμάτων σε τιμή κάτω του κόστους αγοράς όταν αυτή θέτει υπό 
διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του 
ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι πωλήσεις κάτω του 
κόστους θεωρούνται επιθετική πολιτική πωλήσεων που χρησιμοποιούνται από 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, σε βάρος των άλλων ανταγωνιστών τους, και κυρίως 
των ΜΜΕ. Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω απαγόρευσης, επιτρέπονται οι 
πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην ημερομηνία λήξης, οι 
πωλήσεις εμπορευμάτων σε περίπτωση διάλυσης επιχείρησης και σε ορισμένες 
άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24. Οι 
διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων 
για τις τακτικές εκπτώσεις και τις προσφορές. 

Ο θεσμός των επιχειρήσεων STOCK & OUTLET εισήχθη για πρώτη φορά με την 
Υπουργική Απόφαση Α4/136/200342. Όσον αφορά το σημερινό καθεστώς 
χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων STOCK & OUTLET και τις προϋποθέσεις που 
                                                 
40 Με την Υ.Α. Α4/136/2003 διατηρήθηκε το καθεστώς της προηγούμενης Υ.Α. Α4/769/2000 (ΦΕΚ 
1290/Β/24.10.2000), η οποία καταργήθηκε. 
41 ΦΕΚ 201/Α/12.09.2001 
42 ΦΕΚ 296/Β/13.03.2003 
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αυτές θα πρέπει να τηρούν, προκειμένου να λειτουργούν με ειδικές μειωμένες 
τιμές όλο το χρόνο, μη υπαγόμενες στους περιοριστικούς όρους των εκπτώσεων 
και των προσφορών, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 της 
Υπουργικής Απόφασης Α4-1863/200543, όπως τροποποιήθηκε με την Α4-
415/200844 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Τα συγκεκριμένα καταστήματα, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό 
κοινό, υποχρεούνται όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, 
επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή 
ελαττωματικά κατά περίπτωση, και στις πινακίδες αναγράφουν μόνο την 
συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών (καταστήματα STOCK) ή την εκάστοτε 
ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως 
εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα 
τρεχούσης περιόδου (καταστήματα OUTLET). Σε κάθε περίπτωση τα 
συγκεκριμένα καταστήματα υποχρεούνται να αναφέρουν στις πινακίδες μαζί με 
την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
(ελάττωμα, μέρος αποθέματος κλπ.). 

 

A.2.3.3  Θεσμικό πλαίσιο ελέγχου παρεμπορίου 
 

Το φαινόμενο του «παρεμπορίου» (παράνομο υπαίθριο εμπόριο) έχει πάρει τα 
τελευταία χρόνια εκτεταμένες διαστάσεις στη χώρα μας, προκαλώντας 
παρενέργειες ιδιαίτερα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με αποτέλεσμα να 
πλήττεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να δημιουργούνται συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι στις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. 

Η αντιμετώπιση και ο έλεγχος του παρεμπορίου ρυθμίζονται με το θεσμικό 
πλαίσιο άσκησης του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου): τις 
διατάξεις των άρθρων 1-7 του Ν. 2323/199545, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση και συμπλήρωσή του από τους Νόμους 3190/200346 (άρθρα 1-8), 
3377/200547 (άρθρα 1-4),  3557/200748 (άρθρο 12), τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 42 του  Ν. 3734/200949 και τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 3769/200950, σε 
συνδυασμό με τον Αγορανομικό Κώδικα και με τις ισχύουσες Αγορανομικές 
Διατάξεις. 

                                                 
43 ΦΕΚ 1985/Β/30.12.2005 
44 ΦΕΚ 556/Β/31.03.2008 
45 ΦΕΚ 145/Α/13.07.1995 
46 ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003 
47 ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005 
48 ΦΕΚ 100/Α/14.05.2007 
49 ΦΕΚ 8/Α/28.01.2009 
50 ΦΕΚ 105/Α/01.07.2009 
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Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου, 
πλανόδιου ή στάσιμου, απαιτείται η κατοχή άδειας που χορηγείται από το 
Νομαρχιακό ή Δημοτικό – Κοινοτικό Συμβούλιο, αντίστοιχα, σε φυσικά 
πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι όροι  
και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των ανωτέρω 
αδειών καθορίζονται με το Π.Δ. 254/200551,52, όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 17 του  Ν. 3769/2009. 

Οι εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή 
επετειακών εορτών, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις 
που τελούνται μία φορά το χρόνο, οι πασχαλινές – χριστουγεννιάτικες αγορές  
ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995, 
όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009. 
Για την συμμετοχή στις ως άνω υπαίθριες αγορές απαιτείται άδεια συμμετοχής, 
που χορηγείται από Δημοτικά – Κοινοτικά συμβούλια ή Νομαρχιακά συμβούλια, 
κατά περίπτωση.    

Οι Κυριακάτικες αγορές ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
παραγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3377/2005, αντικαταστάθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Ν. 3557/2007 και τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009. Για την συμμετοχή στις 
Κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια συμμετοχής, που χορηγείται από τα 
Νομαρχιακά συμβούλια.  

Ο έλεγχος των παραβάσεων των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου και 
υπαίθριων αγορών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003 και συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 11β του άρθρου 12 του Ν. 3557/2007, 
διενεργείται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου 
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε), που έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης (νυν Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) και στις Περιφέρειες της χώρας, 
από υπαλλήλους του Υπουργείου, υπαλλήλους των κατά τόπους αρμόδιων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας53. 
Αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, ο έλεγχος διενεργείται από 
τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο 
Νομάρχη ή Δήμαρχο, κατά περίπτωση.  

Στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, επιβάλλεται πέραν των ποινικών 
κυρώσεων που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα και οι διοικητικές 
κυρώσεις του προστίμου που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 1.000 ευρώ, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις το πρόστιμο φτάνει και τα 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τις 

                                                 
51 ΦΕΚ 307/Α/16.12.2005 
52 Με το Π.Δ. 254/2005 καταργήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α/18.01.2005). 
53 Υπουργική Απόφαση Α2-1151 σύστασης ΚΕΛΑΥΕ (ΦΕΚ 873/Β/2004).  
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διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3377/2005. Ο τρόπος επιβολής των διοικητικών 
κυρώσεων και τα όρια προστίμων στους παραβάτες του υπαίθριου εμπορίου 
καθορίζονται στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Α2-1149/200454. 

Για την εξάλειψη του παράνομου υπαίθριου εμπορίου και της διακίνησης των 
παραποιημένων προϊόντων εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 3377/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 
3557/2007, που προβλέπουν την κατάσχεση των εμπορευμάτων και τη 
καταστροφή ή διάθεση αυτών σε ευαγή ιδρύματα. Η διαδικασία της κατάσχεσης 
των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή διάθεσης αυτών σε ευαγή ιδρύματα 
καθορίζεται από τις  διατάξεις της Κ1-1178 Υπουργικής Απόφασης55, που 
εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005, όπως ισχύει.  

Με τις ως άνω διατάξεις τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο 
υπαίθριο εμπόριο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να 
κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια υπαίθριου πωλητή 
ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, δηλαδή χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία 
(τιμολόγια, αποδείξεις κλπ.), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε 
νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή 
ιδρύματα. Επίσης, καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομιμήσεις, 
βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα αντίγραφα CD’s και 
DVD’s ήχου και εικόνας και τα παράνομα προϊόντα καπνού, που κατάσχονται 
κατά την διάρκεια των διενεργούμενων ελέγχων. 

Επιπλέον επισημαίνεται, ότι με το Ν. 3728/0856 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και 
άλλες διατάξεις» συστήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του μέχρι πρότινος 
Υπουργείου Ανάπτυξης ενιαίος διοικητικός τομέας με τίτλο «Υπηρεσία 
Εποπτείας Αγοράς» (Υ.Ε.Α.). Η Υ.Ε.Α. άρχισε τη λειτουργία της την 06.07.2009 
σύμφωνα με την Β1-4733/09-07-2009 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1463/Β/20.07.09). 

 

A.2.3.4  Θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης καταστημάτων 
 

Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή διαμόρφωσης 
όρων υγιούς ανταγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της χώρας μια ραγδαία εξάπλωση των πολυκαταστημάτων, τα 
οποία πλήττουν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ με τον 
κορεσμό της αγοράς των μεγάλων αστικών κέντρων τα πολυκαταστήματα και 

                                                 
54 ΦΕΚ 873/Β/14.06.2004 
55 ΦΕΚ 1034/Β/25.06. 07 & 1390/Β/03.08.07 (Διόρθωση σφάλματος της Υ.Α. Κ1-1178). 
56 ΦΕΚ 258/Α/18.12.2008 
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οι αλυσίδες καταστημάτων αναζητούν πλέον διέξοδο προς την επαρχία και τα 
μικρότερα αστικά κέντρα. Φυσικό επακόλουθο αυτών των τάσεων είναι η 
συρρίκνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται να 
αντεπεξέλθουν στον εντεινόμενο ανταγωνισμό των πολυκαταστημάτων. 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χωροθέτησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
(ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους) χαρακτηρίζεται από 
ασάφεια και έλλειψη επαρκούς χωροταξικού σχεδιασμού. Η βασική χωροταξική 
και πολεοδομική νομοθεσία βασίζεται σε δυο νόμους: τον Ν. 2742/199957 
«Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τη χωροταξία και τον Ν. 
2508/199758 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων & Οικισμών της Χώρας» 
για την πολεοδομία. Η νομοθεσία αυτή δεν διακρίνει επαρκώς ανάμεσα σε μικρά 
και μεγάλα καταστήματα λιανικού εμπορίου (μόνο στις περιοχές Γενικής 
Κατοικίας υφίσταται διαχωρισμός ανάμεσα σε μικρά εμπορικά καταστήματα 
και πολυκαταστήματα, τα οποία απαγορεύονται στις περιοχές αυτές).  

Ως προς την αδειοδότηση αυτών των καταστημάτων ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν. 3377/200559, οι οποίες αντικατέστησαν τις αντίστοιχες του Ν. 
2323/199560 (άρθρο 10). Σύμφωνα με τον Νόμο, όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 1 στ. του άρθρου 26 του Ν. 3419/200561, την περίπτωση Γ του 
άρθρου 25 του Ν. 3468/200662 και με την παράγραφο 21 του άρθρου 12 του Ν. 
3557/200763, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου. Συγκεκριμένα για την ίδρυσή τους απαιτείται άδεια, που 
χορηγείται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης οικονομικής και κοινωνικής 
επιτροπής, του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου 
Επιμελητηρίου, όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι:  

 

α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα και στο Νομό 
Χαλκιδικής64, ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήματος από δήμο ή 
κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση 
μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο της πρωτεύουσας 
κάθε νομού,  

                                                 
57 ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999 
58 ΦΕΚ 124/Α/13.06.1997 
59 ΦΕΚ 202/Α/19.08.2005 
60 ΦΕΚ 145/Α/13.07.1995 
61 ΦΕΚ 297/Α/06.12.2005 
62 ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006 
63 ΦΕΚ 100/Α/14.05.2007 
64 Ο Νόμος Χαλκιδικής προστέθηκε με το άρθρο 25 (περίπτωση Γ) του Ν. 3468/2006. 
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β)  πάνω από 500 τ.μ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος,65 Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος, 
Κεφαλονιά και Λευκάδα,  

γ)  πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,  

δ)  πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες 
(100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 
είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων,  

ε)  πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) 
μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται 
μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων. 

 

Δεν απαιτείται άδεια για την ίδρυση καταστημάτων, οποιασδήποτε επιφάνειας, 
στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, με εξαίρεση τα νησιά της, της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής και στα όρια 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου. 

Στην επιφάνεια του καταστήματος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθμευσης των 
οχημάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται 
ως χώροι υποβοηθητικοί της εμπορικής δραστηριότητας. Η άδεια απαιτείται και 
για την ίδρυση δεύτερου ή περισσότερων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, 
μέσα στα όρια του αυτού δήμου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που 
ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήματα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο 
από εκατό (100) μέτρα και το άθροισμα της επιφάνειας τους υπερβαίνει τα 
παραπάνω όρια.  

Για την έκδοση της άδειας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως: 

 

α)  Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, στην 
οικονομία της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της 
λειτουργίας των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. 

β)  Η ανάγκη διατήρησης της πληθυσμιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση 
του κανονικού εφοδιασμού των καταναλωτών, η προστασία του 
εισοδήματος τους και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

γ)  Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και, ιδίως, η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας 
προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού 
δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
από τις μετακινήσεις. 

 

                                                 
65 Στο σημείο αυτό αφαιρέθηκε η νήσος Λήμνος με το άρθρο 26 (παρ. 1 στ.) του Ν. 3419/2005. 
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Για την έκδοση της άδειας λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, τα εγκεκριμένα 
ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια της περιοχής και τυχόν εγκεκριμένες 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης 
πολεοδομικής νομοθεσίας.  

 

A.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

A.3.1 Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανταγωνισμού 
 

Η πολιτική ανταγωνισμού ανήκει στους τομείς αποκλειστικής ευθύνης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική 
ανάπτυξή της και την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Ε.Ε. έχει θεσπίσει νομοθεσία με στόχο τη διασφάλιση του ελεύθερου και θεμιτού 
ανταγωνισμού στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για τη 
μη στρέβλωση του ανταγωνισμού και για τη διόρθωση κάθε συμπεριφοράς που 
αντιβαίνει στον ανταγωνισμό. 

Κύριος άξονας της πολιτικής ανταγωνισμού της Κοινότητας αποτελεί η 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που εστιάζει στις συμφωνίες και πρακτικές των 
επιχειρήσεων που οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς και εμποδίζουν τον υγιή 
ανταγωνισμό. Συνάφεια όμως με τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς και την αποτροπή των στρεβλώσεων στη λειτουργία του ανταγωνισμού 
διαθέτει και η κοινοτική νομοθεσία που αφορά σε αθέμιτες πρακτικές 
ανταγωνισμού και ως εκ τούτου παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα οι 
σημαντικότερες σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά 
στη βασική νομοθεσία για την απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών, καθώς και 
αυτή έχει με τη σειρά της συμβάλει τόσο στην αύξηση του εύρους των επιλογών 
που προσφέρονται στους αποδέκτες των υπηρεσιών όσο και τη βελτίωση της 
ποιότητας τους και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

 

A.3.2 Αντιμονοπωλιακή Πολιτική 
 

Η αντιμονοπωλιακή πολιτική της Κοινότητας συνίσταται στην απαγόρευση 
προς τις επιχειρήσεις να συνάπτουν μεταξύ τους συμφωνίες που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό ή να κάνουν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Η 
αντιμονοπωλιακή πολιτική της Ε.Ε. και η αντίστοιχη νομοθεσία διακρίνεται σε 2 
επιμέρους κατηγορίες: 
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• Έλεγχος των καρτέλ και των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και της 
κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης. 

• Έλεγχος των συγκεντρώσεων / συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

 

A.3.2.1 Έλεγχος των καρτέλ και των συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και 
της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης 

 

Ο έλεγχος των καρτέλ και των συμπράξεων επιχειρήσεων αποτελεί κεντρικό 
άξονα της αντιμονοπωλιακής πολιτικής της Ε.Ε. Βασικός στόχος της 
Κοινότητας είναι η αποφυγή ενδεχόμενων συμπράξεων και πρακτικών που 
παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού εκ μέρους των εταιριών ή των 
εθνικών αρχών, πλήττοντας την υγιή δυναμική του ανταγωνισμού. Η Κοινότητα 
αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στις περιπτώσεις καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης 
τους στην αγορά.  

Βασικός πυλώνας του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού που αφορά στον 
έλεγχο των καρτέλ και των συμπράξεων καθώς και της κατάχρησης της 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά αποτελούν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ε.Ε.66 (πρώην Άρθρα 81 και 82 της ΣΕΚ), αντίστοιχα. 

Το άρθρο 101, παράγραφος 1 απαγορεύει τις συμφωνίες και εναρμονισμένες 
πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα τον περιορισμό 
ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Περιπτώσεις 
παρεμπόδισης του ανταγωνισμού αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο άμεσος ή 
έμμεσος καθορισμός των τιμών αγοράς ή πωλήσεως, ο περιορισμός ή έλεγχος 
της παραγωγής και της διαθέσεως, ο χειρισμός των διαδικασιών πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, η κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού ή 
πολλές από τις πρακτικές αυτές συγχρόνως.  

Όσο για τις εναρμονισμένες πρακτικές, αυτές τοποθετούνται σε επίπεδο 
κατώτερο της σύμπραξης και αφορούν στο συντονισμό μεταξύ επιχειρήσεων 
που δεν φθάνει μέχρι την επίτευξη συμφωνίας αυτής καθαυτής. Μια 
εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να συνίσταται στη λήψη άμεσης ή έμμεσης 
επαφής μεταξύ επιχειρήσεων, η πρόθεση ή το αποτέλεσμα της οποίας είναι είτε 
να επηρεάσει τη συμπεριφορά της αγοράς, είτε να καταστήσει γνωστή στους 
ανταγωνιστές τη στάση που προτίθενται να ακολουθήσουν στο μέλλον. 

Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1, 
εφαρμόζονται εξίσου στις οριζόντιες και τις κάθετες συμφωνίες. Ωστόσο, 
αναγνωρίζεται ότι υφίστανται συμφωνίες οι οποίες αν και περιορίζουν τον 

                                                 
66 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2010/C 83/01 της 30.03.2010. 
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ανταγωνισμό, ταυτόχρονα αποφέρουν όφελος στον καταναλωτή και ως εκ 
τούτου, η παράγραφος 3 του άρθρου 101 προβλέπει ότι ορισμένα είδη 
συμφωνιών μπορούν να τύχουν απαλλαγής της γενικής απαγόρευσης εφόσον 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) οδηγούν σε βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των αγαθών ή 
προωθούν την οικονομική / τεχνολογική πρόοδο, 

 β) δεν επιβάλλουν στις επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την 
επίτευξη των στόχων και  

γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα κατάργησης του 
ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων.  

 

Ορισμένες περιπτώσεις συμφωνιών για τις οποίες έχουν θεσπιστεί κανονισμοί 
χορήγησης απαλλαγής από τη γενική απαγόρευση περί συμπράξεων αφορούν 
σε συμφωνίες προμήθειας και διανομής, τις συμφωνίες διανομής στην 
αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και κανονισμοί απαλλαγής για ορισμένες 
κατηγορίες οριζόντιων συμφωνιών, όπως οι κανονισμοί για συμφωνίες 
μεταφοράς τεχνολογίας, συμφωνίες εξειδίκευσης, συμφωνίες έρευνας και 
ανάπτυξης και συμφωνίες στον τομέα των ασφαλίσεων. 

Όσον αφορά στο άρθρο 102, αυτό απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης εντός της εσωτερικής αγοράς από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Η 
δεσπόζουσα θέση έγκειται στην οικονομική ισχύ που έχει μια επιχείρηση, 
γεγονός που της δίνει την εξουσία να παρεμποδίζει τη διατήρηση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. Η επιχείρηση που κατέχει 
την δεσπόζουσα θέση μπορεί επομένως να επηρεάζει ουσιαστικά τους όρους 
βάσει των οποίων εξελίσσεται ο ανταγωνισμός και να ενεργεί χωρίς να 
χρειάζεται να τους λάβει υπόψη. 

Οι περιπτώσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης που αναφέρονται στο 
άρθρο είναι αντίστοιχες με το άρθρο 101 και αφορούν, μεταξύ άλλων, στη 
μείωση της παραγωγής, με σκοπό να αυξηθούν τεχνητά οι τιμές, την επιβολή 
στους αγοραστές ιδιαιτέρως επαχθών όρων και την αυθαίρετη διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών. 

Τα άρθρα 103 έως 105 της Συνθήκης (πρώην άρθρα 83 έως 85 της ΣΕΚ) 
καθορίζουν τους όρους και λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 με 
αναφορές στις κοινοτικές διαδικασίες υιοθέτησης των οδηγιών και κανονισμών 
εφαρμογής των αρχών του ανταγωνισμού καθώς και τις βασικές προβλέψεις για 
τις ενέργειες της Επιτροπής σχετικά με την εξέταση και διαπίστωση παραβάσεων 
από κράτος-μέλος. Αρμόδιοι για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 είναι η 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να 
επιβάλλουν πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβιάσεων. 

Για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που 
προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 (μέχρι τότε ακόμα 81 και 82 της ΣΕΚ)  το 
Συμβούλιο υιοθέτησε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/200367, ο οποίος τέθηκε σε 
εφαρμογή την 1η Μαΐου 2004 και ουσιαστικά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
εκσυγχρονισμού των κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Ο κανονισμός αυτός αντικατέστησε τον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 17/62 ο οποίος είχε θεσπίσει ένα σύστημα ελέγχου με 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ως προς την έγκριση των συμφωνιών 
στα θέματα του ανταγωνισμού με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να κοινοποιούν 
πολλές συμφωνίες και να απουσιάζει μία λογική αποκεντρωμένης εφαρμογής 
των κανόνων του ανταγωνισμού. 

Ο κύριος στόχος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 είναι να ενισχύσει την 
αποκεντρωμένη εφαρμογή και τον εκ των υστέρων έλεγχο των κανόνων του 
ανταγωνισμού παρέχοντας αφενός τη δυνατότητα ελάφρυνσης των εργασιών 
της Επιτροπής και αφετέρου την αύξηση του ρόλου των εθνικών αρχών και 
δικαστηρίων που πλέον αποκτούν αρμοδιότητες εφαρμογής των Άρθρων 101 
και 102. 

Ο Κανονισμός ορίζει τους όρους και διαδικασίες γύρω από τη συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής και των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό αρχών των 
κρατών-μελών μέσω της μεταξύ τους προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με συμφωνίες και ενέργειες επιχειρήσεων που επηρεάζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό.  

Επιπλέον, ο Κανονισμός ορίζει επακριβώς τις εξουσίες της Επιτροπής όταν 
διαπιστώνει παραβιάσεις των άρθρων 101 και 102 (διαδικασίες για την παύση 
της παράβασης, επιβολή κυρώσεων, διεξαγωγή σχετικών ερευνών κλπ.), καθώς 
και το δικαίωμα υπεράσπισης από πλευράς των επιχειρήσεων σχετικά με τις εις 
βάρος τους καταγγελίες. Ειδικό κεφάλαιο του Κανονισμού αφιερώνεται στην 
περιγραφή των διαφόρων μορφών κυρώσεων (πρόστιμα, χρηματικές ποινές) 
που δύναται να επιβάλλει η Επιτροπή τόσο προς τις επιχειρήσεις που 
παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού όσο και προς αυτές που δεν 
συμμορφώνονται επαρκώς στις διαδικασίες ελέγχου και έρευνας εκ μέρους των 
κοινοτικών οργάνων. 

                                                 
67 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή 
των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης / Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 001 της 04.01.2003 σ. 0001 – 0025. 
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Ο Κανονισμός 1/2003 συμπληρώνεται από τον Κανονισμό Εφαρμογής 
773/200468, ο οποίος και διατύπωνε ακριβείς κανόνες σε ό,τι αφορά μία σειρά 
σημαντικών πλευρών των διαδικασιών που έχει αναλάβει η Επιτροπή, όπως οι 
ακροάσεις, οι καταγγελίες και η πρόσβαση στο σχετικό φάκελο. Ο Κανονισμός 
αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 622/200869, ο οποίος επικεντρώνεται 
στη διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων. 

Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στον έλεγχο των καρτέλ και των 
συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και της κατάχρησης της δεσπόζουσας 
θέσης συμπληρώνεται από μία σειρά ανακοινώσεων και κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπής που εξειδικεύουν τόσο τα άρθρα 101 και 102 (τότε 
ακόμα αναφέρονται ως άρθρα 81 και 82 της ΣΕΚ) όσο και τον Κανονισμό 
1/2003. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές ανακοινώσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές: 

 

• Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού του 
εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης70, οι οποίες παρουσιάζουν 
τις αρχές που ανέπτυξαν τα κοινοτικά δικαστήρια κατά την ερμηνεία της 
έννοιας του «επηρεασμού του εμπορίου» που αναφέρεται στα αντίστοιχα 
άρθρα. 

• Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 
της συνθήκης71, οι οποίες αφορούν στην ερμηνεία των προϋποθέσεων 
εξαίρεσης που περιέχονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3, δηλαδή 
παρέχουν κατευθύνσεις για το πως θα εφαρμοστεί το άρθρο 81 σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις.  

• Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον 
έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές 
συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις72 
(9.2.2009), οι οποίες έχουν ως σκοπό να αυξηθεί η σαφήνεια όσον αφορά 
στο γενικό πλαίσιο ανάλυσης που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να 
προσδιορίσει εάν θα πρέπει να παρέμβει σε υποθέσεις που αφορούν 
διάφορες μορφές συμπεριφορών αποκλεισμού και να βοηθήσει τις 

                                                 
68 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ / 
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 27.04.2004. 
69 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 773/2004, της Επιτροπής σχετικά με τη διεξαγωγή των διαδικασιών 
διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων / Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 171 της 
01.07.2008. 
70 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/07 της 27.04.2004. 
71 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/08 της 27.04.2004. 
72 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2009/C 45/02 της 24.02.2009. 
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επιχειρήσεις να αξιολογούν καλύτερα αν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε παρέμβαση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 
82. 

• Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που 
επιβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σημείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/200373, οι οποίες αναλύουν τις αρχές που θα 
ακολουθεί η Επιτροπή για τον υπολογισμό των προστίμων στις 
επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις διατάξεις του 
άρθρου 81 ή του άρθρου 82 της Συνθήκης.  

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των 
προστίμων σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ)74, η οποία ορίζει το 
πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ανταμείβονται για τη συνεργασία τους 
στην έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ή 
υπήρξαν μέλη μυστικών συμπράξεων (καρτέλ) που δρουν στην 
Κοινότητα. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του 
δικτύου των αρχών ανταγωνισμού75, η οποία παρουσιάζει τα λεπτομερή 
χαρακτηριστικά του δικτύου που συγκροτούν οι Εθνικές Αρχές 
Ανταγωνισμού και η Επιτροπή («Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού»). 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών 
διευθέτησης διαφορών εν όψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του 
άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων76, η οποία θεσπίζει το πλαίσιο 
για την ανταμοιβή της συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών 
διευθέτησης διαφορών σε περιπτώσεις συμπράξεων. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανεπίσημη καθοδήγηση ως 
προς καινοφανή ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των 
άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
(επιστολές καθοδήγησης)77, η οποία εκθέτει τις λεπτομέρειες της 
διαδικασίας παροχής οδηγιών εκ μέρους της Επιτροπής προς τις 
επιχειρήσεις ως προς τα καινοφανή ζητήματα ερμηνείας των άρθρων 81 ή 
/ και 82. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας 
οι οποίες δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

                                                 
73 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2006/C 210/02 της 1.9.2006. 
74 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2006/C 298/11 της 08.12.2006. 
75 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/03  της 27.04.2004. 
76 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2008/C 167/01 της 02.07.2008. 
77 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/06 της 27.04.2004. 
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Κοινότητας (de minimis)78, η οποία παρέχει ποσοτικές ενδείξεις σχετικά 
με τους περιορισμούς του ανταγωνισμού που δεν θεωρούνται σημαντικοί. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ κατά την 
εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ79, η οποία αναφέρεται στη 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών 
μελών, τα οποία δύνανται να εφαρμόζουν τα άρθρα 81 και 82 ΕΚ και 
νομιμοποιούνται να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την 
Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ80, η οποία 
παρέχει οδηγίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν 
την απαλλαγή τους από τις συνέπειες παραβιάσεων των κανόνων 
ανταγωνισμού.  

• Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο 
υπόθεσης της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης 
ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συμφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου81, η οποία παρέχει το πλαίσιο για την 
άσκηση του δικαιώματος από πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επί των αιτιάσεων 
που διατυπώνονται προς αυτούς, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στον φάκελο της Επιτροπής, έτσι ώστε να γίνονται πλήρως 
σεβαστά τα δικαιώματα άμυνας τους στη διαδικασία.  

 

Τέλος, ο Κανονισμός 1/2003 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 προέβλεπε 
(στο άρθρο 44) ότι 5 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του, η 
Επιτροπή θα υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για τη λειτουργία του. Τα συμπεράσματα της Έκθεσης αυτής82 μπορούν να 
συνοψισθούν ως εξής:  

 

• Ο κανονισμός 1/2003 επέφερε σημαντική αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού. Ο κανονισμός βελτίωσε σημαντικά 

                                                 
78 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2001/C 368/07 της 22.12.2001. 
79 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/04 της 27.04.2004. 
80 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 101/05 της 27.04.2004. 
81 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2005/C 325/07 της 22.12.2005. 
82 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο: Έκθεση για τη 
λειτουργία του κανονισμού 1/2003 / Βρυξέλλες, 29.4.2009 / COM(2009) 206 τελικό. 
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την επιβολή από την Επιτροπή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Η 
Επιτροπή μπόρεσε να αναλάβει πιο προληπτικό ρόλο αντιμετωπίζοντας τις 
αδυναμίες του ανταγωνισμού σε βασικούς τομείς της οικονομίας με πιο 
στοχοθετημένο τρόπο.  

• Η κοινοτική νομοθεσία ανταγωνισμού έγινε σε μεγάλο βαθμό το «δίκαιο της 
χώρας» για όλη την Ε.Ε. Η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ανταγωνισμού εξασφάλισε τη συνεπή εφαρμογή της. Το δίκτυο αποτελεί 
καινοτόμο πρότυπο διακυβέρνησης για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 
από την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών. 

• Σε περιορισμένο αριθμό τομέων, η Έκθεση τονίζει τις πτυχές που χρήζουν 
περαιτέρω εκτίμησης, αλλά αφήνει ανοικτό το ερώτημα εάν χρειάζεται άλλη 
τροποποίηση των σημερινών κανόνων ή πρακτικών. Θα αποτελέσει τη βάση 
πάνω στην οποία θα στηριχθεί η Επιτροπή για να εξετάσει, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, εάν είναι σκόπιμο να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες πολιτικής. 

 

A.3.2.2  Έλεγχος των συγκεντρώσεων / συγχωνεύσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων 

 

Μία συγχώνευση ή συγκέντρωση επιχειρήσεων δύναται επίσης να έχει αρνητικές 
συνέπειες στη λειτουργία του ανταγωνισμού στις περιπτώσεις που δημιουργεί ή 
ενισχύει έναν κυρίαρχο παίχτη εντείνοντας δηλαδή μία δεσπόζουσα θέση και 
στρεβλώνοντας τους όρους ανταγωνισμού.  

Στις Συνθήκες της Ε.Ε. δεν προβλέπεται άρθρο για τον έλεγχο των 
συγχωνεύσεων και συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Μέχρι το 1989 οι 
πτυχές γύρω από τον έλεγχο των συγχωνεύσεων υπάγονταν στα Άρθρα 81 και 
82 αλλά επειδή οι διατάξεις αυτές δεν επαρκούσαν, εξεδόθη το 1989 ο πρώτος 
Κανονισμός Συγχωνεύσεων αριθ. 4064/89, ο οποίος παρείχε στην Επιτροπή τον 
αποκλειστικό έλεγχο κάθε σημαντικής διασυνοριακής συγχώνευσης. 

Το 2004 κρίθηκε αναγκαία η αναδιατύπωση του Κανονισμού 4064/89 ώστε να 
ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσκλήσεις της ολοένα πιο ενοποιημένης 
αγοράς αλλά και της διευρυμένης Ένωσης. Ως εκ τούτου, εξεδόθη ο νέος 
κανονισμός για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
139/200483 της 20ης Ιανουαρίου 2004, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 
και μεταρρύθμιζε σε βάθος το κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς. Βασικός στόχος 
του Κανονισμού 139/2004, ή αλλιώς «Κοινοτικός Κανονισμός Συγκεντρώσεων» 
ήταν, διατηρώντας τις αρμοδιότητες ελέγχου της Επιτροπής, να ενθαρρύνει, 

                                                 
83 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός Συγκεντρώσεων») / Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 24 της 29.01.2004. 
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παράλληλα, τη συμμετοχή των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και να 
απλοποιήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης και έρευνας. Κρίθηκε δηλαδή 
αναγκαίο να γίνει πιο ελαστικό το σύστημα ελέγχου των συγκεντρώσεων καθώς 
με τα χρόνια η οικονομική ανάλυση που διεξάγονταν από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο του ελέγχου γίνονταν συνεχώς πιο πολύπλοκη.  

Οι βασικές αλλαγές που επέφερε ο Κανονισμός αριθ. 139/2004 αφορούν στην 
προώθηση της αρχής της επικουρικότητας μέσω της μεγαλύτερης εμπλοκής των 
εθνικών αρχών και δικαστηρίων στα θέματα ανταγωνισμού στην Ε.Ε., την 
απλούστευση του συστήματος παραπομπής και κοινοποίησης από την 
Επιτροπή προς τις εθνικές αρχές ή αντιστρόφως και τη διευκόλυνση της 
διεξαγωγής έρευνας  και ελέγχου πράξεων συγχωνεύσεων.  

Ο Κανονισμός επικεντρώνεται στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων με «κοινοτική 
διάσταση» και περιγράφει αναλυτικά τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται για να θεωρείται ότι πραγματοποιείται «συγκέντρωση». Τα βασικά 
κριτήρια αφορούν στο συνολικό κύκλο εργασιών των συγκεντρωθεισών 
επιχειρήσεων και ο αριθμός των κρατών-μελών που διατυπώνουν αίτηση 
παραπομπής στην  Επιτροπή ή τα κράτη-μέλη. 

Επιπλέον, ο Κανονισμός περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία και το χρόνο 
κοινοποίησης της συγκέντρωσης στην Επιτροπή, τις ενέργειες της Επιτροπής για 
να κινήσει τη διαδικασία έρευνας και εξέτασης και τα μέτρα ή κυρώσεις που 
δύναται να επιβάλει σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων. Τέλος, ο 
Κανονισμός παρουσιάζει το συνολικό πλαίσιο συνεργασίας της Επιτροπής με τις 
αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού των κρατών-μελών εισάγοντας παράλληλα νέα 
κριτήρια παραπομπής περιπτώσεων συγκεντρώσεων με διασυνοριακό 
αντίκτυπο στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών. Προβλέπεται, επίσης η 
περίπτωση ένα κράτος-μέλος να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει μια 
περίπτωση συγκέντρωσης η οποία μολονότι δεν έχει κοινοτική διάσταση, 
ωστόσο επηρεάζει τον ανταγωνισμό στην επικράτεια του.    

Ο Κανονισμός 139/2004 συμπληρώνεται από τον Κανονισμό Εφαρμογής αριθ. 
802/200484, ο οποίος εξειδικεύει τις διαδικασίες κοινοποίησης των ενεργειών 
συγκέντρωσης όσον αφορά στο αντικείμενο και το περιεχόμενο των 
πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση ενώ ορίζει και 
τη χρησιμοποίηση του εντύπου που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις. 
Επιπλέον, περιγράφει τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα 
αιτιολογημένα υπομνήματα με τα οποία οι επιχειρήσεις ζητούν την παραπομπή 
μιας ενέργειας συγκέντρωσης ενώ τέλος, ορίζει τους όρους άσκησης του 
δικαιώματος ακροάσεως, συμμετοχής στις ακροάσεις, πρόσβασης στους 
φακέλους κλπ. Ο Κανονισμός 802/2004 τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.  

                                                 
84 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή του 
κανονισμού του (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων / Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 133 της 30.04.2004. 
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Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά στον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων συμπληρώνεται από μία σειρά ανακοινώσεων και 
κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής που εξειδικεύουν τον Κανονισμό 
139/2004. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν νομικά δεσμευτικό 
χαρακτήρα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες σχετικές ανακοινώσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές: 

 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι 
αποδεκτά βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής85, η οποία δίνει 
οδηγίες σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα πρέπει να κάνουν οι 
επιχειρήσεις προκειμένου να εξαλείψουν τα προβλήματα ανταγωνισμού 
που διαπιστώνονται από την Επιτροπή.  

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων 
συγκέντρωσης86, η οποία παρουσιάζει το γενικό σκεπτικό στο οποίο 
βασίζεται το σύστημα παραπομπής των υποθέσεων συγκέντρωσης 
περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων  που πρέπει να πληρούνται για να 
είναι δυνατή η παραπομπή, καθώς και ανάλυση των παραγόντων που 
είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που 
συνδέονται άμεσα με τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την 
πραγματοποίηση τους87, η οποία εξειδικεύει το σχετικό άρθρο του 
Κανονισμού αριθ.139/2004 αναφορικά με την απόφαση που κηρύσσει μια 
συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά. 

• Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων 
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων88, οι οποίες παρέχουν 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αξιολογεί τις 
συγκεντρώσεις, εφόσον οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποτελούν 
πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την 
εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
139/2004 του Συμβουλίου89, η οποία περιγράφει τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ώστε η Επιτροπή να κηρύξει μια 

                                                 
85 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2008/C 267/01 της 22.10.2008. 
86 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2005/C 56/02 της 05.03.2005. 
87 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2005/C 56/03 της 05.03.2005. 
88 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2004/C 31/03 της 05.02.2004. 
89 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2005/C 56/04 της 05.03.2005. 
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συγκέντρωση που δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού, συμβατή 
με την αγορά.  

• Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων 
συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων90, οι οποίες παρέχουν 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των συγκεντρώσεων από την 
Επιτροπή, όταν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικές σχετικές αγορές. 

• Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας 
βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων91, η οποία έχει ως στόχο τη 
διευκρίνηση ορισμένων εννοιών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να 
διαπιστώνουν ταχύτερα, πριν από κάθε επαφή με την Επιτροπή, κατά 
πόσον και σε ποιο βαθμό οι πράξεις τους ενδέχεται να υπόκεινται στον 
κοινοτικό έλεγχο των συγκεντρώσεων. 

 

A.3.3 Αθέμιτες Πρακτικές Ανταγωνισμού 
 

Η κοινοτική νομοθεσία που αφορά σε αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού έχει ως 
κύριο στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διατήρηση της ομαλής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα, όμως, στοχεύει στην αποτροπή 
των στρεβλώσεων που παρουσιάζονται στη λειτουργία του ανταγωνισμού και 
ως εκ τούτου αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης. Οι 
σημαντικότερες κοινοτικές οδηγίες αθέμιτων πρακτικών παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 

 

A.3.3.1  Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
 

Ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές νοούνται οι παραπλανητικές και επιθετικές 
πρακτικές, καθώς και η αναγκαστική πώληση. Η Κοινότητα θέσπισε την Οδηγία 
2005/29/EK92 («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») ύστερα από τη 

                                                 
90 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2008/C 265/07 της 18.10.2008. 
91 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2008/C 95/01 της 16.04.2008. 
92 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 
98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου / Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ αριθ. L 149 της 11.06.2005. 
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διαπίστωση ότι οι νόμοι των κρατών μελών που αφορούν στις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες μπορούν να 
δημιουργήσουν αισθητές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εμπόδια στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς βλάπτοντας τα οικονομικά 
συμφέροντα τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. 

Ως εκ τούτου, η Οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αθέμιτης 
διαφήμισης, οι οποίες αποβλέπουν άμεσα στον επηρεασμό των αποφάσεων των 
καταναλωτών. Έμμεσα, όμως με την οδηγία αυτή προστατεύονται και οι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν με θεμιτό τρόπο έναντι των ανταγωνιστών που δεν 
τηρούν τους κανόνες διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό.   

Η Οδηγία θεσπίζει γενική απαγόρευση των αθέμιτων πρακτικών και 
εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τον καταναλωτή όταν 
αυτός επηρεάζεται από εμπορική πρακτική που έχει αντίκτυπο σε αποφάσεις 
όπως να αγοράσει ή όχι ένα προϊόν, στην ελεύθερη επιλογή σε περίπτωση 
αγοράς και στις αποφάσεις σχετικά με την άσκηση ή όχι ενός συμβατικού 
δικαιώματος. Δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, δεν θίγει θέματα σχετικά με την καλαισθησία ή την ευπρέπεια, την 
υγεία και την ασφάλεια ή το δίκαιο των συμβάσεων. 

Η Οδηγία 2005/29/EK τροποποιεί την Οδηγία 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την 
παραπλανητική διαφήμιση (η οποία καταργήθηκε από την οδηγία 2006/114/ΕΚ, 
βλέπε στη συνέχεια), την Οδηγία 97/7/ΕΚ σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως, την Οδηγία 98/27/ΕΚ σχετικά 
με τις αγωγές παραλείψεως, και την Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ 
αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Η Οδηγία καθορίζει τα γενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό μιας αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, με στόχο να οριστεί μια κλίμακα απαγορευμένων 
ανέντιμων πρακτικών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόζονται 
εφόσον αυτή η πρακτική είναι αντίθετη με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής 
ευσυνειδησίας και εάν αλλάζει ή ενδέχεται να αλλάξει ουσιαστικά τη 
συμπεριφορά του μέσου καταναλωτή.  

Επιπλέον, στην Οδηγία ορίζεται η διαφορά μεταξύ των παραπλανητικών 
πρακτικών και των επιθετικών πρακτικών και προβλέπονται συγκεκριμένα 
κριτήρια και προϋποθέσεις για την επισήμανσή τους.  

Όσον αφορά στις παραπλανητικές πρακτικές γίνεται η διάκριση μεταξύ της 
παραπλάνησης που προέρχεται λόγω ενέργειας ή λόγω παράλειψης. Μια 
πρακτική είναι παραπλανητική λόγω ενέργειας εάν περιέχει ψευδείς πληροφορίες 
ή εάν προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει παραπλάνηση στον μέσο 
καταναλωτή, ακόμα και αν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι αληθείς. 
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Μια πρακτική είναι παραπλανητική λόγω παράλειψης εάν δεν παρέχει τις 
ελάχιστες ή ουσιαστικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο μέσος 
καταναλωτής προτού προβεί σε αγορά.  

Όσον αφορά στις επιθετικές πρακτικές καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού 
εάν μια πρακτική είναι ή όχι επιθετική, δηλαδή εάν προβαίνει σε παρενόχληση, 
περιορισμό ή αδικαιολόγητη επιρροή. 

Τέλος η Οδηγία ορίζει ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη μεριμνούν για την 
καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις ενώ στο παράρτημα της Οδηγίας δίνεται πλήρης 
κατάλογος των απαγορευμένων αθέμιτων εμπορικών συμπεριφορών. 

 

A.3.3.2  Παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση 
 

Η Οδηγία 2006/114/ΕΚ93 για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση 
σκοπό έχει την προστασία των εμπορευομένων από την παραπλανητική 
διαφήμιση και τις αθέμιτες συνέπειές της και τον καθορισμό των όρων υπό τους 
οποίους επιτρέπεται η συγκριτική διαφήμιση. Με την Οδηγία αυτή 
καταργήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε μια ενιαία νομική πράξη η Οδηγία 
84/450/ΕΟΚ και όλες οι τροποποιήσεις αυτής. 

Με παραδοχή το γεγονός ότι η παραπλανητική και η μη επιτρεπόμενη 
συγκριτική διαφήμιση μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά, η Οδηγία καθορίζει τα 
χαρακτηριστικά της διαφήμισης που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 
του παραπλανητικού της χαρακτήρα καθώς και τα κριτήρια που προσδιορίζουν 
αν μια συγκριτική διαφήμιση είναι νόμιμη ή όχι. Σημειώνεται ότι η συγκριτική 
διαφήμιση ορίζεται ως η διαφήμιση που κατονομάζει ρητά ή υπονοεί έναν 
ανταγωνιστή ή τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από έναν 
ανταγωνιστή. 

Η Οδηγία ορίζει ότι για την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης 
αρμόδια είναι τα κράτη μέλη, τα οποία εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλα 
και αποτελεσματικά μέσα και επιβάλλουν συμμόρφωση με τις διατάξεις για τη 
συγκριτική διαφήμιση προς το συμφέρον των εμπορευομένων και των 
ανταγωνιστών. 

 

 

 
                                                 
93 Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση / Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθ. L 
376 της 27.12.2006. 
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A.3.3.3 Νομοθεσία περί σημάτων 
 

Η Οδηγία 89/104/ΕΟΚ94 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
περί σημάτων προέκυψε ύστερα από την παραδοχή της Κοινότητας ότι οι 
διαφορές στις επιμέρους νομοθεσίες δύνανται, αφενός, να παρεμποδίσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και, 
αφετέρου, να νοθεύσουν τους όρους ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς. 
Κρίθηκε δηλαδή απαραίτητη η προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
στον τομέα αυτό για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. 

Η Οδηγία 89/104/ΕΟΚ εφαρμόζεται για τα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών που 
έχουν καταχωρηθεί ή δηλωθεί προς καταχώρηση σε ένα κράτος μέλος ως 
ατομικά ή συλλογικά σήματα ή σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης. Καθορίζει 
τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ένα σήμα δεν γίνεται δεκτό προς 
καταχώριση ή είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο ενώ περιγράφει τα δικαιώματα 
που παρέχει το σήμα καθώς και τους περιορισμούς αυτού. Επίσης η Οδηγία 
περιγράφει τους όρους χρήσης του σήματος και τις κυρώσεις που προβλέπονται 
λόγω μη χρήσης αυτού. 

Επιπλέον, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/9495 για το κοινοτικό σήμα θεσπίζει 
κοινοτικό σήμα παράλληλα με τα εθνικά σήματα και ιδρύει κοινοτικό γραφείο 
σημάτων με την ονομασία «Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά» 
(σήματα, σχέδια και υποδείγματα) που εδρεύει στο Alicante και άρχισε να 
λειτουργεί το 1996. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 422/200496 που συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας 
του συστήματος της κοινοτικής σήμανσης. 

 

A.3.4 Απελευθέρωση Υπηρεσιών 
 

Οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της οικονομικής 
δραστηριότητας των κρατών μελών και παρόμοιο ποσοστό όσον αφορά στην 
απασχόληση. Η Κοινότητα έχει θέσει τις ελευθερίες των υπηρεσιών και της 
εγκατάστασης ως παράγοντες πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δηλαδή, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 

                                                 
94 Οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων / Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθ. L 040 της 
11.02.1989.
95 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα 
/ Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθ. L 011 της 14.01.1994 σ. 0001 – 0036.
96 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 422/2004 του Συμβουλίου της 19ής Φεβρουαρίου 2004 για την 
τροποποίηση  του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94 για το κοινοτικό σήμα / Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ αριθ. L70/09.03.2004.
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ασκούν σταθερή και συνεχή δραστηριότητα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
και να παρέχουν υπηρεσίες προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς 
απαραίτητα να πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε αυτό. Στόχος της Ε.Ε. είναι η 
ρυθμιστική πλαισίωση των δύο αρχών της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και 
εγκατάστασης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
υπηρεσιών, ιδίως των διασυνοριακών.  

Επιπλέον, η κοινοτική νομοθεσία έχει οδηγήσει στο άνοιγμα αγορών και 
υπηρεσιών που προηγουμένως παρέχονταν με αποκλειστική αρμοδιότητα από 
εθνικούς φορείς. Το άρθρο 10697 (πρώην άρθρο 86 της ΣΕΚ) της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε. ορίζει συγκεκριμένα ότι «οι επιχειρήσεις που είναι 
επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή 
που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες 
των Συνθηκών ιδίως στους κανόνες ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η 
εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την 
εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των 
συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς το 
συμφέρον της Ένωσης.» 

Με το άνοιγμα των αγορών αυτών οι καταναλωτές ωφελούνται από την ύπαρξη 
εναλλακτικών επιλογών για την αγορά μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος ενώ 
στις περισσότερες περιπτώσεις η απελευθέρωση μιας υπηρεσίας έχει οδηγήσει 
και σε χαμηλότερες τιμές. Οι αγορές στις οποίες υφίσταται κοινοτική νομοθεσία 
περί απελευθέρωσης είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 
και οι τηλεπικοινωνίες.  

Στη μελέτη αυτή δεν θα γίνει παρουσίαση της κοινοτικής νομοθεσίας στους 
τύπους υπηρεσιών και τομείς δραστηριοτήτων που υπόκεινται στους κανόνες 
απελευθέρωσης γιατί ξεφεύγει από το αντικείμενο ενδιαφέροντος τόσο της 
μελέτης όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Σύντομη αναφορά όμως πρέπει να γίνει στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ98 (Οδηγία 
«Υπηρεσίες»), η οποία έχει σκοπό να διευκολύνει την ελευθερία εγκατάστασης 
των παρόχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη και την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Με κύριο άξονα την ενίσχυση του 
ανταγωνισμού, η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση του εύρους των 
επιλογών που προσφέρονται στους αποδέκτες των υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών για τους καταναλωτές, καθώς και για τις 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπηρεσίες. 

                                                 
97 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 2010/C 83/01 της 30.03.2010. 
98 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά / Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αριθ. L 376 της 
27.12.2006. 
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Η Οδηγία ουσιαστικά θεσπίζει το γενικό νομικό πλαίσιο για κάθε υπηρεσία που 
παρέχεται έναντι οικονομικής αμοιβής (εκτός των τομέων που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της), ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα 
ορισμένων δραστηριοτήτων ή επαγγελμάτων.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

146/1914 21/Α/27.01.1914 1-23 Νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού Ν 146_1914 
1-37 Νόμος περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 

703/1977 278/Α/26.09.1977 
8 Σύσταση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Ν 703_1977 

802/1978 121/Α/09.08.1978 15 Εισαγωγή του θεσμού των εκπτώσεων Ν 802_1978 
1892/1990 101/Α/31.07.1990 42 Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων Ν 1892_1990 

1934/1991 31/Α/08.03.1991 1-16 
Τροποποίηση των άρθρων 4, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 21, 26, 29 και 33 του 
Ν. 703/1977 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 

Ν 1934_1991 

1961/1991 132/Α/03.09.1991 18-21 Διατάξεις για την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση Ν 1961_1991 
1989/1991 192/Α/16.12.1991 12 Εισαγωγή του θεσμού των προσφορών Ν 1989_1991 

2000/1991 206/Α/24.12.1991 15-25 
Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 και 21 του Ν. 703/1977 
περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 

Ν 2000_1991 

2194/1994 34/Α/16.03.1994 14 (παρ. 2) 
Εξαίρεση καταστημάτων από την ισχύουσα νομοθεσία για το ωράριο 
λειτουργίας 

Ν 2194_1994 

23 
Εξουσιοδότηση για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας 
καταστημάτων κατ' εξαίρεση του κανόνα της ελεύθερης λειτουργίας 
του άρθρου 46 του ιδίου Νόμου 

2224/1994 112/Α/06.07.1994 

46 
Απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων / 
Τροποποίηση του άρθρου 42 του Ν. 1892/90, όπως είχε 
αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 327/92. 

Ν 2224_1994 

26-28 Διατάξεις για την παραποίηση εμπορικών σημάτων 
2239/1994 152/Α/16.09.1994 

31 
Διάταξη περί κατάσχεσης και καταστροφής προϊόντων που φέρουν 
παραποιημένα σήματα 

Ν 2239_1994 

2251/1994 191/Α/16.11.1994 9 
Αντικατάσταση του Ν. 1961/1991 για την παραπλανητική και αθέμιτη 
διαφήμιση 

Ν 2251_1994 

2323/1995 145/Α/13.07.1995 1-7 
Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του υπαίθριου εμπορίου & ελέγχου του 
παρεμπορίου 

Ν 2323_1995 
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ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

  10 Ρυθμίσεις για την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου  
1-8 Τροποποίηση του Ν. 703/1977 

2296/1995 43/Α/24.02.1995 
4 

Τροποποίηση του άρθρου 8 του Ν. 703/1977 για τη σύσταση, 
οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού  

Ν 2296_1995 

2508/1997 124/Α/13.06.1997  
Πολεοδομικός νόμος για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων & 
οικισμών της χώρας 

Ν 2508_1997 

2741/1999 199/Α/28.09.1999 9 
Τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 18, 25, 31 και 34 του Ν. 703/1977 περί 
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 

Ν 2741_1999 

2742/1999 207/Α/07.10.1999  Νόμος για τον χωροταξικό σχεδιασμό & αειφόρο ανάπτυξη Ν 2742_1999 

2837/2000 178/Α/03.08.2000 1 
Τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 8-11, 13, 14, 18, 21 και 25  του Ν. 
703/1977 

Ν 2837_2000 

2867/2000 273/Α/19.12.2000 3 (παρ. 14 α) 

Ορισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
ως αποκλειστικά αρμόδιας αρχής για την εκχώρηση των διακριτικών 
ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που χρησιμοποιούνται στο 
διαδίκτυο 

Ν 2867_2000 

19 Τροποποίηση των άρθρων 8 και 26 του Ν. 703/77 
2941/2001 201/Α/12.09.2001 

24 
Απαγόρευση της λιανικής πώλησης εμπορευμάτων σε τιμή κάτω του 
κόστους αγοράς 

Ν 2941_2001 

3105/2003 29/Α/10.02.2003 42 Διατάξεις περί της Επιτροπής Ανταγωνισμού  Ν 3105_2003 

3190/2003 249/Α/30.10.2003 1-8 
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο εμπόριο & 
έλεγχος παρεμπορίου) 

Ν 3190_2003 

3373/2005 188/Α/02.08.2005 1-35 
Αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 και ευθυγράμμιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003 

Ν 3373_2005 

1-4 
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο εμπόριο & 
έλεγχος παρεμπορίου) 

3377/2005 202/Α/19.08.2005 

10 
Αδειοδότηση καταστημάτων λιανικού εμπορίου / Αντικατάσταση του 
άρθρου 10 του Ν. 2323/1995 

Ν 3377_2005 
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SPEED AE   Σελ. 46 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

11 
Διάταξη περί κατάσχεσης εμπορευμάτων του παράνομου υπαίθριου 
εμπορίου και καταστροφής ή διάθεσης αυτών  

12 & 13 
Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων / 
Αντικατάσταση του άρθρου 23 του Ν. 2224/1994  

  

14 
Όροι και προϋποθέσεις για την πώληση εμπορευμάτων σε μειωμένες 
τιμές (εκπτώσεις – προσφορές) / Αντικατάσταση του άρθρου 15 του Ν. 
802/1978.  

 

3419/2005   297/Α/06.12.2005 
26 (παρ. 1 
στ) 

Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για την αδειοδότηση 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

Ν 3419_2005 

3431/2006 13/Α/03.02.2006 1-72 
Νόμος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών – έλεγχος ονομάτων χώρου με 
κατάληξη .gr / Κατάργηση του Ν. 2867/2000 

Ν 3431_2006 

3468/2006 129/Α/27.06.2006 25 (περ. Γ) 
Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για την αδειοδότηση 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

Ν 3468_2006 

3534/2007 40/Α/23.02.2007 23 & 24 Τροποποίηση του Ν. 3431/2006  περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών   
α) Ν 3534_2007 
β) Ν 3431_2006 
& 3534_2007 

12 
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο εμπόριο & 
έλεγχος παρεμπορίου) 

12  (παρ. 21) 
Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για την αδειοδότηση 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου 

13 (παρ. 1) 
Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3377/2007 περί 
κατάσχεσης εμπορευμάτων του παράνομου υπαίθριου εμπορίου και 
καταστροφής ή διάθεσης αυτών 

3557/2007 100/Α/14.05.2007 

13 
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν. 3377/2005 περί εκπτώσεων και 
προσφορών 

Ν 3557_2007 

3587/2007 152/Α/10.07.2007 11 
Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 για την παραπλανητική 
και αθέμιτη διαφήμιση 

α) Ν 3587_2007 
β) Ν 2251_1994 
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SPEED AE   Σελ. 47 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

  
12 

Συμπλήρωση του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 για την προσαρμογή 
προς την Οδηγία 2005/29 περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 

& 3587_2007 

3728/2008 258/Α/18.12.2008 1-22 
Σύσταση της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γ.Γ. Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ν 3728_2008 

3734/2009 8/Α/28.01.2009 
42 (παρ. 2 
και 3) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο εμπόριο & 
έλεγχος παρεμπορίου) 

Ν 3734_2009 

16 & 17 
(παρ. 1 και 2) 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2323/1995 (υπαίθριο εμπόριο & 
έλεγχος παρεμπορίου) 

17 (παρ. 3) 
Τροποποίηση του Π.Δ. 254/2005 για τους όρους  και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης αδειών για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου 3769/2009 105/Α/01.07.2009 

19 (παρ. 8) 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 802/1978 / Κατάργηση 
της απαγόρευσης εκπτώσεων ή προσφορών 30 ημέρες πριν την έναρξη 
των τακτικών προσφορών (όπως ίσχυε σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 3377/2005) 

Ν 3769_2009 

1-28 
Τροποποίηση των άρθρων 1-6, 8-11, 18, 21-23, 26-27, 29 και 34 του Ν. 
703/77 

3784/2009 137/Α/07.08.2009 
29 Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 146/1914 περί αθέμιτου 

ανταγωνισμού 

Ν 3784_2009 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 

ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

327/1992 163/Α/01.10.1992 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων (ωράριο) PD 327_1992 

254/2005 307/Α/16.12.2005 
Όροι  και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών για την 
άσκηση του υπαίθριου εμπορίου 

PD 254_2005 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΥΑ 1162/06.03.1997 200/Β/17.03.1997 
Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και 
καταστημάτων τροφίμων 

ΚΥΑ 1162_1997 

ΚΥΑ Ζ1-496/07.12.2000 1545/Β/18.12.2000 
Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994  για την παραπλανητική και 
αθέμιτη διαφήμιση & συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/55/ΕΚ 

ΚΥΑ Ζ1-
496_2000 

Περιορισμός των προσφορών σε μεμονωμένα εμπορεύματα και απαγόρευση 
προσφορών πριν τις τακτικές εκπτώσεις 

ΥΑ Α4/136/2003 296/Β/13.03.2003 
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων STOCK & OUTLET / Κατάργηση της 
ΥΑ Α4/769/2000  

ΥΑ Α4-
136_2003 

ΥΑ Α2-1149/2004 873/Β/14.06.2004 
Τρόπος επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και όρια προστίμων στους 
παραβάτες του υπαίθριου εμπορίου 

ΥΑ Α2-
1149_2004 

ΥΑ Α4-1863/2005 1985/Β/30.12.2005 
Καθεστώς χαρακτηρισμού και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων 
STOCK & OUTLET, μη υπαγόμενες στους περιοριστικούς όρους των 
εκπτώσεων και των προσφορών 

ΥΑ Α4-
1863_2005 

ΥΑ Κ1-1178/2007 

1034/Β/25.06.07 & 
1390/Β/03.08.07 
(Διόρθωση 
σφάλματος της 
Υ.Α. Κ1-1178) 

Διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής ή διάθεσης 
αυτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3377/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3557/2007. 

ΥΑ Κ1-
1178_2007 & 
ΥΑ 
Κ1_1178_2007_ 
Διόρθωση 
σφάλματος 

ΥΑ Α4-415/2008 556/Β/31.03.2008 
Τροποποίηση της ΥΑ Α4-1863/2005 περί προϋποθέσεων λειτουργίας των 
επιχειρήσεων STOCK & OUTLET 

ΥΑ Α4-
415_2008 
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SPEED AE   Σελ. 49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
1. Συνθήκες / Οδηγίες / Κανονισμοί: 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡ. 
ΑΡ. ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Ενοποιημένη απόδοση της 
Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και της 
Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

30.03.2010 2010/C 83/01 

Άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (πρώην 
Άρθρα 81 και 82 της ΣΕΚ) για τον έλεγχο των καρτέλ και των 
συμπράξεων καθώς και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης 
στην αγορά. 

TEU & TFEU 

 

Οδηγία 89/104/ΕΟΚ 21.12.1988 L 040/11.02.1989 
Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
σημάτων.

Dir 89_104_EEC 

Οδηγία 2005/29/EK   11.05.2005 L 149/11.06.2005 

Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά / τροποποίηση των 
οδηγιών 84/450/ΕΟΚ (Οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση, η 
οποία καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/114/ΕΚ), 97/7/ΕΚ, 
98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 

Dir 2005_29_EC 

Οδηγία 2006/114/ΕΚ 12.12.2006 L 376/27.12.2006 
Οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση / 
Κατάργηση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ και όλων 
των τροποποιήσεων αυτής σε μια ενιαία νομική πράξη. 

Dir 2006_114_EC 

Οδηγία 2006/123/ΕΚ   12.12.2006 L 376/27.12.2006 Οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Dir 2006_123_EC 
 

Κανονισμός (ΕΚ) 40/1994 20.12.1993
L 011/14.01.1994, 
σ. 0001 – 0036 

Κανονισμός για το κοινοτικό σήμα. Reg 40_94 

Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 16.12.2002 
L 001/04.01.2003, 
σ. 0001 – 0025 

Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα 
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης / Αντικατάσταση του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) 17/62. 

Reg 1_2003 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡ. 
ΑΡ. ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 20.01.2004 L 24/29.01.2004 
Κανονισμός για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων 

Reg 139_2004 

Κανονισμός (ΕΚ) 422/2004 19.02.2004 L 70/09.03.2004 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 / Βελτίωση της λειτουργίας 
του συστήματος της κοινοτικής σήμανσης. 

Reg 422_2004 

Κανονισμός (ΕΚ) 773/2004 07.04.2004 L 123/27.04.2004 
Κανονισμός εφαρμογής του Κανονισμού 1/2003, σχετικά με τη 
διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 
81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. 

Reg 773_2004 

Κανονισμός (ΕΚ) 802/2004 07.04.2004 L 133/30.04.2004 
Κανονισμός εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. 

Reg 802_2004 

Κανονισμός (ΕΚ) 622/2008 30.06.2008 L 171/01.07.2008 
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 773/2004 σχετικά με τη 
διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης  των διαφορών σε 
υποθέσεις συμπράξεων. 

Reg 622_2008 

 
 
2. Κατευθυντήριες Γραμμές / Ανακοινώσεις: 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΑΡ. ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΗΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων. 

2004/C 31/03 05.02.2004 Guidelines 2004_C 31_03 

Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 σημείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1/2003.  

2006/C 210/02 01.09.2006 Guidelines 2006_C 210_02 

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

2008/C 265/07 18.10.2008 Guidelines 2008_C 265_07 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΑΡ. ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΗΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

μεταξύ επιχειρήσεων. 
 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν 
περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της 
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis).  

2001/C 368/07 22.12.2001 Com.Not 2001_C 368_07 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των 
αρχών ανταγωνισμού.  

2004/C 101/03   27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_03 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
δικαστηρίων των κρατών μελών της ΕΕ κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. 

2004/C 101/04 27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_04 

Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει 
των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ.   

2004/C 101/05 27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_05 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανεπίσημη καθοδήγηση ως προς 
καινοφανή ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της 
Συνθήκης ΕΚ σε μεμονωμένες περιπτώσεις (επιστολές καθοδήγησης).  

2004/C 101/06 27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_06 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του 
επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης. 

2004/C 101/07 27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_07 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 
81 παράγραφος 3 της συνθήκης. 

2004/C 101/08 27.04.2004 Com.Not 2004_C 101_08 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων συγκέντρωσης.  2005/C 56/02 05.03.2005 Com.Not 2005_C 56_02 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με 
τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση τους.  

2005/C 56/03 05.03.2005 Com.Not 2005_C 56_03 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση 
ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου. 

2005/C 56/04 05.03.2005 Com.Not 2005_C 56_04 

Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της 
Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 
της Συμφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.  

2005/C 325/07 22.12.2005 Com.Not 2005_C 325_07 
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ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΑΡ. ΕΠΙΣΗΜΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΗΜΕΡ. ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε 
υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ). 

2006/C 298/11 08.12.2006 Com.Not 2006_C 298_11 

Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων. 

2008/C 95/01 16.04.2008 Com.Not 2008_C95_01 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης 
διαφορών εν όψει της έκδοσης αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου σε περιπτώσεις συμπράξεων.  

2008/C 167/01 02.07.2008 Com.Not 2008_C 167_01 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
802/2004 της Επιτροπής 

2008/C 267/01 22.10.2008 Com.Not 2008_C 267_01 

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της 
Επιτροπής κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε 
καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις.  

2009/C 45/02 24.02.2009 Com.Not 2009_C 45_02 

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο: Έκθεση 
για τη λειτουργία του κανονισμού 1/2003 

COM(2009) 206 
τελικό 

29.04.2009 COM_2009_0206_Final 
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Β.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ Β:  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ / ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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B.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

Στη Β’ φάση εκπόνησης της μελέτης «Λειτουργίες του Ανταγωνισμού στο 
Πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και Επιπτώσεις στη Λειτουργία και τη 
Βιωσιμότητα των Μικρών Επιχειρήσεων» πραγματοποιείται η συγκέντρωση και 
επεξεργασία των δεδομένων και στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστούν: οι 
τέσσερις σημαντικότεροι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας, καθώς και ο βαθμός 
συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ένταση του 
ανταγωνισμού στο σύνολο της χώρας, στις 13 διοικητικές Περιφέρειες της 
χώρας, καθώς και σε πέντε επιλεγμένους κλάδους. 

 

Β.1.1   Πηγές άντλησης στοιχείων 
 

Ως πλέον αξιόπιστη και ακριβής πηγή για την άντληση στοιχείων σχετικά με τα 
μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων επιλέχθηκε το Μητρώο Επιχειρήσεων της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που παρέχει το πλαίσιο συλλογής και 
ανάλυσης στατιστικών δεδομένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και 
συνιστά τον πλέον πρόσφορο τρόπο ταξινόμησης στατιστικών μονάδων. 
Επισημαίνεται, ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή χρησιμοποιεί τους ακόλουθους 
τρόπους ταξινόμησης των επιχειρήσεων: α) κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, όπου ακολουθείται ο διεθνής τρόπος στατιστικής ταξινόμησης 
(ΣΤΑΚΟΔ 2003, καθώς και ο νεότερος ΣΤΑΚΟΔ 2008), β) κατά γεωγραφική 
περιοχή εγκατάστασης, π.χ. Περιφέρεια, γ) κατά τάξεις μεγέθους κύκλου 
εργασιών και απασχόλησης. Επισημαίνεται, ότι για λόγους διαχρονικής 
συγκρισιμότητας των στοιχείων επιλέχθηκε η ταξινόμηση των κλάδων σύμφωνα 
με τον ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε το πλέον 
πρόσφατα δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων του έτους 2006, το οποίο 
δημοσιεύτηκε μόλις το 2010. Σημειώνεται, ότι η δημοσίευση των στοιχείων του 
Μητρώου Επιχειρήσεων από την ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιείται με μεγάλη χρονική 
υστέρηση. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε ορισμένες 
ακόμη αδυναμίες του Μητρώου Επιχειρήσεων που περιορίζουν την 
αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού των επιχειρήσεων καθώς και επηρεάζουν 
το αποτέλεσμα της ερευνητικής διαδικασίας: 

Το Μητρώο Επιχειρήσεων ενημερώνεται με στοιχεία που συλλέγει το Κέντρο 
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.), για τις επιχειρήσεις 
που υποβάλλουν Φ.Π.Α. σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική 
νομοθεσία, η οποία προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση 
καταβολής Φ.Π.Α. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται μεταξύ άλλων – 
και συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων – τα ιατρικά 
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και παραϊατρικά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα παροχής εκπαίδευσης, οι 
μισθώσεις ακινήτων, εργασίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, ορισμένες 
χρηματοπιστωτικές εργασίες κ.α. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται ορισμένες 
κατηγορίες μικρών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή 
τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας και εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς 
απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής Φ.Π.Α. 

Αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν σημασία στην έρευνα σχετικά με τη διάρθρωση 
του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας, καθώς συνεπάγονται προβλήματα 
ορθής αντιπροσώπευσης του πληθυσμού των επιχειρήσεων ειδικά στον κλάδο 
των υπηρεσιών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει 
υποχρέωση υποβολής περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και 
άρα εμπεριέχεται στο Μητρώο, ο πληθυσμός των επιχειρήσεων θεωρείται αρκετά 
αντιπροσωπευτικός. 

Φυσικά, πάντα πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι περιορισμοί που προκαλούνται 
στην αντιπροσωπευτικότητα του πληθυσμού και των οικονομικών του μεγεθών 
από τα υψηλά μεγέθη της παραοικονομίας στην Ελλάδα και την φοροαποφυγή 
στην υποβολή του Φ.Π.Α. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η κατάταξη των 
επιχειρήσεων σε κλάδους γίνεται με κριτήριο την κύρια δηλωθείσα από τις 
επιχειρήσεις οικονομική δραστηριότητα. Επειδή ωστόσο μεγάλος αριθμός των 
επιχειρήσεων πραγματοποιεί παραπάνω από μια οικονομική δραστηριότητα, σε 
διαφορετικούς κλάδους, αυτές οι δευτερεύουσες δραστηριότητες δεν 
καταγράφονται και επιπλέον τα οικονομικά στοιχεία που οφείλονται σε αυτές 
καταγράφονται στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.  

Για την άντληση στοιχείων κύκλου εργασιών των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων σε 
συγκεκριμένους κλάδους ενδιαφέροντος (με αναφορά της επωνυμίας των 
επιχειρήσεων), χρησιμοποιήθηκε επίσης ο «Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός» της 
εταιρίας ICAP Α.Ε., ο οποίος συντάσσεται με τη χρήση των πληροφοριών από 
τους ισολογισμούς που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις και περιλαμβάνει τις κατά 
τεκμήριο μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής οικονομίας. Η διαθεσιμότητα 
των στοιχείων ανά κλάδο που δημοσιεύει η εταιρία αφορά αποκλειστικά σε 
επίπεδο διψήφιου κωδικού ΣΤΑΚΟΔ. 

Στη βάση δεδομένων της ICAP αντιπροσωπεύεται ειδικότερα η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ανωνύμων Εταιρειών που έχουν υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμού. Ωστόσο επισημαίνεται, ότι ο περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων 
που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός του συνολικού πληθυσμού των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα. Η βάση δεδομένων ή τμήματα αυτής επίσης δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ότι είναι αντιπροσωπευτικά όλων των νομικών μορφών, μεγεθών, κλάδων, 
τομέων και χωρικών ενοτήτων ή ότι αποτελούν δείγμα κάποιου ευρύτερου 
πληθυσμού των επιχειρήσεων (π.χ. κλαδικού ή γεωγραφικού). 
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Τέλος, έγινε χρήση των στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
στο πλαίσιο διενέργειας της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας, της Ετήσιας 
Διαρθρωτικής Έρευνας Εμπορίου και της Ετήσιας Έρευνας Κατασκευών. 

H Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας) 
διενεργείται από την ΕΛΣΤΑΤ στο σύνολο της χώρας και καλύπτει τους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους υπάγεται η μεταποίηση. 
Πρόκειται για τους διψήφιους κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ-03 15 ως 37 (διψήφιοι κωδικοί 
15-37 της αντίστοιχης ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ-08).  

H Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου εξετάζει τη δραστηριότητα 
επιχειρήσεων του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, διαφόρων αγαθών χωρίς 
μεταποίηση, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συναφών με την 
πώληση των εμπορευμάτων. Σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις αυτές κατατάσσονται 
στους εξής κλάδους: (50) «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών και λιανική πώληση καυσίμων», (51) «Χονδρικό 
εμπόριο» και (52) «Λιανικό εμπόριο». 

H Ετήσια Έρευνα Κατασκευών διεξάγεται στο σύνολο των επιχειρήσεων του 
κλάδου 45 «Κατασκευές» (ΣΤΑΚΟΔ-03) που περιλαμβάνει τις γενικές 
κατασκευές και τις ειδικές κατασκευές για κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού, 
τις εγκαταστάσεις κτιρίων και την ολοκλήρωση των κτιρίων. 

Οι σειρές των μεταβλητών (π.χ. μέση ετήσια απασχόληση, κύκλος εργασιών, 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κ.α.), των οποίων τα μεγέθη υπολογίζονται στις 
προαναφερόμενες έρευνες, ορίζονται σε εφαρμογή του Κανονισμού 58/97 του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις στατιστικές διαρθρώσεις των επιχειρήσεων. Οι 
έρευνες διενεργούνται με συνδυασμό δειγματοληπτικής (για τις μικρότερες 
επιχειρήσεις) και απογραφικής έρευνας (για τις μεγαλύτερες).  

Επισημαίνεται, ότι λόγω του κυρίως δειγματοληπτικού χαρακτήρα των 
προαναφερόμενων ερευνών, ο αριθμός των επιχειρήσεων και ο κύκλος 
εργασιών τους διαφοροποιούνται σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των κλάδων 
που αποτυπώνονται με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της 
ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης, στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών 
ακολουθείται διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης, π.χ. ως προς την κατάταξη 
των επιχειρήσεων σε τάξεις μεγέθους. Στην Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα, οι 
επιχειρήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες βάσει της μέσης ετήσιας 
απασχόλησης (μεγαλύτερη των 10 ατόμων και μικρότερη των 10 ατόμων). Στη 
Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου χρησιμοποιείται έξι κατηγορίες: 
επιχειρήσεις με απασχόληση 1 ατόμου, 2-9 ατόμων, 10-19 ατόμων, 20-49 
ατόμων, 50-249 ατόμων και άνω των 250 ατόμων. Αντίθετα, στη δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Έρευνας Κατασκευών δεν γίνεται καμία 
διάκριση σε τάξεις μεγέθους. 
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Β.1.2   Προσδιορισμός των τεσσάρων σημαντικότερων κλάδων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν κατ’ αρχήν οι σημαντικότεροι κλάδοι 
συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας 
(σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003) στο σύνολο της χώρας, χρησιμοποιήθηκαν 
συνδυαστικά τα κριτήρια: α) του ποσοστού συνεισφοράς των επιμέρους κλάδων 
στη διαμόρφωση της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας 
(Πηγή στοιχείων: Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), και β) 
της κατανομής του αριθμού και του τζίρου των επιχειρήσεων ανά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή στοιχείων: Μητρώο Επιχειρήσεων της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), με έτος αναφοράς το 2006 (τελευταίο έτος 
δημοσίευσης στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων), ενώ αναφέρονται και 
συγκριτικά τα στοιχεία του προηγούμενου διαθέσιμου έτους (2002). 

Ως προς τα ποσοστά συνεισφοράς κάθε κλάδου στην Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος τεσσάρων διαφορετικών 
ετών αναφοράς (2000, 2002, 2006 και 2009), δηλαδή σε βάθος δεκαετίας. Η 
επιλογή αυτή επιτρέπει την συνεκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών σε 
βάθος χρόνου, και όχι μόνο για ένα συγκεκριμένο έτος, στο οποίο ενδέχεται να 
μην αποτυπώνεται η προηγούμενη βαρύτητα ενός κλάδου ως προς τη 
συμμετοχή του στη διαμόρφωση της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας, δεδομένου και του γεγονότος ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για τα έτη 2006 
και 2009 είναι ακόμη προσωρινά και μπορεί να αναθεωρηθούν. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, και με συνδυασμό των κριτηρίων 
της συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και του μεγέθους κάθε 
κλάδου σε όρους πληθυσμού επιχειρήσεων και τζίρου που αυτές 
πραγματοποιούν, προκύπτει η ιεράρχηση των σημαντικότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας σε επίπεδο χώρας καθώς και η επιλογή των 
τεσσάρων πιο σημαντικών κλάδων. 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσδιορισμού των σημαντικότερων κλάδων 
συμφωνήθηκε σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, 
καθώς κρίθηκε ότι η κατάταξη των κλάδων αποκλειστικά με εφαρμογή του 
κριτηρίου της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, δεν θα αποτύπωνε ορθά τη 
βαρύτητα των επί μέρους κλάδων στην εγχώρια οικονομία. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι η ομάδα μελέτης σε συνεννόηση με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
προέβη στην επιλογή τεσσάρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, αντί 
τριών όπως προέβλεπε η σύμβαση ανάθεσης του έργου, προκειμένου να 
διευρυνθεί η εξέταση του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε έναν ακόμη κλάδο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 58 

Β.1.3 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης στους τέσσερις 
σημαντικότερους κλάδους 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός συγκέντρωσης στους 
τέσσερις σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο 
της χώρας, όπως αυτοί προέκυψαν από την προηγηθείσα διαδικασία, βασικό 
κριτήριο ανάλυσης αποτέλεσε η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού των 
επιχειρήσεων και του κύκλου εργασιών αυτών στις εννιά διαφορετικές τάξεις 
μεγέθους τζίρου όπως δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ99. 

Οι συνηθέστεροι τρόποι μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης λαμβάνουν υπόψη 
πληροφορίες για το σχετικό μέγεθος των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (π.χ. το 
μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενός κλάδου, 
δεδομένου ότι όσο πιο μεγάλα είναι αυτά τα ποσοστά, τόσο περισσότερο η 
συγκεκριμένη αγορά εμφανίζει τάσεις συγκέντρωσης). Στο πλαίσιο αυτό, και με 
αφετηρία τα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, η 
συγκέντρωση ενός κλάδου εξετάζεται υπό την έννοια του ποσοστού 
συγκέντρωσης του τζίρου που πραγματοποιείται από ένα μικρό ποσοστό 
επιχειρήσεων που εντάσσονται στη / στις μεγαλύτερη / -ες τάξη / -εις μεγέθους. 
Για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης, και κατά συνέπεια της 
έντασης του ανταγωνισμού στους επιμέρους κλάδους, χρησιμοποιήθηκε αφενός 
η προσεγγιστική μέθοδος παρατήρησης της ποσοστιαίας κατανομής του 
πληθυσμού των επιχειρήσεων και του τζίρου τους στις ακραίες τάξεις μεγέθους, 
και αφετέρου ο υπολογισμός δεικτών ως ακολούθως:  

Από την παρατήρηση της ποσοστιαίας κατανομής του αριθμού των 
επιχειρήσεων και του τζίρου τους στις ακραίες τάξεις μεγέθους (τη μικρότερη και 
ειδικότερα τη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους) μπορούν να εξαχθούν βασικά 
συμπεράσματα ως προς το βαθμό συγκέντρωσης του τζίρου σε έναν μικρότερο ή 
μεγαλύτερο πληθυσμό επιχειρήσεων μεγάλου ή μικρού μεγέθους. Όσο 
μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό 
μεγάλων επιχειρήσεων τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός συγκέντρωσης. Αντίθετα, 
όσο μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τζίρου αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό 
μικρών επιχειρήσεων τόσο μικρότερος ο βαθμός συγκέντρωσης. 

Η προσεγγιστική αυτή μέθοδος προσδιορισμού του βαθμού συγκέντρωσης δεν 
λαμβάνει υπόψη ωστόσο τη διασπορά του τζίρου και του αριθμού των 
επιχειρήσεων στο σύνολο των τάξεων μεγέθους, και δεν ενδείκνυται για την 
εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων για τους εξεταζόμενους κλάδους. Για τον 
λόγο αυτόν κρίθηκε αναγκαίος ο υπολογισμός ενός δείκτη σταθμισμένων 
αποκλίσεων για όλες τις τάξεις μεγέθους τζίρου, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η σύγκριση των βαθμών συγκέντρωσης διαφορετικών κλάδων και να 
                                                 
99 Τάξεις μεγέθους τζίρου: 1) 0-0,15 εκατ. €, 2) 0,15-0,3 εκατ. €, 3) 0,3-0,5 εκατ. €, 4) 0,5-1,5 εκατ. 
€, 5) 1,5-5 εκατ. €, 6) 5-15 εκατ. €, 7) 15-50 εκατ. €, 8) 50-100 εκατ. € και 9) άνω των 100 εκατ. €.  
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καθοριστεί σε ποιους από αυτούς η ένταση του ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη 
ή μικρότερη. 

Δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει δείκτης υπολογισμού του 
βαθμού συγκέντρωσης βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που δημοσιεύει η 
ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης που επιλέχθηκε εκφράζει τη σταθμισμένη απόκλιση προς το 
μέσο του τζίρου των τάξεων μεγέθους σε συνάρτηση με το ποσοστό των 
επιχειρήσεων κάθε τάξης μεγέθους επί του συνόλου. Ο δείκτης υπολογίζεται ως 
τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των σταθμισμένων αποκλίσεων από το μέσο 
όρο του τζίρου (τζίρος / αριθμός επιχειρήσεων επί του ποσοστού του αριθμού 
των επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο), ως εξής: 

 

       ∑[(αi-βi)  * γ2 i] / δ = Δείκτης Σταθμισμένης Απόκλισης 

 

Όπου i = τάξεις μεγέθους, α = σύνολο του τζίρου σε κάθε τάξη μεγέθους, β = 
μέσο τζίρου σε κάθε τάξη μεγέθους, γ = ποσοστό του αριθμού των επιχειρήσεων 
ανά τάξη μεγέθους επί του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου, δ 
= μέσος όρος τζίρου στο σύνολο του κλάδου. 

Επισημαίνεται, ότι οι τιμές που λαμβάνει ο συγκεκριμένος δείκτης δεν εκφράζουν 
το βαθμό συγκέντρωσης σε κάποια κλίμακα (π.χ. από 0 ως 100), αλλά τη μέση 
σταθμισμένη απόκλιση του συνόλου του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις 
μεγέθους, και αξιοποιούνται για τη σύγκριση των κλάδων μεταξύ τους. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρατίθενται στα επόμενα κεφάλαια, στις 
τάξεις μεγέθους χαμηλού τζίρου παρατηρούνται αρνητικές αποκλίσεις, δηλαδή 
χαμηλότερος μέσος όρος τζίρου των επιχειρήσεων ενός κλάδου σε σχέση με το 
μέσο της τάξης μεγέθους (π.χ. μέσος όρος 850.000 € έναντι του μέσου του 1 
εκατ. € για τη τάξη μεγέθους 0,5-1,5 εκατ. €). Αντίθετα, στις τάξεις μεγέθους 
υψηλού τζίρου παρατηρούνται θετικές αποκλίσεις. Όσο πιο μεγάλο είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων αποκλίσεων όλων των τάξεων μεγέθους, τόσο πιο 
μεγάλη η συγκέντρωση του κλάδου που εκφράζεται ως συγκέντρωση μεγάλου 
ποσοστού τζίρου σε σχετικά μικρό ποσοστό επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες 
τάξεις μεγέθους. Για παράδειγμα εάν σε έναν κλάδο ο δείκτης της σταθμισμένης 
απόκλισης είναι 5,3, ενώ σε άλλον κλάδο είναι 16,5, τότε στο δεύτερο υπάρχει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση του τζίρου στις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Η ομάδα έργου συμπεριέλαβε στην ανάλυση και τη σύγκριση των στοιχείων για 
δύο έτη αναφοράς (2002 και 2006), με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων από 
την ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να αναδειχθούν διαχρονικές τάσεις συγκέντρωσης. 

Συμπληρωματικά προς τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης με βάση τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπως περιγράφηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν επίσης 
τα στοιχεία του «Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού» της εταιρίας ICAP A.E., 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξαγωγής του δείκτη CR4 που 
αποτελεί το συνηθέστερο δείκτη μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης 
(concentration rate – CR). Ο δείκτης βασίζεται στον υπολογισμό του ποσοστού 
των συνολικών πωλήσεων του κλάδου που αφορά στις τέσσερις (4) μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 
συγκέντρωση στον κλάδο. Η μέγιστη τιμή του δείκτη αγγίζει το 100% (1,00) όταν 
ο κλάδος είναι μονοπώλιο, οπότε η μοναδική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για 
ολόκληρο το ποσό των πωλήσεων του συγκεκριμένου προϊόντος. Αντίθετα, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν το ποσοστό συγκέντρωσης σε έναν κλάδο 
είναι κοντά στο μηδέν τότε αυτός λειτουργεί σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. 
Όταν ο δείκτης CR4 βρίσκεται κάτω από το 40% η λειτουργία της αγοράς 
χαρακτηρίζεται ως «μονοπωλιακός ανταγωνισμός», και όταν βρίσκεται 
υψηλότερα του 40% ως «ολιγοπώλιο».  

Ο υπολογισμός του δείκτη προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα στοιχείων για τον 
κύκλο εργασιών των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων ενός κλάδου. 
Προσφορότερη πηγή άντλησης αυτών των στοιχείων (με επιπλέον αναφορά της 
επωνυμίας κάθε επιχείρησης) αποτελεί ο «Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός» της 
ICAP, ο οποίος συντάσσεται με τη χρήση των πληροφοριών από τους 
ισολογισμούς που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις.  

Η εφαρμογή αυτού του δείκτη παρουσιάζει ωστόσο αρκετές αδυναμίες, με 
κυριότερη τη διαθεσιμότητα στοιχείων μόνο για τον περιορισμένο αριθμό των 
μεγάλων επιχειρήσεων ενός κλάδου, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος 
πληθυσμός των μικρών επιχειρήσεων. Καθώς η ICAP δεν παρέχει 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιεί το σύνολο 
των επιχειρήσεων ενός κλάδου, παρά μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα 
μεγέθη των οποίων καταγράφονται στη βάση δεδομένων της εταιρίας, ο δείκτης 
CR4 που μπορεί να υπολογιστεί βάσει αυτών των στοιχείων δεν αποτυπώνει το 
πραγματικό βαθμό συγκέντρωσης του κύκλου εργασιών στις τέσσερις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπολογίζοντας το ποσοστό 
επί του συνολικού τζίρου που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, λαμβάνοντας υπόψη 
πιθανές αποκλίσεις στα μεγέθη από τη χρήση διαφορετικών πηγών άντλησης 
στοιχείων. Προκειμένου να διευκολυνθεί ωστόσο η δυνατότητα σύγκρισης με τα 
διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάταξη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 
πραγματοποιήθηκε βάσει των μεγεθών του έτους 2006 που δημοσιεύτηκαν στην 
έκδοση του Οδηγού της ICAP για το έτος 2008100. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι η διαθεσιμότητα των στοιχείων ανά κλάδο που 
δημοσιεύει η εταιρία αφορά αποκλειστικά σε επίπεδο διψήφιου κωδικού 
ΣΤΑΚΟΔ. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί ο δείκτης για την ανάλυση 

                                                 
100 «Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2008», ICAP, Τόμος 5 «Η Ελλάδα σε αριθμούς», Δεκέμβριος 
2007.  
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του βαθμού συγκέντρωσης σε κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
επίπεδο τετραψήφιου κωδικού ΣΤΑΚΟΔ.  

Τέλος, έγινε χρήση των στοιχείων σε επίπεδο διψήφιων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή στο πλαίσιο 
διενέργειας της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας και της Ετήσιας Διαρθρωτικής 
Έρευνας Εμπορίου προκειμένου να εξεταστεί η συγκέντρωση του κύκλου 
εργασιών σε τάξεις μεγέθους απασχόλησης των επιχειρήσεων, όπως αυτές 
καθορίζονται στις εν λόγω έρευνες, για τους κλάδους του «χονδρικού εμπορίου», 
«λιανικού εμπορίου», «εμπορίου, συντήρησης & επισκευής αυτοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών» και της «βιομηχανίας τροφίμων & ποτών». 

 

Β.1.4 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ανά περιφέρεια 

 

Για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης στους σημαντικότερους 
κλάδους ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας ακολουθήθηκε παρόμοια 
μεθοδολογική προσέγγιση όπως και σε επίπεδο συνόλου χώρας, σε εξάρτηση 
από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων στοιχείων για τα μεγέθη των Ελληνικών 
επιχειρήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας από την ΕΛΣΤΑΤ. 

Για τον προσδιορισμό κατ’ αρχάς των σημαντικότερων κλάδων συγκέντρωσης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας (σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003) στις 
13 διοικητικές Περιφέρειες, χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά το κριτήριο της 
κατανομής του τζίρου των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας (Πηγή στοιχείων: Μητρώο Επιχειρήσεων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής), με έτος αναφοράς το 2006 (τελευταίο έτος δημοσίευσης 
στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων). 

Επισημαίνεται, ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν δημοσιεύει στοιχεία Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ ανά Περιφέρεια, και για τον 
λόγο αυτόν επιλέχθηκε η κατανομή του τζίρου ως αποκλειστικό κριτήριο 
ιεράρχησης των κλάδων και ανάδειξης των τριών πιο σημαντικών από αυτούς 
σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Και στην περίπτωση αυτή, η 
ομάδα μελέτης προέβη – σε συνεννόηση με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – στην επιλεκτική 
εξαίρεση συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που δεν 
εμπίπτουν στο άμεσο πεδίο ενδιαφέροντος προς εξέταση στην παρούσα μελέτη.  

Στη συνέχεια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός συγκέντρωσης στους 
τρεις σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ανά Περιφέρεια, 
όπως αυτοί προέκυψαν από την προαναφερόμενη διαδικασία, αποκλειστικό 
εργαλείο ανάλυσης αποτέλεσε η μέθοδος παρατήρησης της ποσοστιαίας 
κατανομής του πληθυσμού των επιχειρήσεων και του τζίρου τους στις 
διαφορετικές – και ειδικότερα στις – ακραίες τάξεις μεγέθους τζίρου. 
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Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση της ανάλυσης σε επίπεδο Περιφερειών, λόγω 
των πολύ μικρότερων μεγεθών του αριθμού των επιχειρήσεων και του τζίρου 
αυτών, σε συνδυασμό με την έλλειψη διακριτών στοιχείων για ορισμένες τάξεις 
μεγέθους λόγω του απόρρητου αυτών (όπως καθορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ), 
καθώς και της μεγάλης ανισοκατανομής του τζίρου στις τάξεις μεγέθους των 
κλάδων σε κάθε Περιφέρεια, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί ο δείκτης 
σταθμισμένης απόκλισης με ενιαίο τρόπο και να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης 
του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ των κλάδων και των Περιφερειών. 

Από την παράθεση των στοιχείων για τα δύο έτη αναφοράς (2002 και 2006), 
διενεργήθηκε η εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη διαχρονική τάση 
συγκέντρωσης στους εξεταζόμενους κλάδους. 

Επισημαίνεται, ότι καθώς η ICAP δεν παρέχει στοιχεία τζίρου επιχειρήσεων ανά 
κλάδο σε επίπεδο Περιφερειών, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο δείκτης CR4 
όπως στην περίπτωση των κλάδων σε επίπεδο χώρας.  

 

Β.1.5   Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης σε πέντε επιλεγμένους 
κλάδους / υποκλαδους 

 

Πέραν των σημαντικότερων κλάδων σε επίπεδο συνόλου χώρας, όπως 
προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία, ο προσδιορισμός του βαθμού 
συγκέντρωσης επεκτάθηκε επίσης και σε πέντε ακόμη επιλεγμένους κλάδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, έναν σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ (15 
«βιομηχανία τροφίμων & ποτών») και τέσσερις σε επίπεδο τετραψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 
(45.31 «Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και εξοπλισμού», 45.33 «Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις», 55.31 «Εστιατόρια» και 50.20 «Συντήρηση και επισκευή 
αυτοκίνητων οχημάτων»). 

Και στην περίπτωση αυτή, βασικά εργαλεία για τον προσδιορισμό του βαθμού 
συγκέντρωσης στους πέντε επιλεγμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
στο σύνολο της χώρας αποτέλεσαν αφενός η μέθοδος παρατήρησης της 
ποσοστιαίας κατανομής του πληθυσμού των επιχειρήσεων και του τζίρου τους 
στις ακραίες τάξεις μεγέθους τζίρου, και αφετέρου ο υπολογισμός του δείκτη 
σταθμισμένων αποκλίσεων για όλες τις τάξεις μεγέθους τζίρου. Από την 
παράθεση των στοιχείων για τα δύο έτη αναφοράς (2002 και 2006), προκύπτουν 
επίσης συμπεράσματα ως προς τη διαχρονική τάση συγκέντρωσης στους 
εξεταζόμενους κλάδους. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι η διαθεσιμότητα στοιχείων ανά κλάδο που δημοσιεύει 
η ICAP αφορά αποκλειστικά σε επίπεδο διψήφιου κωδικού ΣΤΑΚΟΔ, και 
συνεπώς αυτά δεν χρησίμευαν για τον υπολογισμό του δείκτη CR4 για τους 
υποκλάδους σε επίπεδο τετραψήφιου κωδικού ΣΤΑΚΟΔ, παρά μόνο για την 
περίπτωση του διψήφιου κλάδου ΣΤΑΚΟΔ της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών. 
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Β.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Β.2.1   Φυσιογνωμία & σύνθεση του ελληνικού επιχειρηματικού δυναμικού 
 
Σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων έτους 2006 της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός 
αριθμός των Ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 927.870, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 5,5% έναντι του 2002 (879.377 επιχειρήσεις). Ο συνολικός τζίρος που 
πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις αυτές το 2006 ανήλθε σε 313.545,2 εκατ. €, 
έναντι 240.885,2 εκατ. € το 2002 (αύξηση κατά 30,2%). 

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να συνθέτουν, κατ’ εξοχήν, 
τον ελληνικό επιχειρηματικό χάρτη101 και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε 
όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας, ενώ αποτελούν 
βασική πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας: Επί του συνόλου των 927.870 
επιχειρήσεων, οι 870.718 απασχολούσαν από 0 έως 4 εργαζόμενους (ποσοστό 
93,8%) και οι 30.094 από 5-9 εργαζόμενους (ποσοστό 3,2%). Όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.1.1, στις «πολύ μικρές» επιχειρήσεις, οι οποίες 
σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. απασχολούν 0-9 εργαζόμενους, αντιστοιχούσε 
συνεπώς το 97% του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας. 10 έως 49 
εργαζόμενους («μικρές» επιχειρήσεις) απασχολούσαν 23.142 επιχειρήσεις 
(ποσοστό 2,5%), και 50 έως 249 εργαζόμενους («μεσαίες» επιχειρήσεις) μόνο 
3.326 (ποσοστό 0,4%). Στην κατηγορία των «μεγάλων» επιχειρήσεων με 
περισσότερους από 250 εργαζόμενους, που αριθμεί μόλις 590 επιχειρήσεις, 
αντιστοιχούσε ποσοστό 0,06% επί του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων.  
 

Πίνακας 2.1.1: Αριθμός επιχειρήσεων και ποσοστιαία 
κατανομή ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης σύμφωνα 

με τον ορισμό της Ε.Ε. (2006) 

Κατηγορία μεγέθους 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
Ποσοστό 

Πολύ Μικρή (0-9 άτομα) 900.812 97,08% 
Μικρή (10-49 άτομα) 23.142 2,49% 

Μεσαία (50-249 άτομα) 3.326 0,36% 
Μεγάλη (> 250 άτομα) 590 0,06% 

ΣΥΝΟΛΟ 927.870 100,00% 
     Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 

                                                 
101 Σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., ως «πολύ μικρές» χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και έχουν μικρότερο ετήσιο κύκλο εργασιών από 2 εκατ. €, 
ενώ ως «μικρές» εκείνες που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκατ. €. Μεσαίου μεγέθους ορίζονται οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα και με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 
εκατ., ενώ στις «μεγάλες» κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 250 
άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατ. €. 
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Μεταξύ 2002 και 2006 (βλ. Πίνακα 2.1.2) παρατηρείται μια μείωση του ποσοστού 
των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 4 εργαζόμενους (από 94,4% σε 
93,8%) και, αντίστοιχα, μια σημαντική αύξηση των επιχειρήσεων που 
απασχολούν 5-9 εργαζόμενους (από 2,8% σε 3,2%), καθώς και σε μικρότερο 
βαθμό των «μικρών» επιχειρήσεων με 10-49 εργαζόμενους (από 2,2% σε 2,5%). 
Αξιοσημείωτη αύξηση, καταγράφεται στην κατηγορία των «μεγάλων» 
επιχειρήσεων, των οποίων ο απόλυτος αριθμός αυξήθηκε κατά 63%, και σχεδόν 
διπλασιάστηκε η ποσοστιαία συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων της χώρας.  

 

Πίνακας 2.1.2: Αριθμός επιχειρήσεων και ποσοστιαία κατανομή ανά τάξη μεγέθους 
απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ (2002 και 2006) 

2006 2002 Τάξεις 
μεγέθους Αριθμός Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό 

0-4 870.718 93,8% 830.499 94,4% 
5-9 30.094 3,2% 24.968 2,8% 

10-19 14.777 1,6% 11.724 1,3% 
20-29 4.722 0,5% 5.525 0,6% 
30-49 3.643 0,4% 2.466 0,3% 
50-99 2.139 0,2% 1.333 0,2% 
≥100 1.777 0,2% 1.090 0,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 927.870 100,0% 879.377 100,0% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο Πίνακα 2.1.3, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων (73%) κατατάσσεται στον τριτογενή τομέα της Ελληνικής 
οικονομίας, το 23% δραστηριοποιείται στο δευτερογενή τομέα, ενώ μόλις το 
2,5% των επιχειρήσεων ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας 
(γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία και αλιεία). Ως προς τον κύκλο 
εργασιών δε, πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό (69%) πραγματοποιείται στον 
τριτογενή τομέα, και ακολουθούν ο δευτερογενής τομέας με 30% και ο 
πρωτογενής τομέας με μόλις 0,9% του συνολικού τζίρου σε επίπεδο χώρας.  

Ο κλάδος του χονδρικού & λιανικού εμπορίου / επισκευής μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάρθρωση της 
Ελληνικής οικονομίας, τόσο σε όρους αριθμού επιχειρήσεων (33% επί του 
συνόλου), όσο και τζίρου (42% επί του συνόλου). Ακολουθούν οι κλάδοι των 
«κατασκευών», των «επαγγελματικών, επιστημονικών & τεχνικών 
δραστηριοτήτων», καθώς και της «παροχής υπηρεσιών καταλύματος & 
εστίασης», με ποσοστά επί του συνόλου των Ελληνικών επιχειρήσεων 12,7%, 
11,7% και 11,3% αντίστοιχα, οι οποίοι ωστόσο υστερούν σε όρους συμμετοχής 
στον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούν οι Ελληνικές επιχειρήσεις συνολικά 
(4,8%, 3,1% και 3,2% αντίστοιχα). Αντίθετα, στον κλάδο της μεταποίησης 
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συγκεντρώνεται ένα συγκριτικά μικρότερο ποσοστό του συνολικού αριθμού των 
επιχειρήσεων (9,5%), οι οποίες ωστόσο πραγματοποιούν σχεδόν το 22% του 
συνολικού τζίρου.  

 

Πίνακας 2.1.3: Αριθμός και τζίρος επιχειρήσεων & ποσοστιαία κατανομή ανά 
μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ-08 (2006) 

ΣΤΑΚΟΔ 
Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Ποσοστό
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό

Α 
Γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία 

23.189 2,5% 2.950,3 0,9% 

 Σύνολο πρωτογενούς τομέα 23.189 2,5% 2.950,3 0,9% 
Β Ορυχεία και λατομεία 1.120 0,1% 1.057,6 0,3% 
Γ Μεταποίηση   87.900 9,5% 68.407,5 21,8% 

Δ 
Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, 
ατμού και κλιματισμού   

1.075 0,1% 6.923,6 2,2% 

Ε 

Παροχή νερού, επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και 
δραστηριότητες εξυγίανσης   

1.760 0,2% 1.242,4 0,4% 

ΣΤ Κατασκευές 117.384 12,7% 14.913,6 4,8% 
 Σύνολο δευτερογενούς τομέα 209.238 22,6% 92.544,7 29,5% 

Ζ 
Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, 
επισκευή  μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών  

306.761 33,1% 131.299,6 41,9% 

Η Μεταφορά & αποθήκευση   42.376 4,6% 12.140,8 3,9% 

Θ 
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και 
εστίασης  

104.889 11,3% 10.005,2 3,2% 

Ι Ενημέρωση και επικοινωνία  17.722 1,9% 15.624,6 5,0% 

Κ 
Χρηματοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες

4.142 0,4% 22.773,4 7,3% 

Λ 
Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας   

6.359 0,7% 511,9 0,2% 

Μ 
Επαγγελματικές 
επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες 

108.494 11,7% 9.580,3 3,1% 

Ν 
Διοικητικές και 
υποστηρικτικές 
δραστηριότητες  

25.233 2,7% 4.779,1 1,5% 

Ξ 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα / 
υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση   

693 0,1% 410,9 0,1% 

Ο Εκπαίδευση   7.197 0,8% 499,4 0,2% 
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ΣΤΑΚΟΔ 
Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Ποσοστό
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό

Π 
Δραστηριότητες σχετικές με 
ανθρώπινη υγεία & κοινωνική 
μέριμνα  

3.584 0,4% 961,6 0,3% 

Ρ 
Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία 

14.761 1,6% 6.529,0 2,1% 

Σ 
Άλλες δραστηριότητες 
παροχής υπηρεσιών 

37.157 4,0% 2.380,7 0,8% 

Τ 
Δραστηριότητες νοικοκυριών 
ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού  

25 0,0% 0,3 0,0% 

Υ 
Δραστηριότητες ετερόδικων 
οργανισμών και φορέων   

11 0,0% 1,2 0,0% 

 Σύνολο τριτογενούς τομέα 679.404 73,2% 217.498,0 69,4% 
0 Άγνωστη Δραστηριότητα 16.039 1,7% 552,2 0,2% 

ΣΥΝΟΛΑ 927.870 100% 313.545,2 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στον Πίνακα 2.1.4 αποτυπώνεται η κατανομή των επιχειρήσεων στις τάξεις 
μεγέθους απασχόλησης σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., από την οποία 
προκύπτει μεγάλη ποσοστιαία συγκέντρωση των απασχολούμενων στη 
μικρότερη τάξη μεγέθους (μέχρι 10 απασχολούμενους) για τους κλάδους των 
«επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων» (99%), της 
«διαχείρισης ακίνητης περιουσίας» (98,8%), των «κατασκευών» (98,4%), της 
«γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας» (98,1%), των «άλλων δραστηριοτήτων 
παροχής υπηρεσιών» (98,0%) και του «χονδρικού & λιανικού εμπορίου και 
εμπορίου / επισκευής μηχανοκίνητων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» (97,6%). 
Αντίθετα, συγκριτικά μεγάλη ποσοστιαία συγκέντρωση απασχολούμενων στη 
μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (>250 απασχολούμενοι) παρατηρείται στους κλάδους 
της «δημόσιας διοίκησης & άμυνας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης» 
(1,4%), των «χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων» (0,6%), 
των «δραστηριοτήτων σχετικών με ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα» 
(0,4%), «ορυχείων και λατομείων» (0,4%), καθώς και της μεταποίησης (0,2%), 
που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό επιχειρήσεων (178) σε 
αυτή την τάξη μεγέθους. 
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Πίνακας 2.1.4: Αριθμός επιχειρήσεων & ποσοστιαία κατανομή ανά μονοψήφιο 
ΣΤΑΚΟΔ-08 και τάξη μεγέθους απασχόλησης (2006) 

Τάξεις μεγέθους (σύμφωνα με ορισμό της Ε.Ε.) 
0-9 10-49 50-249 250+ 

Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Αρ. %  Αρ. %  Αρ. %  Αρ. %  
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  22.744 98,1% 388 1,7% 53 0,2% 4 0,0%
Ορυχεία και λατομεία  954 85,2% 143 12,8% 18 1,6% 5 0,4%
Μεταποίηση   81.365 92,6% 5.485 6,2% 872 1,0% 178 0,2%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού  

1.036 96,4% 33 3,1% 5 0,5% 1 0,1%

Παροχή νερού, επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες 
εξυγίανσης   

1.589 90,3% 129 7,3% 38 2,2% 4 0,2%

Χονδρικό & λιανικό εμπόριο, 
επισκευή  μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών  

299.529 97,6% 6.357 2,1% 773 0,3% 103 0,0%

Μεταφορά & αποθήκευση   41.052 96,9% 1.132 2,7% 159 0,4% 33 0,1%
Δραστηριότητες υπηρεσιών 
παροχής καταλύματος και 
εστίασης  

100.818 96,1% 3.640 3,5% 385 0,4% 46 0,0%

Ενημέρωση και επικοινωνία  16.802 94,8% 712 4,0% 168 0,9% 40 0,2%
Χρηματοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες 

3.966 95,8% 106 2,6% 47 1,1% 23 0,6%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  6.282 98,8% 66 1,0% 11 0,2% 0 0,0%
Επαγγελματικές επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 

107.356 99,0% 959 0,9% 149 0,1% 28 0,0%

Διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες  

24.293 96,3% 765 3,0% 132 0,5% 43 0,2%

Δημόσια διοίκηση & άμυνα, 
υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση  

495 71,4% 135 19,5% 53 7,6% 10 1,4%

Εκπαίδευση   6.875 95,5% 273 3,8% 37 0,5% 12 0,2%
Δραστηριότητες σχετικές με 
ανθρώπινη υγεία & κοινωνική 
μέριμνα  

3.367 93,9% 156 4,4% 45 1,3% 16 0,4%

Τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία 

14.338 97,1% 370 2,5% 45 0,3% 8 0,1%

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών 

36.425 98,0% 660 1,8% 64 0,2% 8 0,0%

Κατασκευές   115.475 98,4% 1.609 1,4% 272 0,2% 28 0,0%
Δραστηριότητες νοικοκυριών 
ως εργοδοτών 

25 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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Τάξεις μεγέθους (σύμφωνα με ορισμό της Ε.Ε.) 
0-9 10-49 50-249 250+ 

Κλάδος Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Αρ. %  Αρ. %  Αρ. %  Αρ. %  
Δραστηριότητες ετερόδικων 
οργανισμών και φορέων   

11 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Άγνωστη δραστηριότητα  16.015 99,9% 24 0,1% 0 0,0% 0 0,0%
ΣΥΝΟΛΑ 900.812 - 23.142 - 3.326 - 590 - 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Ως προς τη γεωγραφική κατανομή (Πίνακας 2.1.5), οι ελληνικές επιχειρήσεις 
εμφανίζονται άνισα χωροθετημένες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 35,3% είναι 
εγκαταστημένες στην Αττική, όπου και πραγματοποιείται το 67,6% του 
συνολικού τζίρου. Αντίστοιχα, στην Κεντρική Μακεδονία είναι εγκατεστημένες 
το 17,4% του αριθμού των επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούν το 11,1% 
του συνολικού τζίρου, γεγονός που αναδεικνύει και ένα μικρότερο μέσο μέγεθος 
σε όρους κύκλου εργασιών, συγκρίνοντάς τις με την άλλη μεγάλη συγκέντρωση 
στην Αττική. Συνολικά, οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης συγκεντρώνουν το 25,1% 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο αν σχετισθεί 
και με τα πληθυσμιακά μεγέθη της περιοχής. Αντιθέτως, σε όρους κύκλου 
εργασιών στην περιοχή αντιστοιχεί μόλις το 14,4% του ετησίου τζίρου των 
επιχειρήσεων. 
 

Πίνακας 2.1.5: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού και τζίρου επιχειρήσεων ανά 
Διοικητική Περιφέρεια (2006) 

Περιφέρεια 
Ποσοστιαία 

κατανομή αριθμού 
επιχειρήσεων 

Ποσοστιαία 
κατανομή τζίρου 
επιχειρήσεων 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 4,8% 2,4% 
Κεντρική Μακεδονία 17,4% 11,1% 
Δυτική Μακεδονία 2,8% 1,0% 

Θεσσαλία 6,2% 3,0% 
Ήπειρος 3,1% 1,4% 

Ιόνια Νησιά  3,0% 1,0% 
Δυτική Ελλάδα 5,3% 2,4% 
Στερεά Ελλάδα 4,6% 2,0% 
Πελοπόννησος 5,1% 2,4% 

Αττική 35,3% 67,6% 
Βόρειο Αιγαίο 1,9% 0,7% 
Νότιο Αιγαίο 4,2% 1,9% 

Κρήτη 6,0% 3,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ 
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Στην Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα για το 2009-
2010102 που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με το διεθνές ερευνητικό 
πρόγραμμα GEM (Global Entrepreneurship Monitor) αποτυπώνεται μια σειρά 
από ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη συνολική 
εικόνα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τα σημαντικότερα των οποίων 
είναι: 

 

• Το 2009, ο δείκτης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων103 στην Ελλάδα 
μειώθηκε ελαφρά έναντι του προηγούμενου έτους, αν και η επίδοση του 
2009 αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη της τελευταίας πενταετίας. Η πτώση 
οφείλεται κυρίως σε περιορισμό των «επίδοξων επιχειρηματιών», ενώ οι 
«νέοι επιχειρηματίες» διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με το 2008. 

• Το 2009, ένα ποσοστό της τάξης του 8,8% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 
ετών – περίπου 610.000 άτομα – βρίσκονταν στα αρχικά στάδια έναρξης 
μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης).  

• Η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα, δηλαδή οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες 
μιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 έτη, εμφανίζεται 
ενισχυμένη και φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας 
(15%), γεγονός που ερμηνεύεται εν πολλοίς και από τα υψηλά ποσοστά 
αυτοαπασχόλησης. 

• Η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα αφορά στο 
23,6% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από 
τις αντίστοιχες επιδόσεις στο μέσο όρο του συνόλου των 59 χωρών που 
εξετάζονται στο πλαίσιο του GEM. 

• Παράλληλα, πάνω από το 17% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών 
δήλωσε ότι σκέφτεται να ξεκινήσει επιχειρηματική δράση τους επόμενους 
36 μήνες. Το υψηλότερο αυτό ποσοστό της τελευταίας πενταετίας 
αποδίδεται ως ένα βαθμό στις δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώρια αγορά 
εργασίας. 

• Όσον αφορά στην κλαδική διάσταση της επιχειρηματικότητας, το 
υψηλότερο μερίδιο νέων εγχειρημάτων στην Ελλάδα (46,5%) αφορά σε 
προϊόντα / υπηρεσίες προς καταναλωτές104. Το ποσοστό αυτό ωστόσο 

                                                 
102 Έκθεση «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2009-2010 – Αναζήτηση διεξόδου από την 
κρίση», Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Δεκέμβριος 2010.   
103 Περιλαμβάνει τους επίδοξους επιχειρηματίες, όσους δηλαδή έχουν κάνει κάποιες 
προκαταρκτικές ενέργειες στην κατεύθυνση της έναρξης ενός νέου εγχειρήματος, και τους νέους 
επιχειρηματίες, όσους δηλαδή έχουν μόλις ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση που λειτουργεί το πολύ 
3,5 έτη. 
104 Τα περισσότερα από αυτά τα εγχειρήματα αφορούσαν σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, 
εστιατόρια και καφετέριες, γυμναστήρια, κομμωτήρια και λογιστικά γραφεία. 
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μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2008 (58,0%), και ακόμα 
περισσότερο σε σύγκριση με το 2006 (63,0%), και είναι πλέον μόνο οριακά 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, από τον οποίο συνήθως 
υπερτερούσε κατά πολύ. 

• Ταυτόχρονα, εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εγχειρημάτων που 
ανήκουν στη μεταποίηση / βιομηχανική δραστηριότητα (36,5% το 2009, 
έναντι 23,0% το 2008). Η αύξηση αυτή θεωρείται ενθαρρυντική, αλλά 
μόνο εάν επιβεβαιωθεί και σε επόμενες μετρήσεις θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί πως η νέα επιχειρηματικότητα αρχίσει να επικεντρώνεται 
και σε άλλους κρίκους της «αλυσίδας αξίας» και όχι μόνο στο τελικό 
προϊόν, όπως συνέβαινε σταθερά τα προηγούμενα χρόνια. 

• Αμετάβλητο παρέμεινε το 2009 το ποσοστό των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις, εξέλιξη που κρίνεται αρνητική, καθ’ 
ότι διεθνώς θεωρείται ότι είναι αυτές οι επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 
επηρεάσουν θετικά την προστιθέμενη αξία και την καινοτομικότητα μιας 
σύγχρονης οικονομίας. 

• Μόνο το 7,2% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα 
θεωρούν πως καμία άλλη επιχείρηση δεν προσφέρει το ίδιο προϊόν / 
υπηρεσία με αυτούς, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στην Τρίτη 
χαμηλότερη θέση στην κατάταξη των καινοτόμων οικονομιών. 
Αντιθέτως, πάνω από το 55% των επιχειρήσεων εισέρχεται ή λειτουργεί 
ήδη σε μια αγορά με πολλούς ανταγωνιστές. Οι επιδόσεις αυτές 
ανατρέπουν τη βελτίωση των σχετικών δεικτών τα τελευταία τρία χρόνια, 
και φανερώνουν ότι τελικά οι νεοεμφανιζόμενες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα δεν δημιουργούν νησίδες αγοράς, αλλά απλώς εμφανίζονται σε 
αγορές όπου ήδη υπάρχει πλήθος επιχειρήσεων, ενδεχομένως με χαμηλά 
εμπόδια εισόδου. 

• Από την άλλη πλευρά, ο συνδυαστικός δείκτης που αντικατοπτρίζει το 
ποσοστό των νέων εγχειρημάτων που παράγει / προσφέρει ένα προϊόν / 
μια υπηρεσία που δείχνει νέο / νέα σε όλους ή μερικούς από τους 
μελλοντικούς πελάτες και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται σε μια αγορά με 
λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή βελτιώνεται ελαφρώς, μίας και αφορά 
στο 34% των νέων εγχειρημάτων. Εντούτοις, η Ελλάδα καταγράφει την 4η 
χαμηλότερη σχετική επίδοση ανάμεσα στις χώρες που βασίζονται στην 
καινοτομία. 

Στη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνεται, ότι ο βαθμός εκδήλωσης 
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων είναι αντιστρόφως ανάλογος του 
επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες οικονομίες που στηρίζονται 
στην καινοτομία παρουσιάζουν σχετικά χαμηλή επιχειρηματικότητα αρχικών 
σταδίων. Εντούτοις, η Ελλάδα, αν και περιλαμβάνεται στις ανεπτυγμένες χώρες 
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που επηρεάζονται κυρίως από την καινοτομία, παρουσιάζει επιδόσεις που 
συνάδουν με τις χώρες χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης. 

 

Β.2.2 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας 

 
Β.2.2.1 Προσδιορισμός των κλάδων συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας  
 

Αντικείμενο της παρούσας ενότητας αποτελεί η επιλογή των σημαντικότερων 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους θα διερευνηθεί στη 
συνέχεια ο βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η ένταση ανταγωνισμού που επικρατεί στους 
συγκεκριμένους κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία επιλογής δίνεται σε 
κλάδους άμεσου ενδιαφέροντος διερεύνησης για το Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, δηλαδή σε εκείνους όπου κυρίως 
δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίοι και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, 
βιοτέχνες και έμποροι της χώρας.  

Στον Πίνακα 2.2.1 καταγράφονται οι 15 κλάδοι (σε διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ 
2003) που συγκεντρώνουν τα ψηλότερα ποσοστά συνεισφοράς στη διαμόρφωση 
της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της χώρας για τέσσερα έτη 
αναφοράς (2000, 2002, 2006 και 2009). Η ιεράρχηση των κλάδων 
πραγματοποιείται με βάση τον μέσο όρο των τεσσάρων ετών. Αναλυτική 
παρουσίαση της συνεισφοράς του συνόλου των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας παρατίθεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. 

 

Πίνακας 2.2.1: 15 σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (σε επίπεδο 
διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003) με κριτήριο τη συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη 
Αξία στο μέσο όρο των ετών 2000, 2002, 2006 και 2009 (σύνολο της χώρας)  

ΕΤΟΣ 
Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ  

2000 2002 2006* 2009* 
Μ.Ο. 

1. (70) 
Δραστηριότητες σχετικές με 

ακίνητη περιούσια 
11,27% 11,20% 10,55% 11,09% 11,03%

2. (75) Δημόσια διοίκηση και άμυνα 8,28% 8,62% 8,31% 9,60% 8,70% 
3. (51) Χονδρικό εμπόριο  7,33% 8,50% 7,99% 8,21% 8,01% 
4. (55) Ξενοδοχεία και εστιατόρια 7,53% 7,24% 7,29% 7,26% 7,33% 
5. (45) Κατασκευές 7,04% 6,17% 6,98% 4,58% 6,19% 
6. (80) Εκπαίδευση 5,14% 5,30% 5,89% 6,94% 5,82% 

7. (52) 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

οικιακών συσκευών 
4,81% 5,43% 6,44% 5,73% 5,60% 

8. (01) Γεωργία, κτηνοτροφία 6,05% 5,42% 3,39% 2,86% 4,43% 
9. (65) Ενδιάμεσοι νομισματικοί 4,42% 3,53% 4,29% 4,71% 4,24% 
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ΕΤΟΣ 
Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ  

2000 2002 2006* 2009* 
Μ.Ο. 

οργανισμοί 
10. (85) Υγεία και κοινωνική μέριμνα 3,72% 3,60% 4,30% 3,94% 3,89% 

11. (61) 
Μεταφορές μέσω υδάτινων 

οδών 
2,43% 2,00% 4,72% 4,04% 3,30% 

12. (64) 
Ταχυδρομεία και 
τηλεπικοινωνίες 

2,79% 3,68% 3,06% 2,80% 3,08% 

13. (74) 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
3,45% 3,61% 2,19% 2,49% 2,94% 

14. (15) 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
2,67% 2,47% 2,55% 3,38% 2,77% 

15. (50) 
Εμπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων, πωλήσεις 
καυσίμων 

2,66% 2,67% 2,73% 2,53% 2,65% 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ 
* Προσωρινά στοιχεία. 
  

Από την ανάγνωση του Πίνακα 2.2.1 παρατηρείται ότι τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας εμφανίζει 
σταθερά και για τα τέσσερα έτη αναφοράς ο κλάδος «Δραστηριότητες σχετικές 
με ακίνητη περιουσία» που περιλαμβάνει τις αγοραπωλησίες και τις εκμισθώσεις 
ιδιόκτητων ακινήτων καθώς και όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης της 
ακίνητης περιουσίας (μεσιτικά γραφεία, λειτουργία και συντήρηση 
εγκαταστάσεων κλπ.).  

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ακολουθεί ο κλάδος «Δημόσια Διοίκηση και 
Άμυνα» (κωδικός 75) που περιλαμβάνει λειτουργίες και δραστηριότητες 
δημόσιων υπηρεσιών στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, άμυνας, 
δικαιοσύνης, δημόσιας τάξης, κοινωνικής ασφάλισης κ.ά. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι ο εν λόγω κλάδος παρουσίασε κατά το 2009 σημαντική άνοδο όσον αφορά 
στη συνεισφορά στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία σε σχέση με τα 
προηγούμενη έτη. 

Τους δύο προαναφερθέντες κλάδους ακολουθούν, με μεγαλύτερες ή μικρότερες 
αυξομειώσεις σε όλο το διάστημα της εξεταζόμενης δεκαετίας, οι κλάδοι 
«Χονδρικό Εμπόριο» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» στην 3η και 4η θέση 
αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί κλάδοι παρουσιάζουν μέσο ποσοστό 
συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 8% και 7,3%, αντίστοιχα.  

Την 5η θέση καταλαμβάνει ο κλάδος των «Κατασκευών», ο οποίος στο μέσο όρο 
των τεσσάρων ετών αναφοράς συμμετέχει στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας σε ποσοστό 6,2%, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική 
υποχώρηση, από 7% το 2000 σε 4,6% το 2009. Η πτώση αυτή σηματοδοτεί τη 
διαχρονική συρρίκνωση του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου, τόσο στο 
επίπεδο των δημοσίων έργων όσο και των ιδιωτικών. 
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Ακολουθεί στην 6η θέση ο κλάδος της «εκπαίδευσης» (δημόσιας και ιδιωτικής), με 
μέσο όρο συνεισφοράς 5,8%, διαγράφοντας διαχρονικά μια σταθερά αυξητική 
πορεία (από 5,4% το 2000 σε σχεδόν 7% το 2009). 

Ο κλάδος του «λιανικού εμπορίου» (κωδικός 52), στην 7η θέση, παρουσιάζει μία 
μέση ποσοστιαία συνεισφορά της τάξεως του 5,6%, σημειώνοντας ωστόσο μια 
σημαντική υποχώρηση από 6,4% το 2006 σε 5,7% το 2009, ύστερα από μια 
ανοδική πορεία μεταξύ 2000 και 2006.  

Στην 8η θέση, ο κλάδος της «Γεωργίας, κτηνοτροφίας» (κωδικός 01) είναι εκείνος 
που εμφανίζει διαχρονικά μια συνεχή και σημαντική μείωση της συνεισφοράς 
του στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, από το 6% το 
2000 σε 2,9% το 2009. 

Υψηλά ποσοστά συνεισφοράς στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία εμφανίζουν 
επίσης οι κλάδοι «Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί» (περιλαμβάνει τις 
δραστηριότητες τραπεζών και άλλων ενδιάμεσων νομισματικών και 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών) με μέσο όρο 4,2%, «Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα» (κυρίως νοσοκομειακές δραστηριότητες) με μέσο όρο 3,9%, 
«Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών» (κυρίως θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές 
μεταφορές) με μέσο όρο 3,3% και «Ταχυδρομεία και επικοινωνίες» 
(δραστηριότητες εθνικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων, τηλεφωνικές 
επικοινωνίες) με μέσο όρο 3,1%. 

Σε ποσοστό 2,9% συμμετέχει στη διαμόρφωση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας και ο κλάδος «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες». Ο συγκεκριμένος 
κλάδος περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, π.χ. λογιστικές 
δραστηριότητες & παροχή φορολογικών συμβουλών, υπηρεσίες έρευνας αγοράς 
& δημοσκοπήσεων, παροχή επιχειρηματικών & διαχειριστικών συμβουλών, 
δραστηριότητες αρχιτεκτόνων & μηχανικών, διαφημιστικές δραστηριότητες, 
υπηρεσίες εξεύρεσης & προμήθειας προσωπικού, δραστηριότητες καθαρισμού 
κτιρίων, δραστηριότητες γραμματείας & μετάφρασης κ.α. 

Με σαφείς τάσεις διαχρονικής ενίσχυσης συμμετέχει και ο κλάδος «Βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών» (μεταποίηση προϊόντων της γεωργίας, κτηνοτροφίας και 
αλιείας σε τρόφιμα και ποτά) στο σχηματισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης 
Αξίας. Ο μέσος όρος κυμάνθηκε στο 2,8%, ενώ μεταξύ 2006 και 2009 σημείωσε 
μια σημαντική άνοδο από 2,6% σε 3,4%. 

Τέλος, ο κλάδος «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων» που 
καταλαμβάνει τη 15η θέση, περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν σχέση με τα αυτοκίνητα οχήματα και τις 
μοτοσικλέτες, και εκτείνεται από το χονδρικό & λιανικό εμπόριο νέων και 
μεταχειρισμένων οχημάτων, τη συντήρηση & επισκευή, το χονδρικό & λιανικό 
εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μέχρι το πλύσιμο οχημάτων και τη 
λιανική πώληση καυσίμων και λιπαντικών. Στο μέσο όρο των τεσσάρων  ετών 
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αναφοράς, η συμμετοχή του κλάδου κυμάνθηκε στο 2,7%, ενώ σημείωσε μια 
μικρή υποχώρηση το 2009 (2,5%) έναντι του 2006 (2,7%). 

Με δεδομένο ότι ο κλάδος της «Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας», στον οποίο 
εντάσσονται κυρίως οι δραστηριότητες αγοραπωλησιών και εκμισθώσεων 
ιδιόκτητων ακινήτων, δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους σκοπούς της 
παρούσας μελέτης, και συγκεκριμένα για τη λειτουργία του ανταγωνισμού όσον 
αφορά στη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων, η ομάδα έργου με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου αποφάσισε να μην 
εξετάσει το βαθμό συγκέντρωσης του εν λόγω κλάδου. Το ίδιο αποφασίστηκε 
και για τον δεύτερο σε συμβολή στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κλάδο της 
«Δημόσιας διοίκησης και άμυνας». 

Για την επιλογή των σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής οικονομίας 
συνυπολογίστηκε, επιπλέον, το μέγεθος ανά κλάδο σε όρους συνολικού αριθμού 
επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών. Στους Πίνακες 2.2.2 και 2.2.3 που 
ακολουθούν παρουσιάζονται οι 15 σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας (σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003), με κριτήριο τον αριθμό 
των επιχειρήσεων και τον τζίρο του έτους 2006, ενώ παρατίθενται και τα 
συγκριτικά στοιχεία του έτους 2002. 

Επισημαίνεται, ότι ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε το 2006 σε 
927.870 (έναντι 879.377 το 2002), οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό τζίρο 
314,4 δις € (έναντι 240,9 δις € το 2002). Δεδομένου ότι οι 15 κλάδοι, όπως 
προκύπτουν από την ιεράρχησή τους στους ακόλουθους πίνακες, 
συγκεντρώνουν για το 2006 αθροιστικά σχεδόν το 88% του συνολικού αριθμού 
των επιχειρήσεων της χώρας και το 83% του συνολικού τζίρου που αυτές 
πραγματοποίησαν, μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι 
αποτελούν τους σημαντικότερους σε μέγεθος κλάδους της Ελληνικής 
οικονομίας. 

 

Πίνακας 2.2.2: Ιεράρχηση των 15 μεγαλύτερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 
(σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003) με κριτήριο τον αριθμό των επιχειρήσεων έτους 
2006 (συγκριτικά στοιχεία έτους 2002) 

2006 2002 

Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

% 

1. (52) 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

οικιακών συσκευών 
199.443 21,49% 196.359 22,33%

2. (74) 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
116.407 12,55% 94.074 10,70%

3. (45) Κατασκευές 115.944 12,50% 98.926 11,25%
4. (55) Ξενοδοχεία και εστιατόρια 104.888 11,30% 103.971 11,82%
5. (51) Χονδρικό εμπόριο  77.141 8,31% 74.577 8,48% 
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2006 2002 

Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 

% 

6. (50) 
Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 

πωλήσεις καυσίμων 
38.673 4,17% 36.388 4,14% 

7. (60) 
Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές 

μέσω αγωγών 
29.805 3,21% 30.836 3,51% 

8. (93) 
Άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών 
24.354 2,62% 21.709 2,47% 

9. (01) Γεωργία, κτηνοτροφία 21.348 2,30% 17.171 1,95% 

10. (92) 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές δραστηριότητες 

20.208 2,18% 17.192 1,96% 

11. (15) Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 16.804 1,81% 16.302 1,85% 

12. (28) 
Μεταλλικά προϊόντα (εκτός 

μηχανήματα) 
14.284 1,54% 14.074 1,60% 

13. (36) 
Κατασκευή επίπλων, λοιπές 

βιομηχανίες 
12.162 1,31% 13.166 1,50% 

14. (18) 
Κατασκευή ειδών ένδυσης, 

γουναρικών 
11.386 1,23% 16.085 1,83% 

15. (63) 
Βοηθητικές μεταφορικές 

δραστηριότητες 
11.348 1,22% 10.905 1,24% 

ΣΥΝΟΛΑ 814.195 87,8% 761.735 86,6% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.2.3: Ιεράρχηση των 15 μεγαλύτερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 
(σε επίπεδο διψήφιου ΣΤΑΚΟΔ 2003) με κριτήριο τον τζίρο (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων έτους 2006 (συγκριτικά στοιχεία έτους 2002) 

2006 2002 
Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ 

ΤΖΙΡΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % 

1. (51) Χονδρικό εμπόριο  69.749,88 22,19% 52.087,79 21,62%

2. (52) 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

οικιακών συσκευών 
40.608,35 12,92% 32.740,60 13,59%

3. (65) 
Ενδιάμεσοι νομισματικοί 

οργανισμοί 
21.281,95 6,77% 15.027,40 6,24% 

4. (50) 
Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 

πωλήσεις καυσίμων 
21.241,32 6,76% 14.929,40 6,20% 

5. (23) Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 16.142,07 5,13% 6.977,46 2,90% 
6. (45) Κατασκευές 14.541,71 4,63% 13.786,03 5,72% 
7. (15) Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 12.577,26 4,00% 11.205,65 4,65% 

8. (74) 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
11.115,03 3,54% 8.567,85 3,56% 

9. (64) Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 10.925,81 3,48% 8.913,06 3,70% 
10. (55) Ξενοδοχεία και εστιατόρια 10.005,15 3,18% 8.053,86 3,34% 

11. (92) 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, 
αθλητικές δραστηριότητες 

8.189,07 2,60% 4.546,93 1,89% 

12. (40) 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

φυσικού αερίου 
6.922,72 2,20% 7.236,25 3,00% 
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2006 2002 
Α/Α ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΣ 

ΤΖΙΡΟΣ % ΤΖΙΡΟΣ % 

13. (24) 
Παραγωγή χημικών ουσιών και 

προϊόντων 
6.629,20 2,11% 5.016,49 2,08% 

14. (28) 
Μεταλλικά προϊόντα (εκτός 

μηχανήματα) 
4.721,76 1,50% 3.374,02 1,40% 

15. (60) 
Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές 

μέσω αγωγών 
4.672,15 1,49% 3.473,89 1,44% 

ΣΥΝΟΛΑ 259.323,4 82,5% 195.936,7 81,3% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Από την ανάγνωση των πινάκων προκύπτουν αρκετές διαφορές ως προς την 
σειρά κατάταξης των κλάδων βάσει του αριθμού και του τζίρου των 
επιχειρήσεων σε σχέση με την κλίμακα της συνεισφοράς τους στο σχηματισμό 
της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Π.χ. οι κλάδοι «Δραστηριότητες σχετικές 
με ακίνητη περιουσία» και «Δημόσια διοίκηση και άμυνα» που κυριαρχούν στην 
κατάταξη βάσει της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, δεν εμφανίζονται 
μεταξύ των 15 σημαντικότερων κλάδων βάσει του αριθμού και του τζίρου των 
επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος που 
αποτυπώνει τον αριθμό και τον τζίρο όλων των κλάδων της Ελληνικής 
οικονομίας, στους δύο αυτούς κλάδους εντάσσονται μόλις 9.340 επιχειρήσεις 
(1% του συνόλου), οι οποίες πραγματοποίησαν το 0,5% (1,5 δις €) του 
συνολικού τζίρου των Ελληνικών επιχειρήσεων.  

Το 2006, ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 
επιχειρήσεων ήταν αυτός του Λιανικού Εμπορίου (199.443 επιχειρήσεις, 
αυξημένες κατά 1,6% έναντι του 2002). Τη 2η θέση καταλαμβάνει ο κλάδος 
«Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» (116.407 επιχειρήσεις), ο οποίος 
εμφανίζει μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κατά 23,7% έναντι του 2002. 
Ακολουθούν οι κλάδοι «Κατασκευές», «Ξενοδοχεία & εστιατόρια», «Χονδρικό 
εμπόριο» και «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων και πωλήσεις καυσίμων» 
αντίστοιχα. Στους έξι αυτούς κλάδους αντιστοιχούσε το 2006 αθροιστικά το 
70,3% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, σημειώνοντας μια ελαφριά 
αύξηση σε σχέση με το 2002 (+1,6%), στοιχείο που αποτυπώνει την συνεχιζόμενη 
ισχυροποίηση του τριτογενούς τομέα της Ελληνικής οικονομίας.  

Υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης επιχειρήσεων εμφανίζουν επίσης οι κλάδοι 
«Χερσαίες μεταφορές» (3,2%), «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» 
(2,6%), «Γεωργία & κτηνοτροφία» (2,3%), «Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες» (2,2%), «Βιομηχανία τροφίμων & ποτών» (1,8%), 
«Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα)» (1,5%), «Κατασκευή επίπλων» 
(1,3%), «Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών» (1,2%) και «Βοηθητικές 
μεταφορικές δραστηριότητες» (1,2%). Από αυτούς τους κλάδους, οι 
περισσότεροι εμφανίζουν αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων μεταξύ 2002 
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και 2006, ενώ τρεις εμφανίζουν μείωση, με σημαντικότερη τη συρρίκνωση κατά 
29% του αριθμού των επιχειρήσεων κατασκευής ειδών ένδυσης και γουναρικών. 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 2.2.3 προκύπτει ότι μεταξύ των κλάδων που 
πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών (τζίρο) το 2006, τις πρώτες 
δυο θέσεις καταλαμβάνουν οι κλάδοι του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, 
με αθροιζόμενο ποσοστό 35% επί του συνολικού τζίρου των Ελληνικών 
επιχειρήσεων. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι κλάδοι «Ενδιάμεσοι 
νομισματικοί οργανισμοί» (6,8%), «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις 
καυσίμων» (6,8%), «Προϊόντα διύλισης πετρελαίου» (5,1%), «Κατασκευές» (4,6%) 
και «Βιομηχανία τροφίμων & ποτών» (4,0%). Ποσοστά μικρότερα του 3% επί του 
συνολικού τζίρου εμφανίζουν οι κλάδοι «Άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες», «Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια», «Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες», 
«Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου», «Παραγωγή χημικών ουσιών 
και προϊόντων», «Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα)» και «Χερσαίες 
μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών». 

Από τους 15 κλάδους, οι οκτώ εμφανίζουν αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων 
μεταξύ 2002 και 2006, ένας παρέμεινε περίπου στάσιμος, ενώ έξι εμφανίζουν 
μείωση, με σημαντικότερη τη συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου (-27%) και των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων (-19%). Αύξηση του τζίρου εμφάνισαν οι κλάδοι 
«Χονδρικό εμπόριο» (+2,6%) και «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις 
καυσίμων» (+9%), ενώ μείωση ο κλάδος των «Ξενοδοχείων & εστιατορίων» (-
4,8%). Πιο δυναμικοί κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή εκείνοι 
στους οποίους παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου, αναδείχθηκαν οι 
κλάδοι «Προϊόντα διύλισης πετρελαίου» και «Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες» με ποσοστιαία αύξηση 77% και 38% αντίστοιχα. 

Για τη συνολική αποτίμηση της σημασίας των κλάδων συνυπολογίζονται τα 
αποτελέσματα των τριών προηγουμένων αναλύσεων. Με βάση αυτή τη σύνθετη 
ανάλυση, ως σημαντικότεροι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
Ελληνικής οικονομίας θεωρούνται κατά προτεραιότητα οι κλάδοι εκείνοι που 
συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 μεγαλύτερων κλάδων βάσει και των τριών 
κριτηρίων μεγέθους (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, αριθμός των επιχειρήσεων 
ανά κλάδο και τζίρος των επιχειρήσεων ανά κλάδο). Στον Πίνακα 2.2.4 
συνοψίζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναλύσεων με βάση τα τρία 
αυτά κριτήρια. 
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Πίνακας 2.2.4: Συνοπτικός πίνακας ιεράρχησης κλάδων με βάση τα 3 κριτήρια (Α.Π.Α., 
αριθμός & τζίρος επιχειρήσεων) 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ: 
Α/Α Ποσοστού συμμετοχής 

στην Α.Π.Α. 
Αριθμού επιχειρήσεων Τζίρου επιχειρήσεων 

1. 
(70) «Διαχείριση ακίνητης 

περιούσιας» 

(52) «Λιανικό εμπόριο, 
επισκευή οικιακών 

συσκευών» 
(51) «Χονδρικό εμπόριο»  

2. 
(75) «Δημόσια διοίκηση 

και άμυνα» 

(74) «Άλλες 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες» 

(52) «Λιανικό εμπόριο, 
επισκευή οικιακών 

συσκευών» 

3. (51) «Χονδρικό εμπόριο» (45) «Κατασκευές» 
(65) «Ενδιάμεσοι 

νομισματικοί οργανισμοί» 

4. 
(55) «Ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» 
(55) «Ξενοδοχεία και 

εστιατόρια» 

(50) «Εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, πωλήσεις 

καυσίμων» 

5. (45) «Κατασκευές» (51) «Χονδρικό εμπόριο» 
(33) «Προϊόντα διύλισης 

πετρελαίου» 

6. (80) «Εκπαίδευση» 
(50) «Εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, πωλήσεις 

καυσίμων» 
(45) «Κατασκευές» 

7. 
(52) «Λιανικό εμπόριο, 
επισκευή οικιακών 

συσκευών» 

(60) «Χερσαίες μεταφορές, 
μεταφορές μέσω αγωγών» 

(15) «Βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών» 

8. 
(01) «Γεωργία, 
κτηνοτροφία» 

(93) «Άλλες 
δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών» 

(74) «Άλλες 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες» 

9. 
(65) «Ενδιάμεσοι 

νομισματικοί οργανισμοί» 
(01) «Γεωργία, 
κτηνοτροφία» 

(64) «Ταχυδρομεία και 
τηλεπικοινωνίες» 

10. 
(85) «Υγεία και κοινωνική 

μέριμνα» 

(92) «Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές 

δραστηριότητες» 

(55) «Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια» 

11. 
(61) «Μεταφορές μέσω 

υδάτινων οδών» 
(15) «Βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών» 

(92) «Ψυχαγωγικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές 

δραστηριότητες» 

12. 
(64) «Ταχυδρομεία και 

τηλεπικοινωνίες» 
(28) «Μεταλλικά προϊόντα 

(εκτός μηχανήματα)» 

(40) «Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού 

αερίου» 

13. 
(74) «Άλλες 

επιχειρηματικές 
δραστηριότητες» 

(36) «Κατασκευή επίπλων, 
λοιπές βιομηχανίες» 

(24) «Παραγωγή χημικών 
ουσιών και προϊόντων» 

14. 
(15) «Βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών» 
(18) «Κατασκευή ειδών 
ένδυσης, γουναρικών» 

(28) «Μεταλλικά προϊόντα 
(εκτός μηχανήματα)» 

15. 
(50) «Εμπόριο, επισκευή 
αυτοκινήτων, πωλήσεις 

καυσίμων» 

(63) «Βοηθητικές 
μεταφορικές 

δραστηριότητες» 

(60) «Χερσαίες μεταφορές, 
μεταφορές μέσω αγωγών» 
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Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα, επτά είναι οι κλάδοι που πληρούν και τα τρία 
κριτήρια κατάταξης μεταξύ των 15 σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής 
οικονομίας: (15) «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών», (45) «Κατασκευές», (50) 
«Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων», (51) «Χονδρικό 
εμπόριο», (52) «Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών», (55) 
«Ξενοδοχεία και εστιατόρια» και (74) «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες». 
Στους επτά αυτούς κλάδους αντιστοιχούσε το 2006 το 72,1% του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας, ποσοστό που αυξήθηκε ελαφρά (+1,6%) σε σχέση με το 
2006 (όταν ήταν στο 70,6%), το 57,2% του συνολικού τζίρου (2002: 58,7%), και 
το 36,2% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (2002: 36,0%). Από 
αυτούς τους επτά κλάδους, οι έξι εντάσσονται στον τριτογενή τομέα της 
οικονομίας και μόλις ένας (βιομηχανία τροφίμων & ποτών) στον δευτερογενή. 

Στον Πίνακα 2.2.5 ιεραρχούνται στη συνέχεια οι επτά αυτοί κλάδοι με εφαρμογή 
ενός συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με την θέση κατάταξης που επέτυχε ο κάθε 
ένας από τους κλάδους σύμφωνα με τα τρία κριτήρια μεγέθους105. 

 

Πίνακας 2.2.5: Σημαντικότεροι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση 
συντελεστή βαρύτητας ως προς την ιεράρχησή τους σύμφωνα με τα 3 κριτήρια 
μεγέθους  
Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1. (51) «Χονδρικό εμπόριο» 17 
2. (52) «Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών» 17 
3. (45) «Κατασκευές» 14 
4. (55) «Ξενοδοχεία και εστιατόρια» 11 
5. (74) «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» 11 
6. (50) «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων» 8 
7. (15) «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» 6 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί στη συνέχεια ο βαθμός συγκέντρωσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στους σημαντικότερους κλάδους για το σύνολο 
της χώρας, επιλέχθηκαν οι τρεις σημαντικότεροι κλάδοι («Χονδρικό εμπόριο», 
«Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών» και «Κατασκευές») όπως 
προκύπτουν από το συνδυασμό των τριών κριτηρίων μεγέθους, ενώ προστέθηκε 
και ένας τέταρτος κλάδος ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – ο 
κλάδος «Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων».  

 

                                                 
105 Κλάδος που κατατάσσεται στην 1η θέση λαμβάνει 7 βαθμούς, στη 2η θέση 6 βαθμούς, στη 3η 
θέση 5 βαθμούς κ.ο.κ. π.χ. ο κλάδος «Χονδρικό εμπόριο» κατατάσσεται στην 1η θέση όσον 
αφορά στη συνεισφορά του στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και τον τζίρο, και την 5 θέση 
όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων, και συνεπώς λαμβάνει 7+7+3=17 βαθμούς. 
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Β.2.2.2 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στους τέσσερις κυριότερους κλάδους  

 

Για τον υπολογισμό του βαθμού συγκέντρωσης στους τέσσερις σημαντικότερους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας («Χονδρικό εμπόριο», «Λιανικό εμπόριο», 
«Κατασκευές» και «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσικλετών»), όπως προέκυψαν από την προηγηθείσα διαδικασία, βασικό 
κριτήριο ανάλυσης αποτέλεσε η ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού των 
επιχειρήσεων και της συνολικής αξίας του κύκλου εργασιών (τζίρου) στις 
διαφορετικές τάξεις μεγέθους τζίρου όπως αυτές δημοσιεύονται από την 
ΕΛΣΤΑΤ.  

Ο βαθμός συγκέντρωσης ανά κλάδο εξετάστηκε ειδικότερα υπό την έννοια της 
παρατήρησης της ποσοστιαίας κατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων και 
του τζίρου τους στις ακραίες τάξεις μεγέθους (τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη 
τάξη μεγέθους) σε συνδυασμό με τον υπολογισμό του δείκτη σταθμισμένων 
αποκλίσεων για όλες τις τάξεις μεγέθους τζίρου. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκε 
και η σύγκριση των στοιχείων για δύο έτη αναφοράς (2002 και 2006) 
προκειμένου να αναδειχθούν διαχρονικές τάσεις συγκέντρωσης. 

Συμπληρωματικά προς τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υπολογίστηκε με προσφυγή 
στα στοιχεία του «Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού» της ICAP ο δείκτης CR4 που 
αποτελεί έναν συνηθισμένο δείκτη μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης και 
εκφράζει το ποσοστό των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων επί του 
συνολικού τζίρου ενός κλάδου. 

Τέλος, έγινε χρήση των στοιχείων που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο 
διενέργειας της Ετήσιας Διαρθρωτικής Έρευνας Εμπορίου προκειμένου να 
εξεταστεί η συγκέντρωση του κύκλου εργασιών σε τάξεις μεγέθους 
απασχόλησης των επιχειρήσεων, για τους κλάδους του «χονδρικού εμπορίου», 
«λιανικού εμπορίου» και «εμπορίου, συντήρησης & επισκευής αυτοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών». 

Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν βασικά συμπεράσματα ως προς το βαθμό 
συγκέντρωσης του τζίρου σε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο πληθυσμό 
επιχειρήσεων μεγάλου ή μικρού μεγέθους, τη σύγκριση του βαθμού 
συγκέντρωσης μεταξύ των εξεταζόμενων κλάδων, και κατά συνέπεια για την 
ένταση του ανταγωνισμού στους επιμέρους κλάδους, όπως παρουσιάζεται 
ακολούθως:  

 

Χονδρικό εμπόριο  

Το 2006 καταγράφονται 77.141 επιχειρήσεις στον κλάδο «Χονδρικό εμπόριο», οι 
οποίες πραγματοποίησαν συνολικό τζίρο 69,8 δις €. Ο κλάδος σημείωσε 
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συνεπώς αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 3,4% (από 74.577 το 2002) 
και του τζίρου κατά 34,0% (από 52,1 δις € το 2002). 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των Πινάκων 2.2.6 και 2.2.7 στη μικρότερη 
τάξη μεγέθους τζίρου κατατάσσεται το 2006 ένα συγκριτικά περιορισμένο 
ποσοστό (60%) των επιχειρήσεων του κλάδου, στο οποίο αντιστοιχεί ένα 
ιδιαίτερα μικρό ποσοστό (2,4%) επί του συνολικού τζίρου. Η κατάσταση αυτή 
δικαιολογείται από τη διαπίστωση, ότι το χονδρικό εμπόριο αποτελεί έναν κλάδο 
με συγκριτικά μεγάλο μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων (με τον μέσο όρο του 
τζίρου ανά επιχείρηση να ανέρχεται σε 904.187 €). 

Ωστόσο, υπάρχει επίσης ένας συγκριτικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που 
διεκδικεί μερίδια του τζίρου που πραγματοποιείται στη μεγαλύτερη τάξη 
μεγέθους, ενώ διαπιστώνεται και μια τάση περισσότερο ισομερούς διασποράς 
του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους. Ο δείκτης σταθμισμένης απόκλισης 
υπολογίζεται σε 5,31 και εκφράζει συγκριτικά με τους υπόλοιπους 
εξεταζόμενους κλάδους έναν μεσαίο βαθμό συγκέντρωσης. 

Η σύγκριση των μεγεθών μεταξύ των δύο ετών αναφοράς (2002 και 2006), 
σηματοδοτεί επίσης μια τάση αύξησης της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων 
(από 0,06% σε 0,09%) και του τζίρου (από 19% σε 25%) στη μεγαλύτερη τάξη 
μεγέθους, και παράλληλα την αποδυνάμωση της μικρότερης τάξης μεγέθους, 
όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων μειώθηκε από 62,4% σε 60% και του τζίρου 
από 3,3% σε 2,4%.  

 

Πίνακας 2.2.6: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε εκατ. 
€) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο 
χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 

0-0,15 46.512 46.281 1.705,06 1.693,99 
0,15-0,3 8.713 9.290 1.879,59 2.028,86 
0,3-0,5 5.732 5.742 2.222,47 2.250,32 
0,5-1,5 8.569 9.510 7.236,58 8.092,90 
1,5-5 3.595 4.381 9.297,24 11.465,57 
5-15 1.062 1.370 8.720,72 11.365,72 

15-50 304 438 7.943,83 11.315,17 
50-100 46 63 3.173,47 4.198,27 
100+ 44 66 9.908,84 17.339,08 

ΣΥΝΟΛΟ 74.577 77.141 52.087,79 69.749,88 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 2.2.7: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 
(σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 62,4% 60,0% 3,3% 2,4% 

0,15-0,3 11,7% 12,0% 3,6% 2,9% 
0,3-0,5 7,7% 7,4% 4,3% 3,2% 
0,5-1,5 11,5% 12,3% 13,9% 11,6% 
1,5-5 4,8% 5,7% 17,8% 16,4% 
5-15 1,4% 1,8% 16,7% 16,3% 

15-50 0,4% 0,6% 15,3% 16,2% 
50-100 0,1% 0,1% 6,1% 6,0% 
100+ 0,1% 0,1% 19,0% 24,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε. έχουν καταχωρηθεί για το έτος 
2006 τα οικονομικά στοιχεία συνολικά 5.247 επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, 
οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 43.249,8 εκατ. €. Στον 
Πίνακα 2.2.8 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου 
με βάση τον κύκλο εργασιών.  

 

Πίνακας 2.2.8: Κατάταξη 10 σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου χονδρικού 
εμπορίου βάσει κύκλου εργασιών (σε εκατ. €, 2006) 

Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
1 ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε. 1.868,5 4,3% 
2 SHELL HELLAS Α.Ε. 1.571,6 3,6% 
3 BP HELLAS Α.Ε. 1.390,3 3,2% 
4 AVINOIL Α.Ε. 795,5 1,8% 
5 ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 788,2 1,8% 
6 ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. 715,4 1,7% 

7 
ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ 
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

438,4 1,0% 

8 SANOFI – AVENTIS Α.Ε. & Β.Ε. 359,5 0,8% 
9 ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. 341,4 0,8% 

10 ROCHE (HELLAS) Α.Ε. 279,0 0,6% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 εταιριών 8.574,8 19,8% 

ΣΥΝΟΛΟ κλάδου χονδρικού εμπορίου 43.249,8 100% 
Πηγή: Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP, έκδοση 2008. 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει, ότι στο συγκεκριμένο κλάδο 
κυριαρχούν οι εταιρίες εμπορίου πετρελαιοειδών ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε., SHELL HELLAS 
Α.Ε., BP HELLAS Α.Ε., AVINOIL Α.Ε. και ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε., στις οποίες 
αντιστοιχεί αθροιστικά το 14,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου, 
ενώ μικρότερα ποσοστά διεκδικούν οι δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου 
τηλεφωνικού εξοπλισμού και λοιπού εξοπλισμού γραφείων (ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.), τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης (ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ Α.Ε.), 
φαρμάκων (SANOFI – AVENTIS Α.Ε.Β.Ε. και ROCHE HELLAS Α.Ε.), καθώς και 
ηλεκτρολογικού / ηλεκτρονικού υλικού (ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.). Χαρακτηριστικό του 
κλάδου είναι επίσης, ότι από τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι έξι είναι 
θυγατρικές πολυεθνικών εταιριών. 

Όσον αφορά στο δείκτη συγκέντρωσης CR4, οι τέσσερις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του κλάδου – αποκλειστικά εταιρίες εμπορίου πετρελαιοειδών – 
πραγματοποίησαν το 2006 κύκλο εργασιών 5.625,9 εκατ. € που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 13,0% του συνολικού κύκλου εργασιών των 5.247 επιχειρήσεων 
χονδρικού εμπορίου που κατέγραψε η ICAP Α.Ε.  

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ετήσιας Διαρθρωτικής Έρευνας 
Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2006 και την κατάταξη των επιχειρήσεων σε 
τάξεις μεγέθους απασχόλησης, σχεδόν το 92% των επιχειρήσεων 
απασχολούσαν λιγότερα από 10 άτομα και πραγματοποίησαν το 33% του 
συνολικού τζίρου του κλάδου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 250 
απασχολούμενους που ανήλθαν μόλις στο 0,04% του συνολικού αριθμού των 
επιχειρήσεων στον κλάδο απέσπασαν το 9,1% του τζίρου. Τα στοιχεία αυτά, σε 
συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά  επί του συνολικού τζίρου που αποσπούν οι 
ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους των 10-49 και 50-249 απασχολούμενων (36,8% και 
21,1% αντίστοιχα), επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα από την προηγηθείσα 
ανάλυση για την διασπορά του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους των 
επιχειρήσεων και την περιορισμένη συγκέντρωση του τζίρου στις μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

 

Πίνακας 2.2.9: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων, απασχολούμενων, ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας και κύκλου εργασιών του κλάδου «χονδρικού εμπορίου» ανά τάξη 
μεγέθους απασχόλησης (2006) 

< 10 άτομα 10-49 άτομα 50-249 άτομα >250 άτομα Σύνολο 
Μεταβλητές 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Σύνολο 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
69.227 91,8% 5.506 7,3% 650 0,9% 33 0,04% 75.417 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

168.147 49,7% 94.823 28,0% 59.055 17,4% 16.544 4,9% 338.568 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 

3.628,7 32,6% 4.147,9 37,3% 2.619,5 23,5% 734,2 6,6% 11.130,3
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< 10 άτομα 10-49 άτομα 50-249 άτομα >250 άτομα Σύνολο 
Μεταβλητές 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Σύνολο 
(εκατ. €) 

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) 

26.662,1 33,0% 29.707,6 36,8% 17.077,9 21,1% 7.336,0 9,1% 80.783,6

Πηγή: Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, 2006  
 

Λιανικό εμπόριο 

Το 2006 δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 199.443 επιχειρήσεις στον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου (έναντι 196.359 το 2002), οι οποίες πραγματοποίησαν 
συνολικό τζίρο 40,6 δις € (32,7 δις € το 2002). Ο κλάδος σημείωσε συνεπώς 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων κατά 1,5% και του τζίρου κατά 24,0%. 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου αποτελεί αδιαμφισβήτητα εκείνον με το 
μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ των εξεταζόμενων κλάδων. Ο δείκτης 
σταθμισμένης απόκλισης υπολογίζεται σε 16,52. Όπως προκύπτει από την 
ανάγνωση των Πινάκων 2.2.10 και 2.2.11, ένα συγκριτικά μεγάλο μερίδιο (21%) 
του συνολικού τζίρου του κλάδου συγκεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα μικρό 
ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων (0,01%), ενώ στη μικρότερη τάξη μεγέθους, τα 
¾ των επιχειρήσεων πραγματοποιούν μόλις το 15,7% του συνολικού τζίρου. Οι 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. €) 
που αντιστοιχούν μόλις στο 0,02% του συνόλου των επιχειρήσεων στον κλάδο, 
απέσπασαν το 24,3% του συνολικού τζίρου.  

Η σύγκριση των στοιχείων για τα δύο έτη αναφοράς (το 2002 και το 2006) 
σηματοδοτούν επίσης μια τάση μετατόπισης του ποσοστού των επιχειρήσεων 
και του τζίρου τους από τη μικρότερη τάξη μεγέθους στις μεγαλύτερες, καθώς 
και μια ελαφριά μεγέθυνση του μεριδίου του τζίρου (από 20,2% σε 20,8%) που 
απέσπασε ο ίδιος αριθμός επιχειρήσεων στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους. 

 

Πίνακας 2.2.10: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο 
χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 155.709 150.649 6.480,28 6.360,34 

0,15-0,3 24.406 25.693 5.148,14 5.487,87 
0,3-0,5 9.578 12.218 3.629,42 4.698,47 
0,5-1,5 5.496 9.209 4.227,46 6.946,28 
1,5-5 897 1.351 2.173,09 3.305,77 
5-15 168 204 1.369,63 1.676,17 
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Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
15-50 69 80 1.906,43 2.251,72 

50-100 17 20 1.182,75 1.438,98 
100+ 19 19 6.623,41 8.442,76 

ΣΥΝΟΛΟ 196.359 199.443 32.740,60 40.608,35 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.2.11: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 
(σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 79,3% 75,5% 19,8% 15,7% 

0,15-0,3 12,4% 12,9% 15,7% 13,5% 
0,3-0,5 4,9% 6,1% 11,1% 11,6% 
0,5-1,5 2,8% 4,6% 12,9% 17,1% 
1,5-5 0,5% 0,7% 6,6% 8,1% 
5-15 0,1% 0,1% 4,2% 4,1% 

15-50 0,0% 0,0% 5,8% 5,5% 
50-100 0,0% 0,0% 3,6% 3,5% 
100+ 0,0% 0,0% 20,2% 20,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ελληνικού Οικονομικού Οδηγού της ICAP 
Α.Ε. για το έτος 2006, ο κύκλος εργασιών των συνολικά 1.307 καταχωρημένων 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 13.771,4 εκατ. €. Στον Πίνακα 2.2.12 
παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου με βάση το 
κύκλο εργασιών.  

 

Πίνακας 2.2.12: Κατάταξη 10 σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου λιανικού 
εμπορίου βάσει κύκλου εργασιών (σε εκατ. €, 2006) 

Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
1 CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.739,1 12,6% 
2 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.000,9 7,3% 
3 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. 837,1 6,1% 
4 ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 610,2 4,4% 
5 ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.Ε. 564,3 4,1% 
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Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
6 ΜΕΤΡΟ Α.Ε. & Β.Ε. 549,3 4,0% 
7 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Δ. Α.Ε. 502,3 3,6% 
8 DIA HELLAS Α.Ε. 367,9 2,7% 
9 ΠΕΝΤΕ Α.Ε. 355,7 2,6% 

10 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 309,6 2,2% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 εταιριών 6.836,4 49,6% 

ΣΥΝΟΛΟ κλάδου λιανικού εμπορίου 13.771,4 100% 
Πηγή: Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP, έκδοση 2008. 
 

Οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (CARREFOUR – 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. και ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.) 
πραγματοποίησαν το 2006 κύκλο εργασιών 4.187,3 εκατ. € που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό στο 30,4% του συνολικού κύκλου εργασιών των 1.307 επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου που κατέγραψε η ICAP Α.Ε. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία 
του Πίνακα 2.2.12 στον κλάδο λιανικού εμπορίου κυριαρχούν οι αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ. 

Τα στοιχεία της Ετήσιας Διαρθρωτικής Έρευνας Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το 
έτος 2006 επιβεβαιώνουν τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο του 
λιανικού εμπορίου, αφού οι μεγάλες επιχειρήσεις με πάνω από 250 
απασχολούμενους που αντιστοιχούν σε μόλις 0,02% του συνολικού αριθμού των 
επιχειρήσεων στον κλάδο απέσπασαν το 14,4% του συνολικού κύκλου 
εργασιών. Το 98,1% των επιχειρήσεων, που κατατάσσεται στην κατηγορία των 
«μικρών» αφού απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα, πραγματοποίησε το 51,5% 
του συνολικού τζίρου, καταδεικνύοντας τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ «μικρών» 
και «μεγάλων» επιχειρήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ο μέσος όρος κύκλου 
εργασιών των «μικρών» επιχειρήσεων (< 10 άτομα) ανέρχεται σε 139.232 €, ενώ 
των «μεγάλων» (> 250 άτομα) σε 203.167.568 €. 

 

Πίνακας 2.2.13: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων, απασχολούμενων, ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας και κύκλου εργασιών του κλάδου «λιανικού εμπορίου» ανά τάξη 
μεγέθους απασχόλησης (2006) 

< 10 άτομα 10-49 άτομα 50-249 άτομα >250 άτομα Σύνολο 
Μεταβλητές 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Σύνολο 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
192.783 98,1% 3.022 1,5% 633 0,3% 37 0,02% 196.475 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

360.052 69,4% 56.507 10,9% 51.811 10,0% 50.306 9,7% 518.677 
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< 10 άτομα 10-49 άτομα 50-249 άτομα >250 άτομα Σύνολο 
Μεταβλητές 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Σύνολο 
Ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία 
(εκατ. €) 

3.932,1 47,1% 1.538,6 18,4% 1.482,9 17,8% 1.399,2 16,8% 8.352,8 

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) 

26.841,5 51,5% 7.912,3 15,2% 9.839,3 18,9% 7.517,2 14,4% 52.110,3

Πηγή: Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, 2006  
 

Κατασκευές 

Στον κλάδο των «Κατασκευών» λειτουργούσαν το 2006 συνολικά 115.944  
επιχειρήσεις, έναντι 98.926 το 2002, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,2%. 
Αντίθετα, η αύξηση του τζίρου την ίδια  περίοδο ήταν συγκριτικά πολύ 
μικρότερη, αφού περιορίστηκε σε ποσοστό 5,5% (από 13,8 δις € σε 14,5 δις €).  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κλάδου των κατασκευών είναι η ραγδαία 
αποκλιμάκωση του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006, στοιχείο που 
αποτυπώνει την ύφεση στην οικοδομική δραστηριότητα της χώρας μετά το 2004, 
καθώς και τη συρρίκνωση των μεγεθών των κατασκευαστικών εταιριών. Ο 
ρυθμός αύξησης του τζίρου (+8,2%) κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εμφανίζει 
υστέρηση έναντι του ρυθμού αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων (+17,2%), 
με αποτέλεσμα μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων να διεκδικεί μικρότερα μέσα 
μερίδια τζίρου. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού του 
τζίρου που συγκεντρώνουν οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με 
τζίρο άνω των 50 εκατ. € (από 31,1% σε 16,3%), και ειδικότερα των 
επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 100 εκατ. € (από 23,1% σε 10,9%). 

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται επίσης και στον υπολογισμό του δείκτη 
σταθμισμένης απόκλισης που μειώθηκε από 14,44 το 2002 σε 6,72 το 2006. Η 
τελευταία αυτή τιμή σηματοδοτεί ωστόσο έναν ακόμη υψηλό βαθμό 
συγκέντρωσης συγκριτικά με τους υπόλοιπους εξεταζόμενους κλάδους  και 
αντικατοπτρίζει το κύμα συγχωνεύσεων που προηγήθηκε την περασμένη 
δεκαετία στο συγκεκριμένο χώρο εξαιτίας της μετατόπισης της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας προς τα μεγάλα δημόσια έργα και της 
Ολυμπιάδας του 2004 και της αύξησης της συμμετοχής των μεγαλύτερων 
τεχνικών εταιριών στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. 
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Πίνακας 2.2.14: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο 
χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 91.314 105.058 1.717,75 2.206,98 

0,15-0,3 3.441 4.836 722,25 1.017,76 
0,3-0,5 1.536 2.215 590,86 855,29 
0,5-1,5 1.736 2.598 1.418,42 2.157,89 
1,5-5 609 906 1.616,27 2.332,97 
5-15 188 250 1.577,16 1.994,30 

15-50 75 61 1.856,14 1.608,41 
50-100 16 12 1.103,63 782,96 
100+ 11 8 3.183,54 1.585,14 

ΣΥΝΟΛΟ 98.926 115.944 13.786,03 14.541,71 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.2.15: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 
(σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 92,3% 90,6% 12,5% 15,2% 

0,15-0,3 3,5% 4,2% 5,2% 7,0% 
0,3-0,5 1,6% 1,9% 4,3% 5,9% 
0,5-1,5 1,8% 2,2% 10,3% 14,8% 
1,5-5 0,6% 0,8% 11,7% 16,0% 
5-15 0,2% 0,2% 11,4% 13,7% 

15-50 0,1% 0,1% 13,5% 11,1% 
50-100 0,0% 0,0% 8,0% 5,4% 
100+ 0,0% 0,0% 23,1% 10,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε. καταγράφονται στον κλάδο 
των κατασκευών συνολικά 2.089 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν το 
2006 συνολικό κύκλο εργασιών 6.062,2 εκατ. €. Στον Πίνακα 2.2.16 
παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου με βάση τον 
κύκλο εργασιών.  
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Πίνακας 2.2.16: Κατάταξη 10 σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου των 
κατασκευών βάσει κύκλου εργασιών (σε εκατ. €, 2006) 

Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 
Κύκλος 
εργασιών 

Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
1 ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 386,8 6,4% 
2 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 364,9 6,0% 
3 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 186,3 3,1% 
4 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. 185,6 3,1% 
5 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 165,5 2,7% 
6 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 147,0 2,4% 
7 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 132,2 2,2% 
8 ΕΔΡΑΣΗ – ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. 98,0 1,6% 
9 ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. 93,0 1,5% 

10 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 81,1 1,3% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 εταιριών 1.840,4 30,4% 

ΣΥΝΟΛΟ κλάδου κατασκευών 6.062,2 100% 
Πηγή: Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP, έκδοση 2008. 
 

Στις τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΜΟΧΛΟΣ 
Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.) αντιστοιχούσε το 2006 κύκλος εργασιών 
1.123,6 εκατ. €, δηλαδή το 18,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των 2.089 
επιχειρήσεων κατασκευών που κατέγραψε η ICAP Α.Ε.  

 

Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών 

Το 2006 καταγράφηκαν στο κλάδο της εμπορίας, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών 38.673 επιχειρήσεις, οι οποίες 
πραγματοποίησαν συνολικό τζίρο 21,2 δις €, σημειώνοντας αύξηση του αριθμού 
των επιχειρήσεων κατά 6,3% και του τζίρου κατά 42,3%. 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση των Πινάκων 2.2.17 και 2.2.18, ο κλάδος 
εμφανίζει ένα σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με το 0,1% των επιχειρήσεων 
να αποσπά το 25,8% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Αντίθετα, στη μικρότερη 
τάξη μεγέθους, το 69,7% των επιχειρήσεων πραγματοποίησε το 2006 μόλις το 
4,4% του συνολικού τζίρου. Υπάρχει όμως στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους (από 
0,5 έως 5 εκατ. €) και ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 14,9% των 
επιχειρήσεων που απέσπασε το 35,8% του συνολικού τζίρου στον κλάδο, 
σηματοδοτώντας την ύπαρξη ενός αξιόλογου δυναμικού επιχειρήσεων 
«μεσαίου» μεγέθους. 

Ο συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους υψηλός βαθμός συγκέντρωσης 
προκύπτει και από τον υπολογισμό του δείκτη σταθμισμένης απόκλισης που με 
βάση τα στοιχεία του έτους 2006 λαμβάνει τιμή 6,19. Έναντι του 2002, όπου η 
αντίστοιχη τιμή του δείκτη ήταν 6,93, παρατηρείται μια αποκλιμάκωση του 
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βαθμού συγκέντρωσης, η οποία οφείλεται κυρίως στο διπλασιασμό του 
ποσοστού των επιχειρήσεων (από 0,05% σε 0,1%) που εντάσσεται στη 
μεγαλύτερη τάξη μεγέθους με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού επί του 
συνολικού τζίρου που αυτές απέσπασαν (από 26,2% σε 25,8%) 

 
Πίνακας 2.2.17: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο 
χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 26.325 26.950 873,62 929,29 

0,15-0,3 3.350 3.374 718,78 728,36 
0,3-0,5 2.202 2.190 855,38 855,08 
0,5-1,5 3.293 4.114 2.763,48 3.562,77 
1,5-5 984 1.651 2.404,68 4.045,35 
5-15 150 267 1.266,58 2.072,08 

15-50 57 86 1.421,70 2.302,73 
50-100 10 18 707,24 1.261,74 
100+ 17 23 3.917,94 5.483,92 

ΣΥΝΟΛΟ 36.388 38.673 14.929,40 21.241,32 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.2.18: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 
(σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 72,3% 69,7% 5,9% 4,4% 

0,15-0,3 9,2% 8,7% 4,8% 3,4% 
0,3-0,5 6,1% 5,7% 5,7% 4,0% 
0,5-1,5 9,0% 10,6% 18,5% 16,8% 
1,5-5 2,7% 4,3% 16,1% 19,0% 
5-15 0,4% 0,7% 8,5% 9,8% 

15-50 0,2% 0,2% 9,5% 10,8% 
50-100 0,0% 0,0% 4,7% 5,9% 
100+ 0,0% 0,1% 26,2% 25,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Στον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε. βρίσκονται καταχωρημένες 
συνολικά 909 επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, οι οποίες πραγματοποίησαν το έτος 
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2006 συνολικό κύκλο εργασιών 11.495,6 εκατ. €. Στον Πίνακα 2.2.19 
παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου με βάση τον 
κύκλο εργασιών.  

 

Πίνακας 2.2.19: Κατάταξη 10 σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίου, 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών βάσει κύκλου 
εργασιών (σε εκατ. €, 2006) 

Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 2006 
Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
1 TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 700,3 6,1% 
2 KOSMOCAR Α.Ε. 492,2 4,3% 
3 MERCEDES-BENS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 439,6 3,8% 
4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε.Ε. 375,3 3,3% 
5 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Ι. Α.Ε. 295,9 2,6% 
6 BMW ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 244,3 2,1% 
7 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 235,7 2,1% 

8 
HYUNDAI HELLAS Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ 

Α.Ε. & Ε.Ε. 
195,5 1,7% 

9 
ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
191,9 1,7% 

10 LION HELLAS Α.Ε. 177,1 1,5% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 εταιριών 3.347,8 29,1% 

ΣΥΝΟΛΟ κλάδου εμπορίου συντήρησης και 
επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών 

11.495,6 100% 

Πηγή: Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP, έκδοση 2008. 
 

Από την ανάγνωση του ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τις επιχειρήσεις του 
κλάδου συνθέτουν οι εταιρίες αντιπροσωπείας, εισαγωγής και χονδρικής 
εμπορίας αυτοκινήτων. Μεταξύ των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου 
ξεχωρίζει η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε.Ε.» του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, 
η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας με χρηματοδότηση αγοράς 
καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

Οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (TOYOTA ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., 
KOSMOCAR Α.Ε., MERCEDES-BENS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN 
Α.Ε.Ε.) πραγματοποίησαν το 2006 κύκλο εργασιών 2.007,4 εκατ. € που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των 909 
επιχειρήσεων εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών που κατέγραψε η ICAP Α.Ε.  

Τέλος, τα στοιχεία της Ετήσιας Διαρθρωτικής Έρευνας Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ 
για το έτος 2006 καταδεικνύουν μια μάλλον πιο ήπια τάση συγκέντρωσης, με το 
ποσοστό των «μεγάλων» επιχειρήσεων επί του συνολικού κύκλου εργασιών να 
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περιορίζεται σε μόλις 2%. Στην τάξη μεγέθους των «μικρών» επιχειρήσεων (96,3% 
του συνολικού αριθμού) συγκεντρώνεται το 32,5% του τζίρου στον κλάδο, 
σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα μικρό μέσο μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων. 
Παράλληλα παρατηρείται μια διασπορά του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις 
μεγέθους των 10-49 και 50-249 απασχολούμενων που από κοινού αποσπούν το 
65,5% του τζίρου. 

 

Πίνακας 2.2.20: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων, απασχολούμενων, ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας και κύκλου εργασιών του κλάδου «εμπορίου, συντήρησης και 
επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης 
(2006) 

< 10 άτομα 10-49 άτομα 50-249 άτομα >250 άτομα Σύνολο 
Μεταβλητές 

Αρ. % Αρ. % Αρ. % Αρ. % Σύνολο 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 
35.307 96,3% 1.252 3,4% 111 0,3% 5 0,01% 36.675 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

70.629 64,9% 26.528 24,4% 9.944 9,1% 1.794 1,6% 108.895 

Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία 

(εκατ. €) 
1.014,0 36,4% 1.022,9 36,7% 694,7 24,9% 53,6 1,9% 2.785,3 

Κύκλος εργασιών 
(εκατ. €) 

7.606,4 32,5% 6.841,7 29,3% 8.460,4 36,2% 473,4 2,0% 23.382,0

Πηγή: Ετήσια Διαρθρωτική Έρευνα Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, 2006  
 

Β.2.3 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ανά περιφέρεια 

 

Για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης στους σημαντικότερους 
κλάδους σε κάθε μια από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας 
ακολουθήθηκε παρόμοια μεθοδολογική προσέγγιση όπως και σε επίπεδο 
συνόλου χώρας, σε εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων στοιχείων 
για τα μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων σε επίπεδο Περιφέρειας από την 
ΕΛΣΤΑΤ.  

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρεις σημαντικότεροι κλάδοι συγκέντρωσης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κάθε Περιφέρεια χρησιμοποιήθηκε 
αποκλειστικά το κριτήριο της κατανομής του τζίρου των επιχειρήσεων ανά 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Στους Πίνακες του ηλεκτρονικού 
Παραρτήματος παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των επιχειρήσεων καθώς 
και ο τζίρος αυτών για το σύνολο των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας για 
το 2006 σε καθεμία Περιφέρεια. 
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Στη συνέχεια, προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός συγκέντρωσης στους 
τρεις σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ανά Περιφέρεια, 
εργαλείο ανάλυσης αποτέλεσε αποκλειστικά η μέθοδος παρατήρησης της 
ποσοστιαίας κατανομής του πληθυσμού των επιχειρήσεων και του τζίρου τους 
στις διαφορετικές – και ειδικότερα στις ακραίες – τάξεις μεγέθους τζίρου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ανά Περιφέρεια ο προσδιορισμός των 
σημαντικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και του βαθμού 
συγκέντρωσης στους τρεις κυριότερους εξ’ αυτών. 

 

Β.2.3.1   Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποτελείται από τους 
Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης και Ξάνθης και σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 607.162 κατοίκους και ο 
αριθμός των επιχειρήσεων το 2006 σε 44.822 (Πίνακας 2.3.1).  

Ο Πίνακας 2.3.1 δίνει μία γενική εικόνα του επιχειρηματικού δυναμικού της 
Περιφέρειας για τα έτη 2002 και 2006. Προκύπτει ότι, μεταξύ των δύο ετών 
αναφοράς, ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,5% ενώ ο 
συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων αυτών σημείωσε αύξηση κατά 10,4%. Ο 
αριθμός των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και ο τζίρος αυτών ως ποσοστό επί 
των αντίστοιχων μεγεθών στο σύνολο της χώρας εμφανίζουν ωστόσο μια 
διαχρονική τάση μείωσης, από 4,9% το 2002 σε 4,8% το 2006 όσον αφορά στον 
αριθμό των επιχειρήσεων και από 2,9% σε 2,5% αντίστοιχα όσον αφορά στον 
τζίρο.  

 

Πίνακας 2.3.1: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για το 2002  
και 2006 και ποσοστό επί του συνόλου της χώρας  

Έτη  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 42.874 4,9% 7.043,14 2,9% 
2006 44.822 4,8% 7.779,71 2,5% 

 
Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.2 παρουσιάζονται οι 10 σημαντικότεροι κλάδοι της 
Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου βάσει των 
στοιχείων του έτους 2006. 
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Πίνακας 2.3.2: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο  1.736,44 22,3% 2.963 6,6% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

1.440,72 18,5% 11.216 25,0% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

700,61 9,0% 2.277 5,1% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
490,55 6,3% 963 2,1% 

45 Κατασκευές 402,02 5,2% 5.485 12,2% 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 322,07 4,1% 6.206 13,8% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
231,48 3,0% 1.977 4,4% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
190,28 2,4% 1.586 3,5% 

17 
Παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών 
υλών 

184,00 2,4% 123 0,3% 

26 
Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά 

180,99 2,3% 310 0,7% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 5.879,16 75,6% 33.106 73,9% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 7.779,71   44.822  

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, για 
τους οποίους θα αναλυθεί στη συνέχεια ο βαθμός συγκέντρωσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (ΣΤΑΚΟΔ 
52) 
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3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

 

Στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα 
ξεχωρίζει το υψηλό ποσοστό (22,3%) επί του συνολικού τζίρου που επιτυγχάνει 
το συγκριτικά πολύ μικρότερο ποσοστό (6,6%) των επιχειρήσεων που 
εντάσσονται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και 
στους κλάδους «Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσικλετών» καθώς και «Βιομηχανίας τροφίμων και ποτών» με σημαντικό 
ποσοστό επί του συνολικού τζίρου αλλά συγκριτικά χαμηλό ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

Αντίστροφη εμφανίζεται η εικόνα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπου το 
συγκριτικά μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων (25%),  δηλαδή μία στις 4 
επιχειρήσεις, συμβάλλει μόνο στο 18,5% του συνολικού τζίρου της Περιφέρειας. 
Το ίδιο χαρακτηριστικό εντοπίζεται και στους κλάδους των «Ξενοδοχείων και 
Εστιατορίων» και των «Κατασκευών» που ακολουθούν με υψηλά ποσοστά επί 
του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά με μικρή ποσοστιαία συμβολή στο 
συνολικό τζίρο της Περιφέρειας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, των 
οποίων η παρουσίαση ακολουθεί, στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ο 
κλάδος του λιανικού εμπορίου συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των 
επιχειρήσεων επί του συνόλου της κάθε Περιφέρειας. Ωστόσο, σε σύγκριση πάλι 
με την υπόλοιπη χώρα, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κινείται η συμβολή του 
τζίρου των επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου σε σχέση με το συνολικό τζίρο της 
Περιφέρειας, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων που 
πραγματοποιούν πολύ χαμηλούς τζίρους.      

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους παρακάτω Πίνακες 2.3.3 ως 2.3.5 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και 
ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η 
ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις επιλεχθέντες 
κλάδους («χονδρικό εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Από την παρατήρηση της κατανομής του τζίρου ανά τάξή μεγέθους για τους 
τρεις εξεταζόμενους κλάδους της Περιφέρειας, προκύπτει ότι ο κλάδος του 
χονδρικού εμπορίου εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης. Ο 
συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί εξάλλου τον μόνο όπου καταγράφεται έστω μια 
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επιχείρηση με ετήσιο τζίρο άνω των 100 εκατ. €, στην οποία το 2006 αναλογούσε 
το 9,5% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Αντίθετα, χαμηλότερο επίπεδο 
συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος του «εμπορίου, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών», ενώ ακολουθεί ο κλάδος του 
λιανικού εμπορίου.  

Την σειρά κατάταξης των κλάδων ως προς το επίπεδο συγκέντρωσης 
καταδεικνύει η κατανομή των μεριδίων τζίρου που αποσπούν οι επιχειρήσεις 
στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους άνω των 15 εκατ. € (33,3% στο χονδρικό 
εμπόριο, 6,3% στο εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών και 3,3% στο λιανικό εμπόριο), καθώς και αντιστρόφως στη 
μικρότερη τάξη μεγέθους (3,9% στο χονδρικό εμπόριο, 7,8% στο εμπόριο, 
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και 25,1% 
στο λιανικό εμπόριο). 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο 
συγκέντρωσης, με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων μεταξύ των τριών 
κλάδων, το μικρότερο μέσο μέγεθος ανά επιχείρηση σε όρους ετήσιου τζίρου 
(128,452 €), καθώς και τα υψηλότερα ποσοστά συγκέντρωσης αριθμού 
επιχειρήσεων (78,4%) και τζίρου (25,1%) στη μικρότερη τάξη μεγέθους. Επίσης, 
παρατηρείται η διασπορά του μεγαλύτερου μέρους (69%) του συνολικού τζίρου 
στις επιχειρήσεις των τάξεων μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. €, όπου εντάσσεται 
το 21,5% των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Από τη διαχρονική σύγκριση των ποσοστών κατανομής του τζίρου στις 
διαφορετικές τάξεις μεγέθους παρατηρείται μια αποκλιμάκωση του βαθμού 
συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006 για τους κλάδους του χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, η οποία οφείλεται στη περίπτωση του κλάδου του χονδρικού 
εμπορίου κυρίως στη δυσανάλογη αύξηση του ποσοστού αριθμού επιχειρήσεων 
και τζίρου στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους (άνω των 15 εκατ. €), με 
αποτέλεσμα τη μείωση των μέσων μεριδίων τζίρου αυτών των επιχειρήσεων, ενώ 
στην περίπτωση του λιανικού εμπορίου στην ενίσχυση του ποσοστού τζίρου που 
επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις στη τάξη μεγέθους 0,15-0,3 εκατ. € από 18,7% σε 
22,5%. Αντίθετα διαπιστώνεται μια ένταση της συγκέντρωσης στον κλάδο 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, 
όπου μειώθηκε το μερίδιο τζίρου στη μικρότερη τάξη μεγέθους από 12,2% σε 
7,8%. Παράλληλα, ενώ το 2002 δεν καταγραφόταν καμία επιχείρηση με τζίρο 
μεγαλύτερο των 15 εκατ. €, το 2006 προστέθηκαν δύο επιχειρήσεις στη τάξη 
μεγέθους 15-50 εκατ. € (0,09% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας) που απέσπασαν από κοινού το 6,3% του συνολικού τζίρου. 
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Πίνακας 2.3.3: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006  

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών 

(σε εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.814 1.820 62,0% 61,4% 69,77 67,73 5,2% 3,9% 

0,15-0,3 411 354 14,1% 11,9% 87,55 77,44 6,5% 4,5% 
0,3-0,5 212 262 7,2% 8,8% 81,44 103,02 6,1% 5,9% 
0,5-1,5 329 335 11,2% 11,3% 282,81 276,69 21,1% 15,9% 
1,5-5 119 138 4,1% 4,7% 298,43 353,00 22,2% 20,3% 
5-15 32 37 1,1% 1,2% 256,71 280,03 19,1% 16,1% 

15-50 7 16 0,2% 0,5% 174,17 413,57 13,0% 23,8% 
50-100 1 - 0,0% - 92,14 - 6,9% - 
100+ - 1 - 0,0% - 164,95 - 9,5% 

Σύνολο 2.925 2.963 100% 100% 1.343,03 1.736,44 100% 100% 
 

Πίνακας 2.3.4: Κατανομή και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων του 
λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανά τάξη 
μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών 

(σε εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.667 8.796 80,5% 78,4% 366,93 361,88 30,4% 25,1% 

0,15-0,3 1.282 1.281 11,9% 11,4% 271,62 269,71 22,5% 18,7% 
0,3-0,5 518 642 4,8% 5,7% 196,63 250,49 16,3% 17,4% 
0,5-1,5 255 434 2,4% 3,9% 191,15 325,84 15,8% 22,6% 
1,5-5 40 58 0,4% 0,5% 101,31 147,02 8,4% 10,2% 
5-15 2 4 0,0% 0,0% 38,37 2,7% 

15-50 2 1 0,0% 0,0% 
81,13 

47,43 
6,7% 

3,3% 
50-100 - -  - - - - - - 
100+ - - -  - - - - - 

Σύνολο 10.766 11.216 100% 100% 1.208,77 1.440,72 100% 100% 
 

Πίνακας 2.3.5: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για 
τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών 

(σε εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.556 1.564 72,2% 68,7% 54,73 54,44 12,2% 7,8% 

0,15-0,3 234 196 10,9% 8,6% 51,54 42,99 11,5% 6,1% 
0,3-0,5 131 145 6,1% 6,4% 50,34 56,96 11,3% 8,1% 
0,5-1,5 181 269 8,4% 11,8% 146,68 227,53 32,8% 32,5% 
1,5-5 49 96 2,3% 4,2% 118,38 245,01 26,5% 35,0% 
5-15 3 5 0,1% 0,2% 25,32 29,24 5,7% 4,2% 

15-50 - 2  - 0,1% -  44,45  - 6,3% 
50-100  - -  - - - - - - 
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Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών 

(σε εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
100+  - -  - - - - - - 

Σύνολο 2.154 2.277 100% 100% 446,99 700,61 100% 100% 
 

 

Β.2.3.2   Κεντρική Μακεδονία  
 

Παρουσίαση της περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τους Νομούς 
Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Θεσσαλονίκης και 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 1.874.597 
κατοίκους, φιλοξενούσε δε συνολικά 161.702 επιχειρήσεις (το 17,4% των 
επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας).  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.3.6, ο τζίρος των επιχειρήσεων, ως ποσοστό 
επί του συνολικού τζίρου σε επίπεδο χώρας μειώνεται μεταξύ 2002 και 2006 από 
11,5% σε 11%. Όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, 
εμφανίζεται μια μικρή μείωσή τους ως ποσοστό επί του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας, ενώ σε απόλυτους αριθμούς, οι επιχειρήσεις 
αυξήθηκαν κατά 4,8%. 

 

Πίνακας 2.3.6: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2002  και 2006 και 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας 

Έτη  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 154.290 17,5% 27.709,41 11,5% 
2006 161.702 17,4% 34.715,97 11,0% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.7 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006.  
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Πίνακας 2.3.7: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για το 2006 

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο 10.341,25 29,8% 15.894 9,8% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

5.485,37 15,8% 36.292 22,4% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

2.594,94 7,5% 7.646 4,7% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
2.503,06 7,2% 2.831 1,8% 

45 Κατασκευές 1.884,69 5,4% 15.060 9,3% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 1.218,16 3,5% 16.518 10,2% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
993,83 2,9% 18.905 11,7% 

18 
Κατασκευή ειδών 

ένδυσης· κατεργασία και 
βαφή γουναρικών 

990,89 2,9% 3.418 2,1% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
955,87 2,8% 5.643 3,5% 

28 
Κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων 
938,63 2,7% 2.575 1,6% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 27.906,70 80,4% 124.782 77,2% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 34.715,97   161.702   

 

Από την ανάγνωση του παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι και στην 
περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία συμμετοχή στο συνολικό τζίρο όλων των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας είναι οι ίδιοι όπως στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 
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3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

 

Στα βασικά συμπεράσματα που αναδεικνύονται από την κατανομή του αριθμού 
των επιχειρήσεων και του τζίρου αυτών ξεχωρίζει η σημαντική συμβολή (κατά 
29,8%) του κλάδου του χονδρικού εμπορίου στη διαμόρφωση του συνολικού 
τζίρου στην Περιφέρεια, όταν σε ότι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων ο 
κλάδος εμφανίζει συγκριτικά χαμηλή συμβολή (9,8%). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην Κεντρική Μακεδονία, ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου εμφανίζει την 
υψηλότερη ποσοστιαία συμβολή επί του συνολικού τζίρου σε σχέση με όλες τις 
άλλες Περιφέρειες της χώρας.  

Αντίστοιχη τάση, αν και σε σαφώς μικρότερη κλίμακα σε σχέση με το χονδρικό 
εμπόριο, παρατηρείται επίσης στο «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών» και τη «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών», όπου 
ο τζίρος στους κλάδους αυτούς επιτυγχάνεται από συγκριτικά μικρότερο 
ποσοστό των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτούς. 

Αντιθέτως, στο λιανικό εμπόριο που έρχεται δεύτερο στην κατάταξη σε ότι 
αφορά το ποσοστό του τζίρου επί του συνόλου της Περιφέρειας με 15,8% 
εντάσσεται το 22,4% των επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρατηρείται ότι, σε σχέση με 
το υπόλοιπο της χώρας, στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (όπως και 
στην Αττική, την άλλη μεγάλη Περιφέρεια της χώρας, βλ. σχετικά στη συνέχεια) 
η ποσοστιαία συμβολή του τζίρου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου επί 
του συνολικού τζίρου κινείται σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα. Μικρή συμβολή 
στο συνολικό τζίρο της Περιφέρειας σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων 
παρουσιάζουν και οι κλάδοι των «Κατασκευών» και των «Ξενοδοχείων και 
εστιατορίων».  

Τέλος, σχετικά υψηλό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που 
ανήκουν στον κλάδο «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες», χαρακτηριστικό 
που συναντάται και στην Περιφέρεια Αττικής.  

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.8 ως 2.3.10 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(«χονδρικό εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»). 
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Οι κλάδοι του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου εμφανίζουν αρκετά υψηλά 
επίπεδα συγκέντρωσης, ενώ αντίθετα, πολύ μικρή εμφανίζεται η συγκέντρωση 
στον κλάδο του «εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσικλετών».  

Τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου συνδέονται κατά κύριο λόγο με το υψηλό ποσοστό του τζίρου που 
πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις στις δύο μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους (50-100 
και 100+ εκατ. €) και στους δύο κλάδους. Συγκεκριμένα, στο μεν χονδρικό 
εμπόριο 12 επιχειρήσεις (0,08% του συνόλου) πραγματοποιούν τζίρο που 
αντιστοιχεί στο 20,6% του συνόλου ενώ στο λιανικό εμπόριο το 16,9% του 
συνολικού τζίρου της Περιφέρειας παράγεται από μόλις τέσσερις επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, ένδειξη υψηλού βαθμού συγκέντρωσης αποτελεί το γεγονός ότι στο 
χονδρικό εμπόριο το 62,7% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί το 3,5% του 
συνολικού τζίρου.  

Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ χονδρικού και λιανικού εμπορίου σε ότι 
αφορά τη συμμετοχή των επιχειρήσεων της μικρότερης τάξης μεγέθους στο 
συνολικό τζίρο του αντίστοιχου κλάδου συνδέεται με τη φυσιογνωμία των δύο 
κλάδων που μπορεί να εξηγηθεί και με τη σημαντική διαφορά στο μέσο μέγεθος 
ανά επιχείρηση (650.638 € για το χονδρικό εμπόριο και 151.145 € για το λιανικό 
εμπόριο). Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους τζίρου 
παρατηρείται σχετική διασπορά του τζίρου που συμβαδίζει και με τη ποσοστιαία 
διασπορά του αριθμού των επιχειρήσεων ανά τάξη για τον κάθε κλάδο. 

Σε ότι αφορά τον κλάδο του «εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών», ο βαθμός συγκέντρωσης είναι χαμηλός, γεγονός 
που αποδίδεται στη μη ύπαρξη επιχειρήσεων του κλάδου που ανήκουν στις 
μεγάλες τάξεις μεγέθους τζίρου (50+). Το μικρό μέσο μέγεθος ανά επιχείρηση σε 
όρους ετήσιου τζίρου (332.290 €) συνδέεται με το υψηλό ποσοστό των 
επιχειρήσεων στη μικρότερη τάξη μεγέθους τζίρου (71,3%) και ταυτόχρονα το 
χαμηλό ποσοστό τζίρου (7,1% επί του συνολικού του κλάδου) που προέρχεται 
από αυτές.  

Προβαίνοντας σε μια διαχρονική σύγκριση των δεικτών σταθμισμένης 
απόκλισης για τους επιμέρους κλάδους αναδεικνύεται μια σημαντική κλιμάκωση 
του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006 για τους κλάδους του 
χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στο μεν λιανικό εμπόριο η τάση αυτή εξηγείται 
από τη μείωση του ποσοστού των επιχειρήσεων που εντάσσονται στις 
μικρότερες τάξεις μεγέθους (0-0,3) από 93,7% σε 90,9%, και ταυτόχρονα τη 
μείωση του μεριδίου του τζίρου των επιχειρήσεων στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους 
(100+ εκατ. €) από 10,2% σε 16,9%.  

Στο δε χονδρικό εμπόριο παρατηρείται μείωση του ποσοστού τζίρου επί του 
συνόλου του κλάδου σε όλες τις μικρές τάξεις μεγέθους μεταξύ 2002 και 2006 και 
παράλληλα αύξηση του μεριδίου του τζίρου για τις 3 μεγαλύτερες τάξεις από 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 102 

29,7% το 2002 σε 33,3% σηματοδοτώντας την περαιτέρω ισχυροποίηση των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου (το ποσοστό των οποίων δεν ξεπερνά το 
0,4% του συνόλου). 

Και στον κλάδο του «εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων» 
παρατηρείται αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ των δύο ετών 
αναφοράς, γεγονός που οφείλεται αφενός στη μείωση του ποσοστού τζίρου στις 
μικρότερη τάξη μεγέθους, και αφετέρου στην αύξησή του στη μεγαλύτερη τάξη 
μεγέθους (15-50 εκατ. €) από 9,5% σε 13,1%. 

 

Πίνακας 2.3.8: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 9.599 9.960 64,3% 62,7% 359,57 362,97 4,6% 3,5% 

0,15-0,3 1.752 1.901 11,7% 12,0% 375,76 415,06 4,8% 4,0% 
0,3-0,5 1.054 1.110 7,1% 7,0% 407,30 434,50 5,2% 4,2% 
0,5-1,5 1.631 1.744 10,9% 11,0% 1.356,68 1.490,72 17,2% 14,4% 
1,5-5 691 877 4,6% 5,5% 1.766,56 2.237,27 22,4% 21,6% 
5-15 159 240 1,1% 1,5% 1.271,31 1.962,85 16,1% 19,0% 

15-50 40 50 0,3% 0,3% 1.013,53 1.313,89 12,9% 12,7% 
50-100 6 6 0,0% 0,0% 413,19 389,45 5,2% 3,8% 
100+ 6 6 0,0% 0,0% 913,67 1.734,53 11,6% 16,8% 

Σύνολο 14.938 15.894 100% 100% 7.877,56 10.341,25 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.9: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 27.866 28.677 82,0% 79,0% 1.126,56 1.152,90 26,0% 21,0% 

0,15-0,3 3.984 4.314 11,7% 11,9% 830,97 918,61 19,2% 16,7% 
0,3-0,5 1.291 1.800 3,8% 5,0% 486,93 687,97 11,2% 12,5% 
0,5-1,5 709 1.304 2,1% 3,6% 536,87 977,17 12,4% 17,8% 
1,5-5 116 166 0,3% 0,5% 275,82 394,47 6,4% 7,2% 
5-15 14 17 0,0% 0,0% 97,75 128,42 2,3% 2,3% 

15-50 8 10 0,0% 0,0% 248,31 296,45 5,7% 5,4% 
50-100 4 1 0,0% 0,0% 289,18 6,7% 
100+ 2 3 0,0% 0,0% 442,20 

929,38 
10,2% 

16,9% 

Σύνολο 33.994 36.292 100% 100% 4.334,58 5.485,37 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.10: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 
και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 5.055 5.456 72,9% 71,4% 165,05 179,19 9,4% 7,1% 

0,15-0,3 665 668 9,6% 8,7% 141,44 145,26 8,1% 5,7% 
0,3-0,5 436 394 6,3% 5,2% 169,76 154,48 9,7% 6,1% 
0,5-1,5 561 778 8,1% 10,2% 463,54 671,79 26,5% 26,4% 
1,5-5 184 292 2,7% 3,8% 457,22 719,13 26,2% 28,3% 
5-15 24 44 0,3% 0,6% 184,58 338,25 10,6% 13,3% 

15-50 9 13 0,1% 0,2% 166,81 332,26 9,5% 13,1% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+  - - - - - - - - 

Σύνολο 6.934 7.645 100% 100% 1.748,39 2.540,36 100% 100% 
 

 

Β.2.3.3   Δυτική Μακεδονία  
 

Παρουσίαση της περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας 
 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τους Νομούς Φλώρινας, 
Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο 
πληθυσμός της ανέρχονταν σε 294.317 κατοίκους, το δε 2006 αριθμούσε 26.428 
επιχειρήσεις (Πίνακας 2.3.17).  

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων στην 
Περιφέρεια μειώθηκε μεταξύ 2002 και 2006, ο συνολικός τζίρος σημείωσε 
ταυτόχρονα σημαντική αύξηση κατά 34%. Ωστόσο, δεν παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο ετών αναφοράς, αν εξεταστούν τα 
μεγέθη του αριθμού των επιχειρήσεων και του τζίρου ως ποσοστά επί του 
συνόλου της χώρας.  

 

Πίνακας 2.3.11: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για το 2002 και 2006 και 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας 

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 26.624 3,0% 2.366,57 1,0% 
2006 26.428 2,8% 3.183,44 1,0% 
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Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.12 παρουσιάζονται οι 10 σημαντικότεροι κλάδοι της 
Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.12: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

657,00 20,6% 5.306 20,1% 

51 Χονδρικό εμπόριο  514,99 16,2% 1.475 5,6% 
45 Κατασκευές 416,90 13,1% 3.549 13,4% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

328,84 10,3% 1.105 4,2% 

18 
Κατασκευή ειδών 

ένδυσης· κατεργασία και 
βαφή γουναρικών 

305,20 9,6% 2.483 9,4% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
139,69 4,4% 496 1,9% 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 117,37 3,7% 3.292 12,5% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
110,52 3,5% 2.141 8,1% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
89,34 2,8% 888 3,4% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
77,09 2,4% 1.911 7,2% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 2.756,94 86,6% 22.646 85,7% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 3.183,44   26.428   

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 

 

1. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (ΣΤΑΚΟΔ 52) 

2. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

3. Κατασκευές (ΣΤΑΚΟΔ 45) 
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Από την ανάλυση της σειράς κατάταξης των σημαντικότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκύπτουν 
ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με την πλειοψηφία των άλλων 
Περιφερειών. Πρώτον, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου έρχεται πρώτος σε ότι 
αφορά τόσο την ποσοστιαία του συμβολή επί του συνολικού τζίρου της 
Περιφέρειας όσο και επί του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, με τα 
ποσοστά και για τα δύο μεγέθη να κινούνται γύρω στο 20%. 

Δεύτερον, η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη μοναδική Περιφέρεια, στην οποία ο 
κλάδος των «Κατασκευών» βρίσκεται ανάμεσα στους 3 σημαντικότερους 
κλάδους με κριτήριο τη συμβολή επί του συνολικού τζίρου. Το ποσοστό τόσο 
του τζίρου του κλάδου όσο και του αριθμού των επιχειρήσεων κινείται γύρω στο 
13%. 

Μικρότερη συμβολή επί του συνολικού τζίρου σε σχέση με τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της χώρας παρουσιάζει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (16%), 
ενώ και εδώ ο τζίρος στον κλάδο πραγματοποιείται από ένα αναλογικά 
μικρότερο ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων.  

Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής, κινείται ο 
κλάδος της «Κατασκευής ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών» με 
το ποσοστό τόσο επί του συνολικού τζίρου όσο και επί του συνολικού αριθμού 
των επιχειρήσεων να κινείται γύρω στο 9%. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ο μεγάλος 
αριθμός των επιχειρήσεων στον κλάδο των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων» που 
όμως βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τη συμβολή του κλάδου στο συνολικό τζίρο. 
Παρόμοια, αν και σε μικρότερα αναλογικά βαθμό, είναι και η εικόνα στον κλάδο 
της «Γεωργίας» ενώ αντίστροφα όπως και στις υπόλοιπες Περιφέρειες κινείται ο 
κλάδος του «Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών» όπου ένας αναλογικά μικρότερο ποσοστό επιχειρήσεων 
εμφανίζει μεγαλύτερη συμβολή στο συνολικό τζίρο της Περιφέρειας.  

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.13 ως 2.3.15 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(«λιανικό εμπόριο», «χονδρικό εμπόριο» και «κατασκευές»). 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από τους Πίνακες είναι τα πολύ 
χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης στους τρεις κλάδους που μπορούν να 
αποδοθούν κατά κύριο λόγο στη μη ύπαρξη επιχειρήσεων στις πιο μεγάλες 
τάξεις μεγέθους (50-100  και 100+ εκατ. €), καθώς και στη διασπορά του τζίρου 
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στις υπόλοιπες τάξεις μεγέθους. Αν επιχειρηθούν συγκρίσεις του βαθμού 
συγκέντρωσης μεταξύ των τριών κλάδων, θα παρατηρηθεί το υψηλό ποσοστό 
επιχειρήσεων στη μικρότερη τάξη μεγέθους (0-0,15 εκατ. €) για τους κλάδους του 
λιανικού εμπορίου (80,6%) και των κατασκευών (90%), σε αντίθεση με το 
χονδρικό εμπόριο που εμφανίζει σαφώς μικρότερο ποσοστό (68,6%), γεγονός 
που αποδίδεται περισσότερο στα δομικά χαρακτηριστικά του κλάδου και 
λιγότερο σε μία τάση συγκέντρωσης. 

Επιπλέον, στο χονδρικό εμπόριο το μερίδιο του τζίρου βαίνει αυξανόμενο καθώς 
πάμε από τις μικρές στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους, τάση που είναι αντίστροφη 
για τις περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών. 
Ιδίως στον κλάδο των κατασκευών, η συμμετοχή ως προς το συνολικό τζίρο 
εμφανίζει μεγάλη διασπορά ανά τάξη μεγέθους.  

Σε σύγκριση με το 2002 δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 
προς το βαθμό συγκέντρωσης. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί η σημαντική 
αποκλιμάκωση του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006 που εμφανίζει 
ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, στοιχείο που οφείλεται στη δυσανάλογη 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που ανήκουν στις ενδιάμεσες τάξεις 
μεγέθους (0,15-5 εκατ. €) και του τζίρου που αυτές πραγματοποιούν, με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση του μέσου μεγέθους τους σε όρους τζίρου (από 
363.017 € σε 409.657 € ανά επιχείρηση), και παράλληλα την μείωση του μεριδίου 
επί του συνολικού τζίρου που αποσπούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (στις τάξεις 
μεγέθους 5-50 εκατ. €) από 13,1% σε 10,5%. 

 

Πίνακας 2.3.13: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 4.675 4.280 84,3% 80,7% 182,74 170,21 32,0% 25,9% 

0,15-0,3 533 555 9,6% 10,5% 113,25 119,00 19,8% 18,1% 
0,3-0,5 201 232 3,6% 4,4% 76,94 89,56 13,5% 13,6% 
0,5-1,5 116 214 2,1% 4,0% 84,05 160,27 14,7% 24,4% 
1,5-5 15 19 0,3% 0,4% 39,77 49,02 7,0% 7,5% 
5-15 5 5 0,1% 0,1% 39,21 39,03 6,9% 5,9% 

15-50 2 1 0,0% 0,0% 35,15 29,92 6,2% 4,6% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+  - -  - - - - - - 

Σύνολο 5.547 5.306 100% 100% 571,09 657,00 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.14: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.077 1.012 71,7% 68,6% 34,43 30,97 8,1% 6,0% 

0,15-0,3 136 145 9,0% 9,8% 29,61 31,36 6,9% 6,1% 
0,3-0,5 101 86 6,7% 5,8% 39,57 33,19 9,3% 6,4% 
0,5-1,5 138 152 9,2% 10,3% 120,87 127,95 28,3% 24,8% 
1,5-5 42 67 2,8% 4,5% 100,31 163,63 23,5% 31,8% 
5-15 7 11 0,5% 0,7% 43,91 87,15 10,3% 16,9% 

15-50 2 2 0,1% 0,1% 58,64 40,73 13,7% 7,9% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 1.503 1.475 100% 100% 427,34 514,99 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.15: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 2.816 3.194 93,2% 90,0% 49,44 72,38 22,0% 17,4% 

0,15-0,3 98 173 3,2% 4,9% 20,75 36,79 9,2% 8,8% 
0,3-0,5 44 68 1,5% 1,9% 17,20 25,38 7,6% 6,1% 
0,5-1,5 45 90 1,5% 2,5% 35,06 72,40 15,6% 17,4% 
1,5-5 11 13 0,4% 0,4% 33,98 43,47 15,1% 10,4% 
5-15 7 8 0,2% 0,2% 68,54 71,25 30,5% 17,1% 

15-50  - 3  - 0,1% - 95,24  - 22,8% 
50-100 - -  - -  - - -  - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 3.021 3.549 100% 100% 224,98 416,90 100% 100% 
 

 

Β.2.3.4   Θεσσαλία 
 

Παρουσίαση της περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας αποτελείται από τους Νομούς Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο 
πληθυσμός της ανέρχονταν σε 740.115 κατοίκους. 
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Το επιχειρηματικό δυναμικό της περιφέρειας αριθμούσε το 2006 συνολικά 57.963 
επιχειρήσεις (Πίνακας 2.3.16), δηλαδή το 6,2% του επιχειρηματικού δυναμικού 
στο σύνολο της χώρας, στις οποίες αντιστοιχούσε το 3% του συνολικού τζίρου 
της χώρας. 

Μεταξύ 2002 και 2006 προκύπτει μία σημαντική αύξηση κατά 10% του αριθμού 
των επιχειρήσεων, η οποία συνοδεύεται και από μία αύξηση του συνολικού 
τζίρου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας κατά 40%. Η εξέλιξη αυτή 
αποτυπώνεται και στην αύξηση που παρουσιάζουν τόσο ο αριθμός των 
επιχειρήσεων όσο και ο τζίρος αυτών, ως ποσοστά επί του συνόλου της χώρας.   

 

Πίνακας 2.3.16: Συνολικός αριθμός και τζίρος αυτών (σε εκ. ευρώ) 
των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας για το 2002 και 2006 και ποσοστό 
επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 52.628 6,0% 6.658,06 2,8% 

2006 57.963 6,2% 9.349,47 3,0% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.17 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.17: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο 2.125,46 22,7% 4.399 7,6% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

1.651,53 17,7% 13.575 23,4% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
924,07 9,9% 1.401 2,4% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

916,72 9,8% 2.948 5,1% 

45 Κατασκευές 577,35 6,2% 7.213 12,4% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 430,91 4,6% 7.570 13,1% 
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ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

28 
Κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων 
274,68 2,9% 1.053 1,8% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
261,67 2,8% 2.178 3,8% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
254,03 2,7% 2.061 3,6% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
237,48 2,5% 5.783 10,0% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 7.653,91 81,9% 48.181 83,1% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 9.349,47   57.963   

 

Σύμφωνα με την κατάταξη των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, οι τρεις 
κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

3. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (ΣΤΑΚΟΔ 15) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι ο κλάδος της «Βιομηχανίας 
τροφίμων και ποτών» συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κυριότερων της 
Περιφέρειας της Θεσσαλίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη 
αναντιστοιχία που εμφανίζει ο κλάδος μεταξύ της ποσοστιαίας συμβολής του 
στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου (9,9%) και του ποσοστού επί του 
συνόλου των επιχειρήσεων (2,4%).  

Όπως και στις άλλες Περιφέρειες, ο αριθμός των επιχειρήσεων στους κλάδους 
του «χονδρικού εμπορίου» αλλά και του «εμπορίου και συντήρησης 
αυτοκινήτων» πραγματοποιεί αναλογικά πολύ υψηλότερους τζίρους σε σχέση με 
το ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, ενώ αντίστροφη είναι 
η εικόνα στους κλάδους του «λιανικού εμπορίου», των «κατασκευών» και των 
«ξενοδοχείων και εστιατορίων». 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μία στις δέκα επιχειρήσεις της Περιφέρειας ανήκει 
στον κλάδο «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» με τη συμβολή, όμως, του 
κλάδου στο συνολικό τζίρο να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (μόλις 2,5%).  
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Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.18 ως 2.3.20 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο 
απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά 
τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για 
τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους («χονδρικό εμπόριο», 
«λιανικό εμπόριο» και «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών»). 

Από την παρατήρηση των ποσοστών συγκέντρωσης του τζίρου και του αριθμού 
των επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους προκύπτει ένας χαμηλός βαθμός 
συγκέντρωσης για τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στο μεν 
χονδρικό εμπόριο φαίνεται μία σχετικά διασπορά του τζίρου σε όλες τις τάξεις 
μεγέθους με κύρια έμφαση στις μεσαίες τάξεις μεγέθους τζίρου (0,3-1,5 εκατ. €), 
όπου το 19,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιούν το 26,5% του συνολικού 
τζίρου του κλάδου. Επίσης, στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου δεν συναντάται 
επιχείρηση στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (100+ εκατ. €) ενώ η μία και μοναδική 
επιχείρηση στην αμέσως μικρότερη τάξη (50-100 εκατ. €) αποσπά πολύ μικρό 
μερίδιο του συνολικού τζίρου (3%). 

Αντίστοιχη διασπορά των μεριδίων του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους 
εντοπίζεται και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, στον οποίο και λόγω της 
τυπικής διάρθρωσής του στο επίπεδο των περιφερειών εκτός Αττικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας, επικρατούν οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. 
Χαρακτηριστικό είναι το πολύ μικρό μέσο μέγεθος τζίρου ανά επιχείρηση 
(121.659,7 €) καθώς και η μη ύπαρξη επιχειρήσεων που να πετυχαίνουν άνω των 
15 εκ. € τζίρο σε ετήσια βάση. Ενδεικτική της χαμηλής συγκέντρωσης είναι 
επίσης και η πολύ μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου (2%) 
των λίγων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην τάξη μεγέθους 5-15. 

Αντίθετα, στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας παρατηρείται ένας υψηλός βαθμός συγκέντρωσης που 
αποτυπώνεται τόσο στο υψηλό ποσοστό των μικρότερων επιχειρήσεων (τάξη 
μεγέθους 0-0,15 εκατ. €) που αποσπούν μόλις το 5,5% του συνολικού τζίρου, 
ενώ ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 0,57% του 
συνολικού επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας πραγματοποίησαν το 
44,7% του συνολικού τζίρου. 

Προχωρώντας σε μία διαχρονική σύγκριση του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 
2002 και 2006 παρατηρείται μία τάση αποκλιμάκωσης στην περίπτωση του 
χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Στην περίπτωση του χονδρικού εμπορίου 
παρατηρείται η ενίσχυση των ποσοστών τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους 
(1,5-50 εκατ. €) από 53,8% σε 60,3%) με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού 
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τζίρου στη μεγαλύτερη τάξη (50-100 εκατ.) από 3,2% σε 3%. Στην περίπτωση του 
λιανικού εμπορίου, παρατηρείται η ενίσχυση των μικρότερων τάξεων μεγέθους 
(0,3-5 εκατ. €) από 47,6% σε 50,6%, ενώ η μεγαλύτερη τάξη μεγέθους 50-100 
εκατ. €, στην οποία συγκαταλέγονταν το 2002 μια επιχείρηση με ποσοστό τζίρου 
5,7%, το 2006 δεν εκπροσωπούσε πλέον καμία επιχείρηση. 

Αντίθετα, στην περίπτωση του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας παρατηρείται μια μείωση των μεριδίων σε όλες τις τάξεις 
μεγέθους από 0-5 εκατ. € (από 45,1% το 2002 σε 33,1% το 2006) και ταυτόχρονα, 
μια μετατόπιση μεριδίων στις τάξεις μεγέθους 50-100+ εκατ. €, στις οποίες το 
2002 δεν συγκαταλέγονταν καμία επιχείρηση, ενώ το 2006 περιλάμβανε πλέον 3 
επιχειρήσεις, οι οποίες απέσπασαν το 28,4% του συνολικού τζίρου. 

 

Πίνακας 2.3.18: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 2.536 2.726 63,6% 62,0% 97,74 97,87 6,0% 4,6% 

0,15-0,3 479 546 12,0% 12,4% 103,33 119,30 6,3% 5,6% 
0,3-0,5 340 348 8,5% 7,9% 130,62 138,69 8,0% 6,5% 
0,5-1,5 436 510 10,9% 11,6% 368,18 425,34 22,6% 20,0% 
1,5-5 148 205 3,7% 4,7% 362,00 523,25 22,2% 24,6% 
5-15 35 50 0,9% 1,1% 300,96 403,78 18,5% 19,0% 

15-50 10 13 0,3% 0,3% 213,31 353,86 13,1% 16,6% 
50-100 1 1 0,0% 0,0% 51,39 63,37 3,2% 3,0% 
100+  - -  - - - - - - 

Σύνολο 3.985 4.399 100% 100% 1.627,53 2.125,46 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.19: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 9.998 10.473 80,9% 77,1% 409,02 422,78 31,0% 25,6% 

0,15-0,3 1.509 1.679 12,2% 12,4% 318,11 360,28 24,1% 21,8% 
0,3-0,5 562 835 4,5% 6,2% 209,59 320,63 15,9% 19,4% 
0,5-1,5 250 525 2,0% 3,9% 191,96 377,10 14,5% 22,8% 
1,5-5 30 58 0,2% 0,4% 70,07 137,91 5,3% 8,4% 
5-15 5 5 0,0% 0,0% 47,85 32,83 3,6% 2,0% 

15-50  - -  - - - - - - 
50-100 1 - 0,0% - 74,75 - 5,7% - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 12.355 13.575 100% 100% 1.321,35 1.651,53 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.20: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 919 1.022 75,5% 72,9% 44,16 50,93 7,4% 5,5% 

0,15-0,3 96 139 7,9% 9,9% 19,92 29,39 3,4% 3,2% 
0,3-0,5 57 70 4,7% 5,0% 22,49 27,20 3,8% 2,9% 
0,5-1,5 85 94 7,0% 6,7% 70,59 84,30 11,9% 9,1% 
1,5-5 38 44 3,1% 3,1% 110,60 114,49 18,6% 12,4% 
5-15 17 24 1,4% 1,7% 130,82 204,74 22,1% 22,2% 

15-50 4 5 0,3% 0,4% 120,39 150,94 20,3% 16,3% 
50-100 1 2 0,1% 0,1% 74,20 12,5% 
100+  - 1  - 0,1%  - 

262,08 
- 

28,4% 

Σύνολο 1.217 1.401 100% 100% 593,17 924,07 100% 100% 
 

 

Β.2.3.5   Ήπειρος 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Ηπείρου αποτελείται από τους Νομούς Άρτας, Ιωαννίνων, 
Πρέβεζας και Θεσπρωτίας και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο 
πληθυσμός της ανέρχονταν σε 336.392 κατοίκους. Το 2006 αριθμούσε 29.063 
επιχειρήσεις, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 3,1% του συνολικού αριθμού σε 
επίπεδο χώρας. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.3.21, ο αριθμός των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας σημείωσε μεταξύ των δύο ετών αναφοράς μια 
μικρή αύξηση κατά 5%, ενώ παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά (κατά 33%) σε ο 
συνολικός τζίρος των επιχειρήσεων αυτών. Ως προς τα ποσοστά επί του 
συνόλου της χώρας δεν παρατηρείται ιδιαίτερη μεταβολή μεταξύ του 2002 και 
του 2006.  

 

Πίνακας 2.3.21: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Ηπείρου για το 2002 και 2006 και ποσοστό επί 
του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 27.615 3,1% 3.202,27 1,3% 
2006 29.063 3,1% 4.281,36 1,4% 
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Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.22 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.22: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρει

ας 

51 Χονδρικό εμπόριο  981,02 22,9% 1.689 5,8% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

878,03 20,5% 5.870 20,2% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

418,40 9,8% 1.255 4,3% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
353,75 8,3% 603 2,1% 

45 Κατασκευές 312,41 7,3% 4.608 15,9% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 218,38 5,1% 4.230 14,6% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
184,07 4,3% 1.575 5,4% 

91 
Δραστηριότητες 

οργανώσεων με μέλη 
μ.α.κ. 

139,86 3,3% 105 0,4% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
139,26 3,3% 1.222 4,2% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
122,88 2,9% 2.684 9,24% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 3.748,07 87,5% 23.841 82,0% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 4,281.36   29,063   

 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 
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2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (ΣΤΑΚΟΔ 
52) 

3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

 

Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές στην Περιφέρεια Ηπείρου τόσο σε ότι 
αφορά τους τρεις σημαντικότερους κλάδους, όσο και τα χαρακτηριστικά αυτών. 
Και εδώ ένας αναλογικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων (5,8%) ανήκει στον κλάδο 
του χονδρικού εμπορίου με τη συμβολή επί του συνολικού τζίρου της 
Περιφέρειας να κινείται σε ψηλά επίπεδα (σχεδόν 23%), ενώ ισορροπία 
παρατηρείται στην ποσοστιαία συμβολή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου επί των συνολικών μεγεθών.  

Τη τέταρτη θέση της κατάταξης βάσει του τζίρου καταλαμβάνει ο κλάδος της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών με ποσοστό 8,3%, ενώ υστερεί ως προς τη 
ποσοστιαία συμμετοχή στο συνολικό αριθμό επιχειρήσεων (μόλις 2,1%). Αξίζει 
να επισημανθεί, ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, η Ήπειρος 
εμφανίζει σημαντική συμμετοχή των κλάδων των «Κατασκευών» και της 
«Γεωργίας και κτηνοτροφίας» τόσο στο συνολικό τζίρο (7,3% και 5,1% 
αντίστοιχα), όσο και ιδιαίτερα στο συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων (5,9% και 
14,6%). 

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.23 έως 2.3.25 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια Ηπείρου ο 
απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά 
τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για 
τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους («χονδρικό εμπόριο», 
«λιανικό εμπόριο» και «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Όπως και στην περίπτωση των περισσοτέρων Περιφερειών, έτσι και στην 
Ήπειρο ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό 
συγκέντρωσης, με το 61% των επιχειρήσεων στη χαμηλότερη τάξη μεγέθους να 
συγκεντρώνει μόλις το 4,1% του συνολικού τζίρου, ενώ αντίθετα στη μεγαλύτερη 
τάξη μεγέθους 50-100 εκατ. € αντιστοιχούσε το 8,5% του τζίρου σε μόλις μια 
επιχείρηση (0,06% του συνολικού αριθμού). Χαρακτηριστικό της τάσης 
συγκέντρωσης στον κλάδο είναι επίσης ότι σε όλες τις χαμηλές τάξεις μεγέθους 
(από 0 έως 0,5 εκατ. €) τα ποσοστά επί του συνολικού τζίρου κινούνται σε 
χαμηλά επίπεδα, ενώ αντίθετα παρατηρείται μια συγκέντρωση στις μεγαλύτερες 
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τάξεις από 0,5 έως 50 εκατ. € σε παράλληλα όλο μικρότερο ποσοστό 
επιχειρήσεων. 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου εμφανίζει το χαμηλότερο βαθμό συγκέντρωσης, 
με το 75,5% των επιχειρήσεων που κατατάσσεται στη μικρότερη τάξη μεγέθους 
να αποσπά το 22,5% του συνολικού τζίρου στον κλάδο, ενώ οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις (0,03% του συνόλου) μόνο το 4,5% του συνολικού τζίρου. Επίσης, 
παρατηρείται μια τάση συγκέντρωσης του 58% του τζίρου στις μικρότερες τάξεις 
μεγέθους (0,15-1,5 εκατ. €). 

Μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος του εμπορίου, 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, όπου στο 70% των μικρότερων 
επιχειρήσεων αναλογούσε το 7,4% του συνολικού τζίρου, με έντονη 
συγκέντρωση του τζίρου (κατά 69%) στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους 0,5-15 
εκατ. €, ενώ επίσης δύο επιχειρήσεις (0,16%) απέσπασαν μερίδιο 11% επί του 
συνολικού τζίρου στον κλάδο. 

Μεταξύ των ετών αναφοράς (2002 και 2006), διακρίνεται τέλος μια τάση 
συγκέντρωσης του τζίρου στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους για τους κλάδους 
του χονδρικού εμπορίου και του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, όπου ενισχύονται σημαντικά οι μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους. 
Αντίθετα, στην περίπτωση του λιανικού εμπορίου η τάση συγκέντρωση είναι πιο 
έντονη στις μικρότερες τάξεις μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. €, ενώ μειώνεται 
στις μεγαλύτερες (5-50 εκατ. €), όπου μικρότερο μερίδιο τζίρου (8,3% το 2006 σε 
σχέση με 9% το 2002) μοιράζεται μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (0,12% το 
2006 σε σχέση με 0,09% το 2002). 

 

Πίνακας 2.3.23: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.070 1.025 63,7% 60,7% 38,34 40,20 4,9% 4,1% 

0,15-0,3 207 219 12,3% 13,0% 44,31 47,88 5,7% 4,9% 
0,3-0,5 126 120 7,5% 7,1% 49,09 47,38 6,3% 4,8% 
0,5-1,5 178 213 10,6% 12,6% 148,15 184,65 19,1% 18,8% 
1,5-5 78 87 4,6% 5,2% 188,19 238,82 24,2% 24,3% 
5-15 14 18 0,8% 1,1% 115,50 165,39 14,9% 16,9% 

15-50 5 6 0,3% 0,4% 118,93 173,44 15,3% 17,7% 
50-100 1 1 0,1% 0,1% 74,23 83,28 9,6% 8,5% 
100+  - -  - - - - - - 

Σύνολο 1.679 1.689 100% 100% 776,73 981,02 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.24: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ηπείρου ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 4.570 4.431 79,2% 75,5% 200,62 197,20 28,1% 22,5% 

0,15-0,3 721 723 12,5% 12,3% 152,31 155,03 21,4% 17,7% 
0,3-0,5 296 384 5,1% 6,5% 113,21 147,53 15,9% 16,8% 
0,5-1,5 151 279 2,6% 4,8% 117,34 205,26 16,5% 23,4% 
1,5-5 27 46 0,5% 0,8% 65,26 100,32 9,2% 11,4% 
5-15 4 5 0,1% 0,1% 40,20 33,27 5,6% 3,8% 

15-50 1 2 0,0% 0,0% 23,95 39,43 3,4% 4,5% 
50-100 -  -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 5.770 5.870 100% 100% 712,89 878,03 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.25: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Ηπείρου ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 847 880 73,3% 70,1% 28,79 31,09 10,9% 7,4% 

0,15-0,3 94 91 8,1% 7,3% 20,25 19,62 7,7% 4,7% 
0,3-0,5 82 78 7,1% 6,2% 32,11 31,31 12,2% 7,5% 
0,5-1,5 109 151 9,4% 12,0% 90,75 124,02 34,5% 29,6% 
1,5-5 19 46 1,6% 3,7% 45,50 110,51 17,3% 26,4% 
5-15 4 7 0,3% 0,6% 28,44 55,29 10,8% 13,2% 

15-50 1 2 0,1% 0,2% 17,18 46,56 6,5% 11,1% 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 1.156 1.255 100% 100% 263,03 418,40 100% 100% 
 

 

Β.2.3.6   Ιόνια Νησιά 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων αποτελείται από τους Νομούς Κέρκυρας, 
Κεφαλληνίας, Λευκάδας και Ζακύνθου και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 
ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 209.608 κατοίκους, ενώ το 2006 αριθμούσε 
συνολικά 28.002 επιχειρήσεις, δηλαδή το 3% επί του συνόλου της χώρας.  
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.3.26, ενώ ο απόλυτος αριθμός επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια παραμένει σχετικά αμετάβλητος (αύξηση κατά μόλις 3%), 
εντούτοις παρατηρείται σημαντική αύξηση του συνολικού τζίρου τους κατά 
25%. Όσον αφορά στη ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας στα αντίστοιχα 
μεγέθη στο σύνολο της επικράτειας παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα 
ανάμεσα στα δύο έτη αναφοράς. 

  

Πίνακας 2.3.26: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων για το 2002 και 2006 και ποσοστό 
επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 27.104 3,1% 2.385,35 1,0% 
2006 28.002 3,0% 2.984,35 0,9% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.27 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.27: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

815,96 27,3% 5.670 20,2% 

51 Χονδρικό εμπόριο  654,52 21,9% 1.311 4,7% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 533,87 17,9% 7.584 27,1% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

212,47 7,1% 840 3,0% 

45 Κατασκευές 181,91 6,1% 3.848 13,7% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
74,08 2,5% 705 2,5% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
64,58 2,2% 1.724 6,2% 

61 Υδάτινες μεταφορές 58,97 1,9% 304 1,1% 

63 
Βοηθητικές και συναφείς 

προς τις μεταφορές 
δραστηριότητες 

57,27 1,9% 358 1,3% 
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ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
54,70 1,8% 498 1,8% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 2.708,31 90,8% 22.842 81,6% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 2.984,35   28.002   

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 

 

1. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

2. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

3. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (ΣΤΑΚΟΔ 55) 

 

Λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
παρατηρούνται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς τη κλαδική συγκέντρωση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με την πλειοψηφία των 
Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι κατ’ αρχάς η συμμετοχή του 
κλάδου των «ξενοδοχείων και εστιατορίων», στον οποίο καταγράφεται το 
υψηλότερο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων (27,1%) στο 
σύνολο της χώρας, ενώ και το ποσοστό του τζίρου που αυτές πραγματοποιούν 
ανέρχεται σε ψηλά επίπεδα (17,9%). 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου σημειώνει επίσης στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων το συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό τζίρου (27%) σε σχέση με όλες τις 
άλλες Περιφέρειες της χώρας. Αντιθέτως, σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα κινείται 
ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου, τόσο σε ότι αφορά την ποσοστιαία συμβολή 
επί του συνολικού τζίρου (22%), όσο και επί του συνολικού αριθμού 
επιχειρήσεων (4,7%). Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται επίσης οι κλάδοι του 
«εμπορίου και συντήρησης αυτοκινήτων» και της «βιομηχανίας τροφίμων και 
ποτών». 
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Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.28 έως 2.3.30 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών 
ανά τάξη μεγέθους, καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 
και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους («λιανικό εμπόριο», «χονδρικό 
εμπόριο» και «ξενοδοχεία και εστιατόρια»). 

Από τα στοιχεία των Πινάκων προκύπτει, με μικρές διαφοροποιήσεις, ένας 
χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης και στους τρεις εξεταζόμενους κλάδους της 
Περιφέρειας. Μεταξύ των τριών, ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων 
εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης, με το 92% των επιχειρήσεων 
να κατατάσσεται στη μικρότερη τάξη μεγέθους (0-0,15 εκατ. €) και να αποσπά 
το 37,3% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Στις έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
(στις τάξεις μεγέθους 5-50 εκατ. €) αντιστοιχούσε το 10,1%. 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου εμφανίζει συγκριτικά πιο έντονη τάση 
συγκέντρωσης, με το 78% των επιχειρήσεων να κατατάσσεται στη μικρότερη 
τάξη μεγέθους και να αποσπά το 21% του συνολικού τζίρου, και οι πέντε 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις (0,09 του συνόλου) στις τάξεις μεγέθους 5-50 εκατ. € 
να αποσπούν μερίδιο 10,5% επί του συνολικού τζίρου. Έντονη είναι επίσης η 
διασπορά του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. € 
κύκλο εργασιών. 

Αντίθετα, σαφώς ενισχυμένος εμφανίζεται ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο 
του χονδρικού εμπορίου, όπου μολονότι στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (15-50 
εκατ. €) συγκεντρώνεται μόλις το 2,9% του συνολικού τζίρου, εντούτοις 
παρατηρείται μια έντονη συγκέντρωση του τζίρου κατά 83% στις συγκριτικά 
μεγάλες τάξεις μεγέθους από 0,5 έως 15 εκατ. €, στις οποίες κατατάσσεται το 
21% των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στο μέσο μέγεθος ανά επιχείρηση σε όρους 
τζίρου, που ανέρχεται σε 70.394 € στον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων, 
σε 143958 € στο λιανικό εμπόριο και σε 499.252€ για τις επιχειρήσεις του 
χονδρικού εμπορίου. 

Συγκρίνοντας με τα στοιχεία του 2002 προκύπτει για όλους τους εξεταζόμενους 
κλάδους μια τάση αυξημένης συγκέντρωσης, με ενίσχυση των ποσοστών τζίρου 
στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους (άνω των 0,5 εκατ. € τζίρο στην περίπτωση του 
λιανικού εμπορίου και των ξενοδοχείων & εστιατορίων, και άνω των 1,5 εκατ. € 
στο χονδρικό εμπόριο) και παράλληλα αποδυνάμωση των μικρότερων τάξεων 
μεγέθους. 
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Πίνακας 2.3.28: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 4.363 4.427 79,4% 78,1% 170,94 168,23 25,5% 20,6% 

0,15-0,3 618 630 11,2% 11,1% 130,79 133,94 19,5% 16,4% 
0,3-0,5 279 301 5,1% 5,3% 106,59 114,46 15,9% 14,0% 
0,5-1,5 214 266 3,9% 4,7% 164,93 208,90 24,6% 25,6% 
1,5-5 20 41 0,4% 0,7% 52,73 104,41 7,9% 12,8% 
5-15 3 3 0,1% 0,1% 

15-50 1 2 0,0% 0,0% 
45,41 86,01 6,8% 10,5% 

50-100 -  -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 5.498 5.670 100% 100% 671,39 815,96 100% 100% 
 

Πίνακας 2.3.29: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 762 806 61,7% 61,5% 26,13 26,49 4,9% 4,0% 

0,15-0,3 139 144 11,3% 11,0% 29,78 31,49 5,5% 4,8% 
0,3-0,5 97 86 7,9% 6,6% 38,54 33,69 7,2% 5,1% 
0,5-1,5 154 176 12,5% 13,4% 133,22 148,18 24,8% 22,6% 
1,5-5 61 75 4,9% 5,7% 144,17 196,47 26,8% 30,0% 
5-15 22 23 1,8% 1,8% 165,72 199,16 30,8% 30,4% 

15-50  - 1  - 0,1% - 19,04 - 2,9% 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 1.235 1.311 100% 100% 537,58 654,52 100% 100% 
 

Πίνακας 2.3.30: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 7.271 6.962 92,7% 91,8% 194,51 199,39 41,7% 37,3% 

0,15-0,3 345 372 4,4% 4,9% 71,37 77,55 15,3% 14,5% 
0,3-0,5 123 127 1,6% 1,7% 46,33 48,94 9,9% 9,2% 
0,5-1,5 77 88 1,0% 1,2% 60,18 76,07 12,9% 14,2% 
1,5-5 24 29 0,3% 0,4% 65,26 78,15 14,0% 14,6% 
5-15 2 5 0,0% 0,1% 29,44 5,5% 

15-50 1 1 0,0% 0,0% 
28,67 

24,32 
6,1% 

4,6% 
50-100 -  - -  - - - - - 
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Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 7.843 7.584 100% 100% 466,32 533,87 100% 100% 
 

Β.2.3.7   Δυτική Ελλάδα 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τους Νομούς Αχαΐας, 
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο 
πληθυσμός της ανέρχονταν σε 721.541 κατοίκους. Το επιχειρηματικό δυναμικό 
της Περιφέρειας αριθμούσε το 2006 συνολικά 49.540 επιχειρήσεις (5,3% επί του 
συνόλου της χώρας). 

Από τον Πίνακα 2.3.31 προκύπτει μια μικρή αύξηση κατά 5% στον απόλυτο 
αριθμό των επιχειρήσεων της Περιφέρειας μεταξύ των δύο ετών αναφοράς, και 
μία σημαντική αύξηση 33% σε ότι αφορά το συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων 
αυτών. Ως προς το σύνολο της χώρας, η ποσοστιαία συμμετοχή των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του τζίρου αυτών παρέμεινε αμετάβλητη 
μεταξύ των δύο ετών αναφοράς.  

 

Πίνακας 2.3.31: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας για το 2002  και 2006 και 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
2002 46.418 5,3% 5.845,82 2,4% 
2006 49.450 5,3% 7.459,59 2,4% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.32 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 
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Πίνακας 2.3.32: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο  2.107,57 28,3% 3.670 7,4% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

1.687,92 22,6% 11.930 24,1% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

777,21 10,4% 2.342 4,7% 

45 Κατασκευές 469,98 6,3% 7.181 14,5% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
406,79 5,5% 1.236 2,5% 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 368,21 4,9% 6.109 12,4% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
292,81 3,9% 1.958 4,0% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
185,56 2,5% 4.690 9,5% 

26 
Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά 

106,95 1,4% 266 0,5% 

28 
Κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων 
92,94 1,2% 886 1,8% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 6.495,95 87,1% 40.268 81,4% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 7.459,59   49.450   

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 
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Όπως στην πλειοψηφία των Περιφερειών της ηπειρωτικής Ελλάδας, δεν 
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Ελλάδας σε σχέση με τους σημαντικότερους κλάδους και τα χαρακτηριστικά 
αυτών. Το 50% του τζίρου της Περιφέρειας προέρχεται από τους κλάδους του 
χονδρικού και του λιανικού εμπορίου. Επίσης, και εδώ παρατηρείται ένας 
αναλογικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων (7,4%) που ανήκει στον κλάδο του 
χονδρικού εμπορίου και πραγματοποιεί υψηλό ποσοστό τζίρου (28,3%), ενώ 
μεγαλύτερη ισορροπία εντοπίζεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με την 
ποσοστιαία συμβολή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων επί των συνολικών 
μεγεθών να κινούνται σε αντίστοιχα επίπεδα.  

Αξίζει να επισημανθεί επίσης η συγκριτικά υψηλή (14,5%), σε σχέση με την 
πλειοψηφία των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας, ποσοστιαία συμβολή του 
αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο των «κατασκευών», με το τζίρο του κλάδου 
να κινείται ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα (6,3%).  

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.33 έως 2.3.35 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η ποσοστιαία 
κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους 
(«χονδρικό εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Το μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, 
που χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων (11.930 συνολικά) και 
χαμηλό μέσο τζίρο ανά επιχείρηση (141.485 €), και του οποίου τόσο σχεδόν το 
σύνολο των επιχειρήσεων (99,4%), όσο και ο κύριος όγκος του τζίρου (83%) 
συγκεντρώνεται στις μικρότερες τάξεις μεγέθους μέχρι 1,5 εκατ. €. Στις 11 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις (0,64%) συγκεντρώνεται αντίθετα το υπόλοιπο 16,9% 
του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. 

Σαφώς πιο έντονη συγκέντρωση εμφανίζουν οι κλάδοι του εμπορίου, 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και του χονδρικού εμπορίου που 
καταγράφουν μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων και υψηλότερους μέσους τζίρους  
ανά επιχείρηση (331.857 € και 574.269 € αντίστοιχα). Και στις δύο περιπτώσεις 
παρατηρούνται περιορισμένα ποσοστά συμμετοχής των μικρότερων 
επιχειρήσεων (στις τάξεις μεγέθους 0-0,5 εκατ. €) στη διαμόρφωση του 
συνολικού τζίρου κάθε κλάδου (21,1% και 13,6% αντίστοιχα), καθώς και πιο 
ενισχυμένα ποσοστά των μεγαλύτερων τάξεων μεγέθους  από 0,5-50 εκατ. € 
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(79% και 78,2% αντίστοιχα). Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου 
καταγράφονται επίσης οι μόνες επιχειρήσεις στη τάξη μεγέθους των 50-100 εκατ. 
€, οι οποίες συγκεντρώνουν ποσοστό 8,2% επί του συνολικού τζίρου.  

Τέλος, σε σχέση με το 2002 παρατηρείται και στους τρεις κλάδους μια τάση 
ενίσχυσης της συγκέντρωσης, με ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα στην περίπτωση 
του χονδρικού εμπορίου, όπου το ποσοστό τζίρου των επιχειρήσεων στις τάξεις 
μεγέθους των 15-100 εκατ. € αυξήθηκε από 14,5% σε 22,8%, ενώ στον κλάδο του 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων επίσης παρατηρείται μεγάλη 
αύξησης του ποσοστού τζίρου (από 35,5% σε 50,3%), ωστόσο με παράλληλη 
διάχυση σε μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων (από 2,7% σε 4,7%). Πιο 
περιορισμένης έντασης, καταγράφεται αντίθετα η τάση συγκέντρωσης στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπου ενισχύθηκαν κυρίως τα ποσοστά τζίρου στις 
ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους 0,5-15 εκατ. €. 
 
Πίνακας 2.3.33: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 2.206 2.258 63,8% 61,5% 82,92 81,79 5,2% 3,9% 

0,15-0,3 416 458 12,0% 12,5% 89,29 100,29 5,6% 4,8% 
0,3-0,5 267 258 7,7% 7,0% 103,92 102,33 6,5% 4,9% 
0,5-1,5 362 441 10,5% 12,0% 302,91 384,54 18,8% 18,2% 
1,5-5 146 175 4,2% 4,8% 396,11 447,27 24,6% 21,2% 
5-15 50 64 1,4% 1,7% 400,21 510,87 24,9% 24,2% 

15-50 11 13 0,3% 0,4% 232,50 308,50 14,5% 14,6% 
50-100  - 3  - 0,1% - 171,97 - 8,2% 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 3.458 3.670 100% 100% 1.607,86 2.107,57 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.34: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.991 8.986 79,0% 75,3% 379,08 387,58 28,9% 23,0% 

0,15-0,3 1.466 1.594 12,9% 13,4% 309,85 342,75 23,6% 20,3% 
0,3-0,5 592 753 5,2% 6,3% 224,07 286,21 17,1% 17,0% 
0,5-1,5 281 521 2,5% 4,4% 212,73 385,32 16,2% 22,8% 
1,5-5 38 65 0,3% 0,5% 88,12 153,65 6,7% 9,1% 
5-15 6 9 0,1% 0,1% 43,35 69,94 3,3% 4,1% 

15-50 2 2 0,0% 0,0% 53,08 62,48 4,1% 3,7% 
50-100 -  -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 11.376 11.930 100% 100% 1.310,28 1.687,92 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.35: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 
2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.502 1.570 70,3% 67,0% 48,38 52,08 9,6% 6,7% 

0,15-0,3 231 256 10,8% 10,9% 49,37 56,00 9,8% 7,2% 
0,3-0,5 144 143 6,7% 6,1% 55,74 55,81 11,1% 7,2% 
0,5-1,5 203 263 9,5% 11,2% 169,85 222,82 33,9% 28,7% 
1,5-5 50 91 2,3% 3,9% 122,55 212,60 24,4% 27,4% 
5-15 8 16 0,4% 0,7% 55,87 126,54 11,1% 16,3% 

15-50  - 3  - 0,1% - 51,36 - 6,6% 
50-100  - - - - - - - - 
100+ - -  - - - - - - 

Σύνολο 2.138 2.342 100% 100% 501,76 777,21 100% 100% 
 

Β.2.3.8   Στερεά Ελλάδα 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας αποτελείται από τους Νομούς Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας και σύμφωνα με την απογραφή 
του 2001 ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 558.144 κατοίκους. Ο δε αριθμός των 
επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ανήλθε το 2006 σε 42.577 (4,6% επί του συνολικού 
αριθμού σε επίπεδο χώρας). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.3.36, η ποσοστιαία συμμετοχή της Περιφέρειας 
στον πληθυσμό των επιχειρήσεων της χώρας και του τζίρου αυτών παρέμεινε 
αμετάβλητη μεταξύ 2002 και 2006. Σε απόλυτα μεγέθη προκύπτει μια μικρή 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων (κατά 5%) που συνοδεύεται από μία 
πολύ μεγαλύτερη αύξηση του τζίρου αυτών (κατά 30%).  

 
Πίνακας 2.3.36: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας για το 2002  και 2006 και 
ποσοστό επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 

2002 40.632 4,6% 4.848,89 2,0% 
2006 42.577 4,6% 6.284,72 2,0% 
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Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.37 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.37: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο  1.401,81 22,3% 2.682 6,3% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

1.281,71 20,4% 9.301 21,8% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

683,21 10,9% 2.041 4,8% 

45 Κατασκευές 422,66 6,7% 6.993 16,4% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 315,38 5,0% 5.659 13,3% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
302,57 4,8% 1.138 2,7% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
242,55 3,9% 2.188 5,1% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
221,58 3,5% 1.284 3,0% 

28 
Κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων 
177,10 2,8% 849 2,0% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
165,18 2,6% 3.526 8,3% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 5.213,75 83,0% 35.661 83,8% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 6.284,72   42.577   

 
Όπως και στην πλειονότητα των Περιφερειών της χώρας, οι τρεις κλάδοι με τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των 
επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης (ΣΤΑΚΟΔ 52) 
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3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

  

Οι κλάδοι του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου, αλλά και ο κλάδος του 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων παρουσιάζουν τις συνήθεις 
τάσεις σε ότι αφορά την ποσοστιαία συμβολή του αριθμού των επιχειρήσεων και 
του τζίρου του κάθε κλάδου επί των συνολικών μεγεθών της Περιφέρειας, ενώ 
και στους υπόλοιπους κλάδους η εικόνα δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα.  

Σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες, σε ψηλά επίπεδα κινείται ο κλάδος των 
κατασκευών, κυρίως σε ότι αφορά τη συμβολή στο συνολικό αριθμό των 
επιχειρήσεων (16,4%) και με τη συμμετοχή του τζίρου να είναι αναλογικά 
μικρότερη (6,7%), ενώ και στον κλάδο της γεωργίας και κτηνοτροφίας 
παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά συμμετοχής του τζίρου και του αριθμού των 
επιχειρήσεων επί των συλλογικών μεγεθών της Περιφέρειας.  

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.38 έως 2.3.40 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η ποσοστιαία 
κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους 
(«χονδρικό εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Και στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας επαναλαμβάνεται η τυπική 
διάρθρωση των τριών σημαντικότερων κλάδων ως προς τα μεγέθη του 
πληθυσμού και του τζίρου των επιχειρήσεων, με το υψηλότερο βαθμό 
συγκέντρωσης να εντοπίζεται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, να 
ακολουθεί ο κλάδος του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, και 
το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης να εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου. 

Τα ποσοστά τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους αναδεικνύουν συνολικά 
έναν χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, με εξέχουσα την περίπτωση του λιανικού 
εμπορίου όπου το 99,4% των επιχειρήσεων κατατάσσεται στις τάξεις μεγέθους 
τζίρου μέχρι 1,5 εκατ. € ετησίως και πραγματοποιεί το 86,8% του τζίρου. 
Ειδικότερα στη μικρότερη τάξη μεγέθους (0-01,5 εκατ. €) κατατάσσεται το 75,7% 
των επιχειρήσεων με ποσοστό 23,8% επί του συνολικού τζίρου. Στις μεγαλύτερες 
τάξεις μεγέθους (1,5-15 εκατ. €) συγκεντρώνεται ένας συγκριτικά μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων (59 επιχειρήσεις που αντιστοιχούν στο 0,63% του 
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συνόλου), οι οποίες απέσπασαν το 13,3% του συνολικού τζίρου, ενώ δεν 
καταγράφεται επιχείρηση με ετήσιο τζίρο μεγαλύτερο των 15 εκατ. €.  

Στον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων 
και μοτοσικλετών, το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου (73,7%) διαχέεται μεταξύ του 
18% των επιχειρήσεων στις κατηγορίες μεγέθους 0,5-15 εκατ. €, ενώ 
καταγράφονται και δύο επιχειρήσεις (0,1%) στη τάξη μεγέθους 15-50 εκατ. € με 
συνολικό μερίδιο τζίρου 6%. Σημαντικά υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης 
συναντάται στο χονδρικό εμπόριο όπου στη μεγαλύτερη αυτή τάξη μεγέθους 
συγκεντρώνεται το 0,41% των επιχειρήσεων και αποσπά μερίδιο 20,5% του 
συνολικού τζίρου στον κλάδο. Μεγάλο ποσοστό του τζίρου (62,6%) διαχέεται 
μεταξύ του 18,3% των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους 0,5-15 εκατ. 
€, ενώ στο 81,3% των επιχειρήσεων στις μικρότερες τάξεις 0-0,5 εκατ. € 
συγκεντρώνεται μόλις το 16,9% του συνολικού τζίρου. 

Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί και σε άλλες Περιφέρειες, οι διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των κλάδων, όσον αφορά στη διάχυση του τζίρου, οφείλονται 
περισσότερο στα τυπικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μεγέθους των 
επιχειρήσεων, παρά σε τάσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης συγκέντρωσης. Το μέσο 
μέγεθος τζίρου ανά επιχείρηση στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, όπου 
συναντώνται μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις ανέρχεται σε 522.673 €, ενώ 
στο λιανικό εμπόριο όπου επικρατεί μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και 
οικογενειακών επιχειρήσεων το μέσο μέγεθος είναι 138.803 €. Στον κλάδο 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, που χαρακτηρίζεται ως 
«ενδιάμεσου» βαθμού συγκέντρωσης, ο μέσος τζίρος ανέρχεται σε 334.742 €.  

Τέλος, όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ των δύο ετών αναφοράς (2002 και 
2006), παρατηρείται και στους τρεις κλάδους η διαχρονική τάση συγκέντρωσης 
του τζίρου στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους και παράλληλης συρρίκνωσής του 
στις μικρότερες τάξεις.  
 
Πίνακας 2.3.38: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.562 1.574 60,7% 58,7% 60,01 62,16 5,6% 4,4% 

0,15-0,3 370 359 14,4% 13,4% 79,87 78,07 7,5% 5,6% 
0,3-0,5 226 246 8,8% 9,2% 88,16 96,99 8,3% 6,9% 
0,5-1,5 284 322 11,0% 12,0% 238,37 265,19 22,4% 18,9% 
1,5-5 99 135 3,8% 5,0% 264,76 347,49 24,8% 24,8% 
5-15 26 35 1,0% 1,3% 192,78 264,86 18,1% 18,9% 

15-50 6 11 0,2% 0,4% 142,04 287,05 13,3% 20,5% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 2.573 2.682 100% 100% 1.066,00 1.401,81 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.39: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 6.918 7.045 79,3% 75,7% 290,72 304,59 30,5% 23,8% 

0,15-0,3 1.093 1.199 12,5% 12,9% 232,30 257,11 24,4% 20,1% 
0,3-0,5 463 548 5,3% 5,9% 177,11 211,34 18,6% 16,5% 
0,5-1,5 220 450 2,5% 4,8% 166,24 337,95 17,5% 26,4% 
1,5-5 28 54 0,3% 0,6% 62,48 126,71 6,6% 9,9% 
5-15 3 5 0,0% 0,1% 23,47 44,01 2,5% 3,4% 

15-50  - -  - - - - - - 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 8.725 9.301 100% 100% 952,32 1.281,71 100% 100% 

 

Πίνακας 2.3.40: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 
2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.281 1.360 69,1% 66,6% 42,74 46,94 9,8% 6,9% 

0,15-0,3 183 177 9,9% 8,7% 39,04 38,21 9,0% 5,6% 
0,3-0,5 149 134 8,0% 6,6% 57,57 53,05 13,2% 7,8% 
0,5-1,5 193 282 10,4% 13,8% 154,05 240,79 35,3% 35,2% 
1,5-5 43 76 2,3% 3,7% 103,58 184,38 23,8% 27,0% 
5-15 5 10 0,3% 0,5% 38,91 78,59 8,9% 11,5% 

15-50  - 2 - 0,1% - 41,24 - 6,0% 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 1.854 2.041 100% 100% 435,90 683,21 100% 100% 

 
 
Β.2.3.9   Πελοπόννησος 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται από τους Νομούς Αρκαδίας, 
Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και σύμφωνα με την 
απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 596.622 κατοίκους. Το 
επιχειρηματικό δυναμικό της Περιφέρειας συμπεριλάμβανε το 2006 συνολικά 
47.549 επιχειρήσεις, δηλαδή το 5,1% των επιχειρήσεων της χώρας. 
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Ο Πίνακας 2.3.41 καταδεικνύει μια ελαφρά αύξηση του ποσοστού των 
επιχειρήσεων επί του συνολικού πληθυσμού της χώρας μεταξύ 2002 και 2006, 
και μια σχετικά έντονη διεύρυνση του ποσοστού του τζίρου από 2,2% σε 2,5%. 
Σε απόλυτα μεγέθη, διαπιστώνεται μία αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων 
κατά 9%, καθώς και μια σημαντική αύξηση σε ότι αφορά το τζίρο των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας κατά 47%.  

 

Πίνακας 2.3.41: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Πελοποννήσου για το 2002  και 2006 και ποσοστό 
επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 

2002 43.707 5,0% 5.362,00 2,2% 

2006 47.549 5,1% 7.871,64 2,5% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.42 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.42: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο  1.941,03 24,7% 3.321 7,0% 

52 
Λιανικό εμπόριο, 

επισκευή ειδών ατομικής 
και οικιακής χρήσης 

1.623,87 20,6% 10.532 22,1% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

732,13 9,3% 2.312 4,9% 

45 Κατασκευές 642,26 8,2% 7.986 16,8% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων 

και ποτών 
619,82 7,9% 1.644 3,5% 

55 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

424,41 5,4% 6.388 13,4% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 
Μεταφορές μέσω 

αγωγών 
243,27 3,1% 1.890 4,0% 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 131 

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
182,39 2,3% 3.783 8,0% 

26 
Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά 

171,95 2,2% 306 0,6% 

01 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 

θήρα  
160,30 2,0% 1.335 2,8% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 6.741,42 85,6% 39.497 83,1% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 7.871,64   47.549   

 

Και στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου επαναλαμβάνεται η ίδια 
σύνθεση των τριών σημαντικότερων κλάδων, όπως και στις περισσότερες 
Περιφέρειες της χώρας, η οποία περιλαμβάνει τους  ακόλουθους κλάδους: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

Οι τρεις κλάδοι παρουσιάζουν τις συνήθεις τάσεις σε ότι αφορά την ποσοστιαία 
συμμετοχή του αριθμού των επιχειρήσεων και του τζίρου στα αντίστοιχα 
συνολικά μεγέθη της Περιφέρειας. Μεταξύ των λοιπών κλάδων, διακρίνεται η 
σημαντική συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, με το ποσοστό 
συμμετοχής του στο συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας να 
κυμαίνεται σε συγκριτικά ψηλά επίπεδα (7,9%), με μικρό ωστόσο ποσοστό επί 
του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (3,5%). Επιπλέον, σε ψηλό επίπεδο 
κινείται και ο κλάδος των κατασκευών, όπου οι επιχειρήσεις αποτελούν το 
16,8% του συνολικού επιχειρηματικού δυναμικού της Περιφέρειας, και οι οποίες 
πραγματοποίησαν το 8,2% του συνολικό τζίρου.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου ο κλάδος των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμβολή επί του 
συνολικού τζίρου (5,4%) σε σχέση με όλες τις άλλες Περιφέρειες της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, ενώ και ο αριθμός των επιχειρήσεων (13,4% επί του συνόλου της 
Περιφέρειας) κινείται σε συγκριτικά ψηλά επίπεδα. 
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Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.43 έως 2.3.45 παρουσιάζεται για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου ο απόλυτος αριθμός των επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος 
εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών καθώς και η ποσοστιαία 
κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 στους τρεις σημαντικότερους κλάδους 
(«χονδρικό εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακρίνεται για το συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό 
συγκέντρωσης σε σχέση με τις περισσότερες από τις υπόλοιπες Περιφέρειες. 
Ειδικότερα παρατηρούνται μεγαλύτερα μεγέθη των επιχειρήσεων σε μέσο όρο 
τζίρου, ο οποίος ξεκινά από 154.184 € στο λιανικό εμπόριο και φτάνει τα 534.471 
€ στο χονδρικό εμπόριο, καθώς και η εκπροσώπηση επιχειρήσεων σε 
μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους, με χαρακτηριστική περίπτωση τον κλάδο του 
χονδρικού εμπορίου, όπου δύο επιχειρήσεις κατατάσσονται στη τάξη μεγέθους 
50-100 εκατ. €  και αποσπούν συνολικό μερίδιο τζίρου 5,7%. Ο συγκεκριμένος 
κλάδος εμφανίζει το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, με το 0,42% των 
επιχειρήσεων που ανήκει στις τάξεις μεγέθους 15-100 και να διεκδικεί μερίδιο 
19,3% επί του συνολικού τζίρου. Αντίθετα, στις μικρότερες τάξεις μεγέθους (00-
0,5 εκατ. €) όπου συγκεντρώνεται το 79,2%, αντιστοιχεί μόλις το 13,5% του 
κλαδικού κύκλου εργασιών. 

Από την άλλη, στο λιανικό εμπόριο και το εμπόριο αυτοκινήτων δεν 
συναντώνται επιχειρήσεις σε τάξεις μεγέθους μεγαλύτερες των 50 εκατ. €, ενώ 
και στην αμέσως μικρότερη τάξη (15-50) οι ελάχιστες επιχειρήσεις που 
εντοπίζονται αποσπούν αντίστοιχα μικρά μερίδια του τζίρου (2,8% στο λιανικό 
εμπόριο και 3,6% στο εμπόριο συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων). 

Όσον αφορά στη διασπορά του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους 
παρατηρείται και στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου μια 
μεγαλύτερη συγκέντρωση του τζίρου στις μεσαίες τάξεις μεγέθους για τον κλάδο 
του εμπορίου αυτοκινήτων, ενώ στο λιανικό εμπόριο οι μικρότερες επιχειρήσεις 
αποτελούν το 86,7% του συνόλου των κλαδικών επιχειρήσεων και 
πραγματοποιούν το 40,5% του συνολικού τζίρου. 

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου διαφαίνεται μια τάση κλιμάκωσης της συγκέντρωσης μεταξύ 
2002 και 2006 σε όλους τους επιμέρους κλάδους, η οποία εκφράζεται από την 
ενίσχυση των ποσοστών τζίρου στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους και 
αντίστοιχης συρρίκνωσής τους στις μικρότερες. Στο χονδρικό εμπόριο, η αύξηση 
των ποσοστών τζίρου στις τάξεις μεγέθους 15-100 εκατ. € από 14,8% το 2002 σε 
19,3% συνοδεύτηκε ωστόσο από τον διπλασιασμό του ποσοστού επί του 
αριθμού των επιχειρήσεων (από 0,23% σε 0,46%), με αποτέλεσμα τη διασπορά 
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του τζίρου σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και τη μείωση του μέσου τζίρου 
ανά επιχείρηση από 31,6 εκατ. € σε 26,7 εκατ. €.  

 

Πίνακας 2.3.43: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.826 1.915 59,9% 57,7% 65,17 67,19 4,4% 3,5% 

0,15-0,3 411 448 13,5% 13,5% 89,05 99,20 6,0% 5,1% 
0,3-0,5 270 266 8,9% 8,0% 104,18 103,67 7,0% 5,3% 
0,5-1,5 344 444 11,3% 13,4% 287,11 387,03 19,3% 19,9% 
1,5-5 141 175 4,6% 5,3% 354,46 442,69 23,8% 22,8% 
5-15 47 59 1,5% 1,8% 368,47 467,61 24,7% 24,1% 

15-50 6 12 0,2% 0,4% 162,44 263,70 10,9% 13,6% 
50-100 1 2 0,0% 0,1% 58,47 109,93 3,9% 5,7% 
100+  - - - - - - - - 

Σύνολο 3.046 3.321 100% 100% 1.489,34 1.941,03 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.44: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 7.779 7.665 77,7% 72,8% 338,54   342,68   28,5% 21,1% 

0,15-0,3 1.340 1.472 13,4% 14,0% 283,47   314,34   23,8% 19,4% 
0,3-0,5 556 739 5,6% 7,0% 210,66   283,98   17,7% 17,5% 
0,5-1,5 300 578 3,0% 5,5% 223,52   426,69   18,8% 26,3% 
1,5-5 33 71 0,3% 0,7% 77,59   174,40   6,5% 10,7% 
5-15 5 5 0,0% 0,0% 38,01   36,64   3,2% 2,3% 

15-50 1 2 0,0% 0,0% 17,27   45,13   1,5% 2,8% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 10.014 10.532 100% 100% 1.189,06 1.623,87 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.45: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 
2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.502 1.566 70,1% 67,7% 46,76 51,58 10,3% 7,0% 

0,15-0,3 216 195 10,1% 8,4% 46,98 42,63 10,3% 5,8% 
0,3-0,5 168 150 7,8% 6,5% 66,10 59,18 14,5% 8,1% 
0,5-1,5 220 294 10,3% 12,7% 183,24 251,50 40,2% 34,4% 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 134 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
1,5-5 33 95 1,5% 4,1% 84,49 227,89 18,5% 31,1% 
5-15 4 11 0,2% 0,5% 27,99 73,02 6,1% 10,0% 

15-50  - 1  - 0,0% - 26,32 - 3,6% 
50-100 - - - - - - - - 
100+  - - - - - - - - 

Σύνολο 2.143 2.312 100% 100% 455,56 732,13 100% 100% 
 

Β.2.3.10   Αττική 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Αττικής αποτελείται από τους Νομούς Αθηνών – Πειραιώς, 
Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, και σύμφωνα με την απογραφή του 
2001 ο πληθυσμός της ανέρχονταν σε 3.894.573 κατοίκους, ενώ το 2006 
«φιλοξενούσε» 327.222 επιχειρήσεις.  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.3.46, μία στις τρεις επιχειρήσεις της χώρας 
έχει έδρα στην Αττική, ενώ ο τζίρος που πραγματοποιούν όλες οι επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας αντιστοιχεί στα 2/3 του συνόλου της χώρας. Επιπλέον, μεταξύ 
των δύο ετών αναφοράς, παρατηρείται σημαντική αύξηση των δύο αυτών 
μεγεθών (αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών) τόσο σε απόλυτους αριθμούς 
όσο και ως ποσοστά επί του συνόλου της χώρας.  

 

Πίνακας 2.3.46: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Αττικής για το 2002  και 2006 και ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 

2002 306.907 34,9% 160.271,54 66,5% 

2006 327.222 35,3% 212.090,74 67,5% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.47 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 
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Πίνακας 2.3.47: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής για το 
2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο  43.730,80 20,6% 33.186 10,1% 

65 

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές εταιρείες και 

τα ταμεία συντάξεων 

21.012,03 9,9% 195 0,1% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή 

ειδών ατομικής και 
οικιακής χρήσης 

20.855,70 9,8% 64.918 19,8% 

23 

Παραγωγή οπτάνθρακα 
(κωκ), προϊόντων διύλισης 
πετρελαίου και πυρηνικών 

καυσίμων 

16.124,42 7,6% 34 0,0% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

12.540,61 5,9% 11.940 3,6% 

64 
Ταχυδρομεία και 
τηλεπικοινωνίες 

10.670,64 5,0% 1.489 0,5% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
8.416,32 4,0% 60.133 18,38% 

45 Κατασκευές 7.995,04 3,8% 37.097 11,3% 

92 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές 

και αθλητικές 
δραστηριότητες 

7.699,37 3,6% 11.215 3,4% 

40 
Παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου, 
ατμού και ζεστού νερού 

6.755,93 3,2% 499 0,2% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 155.800,86 73,5% 220.706 67,4% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 212.090,74   327.222   

 

Επισημαίνεται, ότι μεταξύ των πρώτων θέσεων της ιεράρχησης των κλάδων με 
τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας κατατάσσονται οι κλάδοι των «Ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών» (9,9%) και της «Παραγωγής οπτάνθρακα & 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου» (7,6%), με τον αριθμό των επιχειρήσεων και 
στους δύο αυτούς κλάδους να κινείται ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα (0,1% 
και 0,01% αντίστοιχα). Ωστόσο, καθώς οι κλάδοι αυτοί δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της μελέτης καθώς δεν σχετίζονται με τις 
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μικρές επιχειρήσεις, ο βαθμός συγκέντρωσης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας εξετάζεται στη συνέχεια για τους ακόλουθους κλάδους: 

 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

3. Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 50) 

 

Στα βασικά συμπεράσματα που αναδεικνύονται από την κατανομή του αριθμού 
των επιχειρήσεων και του τζίρου αυτών στην Περιφέρεια Αττικής ξεχωρίζει η 
σημαντική συμβολή (10,1%), σε σχέση με το υπόλοιπο της χώρας, του αριθμού 
των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, με το 
τζίρο που προέρχεται από τις επιχειρήσεις αυτές να αποτελεί το 20,6% του 
συνολικού τζίρου στην Περιφέρεια.  

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των υπολοίπων Περιφερειών, συγκριτικά μικρή 
συμβολή στο συνολικό τζίρο και τον αριθμό των επιχειρήσεων εμφανίζουν οι 
κλάδοι του «Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών», των «Κατασκευών», της «Βιομηχανίας τροφίμων και ποτών» και 
των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων». 

Αντίθετα, σημαντική συμμετοχή επί του συνολικού τζίρου στην Αττική 
παρουσιάζουν, εκτός των προαναφερθέντων, κλάδοι με ελάχιστη παρουσία σε 
άλλες Περιφέρειες, όπως «Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες» (5%), 
«Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες» (3,6%) και «Παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος» (3,1%) 

Τέλος, υψηλό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που υπάγονται στον κλάδο 
«Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες», χαρακτηριστικό που συναντάται και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την άλλη δηλαδή μεγάλη Περιφέρεια 
της χώρας. 

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις επιλεγμένους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.48 έως 2.3.50 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
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στους τρεις επιλεγμένους κλάδους για την Περιφέρεια Αττικής («χονδρικό 
εμπόριο», «λιανικό εμπόριο» και «εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών»). 

Και στους τρεις εξεταζόμενους κλάδους διαπιστώνεται ένας υψηλός βαθμός 
συγκέντρωσης, γεγονός αναμενόμενο λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες τάσεις 
και ιδιαιτερότητες που αφορούν στο επιχειρηματικό δυναμικό στη μεγαλύτερη 
Περιφέρεια της χώρας. Μία πρώτη σημαντική επισήμανση που αναδεικνύει τον 
υψηλό βαθμό συγκέντρωσης αφορά στο λιανικό εμπόριο όπου 15 επιχειρήσεις 
(σε σύνολο 64.918, δηλαδή μόλις το 0,02%) της μεγαλύτερης τάξης μεγέθους 
(100+ εκατ. €) πραγματοποιούν το 35,8% του συνολικού τζίρου, ενώ 
προσμετρώντας και τις τάξεις μεγέθους τζίρου άνω των 15 εκ. € προκύπτει ότι 
σχεδόν το 50% του συνολικού τζίρου του κλάδου προέρχεται από μόλις το 
0,14% των επιχειρήσεων (90 επιχειρήσεις σε απόλυτο αριθμό). Αντίθετα, ο κύριος 
όγκος των επιχειρήσεων (73,1% του συνόλου) που υπάγονται στη μικρότερη 
τάξη μεγέθους (0-0,15 εκατ. €) πραγματοποιούν μόλις το 9,8% του τζίρου. 

Παρόμοια είναι η εικόνα και στους κλάδους του χονδρικού εμπορίου και του 
εμπορίου, συντήρησης και  επισκευής αυτοκινήτων, με το βασικό μερίδιο του 
τζίρου και στους δύο κλάδους (34,6% στο χονδρικό εμπόριο και 43,7% στο 
εμπόριο αυτοκινήτων) να προέρχεται από ποσοστό επιχειρήσεων μικρότερο του 
0,2% (στη τάξη μεγέθους των 100+ εκατ. €). Η διαφορά των δύο αυτών κλάδων 
σε σχέση με το λιανικό εμπόριο εντοπίζεται κυρίως στη μικρότερη τάξη μεγέθους 
των 0-0,15 εκατ. € όπου μεγάλα ποσοστά επιχειρήσεων (58,7% στο χονδρικό 
εμπόριο και 70,5% στο εμπόριο αυτοκινήτων) πραγματοποιούν αναλογικά πολύ 
μικρότερα ποσοστά τζίρου (1,6% και 2,4% αντίστοιχα). Όπως έχει ήδη 
επισημανθεί σε προηγούμενες ενότητες, η διαφορά αυτή οφείλεται πρωτίστως 
στα διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι 
κλάδοι σε σχέση με το λιανικό εμπόριο, ενισχύεται ωστόσο περαιτέρω στο ευρύ 
επιχειρηματικό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας στις τάσεις 
συγκέντρωσης.  

Σε σχέση με το 2002, δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο επίπεδο 
συγκέντρωσης, ωστόσο αξίζει να επισημανθεί ότι παρατηρείται – πιο έντονα στο 
χονδρικό εμπόριο και το εμπόριο αυτοκινήτων και λιγότερο στο λιανικό εμπόριο 
– μία πτώση του μεριδίου του τζίρου στις μικρές τάξεις μεγέθους (με τζίρο κάτω 
των 1,5 εκατ. €), και αντίστοιχα μία μικρή τάση αύξησης του ποσοστού του 
τζίρου στις δύο μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους (50-100 και 100+ εκατ. €). 
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Πίνακας 2.3.48: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 19.517 19.491 60,9% 58,7% 715,65 721,15 2,2% 1,6% 

0,15-0,3 3.575 3.879 11,2% 11,7% 773,76 845,54 2,4% 1,9% 
0,3-0,5 2.427 2.381 7,6% 7,2% 942,77 931,94 2,9% 2,1% 
0,5-1,5 3.898 4.290 12,2% 12,9% 3.288,90 3.650,07 10,2% 8,3% 
1,5-5 1.735 2.022 5,4% 6,1% 4.562,55 5.404,60 14,2% 12,4% 
5-15 590 726 1,8% 2,2% 4.947,90 6.115,74 15,4% 14,0% 

15-50 207 290 0,6% 0,9% 5.587,89 7.587,30 17,4% 17,4% 
50-100 36 49 0,1% 0,1% 2.484,04 3.325,05 7,7% 7,6% 
100+ 37 58 0,1% 0,2% 8.842,61 15.149,40 27,5% 34,6% 

Σύνολο 32.022 33.186 100% 100% 32.146,08 43.730,80 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.49: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Αττικής ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 49.894 47.484 77,5% 73,1% 2.108,67 2.048,13 12,7% 9,8% 

0,15-0,3 8.470 8.953 13,2% 13,8% 1.788,34 1.911,41 10,7% 9,2% 
0,3-0,5 3.310 4.378 5,1% 6,7% 1.253,65 1.684,64 7,5% 8,1% 
0,5-1,5 2.141 3.333 3,3% 5,1% 1.673,28 2.531,37 10,1% 12,1% 
1,5-5 404 572 0,6% 0,9% 976,69 1.414,65 5,9% 6,8% 
5-15 88 108 0,1% 0,2% 727,65 919,33 4,4% 4,4% 

15-50 46 58 0,1% 0,1% 1.277,48 1.628,93 7,7% 7,8% 
50-100 10 17 0,0% 0,0% 651,51 1.250,06 3,9% 6,0% 
100+ 17 15 0,0% 0,0% 6.180,39 7.467,18 37,1% 35,8% 

Σύνολο 64.380 64.918 100% 100% 16.637,66 20.855,70 100% 100% 
 

Πίνακας 2.3.50: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών στην 
Περιφέρεια Αττικής ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.245 8.415 72,8% 70,5% 282,33 302,32 3,1% 2,4% 

0,15-0,3 942 1.052 8,3% 8,8% 199,34 223,83 2,2% 1,8% 
0,3-0,5 533 589 4,7% 4,9% 209,77 227,77 2,3% 1,8% 
0,5-1,5 999 1.031 8,8% 8,6% 874,23 920,49 9,5% 7,3% 
1,5-5 450 632 4,0% 5,3% 1.095,77 1.574,39 11,9% 12,6% 
5-15 80 125 0,7% 1,0% 707,54 1.001,39 7,7% 8,0% 

15-50 46 56 0,4% 0,5% 1.215,31 1.599,36 13,2% 12,8% 
50-100 10 17 0,1% 0,1% 707,24 1.207,15 7,7% 9,6% 
100+ 17 23 0,2% 0,2% 3.917,94 5.483,92 42,5% 43,7% 

Σύνολο 11.322 11.940 100% 100% 9.209,46 12.540,61 100% 100% 
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Β.2.3.11   Βόρειο Αιγαίο 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου αποτελείται από τους Νομούς Λέσβου, Χίου 
και Σάμου και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της 
ανέρχονταν σε 205.235 κατοίκους. Το 2006, ο συνολικός αριθμός των 
επιχειρήσεων με έδρα την Περιφέρεια ανήλθε σε 17.986. 

Ο Πίνακας 2.3.51 καταδεικνύει μία πολύ μικρή αύξηση (3%) του αριθμού των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας μεταξύ 2002 και 2006, η οποία  συνοδεύεται από 
μία μεγαλύτερη αύξηση (22%) του συνολικού τζίρου. Ωστόσο, σε ότι αφορά τη 
ποσοστιαία συμβολή των μεγεθών αυτών επί του συνόλου της χώρας 
παρατηρείται μια μικρή μείωση μεταξύ των δύο ετών αναφοράς.  

  

Πίνακας 2.3.51: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου για το 2002 και 2006 και ποσοστό 
επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 17.381 2,0% 1.847,53 0,8% 
2006 17.986 1,9% 2.259,67 0,7% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.52 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 

 

Πίνακας 2.3.52: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 

52 
Λιανικό εμπόριο, 

επισκευή ειδών ατομικής 
και οικιακής χρήσης 

612,73 27,1% 3.899 21,7% 

51 Χονδρικό εμπόριο  513,92 22,7% 931 5,2% 

55 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

177,17 7,8% 2.918 16,2% 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 140 

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

171,63 7,6% 783 4,4% 

45 Κατασκευές 157,79 7,0% 2.873 16,0% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
138,44 6,1% 456 2,5% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
97,31 4,3% 1.481 8,2% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 
Μεταφορές μέσω 

αγωγών 
60,54 2,7% 481 2,7% 

63 
Βοηθητικές και συναφείς 

προς τις μεταφορές 
δραστηριότητες·  

44,41 2,0% 157 0,9% 

26 
Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά 

35,94 1,6% 147 0,8% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 2.009,88 88,9% 14.126 78,5% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 2.259,67   17.986   

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 

 

1. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

2. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

3. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (ΣΤΑΚΟΔ 55) 

 

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμβολή, τόσο επί 
του συνολικού τζίρου (27,1%) στην Περιφέρεια, όσο και επί του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων (21,7%). Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι σε σύγκριση με 
όλες τις λοιπές Περιφέρειες της χώρας, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει 
το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής του κλάδου επί του συνολικού τζίρου.  

Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, ένας συγκριτικά μικρός αριθμός 
επιχειρήσεων (5,2% επί του συνόλου) πραγματοποιεί τζίρο που αντιστοιχεί στο 
22,7% του συνολικού τζίρου της Περιφέρειας, ενώ σημαντική είναι η συμβολή 
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του κλάδου των «Κατασκευών», όπου συγκεντρώνεται το 16% του συνόλου των 
επιχειρήσεων, και το οποίο πραγματοποιεί το 7% του συνολικού τζίρου.  

Στην τρίτη θέση της ιεράρχησης των κλάδων σύμφωνα με τη ποσοστιαία 
συμβολή τους στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου της Περιφέρειας, 
αναδεικνύεται ο κλάδος των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων». Ωστόσο αξίζει να 
σημειωθεί, ότι σε σύγκριση με τις άλλες νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας, τόσο 
η συμμετοχή του κλάδου επί του συνολικού τζίρου (7,8%) όσο και επί του 
συνόλου των επιχειρήσεων (16,2%) είναι πιο περιορισμένη, γεγονός που συνάδει 
με το λιγότερο έντονο τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. 

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.53 έως 2.3.55 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
(«Λιανικό εμπόριο», «Χονδρικό εμπόριο» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια»). 

Οι τρεις υπό εξέταση κλάδοι χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό βαθμό 
συγκέντρωσης, με τα βασικά μεγέθη (αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών) να 
κινούνται επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου που 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνολικού τζίρου χαρακτηρίζεται 
από μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (μέσος τζίρος ανά επιχείρηση: 157.150 €), με 
το 87% του συνόλου αυτών να ανήκουν στις τάξεις μεγέθους κάτω των 0,3 εκατ. 
€ και να συμμετέχουν κατά 40% στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου του 
κλάδου. Οι μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου συναντώνται στην 
τάξη μεγέθους 5-15 εκατ. €και συμβάλλουν μόλις στο 7% του συνολικού τζίρου. 

Μεγαλύτερες τάσεις συγκέντρωσης παρατηρούνται στον κλάδο του χονδρικού 
εμπορίου καθώς μολονότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλες τάξεις 
μεγέθους, ωστόσο μόλις δύο επιχειρήσεις της τάξης 15-50 εκατ. € 
πραγματοποιούν σχεδόν το 10% του συνολικού τζίρου. Αν σε αυτές, 
προστεθούν και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην τάξη 5-15 τότε προκύπτει ότι 
ένα ποσοστό επιχειρήσεων 1,5% πραγματοποιεί σχεδόν το 30% του τζίρου. Σε 
σύγκριση μάλιστα με το 2002, η τάση αυτή μοιάζει να ενισχύεται καθώς το 
μερίδιο του τζίρου για το αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων στις δύο 
μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους αυξήθηκε σχεδόν κατά 6% μεταξύ των δύο ετών 
αναφοράς.  

Τέλος, ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων εμφανίζει έναν ιδιαίτερα 
χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, με το 91,7% των επιχειρήσεων να κατατάσσεται 
στη μικρότερη τάξη μεγέθους (0-0,15 εκατ. €) και να πραγματοποιεί σχεδόν το 
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50% του τζίρου του κλάδου, με το υπόλοιπο να διαχέεται στις αμέσως 
μεγαλύτερες τάξεις μέχρι 1,5 εκατ. €, και μόλις τρεις επιχειρήσεις (0,1%) να 
καταγράφονται στη τάξη μεγέθους των 1,5-5 εκατ. €.  

 
Πίνακας 2.3.53: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 2.766 2.883 77,9% 73,9% 130,20 133,91 30,2% 21,9% 

0,15-0,3 460 527 13,0% 135% 95,64 110,73 22,2% 18,1% 
0,3-0,5 204 244 5,7% 6,3% 78,27 94,20 18,2% 15,4% 
0,5-1,5 107 216 3,0% 5,5% 82,97 168,64 19,2% 27,5% 
1,5-5 13 25 0,4% 0,6% 31,14 60,13 7,2% 9,8% 
5-15 2 4 0,1% 0,1% 12,90 45,11 3,0% 7,4% 

15-50  - -  - - - - - - 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 3.552 3.899 100% 100% 431,12 612,73 100% 100% 

 

Πίνακας 2.3.54: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 452 510 53,5% 54,8% 18,00 19,63 4,4% 3,8% 

0,15-0,3 120 96 14,2% 10,3% 26,01 20,79 6,3% 4,0% 
0,3-0,5 83 104 9,8% 11,2% 31,34 40,29 7,6% 7,8% 
0,5-1,5 129 142 15,3% 15,3% 104,44 121,54 25,3% 23,6% 
1,5-5 50 65 5,9% 7,0% 135,76 162,32 32,9% 31,6% 
5-15 11 12 1,3% 1,3% 96,83 98,55 23,5% 19,2% 

15-50  - 2 -  0,2% - 50,79 - 9,9% 
50-100 - - - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 845 931 100% 100% 412,38 513,92 100% 100% 

 

Πίνακας 2.3.55: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 2.663 2.677 93,9% 91,7% 79,37 83,71 54,8% 47,2% 

0,15-0,3 110 141 3,9% 4,8% 22,58 28,79 15,6% 16,3% 
0,3-0,5 30 58 1,1% 2,0% 11,45 22,16 7,9% 12,5% 
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Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0,5-1,5 30 39 1,1% 1,3% 25,75 33,96 17,8% 19,2% 
1,5-5 2 3 0,1% 0,1% 5,66 8,55 3,9% 4,8% 
5-15  - -  - - - - - - 

15-50 -  - -  - - - - - 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 2.835 2.918 100% 100% 144,81 177,17 100% 100% 
 

Β.2.3.12   Νότιο Αιγαίο 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου αποτελείται από τους Νομούς Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός της 
ανέρχονταν σε 298.462 κατοίκους, ο δε αριθμός των επιχειρήσεων που 
«φιλοξενούσε» η Περιφέρεια το 2006 ανήλθε σε 39.364 (4,2% του επιχειρηματικού 
δυναμικού της χώρας). 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.3.56, ο αριθμός των επιχειρήσεων της 
Περιφέρειας σημείωσε μικρή αύξηση κατά 4% μεταξύ 2002 και 2006, η οποία 
συνοδεύτηκε από μία μεγαλύτερη αύξηση κατά 29% του τζίρου που αυτές 
πραγματοποίησαν. Ωστόσο, σε ότι αφορά τη συμβολή των μεγεθών αυτών επί 
του συνόλου της χώρας, παρατηρείται μια ελαφρά μείωση μεταξύ των δύο ετών 
αναφοράς.  

 

Πίνακας 2.3.56: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου για το 2002 και 2006 και ποσοστό 
επί του συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 37.734 4,3% 4.488,69 1,9% 
2006 39.364 4,2% 5.812,91 1,8% 

 

Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.57 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 
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Πίνακας 2.3.57: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου για το 2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου 

της 
Περιφέρειας 

52 
Λιανικό εμπόριο, 

επισκευή ειδών ατομικής 
και οικιακής χρήσης 

1.477,98 25,4% 8.853 22,5% 

51 Χονδρικό εμπόριο  1.344,39 23,1% 1.937 4,9% 

55 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

1.157,38 19,9% 10.149 25,8% 

45 Κατασκευές 361,76 6,2% 5.672 14,4% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

356,55 6,1% 1.039 2,6% 

63 
Βοηθητικές και συναφείς 

προς τις μεταφορές 
δραστηριότητες·  

173,01 3,0% 539 1,4% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
123,11 2,1% 569 1,4% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
110,92 1,9% 2.549 6,5% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 
Μεταφορές μέσω 

αγωγών 
81,04 1,4% 860 2,2% 

26 
Κατασκευή άλλων 
προϊόντων από μη 
μεταλλικά ορυκτά 

77,42 1,3% 249 0,6% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 5.263,55 90,5% 32.416 82,3% 

Σύνολο στην Περιφέρεια 5.812,91   39.364   

 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 

 

1. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

2. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

3. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (ΣΤΑΚΟΔ 55) 
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Όπως και στο Βόρειο Αιγαίο, έτσι και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 
λιανικό εμπόριο αναδεικνύεται ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμβολή επί του 
συνολικού τζίρου (25,4%) της Περιφέρειας, ενώ και το ποσοστό των 
επιχειρήσεων του κλάδου κινείται σε ψηλά επίπεδα (22,5%). Στο δεύτερο κατά 
σειρά κατάταξης κλάδος του χονδρικού εμπορίου παρατηρείται η συνήθης 
εικόνα, όπως στο υπόλοιπο της χώρας, με το 23,1% του συνολικού τζίρου να 
προέρχεται από μόλις το 4,9% των επιχειρήσεων. 

Επίσης, την τρίτη θέση της κατάταξης κλάδος βάσει του τζίρου καταλαμβάνει ο 
κλάδος των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων», όπου συγκεντρώνεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων της Περιφέρειας (25,8%). Η συμβολή του 
κλάδου στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου της Περιφέρειας ανέρχεται σε 
19,9%, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο σε σχέση με όλες τις Περιφέρειες της 
χώρας και αναδεικνύει τον έντονο τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Μικρή, συγκριτικά με τις άλλες Περιφέρειες, είναι η συμμετοχή των κλάδων του 
«Εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων» και της «Βιομηχανίας 
τροφίμων και ποτών», ενώ σημαντική είναι η συμβολή του κλάδου των 
«Κατασκευών» όπου συγκεντρώνεται το 14,4% του συνόλου των επιχειρήσεων 
και ο οποίος συμβάλλει κατά 6,2% στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου της 
Περιφέρειας.  

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.58 έως 2.3.60 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(«Λιανικό εμπόριο», «Χονδρικό εμπόριο» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια»). 

Δεν παρατηρούνται σημαντικές τάσεις συγκέντρωσης στους τρεις υπό εξέταση 
κλάδους, αλλά μικρές διαφοροποιήσεις μπορούν να επισημανθούν εξετάζοντας 
ξεχωριστά τον καθένα κλάδο. Μικρότερη συγκέντρωση εντοπίζεται στο λιανικό 
εμπόριο όπου δεν υπάρχουν επιχειρήσεις σε μεγάλες τάξεις μεγέθους ενώ και το 
μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων (0,17%) που ανήκουν στην τάξη μεγέθους 5-50 
εκατ. € δεν πραγματοποιούν τζίρο ανώτερο του 10% του συνολικού. Συνολικά, 
και με δεδομένη την πληθώρα των επιχειρήσεων στον κλάδο, καθώς και το 
χαμηλό μέσο τζίρο αυτών (166.946 €), παρατηρείται μια διάχυση του τζίρου στις 
μικρές τάξεις μεγέθους. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι μεταξύ 2002 και 2006 
παρατηρείται μια τάση ενίσχυσης της συγκέντρωσης, που αποτυπώνεται στην 
αύξηση του ποσοστού τζίρου στις μεσαίες τάξεις μεγέθους (0,5-1,5 και 1,5-5 
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εκατ. €), ενώ αντίθετα στις μεγαλύτερες των 5-15 και 15-50 εκατ. € παρατηρείται 
μείωση του ποσοστού.  

Σε ότι αφορά το χονδρικό εμπόριο, ένδειξη υψηλής συγκέντρωσης αποτελεί η 
ύπαρξη τεσσάρων επιχειρήσεων (0,21%) με τζίρο άνω των 15 εκατ. €, που 
πραγματοποιούν σχεδόν το 30% του συνολικού τζίρου του κλάδου, ενώ αν 
προσμετρηθεί και η τάξη μεγέθους 5-15 εκατ. € προκύπτει ότι το 42% του τζίρου 
προέρχεται από το 1,2% των επιχειρήσεων του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, η 
φύση του κλάδου, ο υψηλός μέσος τζίρος των επιχειρήσεων (694.057 €) και η 
ύπαρξη πολλών επιχειρήσεων (22%) στις μεσαίες τάξεις μεγέθους 0,5-5 εκατ. € 
με υψηλό μερίδιο (46,2%) επί του συνολικού τζίρου αμβλύνουν τις εντυπώσεις 
σχετικά με την έκταση της συγκέντρωσης στον κλάδο. Ωστόσο, πρέπει να 
τονιστεί ότι σε σχέση με το 2002 παρατηρείται μια ελαφρά μετατόπιση του 
μεριδίου του τζίρου από τις μικρές προς τις μεσαίες και μεγαλύτερες τάξεις 
μεγέθους. 

Τέλος, ο κλάδος των ξενοδοχείων και εστιατορίων που συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, χαρακτηρίζεται από το μικρό 
μέγεθος των επιχειρήσεων και την απουσία επιχειρήσεων στις πιο μεγάλες τάξεις 
μεγέθους (50+). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σχεδόν το 95% των επιχειρήσεων 
πραγματοποιούν τζίρο χαμηλότερο των 0,3 εκατ. €, ενώ η συμμετοχή τους επί 
του συνολικού τζίρου του κλάδου ανέρχεται στο 38%. Παράλληλα, 
καταγράφονται λίγες συγκριτικά επιχειρήσεις στις μεσαίες τάξεις μεγέθους με 
σημαντική, όμως, συμβολή επί του συνολικού τζίρου του κλάδου χωρίς όμως το 
γεγονός αυτό να θεωρείται ισχυρή ένδειξη συγκέντρωσης. 

 

Πίνακας 2.3.58: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 6.443 6.593 76,8% 74,5% 289,16 293,19 24,1% 19,8% 

0,15-0,3 1.073 1.125 12,8% 12,7% 227,27 241,90 18,9% 16,4% 
0,3-0,5 484 556 5,8% 6,3% 185,58 214,92 15,4% 14,5% 
0,5-1,5 323 481 3,9% 5,4% 248,17 377,88 20,6% 25,6% 
1,5-5 53 83 0,6% 0,9% 133,67 207,89 11,1% 14,1% 
5-15 9 13 0,1% 0,1% 79,65 102,50 6,6% 6,9% 

15-50 2 2 0,02% 0,02% 38,57 39,69 3,2% 2,7% 
50-100  - -  - - - -  - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 8.387 8.853 100% 100% 1.202,06 1.477,98 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.59: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.021 1.077 56,8% 55,6% 40,99 41,47 4,1% 3,1% 

0,15-0,3 226 247 12,6% 12,8% 50,14 53,89 5,0% 4,0% 
0,3-0,5 169 166 9,4% 8,6% 67,06 65,58 6,7% 4,9% 
0,5-1,5 256 278 14,2% 14,4% 226,52 235,35 22,5% 17,5% 
1,5-5 106 146 5,9% 7,5% 260,95 385,89 25,9% 28,7% 
5-15 17 19 0,9% 1,0% 134,12 160,73 13,3% 12,0% 

15-50 3 2 0,2% 0,1% 
50-100 0 1 0,0% 0,1% 
100+ 1 1 0,1% 0,1% 

226,08 401,49 22,5% 29,9% 

Σύνολο 1.799 1.937 100% 100% 1.005,87 1.344,39 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.60: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.976 8.886 89,5% 87,6% 299,17 299,13 32,9% 25,8% 

0,15-0,3 630 719 6,3% 7,1% 130,03 147,56 14,3% 12,7% 
0,3-0,5 196 242 2,0% 2,4% 73,97 92,51 8,1% 8,0% 
0,5-1,5 157 195 1,6% 1,9% 122,39 155,05 13,5% 13,4% 
1,5-5 62 88 0,6% 0,9% 172,63 244,49 19,0% 21,1% 
5-15 8 15 0,1% 0,1% 61,96 115,80 6,8% 10,0% 

15-50 3 4 0,03% 0,04% 49,30 102,84 5,4% 8,9% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 10.032 10.149 100% 100% 909,46 1.157,38 100% 100% 
 

Β.2.3.13   Κρήτη 
 

Παρουσίαση της Περιφέρειας και προσδιορισμός των κυριότερων κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας  
 

Η Περιφέρεια της Κρήτης Αιγαίου αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο 
πληθυσμός της ανέρχονταν σε 594.368 κατοίκους. Το επιχειρηματικό δυναμικό 
της Περιφέρειας αριθμούσε το 2006 συνολικά 55.724 επιχειρήσεις (6% του 
συνόλου χώρας). 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.3.61 προκύπτει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια αυξήθηκε μεταξύ 2002 και 2006 κατά 9%, ενώ παράλληλα 
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αυξήθηκε και ο τζίρος αυτών κατά 33%. Μικρή αύξηση παρατηρείται και σε 
σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη στο σύνολο της επικράτειας. 

 

Πίνακας 2.3.61: Συνολικός αριθμός και τζίρος (σε εκατ. €) των 
επιχειρήσεων της Κρήτης για το 2002 και 2006 και ποσοστό επί του 
συνόλου της χώρας  

  
Αριθμός 

Επιχειρήσεων  

% επί του 
συνόλου της 

χώρας 
Τζίρος 

% επί του 
συνόλου 
της χώρας 

2002 51.160 5,8% 7.735,12 3,2% 

2006 55.724 6,0% 10.315,74 3,3% 
 
Στον παρακάτω Πίνακα 2.3.62 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότεροι κλάδοι 
της Περιφέρειας με κριτήριο την ποσοστιαία κατανομή του τζίρου με βάση τα 
στοιχεία του 2006. 
 
Πίνακας 2.3.62: Αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος αυτών (σε εκατ. €) στους 10 
σημαντικότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Κρήτης για το 
2006  

ΣΤΑ
ΚΟΔ 

Κλάδοι Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

Τζίρος 
% επί του 

συνόλου της 
Περιφέρειας 

Αριθμός 
Επιχειρήσεων 

% επί του 
συνόλου της 
Περιφέρειας 

51 Χονδρικό εμπόριο 2.356,68 22,8% 3.683 6,6% 

52 
Λιανικό εμπόριο, 

επισκευή ειδών ατομικής 
και οικιακής χρήσης 

2.139,84 20,7% 12.081 21,7% 

55 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 

1.078,67 10,5% 9.263 16,6% 

50 

Εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων 

οχημάτων και 
μοτοσικλετών·  

807,99 7,8% 2.145 3,8% 

45 Κατασκευές 712,38 6,9% 8.378 15,0% 

15 
Βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών 
555,03 5,4% 1.444 2,6% 

61 Υδάτινες μεταφορές 478,71 4,6% 136 0,2% 

74 
Άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 
254,51 2,5% 5.012 9,0% 

60 
Χερσαίες μεταφορές. 
Μεταφορές μέσω 

αγωγών 
242,40 2,3% 1.357 2,4% 

63 
Βοηθητικές και συναφείς 

προς τις μεταφορές 
δραστηριότητες·  

216,49 2,1% 558 1,0% 

Σύνολο στους 10 κλάδους 8.842,70 85,7% 44.057 79,1% 
Σύνολο στην Περιφέρεια 10.315,74   55.724   



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 149 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, οι τρεις κλάδοι με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
συμμετοχή στο σύνολο του τζίρου όλων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας είναι 
οι ακόλουθοι: 
 

1. Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο 
αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΣΤΑΚΟΔ 51) 

2. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 52) 

3. Ξενοδοχεία και Εστιατόρια (ΣΤΑΚΟΔ 55) 

 

Σε αντίθεση με τις άλλες νησιωτικές Περιφέρειες όπου ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συμβολή επί του συνολικού τζίρου, στην 
περίπτωση της Κρήτης, το χονδρικό εμπόριο καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 
ποσοστό 22,8% επί του συνολικού τζίρου.  

 Στην κατάταξη ακολουθεί ο κλάδος του λιανικού εμπορίου με 20,7% επί του 
συνολικού τζίρου, ο οποίος προέρχεται από αντίστοιχο ψηλο ποσοστό 
επιχειρήσεων (21,7%), ενώ σημαντική είναι η συμβολή του κλάδου των 
«Κατασκευών», με το 15% του συνόλου των επιχειρήσεων να πραγματοποιεί 
τζίρο που αντιστοιχεί στο 6,9% του συνόλου.  

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο κλάδος των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων», η 
συμμετοχή του οποίου επί του συνολικού τζίρου ανέρχεται στο 10,5%, ενώ 
συγκεντρώνει το 16,6% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

 

Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικής  δραστηριότητας 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους  
 

Στους Πίνακες 2.3.63 έως 2.3.65 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός των 
επιχειρήσεων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών καθώς και η ποσοστιαία κατανομή αυτών για τα έτη 2002 και 2006 
στους τρεις σημαντικότερους κλάδους της Περιφέρειας Κρήτης («Χονδρικό 
εμπόριο», «Λιανικό εμπόριο» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια»). 

Σε αντίστοιχα επίπεδα με τις λοιπές νησιώτικες Περιφέρειες κινείται και η Κρήτη, 
τόσο όσον αφορά τους υπό εξέταση κλάδους, όσο και το βαθμό συγκέντρωσης 
αυτών. Υψηλότερο εμφανίζεται το επίπεδο συγκέντρωσης στον κλάδο του 
χονδρικού εμπορίου, όπου μολονότι δεν καταγράφονται επιχειρήσεις στις 
υψηλότερες τάξεις μεγέθους (50+ εκατ. €), εντούτοις στην αμέσως επόμενη τάξη 
μεγέθους (15-50 εκατ. €) το 0,5% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί το 19% του 
τζίρου του κλάδου. Το υψηλότερο ποσοστό του τζίρου συγκεντρώνεται στις 
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μεσαίες τάξεις μεγέθους (1,5-5 και 5-15 εκατ. €), ένδειξη που πιστώνεται 
περισσότερο στη φύση των επιχειρήσεων του κλάδου (μικρός αριθμός 
επιχειρήσεων, υψηλός μέσος τζίρος ανά επιχείρηση) και όχι σε έντονες τάσεις 
συγκέντρωσης.  

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος 
επιχειρήσεων, χαμηλό μέσο μέγεθος τζίρου και διασπορά του τζίρου στις μικρές 
και μεσαίες τάξεις μεγέθους. Ελαφρά ένδειξη συγκέντρωσης, ωστόσο, μοιάζει να 
αποτελεί το γεγονός ότι μόλις τρεις επιχειρήσεις (0,03%) πραγματοποιούν τζίρο 
που ανέρχεται στο 11% του συνολικού.  

Αντίστοιχη με το λιανικό εμπόριο εμφανίζεται η εικόνα και στον κλάδο των 
«Ξενοδοχείων και εστιατορίων» όπου κυριαρχούν οι μικρού μεγέθους 
επιχειρήσεις (το 89% ανήκει στην τάξη 0-0,15 εκατ. €), οι οποίες συμβάλλουν σε 
μικρό βαθμό (22,9%) στη διαμόρφωση του συνολικού τζίρου του κλάδου. 
Απουσιάζουν επιχειρήσεις σε μεγάλες τάξεις μεγέθους (50+ εκατ. €), ενώ τα 
σχετικά υψηλά ποσοστά τζίρου που καταγράφονται στις μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις από μικρό αριθμό επιχειρήσεων δεν μπορούν να λογιστούν ως 
ιδιαίτερη ένδειξη συγκέντρωσης.  

Σε σχέση με το 2002 δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στους τρεις υπό 
εξέταση κλάδους, με πιο ενδιαφέρουσα επισήμανση τη μείωση του ποσοστού 
των επιχειρήσεων και του τζίρου στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (15-50 εκατ. €) 
του κλάδου των «Ξενοδοχείων και εστιατορίων», γεγονός που μαρτυρά μια τάση 
αποκλιμάκωσης του βαθμού συγκέντρωσης στον εν λόγω κλάδο. 
 
Πίνακας 2.3.63: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 1.918 2.107 60,0% 57,2% 73,56 74,35 4,8% 3,2% 

0,15-0,3 400 494 12,5% 13,4% 86,21 108,56 5,7% 4,6% 
0,3-0,5 302 309 9,4% 8,4% 116,03 119,04 7,6% 5,1% 
0,5-1,5 367 463 11,5% 12,6% 324,42 395,66 21,4% 16,8% 
1,5-5 157 214 4,9% 5,8% 412,94 562,86 27,2% 23,9% 
5-15 49 76 1,5% 2,1% 406,95 649,00 26,8% 27,5% 

15-50 5 20 0,2% 0,5% 98,06 447,22 6,5% 19,0% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 3.198 3.683 100% 100% 1.518,16 2.356,68 100% 100% 
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Πίνακας 2.3.64: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
του λιανικού εμπορίου στην Περιφέρεια Κρήτης ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών 
για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.566 8.909 76,6% 73,7% 368,16 377,06 20,0% 17,6% 

0,15-0,3 1.480 1.641 13,2% 13,6% 314,26 353,06 17,0% 16,5% 
0,3-0,5 672 806 6,0% 6,7% 254,34 312,54 13,8% 14,6% 
0,5-1,5 369 608 3,3% 5,0% 288,72 463,89 15,7% 21,7% 
1,5-5 67 93 0,6% 0,8% 163,63 235,20 8,9% 11,0% 
5-15 22 21 0,2% 0,2% 174,73 162,97 9,5% 7,6% 

15-50 3  - 0,03%  - - - 
50-100 2 2 0,02% 0,02% 

279,89 15,2% 

100+ - 1 - 0,01% - 
235,11 

- 
11,0% 

Σύνολο 11.181 12.081 100% 100% 1.843,73 2.139,84 100% 100% 
 
Πίνακας 2.3.65: Κατανομή αριθμού και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) των επιχειρήσεων 
ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Περιφέρεια Κρήτης ανά τάξη μεγέθους κύκλου 
εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 

Aριθμός 
επιχειρήσεων  

% 
Kύκλος εργασιών (σε 

εκ. €) % Tάξεις 
μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 2002 2006 
0-0,15 7.989 8.236 90,4% 88,9% 228,89 246,62 25,5% 22,9% 

0,15-0,3 444 512 5,0% 5,5% 91,85 107,13 10,2% 9,9% 
0,3-0,5 177 207 2,0% 2,2% 67,86 79,71 7,6% 7,4% 
0,5-1,5 154 212 1,7% 2,3% 124,52 177,45 13,9% 16,5% 
1,5-5 56 74 0,6% 0,8% 155,90 201,61 17,4% 18,7% 
5-15 14 18 0,2% 0,2% 104,94 145,49 11,7% 13,5% 

15-50 5 4 0,1% 0,04% 122,19 120,66 13,6% 11,2% 
50-100  - -  - - - - - - 
100+ - - - - - - - - 

Σύνολο 8.839 9.263 100% 100% 896,14 1.078,67 100% 100% 
 
 
Β.2.4 Προσδιορισμός του βαθμού συγκέντρωσης της επιχειρηματικότητας σε 

πέντε επιλεγμένους κλάδους / υποκλαδους 
 

Πέραν των σημαντικότερων κλάδων σε επίπεδο συνόλου χώρας, όπως 
προσδιορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα, η ανάλυση του βαθμού 
συγκέντρωσης επεκτάθηκε και στους ακόλουθους πέντε επιλεγμένους κλάδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

 

• Τρόφιμα & ποτά (διψήφιος ΣΤΑΚΟΔ: 15) 

• Ηλεκτρολόγοι (τετραψήφιος ΣΤΑΚΟΔ: 45.31 «Τοποθέτηση ηλεκτρικών 
καλωδίων και εξοπλισμού») 
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• Υδραυλικοί (τετραψήφιος ΣΤΑΚΟΔ: 45.33 «Υδραυλικές εγκαταστάσεις») 

• Εστιατόρια (τετραψήφιος ΣΤΑΚΟΔ: 55.31 «Εστιατόρια») 

• Συνεργεία αυτοκινήτων (τετραψήφιος ΣΤΑΚΟΔ: 50.20 «Συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων») 

 

Και στην περίπτωση αυτή, βασικά εργαλεία για τον προσδιορισμό του βαθμού 
συγκέντρωσης αποτέλεσαν αφενός η μέθοδος παρατήρησης της ποσοστιαίας 
κατανομής του πληθυσμού των επιχειρήσεων και του τζίρου τους στις ακραίες 
τάξεις μεγέθους τζίρου, και αφετέρου ο υπολογισμός του δείκτη σταθμισμένων 
αποκλίσεων για όλες τις τάξεις μεγέθους τζίρου. Από την παράθεση των 
στοιχείων για τα δύο έτη αναφοράς (2002 και 2006), εξάγονται επίσης 
συμπεράσματα ως προς τη διαχρονική τάση συγκέντρωσης στους 
εξεταζόμενους κλάδους. 

Επισημαίνεται, ότι για τους πέντε αυτούς πρόσθετους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας δεν κατέστη δυνατό να υπολογιστεί ο δείκτης CR4, παρά μόνο 
για την περίπτωση του διψήφιου κλάδου ΣΤΑΚΟΔ της βιομηχανίας τροφίμων & 
ποτών, λόγω της μη διαθεσιμότητας στοιχείων της ICAP σε επίπεδο τετραψήφιου 
κωδικού ΣΤΑΚΟΔ. Για τον ίδιο κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών 
παρατίθενται επίσης τα βασικά μεγέθη ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης 
(επιχειρήσεις με < 10 απασχολούμενους και > 10 απασχολούμενους), όπως 
δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Β.2.4.1   Τρόφιμα & Ποτά 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος 2006 
(βλ. Πίνακες 2.4.1 και 2.4.2), στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών 
δραστηριοποιούνταν συνολικά 16.804 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν 
συνολικό τζίρο 12.577,26 εκατ. €. Ως προς το 2002, ο αριθμός των επιχειρήσεων 
αυξήθηκε κατά 3% και ο τζίρος κατά 12,2%, εμφανίζοντας υστέρηση σε σχέση 
με την αύξηση των αντίστοιχων μεγεθών στο σύνολο των επιχειρήσεων της 
χώρας (5,5% και 30,2% αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να μειωθεί και η ποσοστιαία 
συμμετοχή του κλάδου στο συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων  της χώρας (από 
1,9% σε 1,8%) και στον τζίρο αυτών (από 4,7% σε 4,0%). 

Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών διακρίνεται για το συγκριτικά 
μεσαίου επιπέδου βαθμό συγκέντρωσης και το ιδιαίτερα υψηλό μέσο μέγεθος 
ανά επιχείρηση σε όρους τζίρου (748.468 €). Αν και το 30% του συνολικού 
τζίρου στον κλάδο πραγματοποιήθηκε από το μόλις 0,1% των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων (με άνω των 100 εκατ. € τζίρο), ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
βιομηχανίας τροφίμων & ποτών αποτελεί επίσης η μεγάλη συγκέντρωση τζίρου 
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(51%) στο περιορισμένο ποσοστό 4,5% των επιχειρήσεων που εντάσσονται στις 
τάξεις μεγέθους από 1,5-100 εκατ. €. Επίσης, το 14,4% του τζίρου 
πραγματοποιήθηκε από το 25,7% των επιχειρήσεων που εντάσσεται στις τάξεις 
μεγέθους από 0,15-1,5 εκατ. €. Αντίθετα, στη μικρότερη τάξη μεγέθους 
συγκεντρώνεται μόλις το 4,8% του τζίρου που πραγματοποιήθηκε από το 69,5% 
των επιχειρήσεων. 

Η μεσαίας έντασης συγκέντρωση στον κλάδο, η οποία οφείλεται κυρίως στη 
διασπορά του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους, αποτυπώνεται και στον 
υπολογισμό του δείκτη σταθμισμένης απόκλισης, ο οποίος ανέρχεται σε 5,56. 
Έναντι του έτους 2002, ο δείκτης σημείωσε μια αποκλιμάκωση (από το επίπεδο 
του 6,28), που αντικατοπτρίζει τη συρρίκνωση του ποσοστού επί του συνολικού 
τζίρου στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (από 30,8% σε 29,8%), καθώς και στις 
αμέσως μικρότερες τάξεις (15-50 και 50-100 εκατ. €) από 29,1% σε 28%.  

 

Πίνακας 2.4.1: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) του κλάδου «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 15) ανά 
τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας)  

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 11.975 11.678 605,82 600,71 

0,15-0,3 1.935 2.259 402,05 474,26 
0,3-0,5 816 961 314,79 371,09 
0,5-1,5 893 1.115 748,76 953,96 
1,5-5 420 495 1.120,45 1.313,68 
5-15 156 186 1.308,99 1.595,05 

15-50 75 70 2.034,81 1.803,26 
50-100 18 24 1.219,45 1.721,51 
100+ 14 16 3.450,53 3.743,74 

ΣΥΝΟΛΟ 16.302 16.804 11.205,65 12.577,26 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.4.2: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών του κλάδου «Βιομηχανία τροφίμων και ποτών» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 15) 
ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο 
χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 73,5% 69,5% 5,4% 4,8% 

0,15-0,3 11,9% 13,4% 3,6% 3,8% 
0,3-0,5 5,0% 5,7% 2,8% 3,0% 
0,5-1,5 5,5% 6,6% 6,7% 7,6% 
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Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
1,5-5 2,6% 2,9% 10,0% 10,4% 
5-15 1,0% 1,1% 11,7% 12,7% 

15-50 0,5% 0,4% 18,2% 14,3% 
50-100 0,1% 0,1% 10,9% 13,7% 
100+ 0,1% 0,1% 30,8% 29,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται, ότι στην ανάλυση του βαθμού συγκέντρωσης 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου της 
βιομηχανίας τροφίμων & ποτών, καθώς αυτός παράγει μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων και διακρίνεται σε μια σειρά σημαντικών υποκλάδων (σε επίπεδο 
τετραψήφιων κωδικών ΣΤΑΚΟΔ) με διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
και επίπεδα συγκέντρωσης. Από άποψη συμβολής στα βασικά μεγέθη του 
κλάδου (αριθμός επιχειρήσεων και τζίρος) σημαντικότεροι υποκλάδοι είναι η 
«Αρτοποιία & παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής» (9.147 επιχειρήσεις με 
1.668,5 εκατ. € τζίρο), η «Γαλακτοκομία και τυροκομία» (739 επιχειρήσεις με 
1.638,8 εκατ. € τζίρο) και η «Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών» 
(506 επιχειρήσεις με 898,5 εκατ. € τζίρο). Σημαντική παρουσία σε όρους πλήθους 
επιχειρήσεων κατέχει και ο υποκλάδος «Ελαιοτριβεία» με 1.502 επιχειρήσεις σε 
όλή τη χώρα, με συγκριτικά πολύ μικρότερο τζίρο (262 εκατ. €). Αντίθετα, οι 
επιχειρήσεις παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών ανήλθαν το 2006 
σε μόλις 99, ωστόσο πραγματοποιούν συνολικά 1.026,9 εκατ. € τζίρο. 
Αθροιστικά, στους πέντε αυτούς υποκλάδους δραστηριοποιείται το 71,4% των 
επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούν το 43,7% του συνολικού τζίρου στη 
βιομηχανία τροφίμων & ποτών. 

Στον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε. έχουν καταχωρηθεί για το έτος 
2006 τα οικονομικά στοιχεία συνολικά 1.228 επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων 
& ποτών, οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 
10.607,5 εκατ. €. Στον Πίνακα 2.4.3 παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου με βάση τον κύκλο εργασιών. Για λόγους 
συγκρισιμότητας με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάταξη των 
επιχειρήσεων πραγματοποιείται βάσει των μεγεθών του έτους 2006. 
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Πίνακας 2.4.3: Κατάταξη 10 σημαντικότερων επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων & 
ποτών βάσει κύκλου εργασιών (σε εκατ. €, 2006) 

Κατάταξη Επωνυμία επιχείρησης 
Κύκλος 

Εργασιών 

Ποσοστό επί 
συνόλου του 

κλάδου 
1 Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. 625,4 5,9% 
2 VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. 466,5 4,4% 
3 Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 395,3 3,7% 
4 NESTLE Ελλάς Α.Ε. 345,1 3,3% 

5 
ΦΑΓΕ Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος 

Α.Ε. 
321,8 3,0% 

6 Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 304,7 2,9% 
7 ΕΛΑΪΣ – UNILEVER Α.Ε. 237,7 2,2% 
8 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 176,9 1,7% 
9 ΤΥΡΑΣ Α.Ε. 99,5 0,9% 

10 ΙΟΝ Α.Ε. 97,8 0,9% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 εταιριών 3.070,7 28,9% 

ΣΥΝΟΛΟ κλάδου τροφίμων & ποτών 10.607,5 100% 
Πηγή: Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός ICAP, έκδοση 2008. 
 

Από τα στοιχεία του Πίνακα προκύπτει, ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
του κλάδου (Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε., VIVARTIA 
Α.Β.Ε.Ε., Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., NESTLE Ελλάς Α.Ε.) πραγματοποίησαν το 
2006 κύκλο εργασιών 1.832,3 εκατ. € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,3% του 
συνολικού κύκλου εργασιών των 1.228 επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών που 
κατέγραψε η ICAP Α.Ε.  

Σύμφωνα με την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2006, η 
βιομηχανία τροφίμων – ποτών κατέχει κυρίαρχη θέση στην Ελληνική μεταποίηση 
και αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε σχεδόν όλα τα βασικά 
μεγέθη, όπως αριθμός επιχειρήσεων, πωλήσεις, προστιθέμενη αξία και 
απασχόληση, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.4.4106. Οι επιχειρήσεις του 
κλάδου υπερβαίνουν σε αριθμό το 17% του συνόλου των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων της χώρας και καλύπτουν επίσης το 21% των πωλήσεων (στη 2η 
θέση μετά τον κλάδο της διύλισης πετρελαίου), παράγουν το 22% της 
προστιθέμενης αξίας και απασχολούν το 21% των απασχολουμένων στο 
σύνολο του μεταποιητικού τομέα. 

Ο κλάδος κυριαρχείται από μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό μέχρι 10 άτομα). 
Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει το 95,5% των επιχειρήσεων του κλάδου και 

                                                 
106 Επισημαίνεται, ότι τα μεγέθη του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων – ποτών, αλλά και του 
κλάδου της μεταποίησης γενικότερα, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Ετήσια Βιομηχανική 
Έρευνα, διαφοροποιούνται σε σχέση με τα στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων και τον 
κύκλο εργασιών που δημοσιεύονται από το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. 
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απασχολεί σχεδόν το 40% των συνολικών εργαζομένων, ενώ πραγματοποιεί το 
26,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών.  

 

Πίνακας 2.4.4: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων, απασχολούμενων, ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας και κύκλου εργασιών του κλάδου «βιομηχανία τροφίμων & 
ποτών» ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (2006) 

 Κλάδος τροφίμων & ποτών Κλάδος μεταποίησης 

 
< 10 
άτομα 

% 
> 10 
άτομα 

% Σύνολο 
< 10 
άτομα 

> 10 
άτομα 

Σύνολο 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

15.116 95,5% 719 4,5% 15.835 90.106 3.641 93.747 

Σύνολο 
απασχολούμενων 

33.700 39,3% 52.090 60,7% 85.790 185.270 214.964 400.234 

Προστιθέμενη 
αξία (εκατ. €) 

1.007,2 24,2% 3.147,2 75,8% 4.154,4 5.937,6 12.739,9 18.677,5 

Κύκλος εργασιών  
(εκατ. €) 

2.560,4 26,2% 7.198,8 73,8% 9.759,2 11.481,0 34.837,9 46.318,9 

Πηγή: Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα έτους 2006, ΕΛΣΤΑΤ. 
 

 

Β.2.4.2    Ηλεκτρολόγοι 
 

Οι δραστηριότητες των ηλεκτρολόγων εντάσσονται στην κατηγορία 
«Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξοπλισμού» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.31), 
στις οποίες περιλαμβάνονται οι εργασίες εγκατάστασης σε κτίρια ή άλλα 
κατασκευαστικά κτίρια ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, 
καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης 
(περιλαμβανομένων και ηλεκτρικών συλλεκτών ηλεκτρικής ενέργειας), 
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, συστημάτων συναγερμού, κεραιών 
κ.α., καθώς και οι εργασίες επισκευής που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα 
αντικείμενα εργασίας. 

Ο κλάδος εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης, όπως προκύπτει 
τόσο από το δείκτη σταθμισμένης απόκλισης (2,08), όσο και από την κατανομή 
του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Ο κλάδος σχεδόν μονοπωλείται 
από τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 150.000 €) που 
καταλαμβάνουν το 92% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων στον κλάδο, 
και οι οποίες πραγματοποίησαν το 36% του συνολικού τζίρου. Χαρακτηριστική 
είναι επίσης η πλήρης απουσία μεγάλων επιχειρήσεων (με άνω των 50 εκατ. € 
ετήσιο τζίρο), ενώ παρατηρείται μια διασπορά του τζίρου στις μικρότερες τάξεις 
μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. € τζίρο, στις οποίες συγκεντρώνεται το 7,9% των 
επιχειρήσεων και το 54,1% του τζίρου. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ανήκουν στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 
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εκατ. €, όπου συγκεντρώνονται αθροιστικά μόλις 8 επιχειρήσεις (0,08%) και το 
10% του συνολικού τζίρου. 

Εντούτοις, ο κλάδος εμφανίζει μια τάση συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006, 
καθώς μειώθηκε αισθητά το μερίδιο του τζίρου που αποσπούν οι επιχειρήσεις 
της μικρότερης τάξης μεγέθους (από 41,5% σε 35,9%) και αυξήθηκε ο αριθμός 
των επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 εκατ. € (από 
0,01% σε 0,08%) και το ποσοστό του τζίρου που αυτές απέσπασαν (από 4% σε 
10%). Ενδεικτικό είναι και το γεγονός, ότι σε αυτές τις τάξεις μεγέθους 
συγκαταλέγονταν το 2002 μόλις μια επιχείρηση, ενώ το 2006 ο αριθμός αυξήθηκε 
σε οκτώ. 
 
Πίνακας 2.4.5: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) του κλάδου «Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξοπλισμού» 
(ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.31) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 
2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 8.396 9.762 203,43 266,57 

0,15-0,3 325 456 66,40 94,96 
0,3-0,5 111 185 41,70 71,30 
0,5-1,5 100 150 83,79 124,58 
1,5-5 32 44 76,06 110,30 
5-15  - 7 -  53,14 

15-50 1 1 19,01 20,97 
50-100  - -  -  -  
100+  - -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 8.965 10.605 490,39 741,82 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.4.6: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών του κλάδου «Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και 
εξοπλισμού» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.31) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα 
έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 93,7% 92,1% 41,5% 35,9% 

0,15-0,3 3,6% 4,3% 13,5% 12,8% 
0,3-0,5 1,2% 1,7% 8,5% 9,6% 
0,5-1,5 1,1% 1,4% 17,1% 16,8% 
1,5-5 0,4% 0,4% 15,5% 14,9% 
5-15 - 0,1% - 7,2% 

15-50 0,0% 0,0% 3,9% 2,8% 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 158 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
50-100  -  -  -  - 
100+  -  -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Β.2.4.3   Υδραυλικοί 
 

Οι δραστηριότητες των υδραυλικών εντάσσονται στην κατηγορία «Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.33), στις οποίες περιλαμβάνονται οι εργασίες 
εγκατάστασης σε κτίρια ή άλλες κατασκευές υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών 
υγιεινής, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, εξοπλισμού αεραγωγών θέρμανσης, 
εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, μη ηλεκτρικών συλλεκτών ηλιακής ενέργειας, 
συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) κ.α., καθώς και οι εργασίες επισκευής 
που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα αντικείμενα εργασίας. 

Και στην περίπτωση αυτού του κλάδου παρατηρείται ένα χαμηλό επίπεδο 
συγκέντρωσης (με το δείκτη σταθμισμένης απόκλισης να ανέρχεται σε 2,53), με 
όμοια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά όπως του κλάδου των ηλεκτρολόγων. 
Χαρακτηριστική είναι η πλήρης απουσία μεγάλων επιχειρήσεων (με άνω των 50 
εκατ. € ετήσιο τζίρο), ενώ οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο ανήκουν στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 εκατ. €, όπου 
συγκεντρώνονται αθροιστικά μόλις 5 επιχειρήσεις (0,05%) και το 9,3% του 
συνολικού τζίρου. 

Ποσοστό 94,4% καταλαμβάνουν οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις (με ετήσιο 
τζίρο μέχρι 150.000 €) που πραγματοποίησαν το 2006 το 40,3% του συνολικού 
τζίρου. Παράλληλα παρατηρείται μια διασπορά του τζίρου στις τάξεις μικρού 
μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. € τζίρο, στις οποίες συγκεντρώνεται το 5,6% των 
επιχειρήσεων και το 50,3% του τζίρου.  

Εντούτοις, ο κλάδος εμφανίζει μια τάση αποκλιμάκωσης του βαθμού 
συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006, καθώς μειώθηκε αισθητά το μερίδιο του 
τζίρου που αποσπούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 
15-50 εκατ. € (από 17,3% σε 9,3%), ενώ παρέμεινε σε περίπου ίδια επίπεδα το 
μερίδιο των μικρότερων επιχειρήσεων (από 40,9% μειώθηκε ελαφρά σε 40,3%) 
και αυξήθηκε ταυτόχρονα το ποσοστό τζίρου που απέσπασαν οι επιχειρήσεις 
στις τάξεις μεγέθους 0,15 έως 5 εκατ. € τζίρο (από 41,8% σε 50,3%). Ενδεικτικό 
είναι επίσης το γεγονός, ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μειώθηκαν και σε 
απόλυτο αριθμό (από έξι σε πέντε).  
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Πίνακας 2.4.7: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) του κλάδου «Υδραυλικές εγκαταστάσεις» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.33) ανά 
τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 7.545 10.094 154,53 243,07 

0,15-0,3 208 345 43,26 70,92 
0,3-0,5 59 104 22,58 39,48 
0,5-1,5 72 110 57,45 89,72 
1,5-5 14 40 34,30 103,03 
5-15 5 4 49,32 36,99 

15-50 1 1 16,01 19,56 
50-100  -  -  -  - 
100+  -  -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 7.904 10.698 377,45 602,77 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.4.8: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών του κλάδου «Υδραυλικές εγκαταστάσεις» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.33) ανά 
τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 95,5% 94,4% 40,9% 40,3% 

0,15-0,3 2,6% 3,2% 11,5% 11,8% 
0,3-0,5 0,7% 1,0% 6,0% 6,6% 
0,5-1,5 0,9% 1,0% 15,2% 14,9% 
1,5-5 0,2% 0,4% 9,1% 17,1% 
5-15 0,1% 0,0% 13,1% 6,1% 

15-50 0,0% 0,0% 4,2% 3,2% 
50-100  -  -  -  - 
100+  -  -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Β.2.4.4   Εστιατόρια 
 

Στον τετραψήφιο ΣΤΑΚΟΔ 55.31 «Εστιατόρια» εντάσσονται οι δραστηριότητες 
που αφορούν στην παροχή γευμάτων για άμεση (συνήθως επιτόπια) 
κατανάλωση, είτε πρόκειται για παραδοσιακά εστιατόρια, εστιατόρια 
αυτοεξυπηρέτησης (self-service) ή εστιατόρια πώλησης μερίδων φαγητού σε 
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πακέτα, είτε για μόνιμα ή προσωρινά εστιατόρια που πωλούν σουβλάκια, 
σάντουιτς και παρόμοια, με ή χωρίς καθίσματα. Καθοριστικό είναι το γεγονός 
της παροχής γευμάτων που είναι κατάλληλα για άμεση κατανάλωση, και όχι το 
είδος της εγκατάστασης που τα παρέχει.  

Ο κλάδος των εστιατορίων εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης 
μεταξύ όλων των κλάδων που εξετάζονται σε επίπεδο χώρας, το οποίο 
εκφράζεται τόσο από το δείκτη σταθμισμένης απόκλισης που ανέρχεται μόλις σε 
1,13, όσο και από το μεγάλο πλήθος των επιχειρήσεων, με μικρό μέσο μέγεθος σε 
όρους ετήσιου τζίρου (90.118 €), την πλήρη απουσία μεγάλων επιχειρήσεων με 
τζίρο άνω των 50 εκατ. €, και τη συγκέντρωση του 35,5% του συνολικού τζίρου 
στη μικρότερη τάξη μεγέθους όπου κατατάσσεται το 87% του συνολικού 
αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Οι τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απέσπασαν το 2006 μόλις το 2% του 
συνολικού τζίρου στον κλάδο, σημειώνοντας αύξηση του μεριδίου τους έναντι 
του 2002 (1,2%). Παράλληλα, αποδυναμώθηκε το μερίδιο που αποσπούν οι 
επιχειρήσεις στη μικρότερη τάξη μεγέθους (από 42% σε 35,5%), με ταυτόχρονη 
μείωση όμως και του ποσοστού επί του αριθμού των επιχειρήσεων από 89,6% σε 
87%). Σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου τζίρου των επιχειρήσεων στις 
τάξεις μεγέθους από 0,15 έως 15 εκατ. € (από 57% σε 62,4%), η εξέλιξη αυτή 
σηματοδοτεί μια τάση συγκέντρωσης στον κλάδο των εστιατορίων προς 
μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρήσεων.   

 

Πίνακας 2.4.9: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε 
εκατ. €) του κλάδου «Εστιατόρια» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 55.31) ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 34.326 37.288 1.228,73 1.370,37 

0,15-0,3 2.438 3.316 500,28 687,10 
0,3-0,5 781 1.115 295,77 426,45 
0,5-1,5 654 966 524,23 770,03 
1,5-5 111 156 251,26 354,45 
5-15 13 22 99,84 175,46 

15-50 2 3 35,66 79,12 
50-100  -  - -  -  
100+  -  -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 38.325 42.866 2.935,77 3.862,97 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 2.4.10: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών του κλάδου «Εστιατόρια» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 55.31) ανά τάξη μεγέθους 
κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 89,6% 87,0% 41,9% 35,5% 

0,15-0,3 6,4% 7,7% 17,0% 17,8% 
0,3-0,5 2,0% 2,6% 10,1% 11,0% 
0,5-1,5 1,7% 2,3% 17,9% 19,9% 
1,5-5 0,3% 0,4% 8,6% 9,2% 
5-15 0,0% 0,1% 3,4% 4,5% 

15-50 0,0% 0,0% 1,2% 2,0% 
50-100  -  -  - -  
100+ -   -  -  - 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 

Β.2.4.5   Συνεργεία Αυτοκίνητων 
 
Στην κατηγορία των επιχειρήσεων συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων 
οχημάτων (ΣΤΑΚΟΔ-03: 50.20) περιλαμβάνονται οι μηχανικές και ηλεκτρικές 
επισκευές, η τοποθέτηση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, οι εργασίες 
συντήρησης (service), η επισκευή του αμαξώματος και εξαρτημάτων, το πλύσιμο 
/ στίλβωση, η βαφή, η επισκευή παρμπρίζ και παραθύρων, η επισκευή 
καθισμάτων, η επισκευή, εφαρμογή ή αντικατάσταση ελαστικών και 
αεροθαλάμων (βουλκανιζατέρ), η ρυμούλκηση και η οδική βοήθεια. Δεν 
συμπεριλαμβάνεται το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων 
οχημάτων, καθώς και το εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών που 
εντάσσονται στους κωδικούς 50.30 και 50.40 αντίστοιχα. 

Ο κλάδος της συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων εμφανίζει 
χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης, με τη τιμή του δείκτη σταθμισμένης απόκλισης 
να ανέρχεται μόλις σε 1,46 για το έτος 2006. Χαρακτηριστική είναι η πλήρης 
απουσία μεγάλων επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. €, ενώ στη 
μικρότερη τάξη μεγέθους εντάσσεται το 91,4% των επιχειρήσεων που 
πραγματοποίησαν το 36,7% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Οι 12 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις απέσπασαν το 8,5% του συνολικού τζίρου. 
Επισημαίνεται, ότι μόλις μια επιχείρηση εμφανίζει τζίρο μεγαλύτερο των 15 εκατ. 
€. 

Έναντι του 2002, διαπιστώνεται μια τάση αποκλιμάκωσης της συγκέντρωσης 
του τζίρου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με το δείκτη σταθμισμένης απόκλισης 
να μειώνεται από 2,20 σε 1,46, καθώς αυξάνεται μεν το ποσοστό τζίρου που 
αποσπούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους 5-50 εκατ. € (από 
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5,7% σε 8,5%), ταυτόχρονα αυξάνεται όμως σε μεγαλύτερη αναλογία το 
ποσοστό τους επί του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (από 0,04% σε 
0,07%), μειώνοντας το μέσο μέγεθός τους σε όρους ετήσιο τζίρου (από 10,1 σε 
8,9 εκατ. €). Σε απόλυτο αριθμό, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπερδιπλασιάζονται 
από 5 σε 12, αποσπώντας μικρότερα μερίδια τζίρου κατά μέσο όρο. Αντίθετα, 
αυξάνει το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων στη μικρότερη τάξη μεγέθους (από 
26.426 € σε 29.777 €). 
 
Πίνακας 2.4.11: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών (σε εκατ. €) 
του κλάδου «Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 50.20) 
ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 14.517 15.580 383,62 463,92 

0,15-0,3 601 796 125,12 166,17 
0,3-0,5 203 309 78,69 117,98 
0,5-1,5 183 276 147,85 230,86 
1,5-5 36 73 98,54 177,11 
5-15 4 11 31,32 75,50 

15-50 1 1 19,32 31,36 
50-100  - - - - 
100+ - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 15.545 17.046 884,45 1.262,90 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
 
Πίνακας 2.4.12: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου 
εργασιών του κλάδου «Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων» 
(ΣΤΑΚΟΔ-03: 50.20) ανά τάξη μεγέθους κύκλου εργασιών για τα έτη 2002 και 
2006 (σύνολο χώρας) 

Αριθμός επιχειρήσεων Κύκλος εργασιών 
Τάξεις μεγέθους 

2002 2006 2002 2006 
0-0,15 93,4% 91,4% 43,4% 36,7% 

0,15-0,3 3,9% 4,7% 14,1% 13,2% 
0,3-0,5 1,3% 1,8% 8,9% 9,3% 
0,5-1,5 1,2% 1,6% 16,7% 18,3% 
1,5-5 0,2% 0,4% 11,1% 14,0% 
5-15 0,03% 0,06% 3,5% 6,0% 

15-50 0,01% 0,01% 2,2% 2,5% 
50-100  - - - - 
100+ - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνεισφορά κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για τα έτη 2000, 2002, 2006 και 
2009 στο σύνολο της χώρας (σε εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΙ  2000 % 2002 % 2006* % 2009* % 

01 Γεωργία, κτηνοτροφία. 7.281 6,05% 7.534 5,42% 6.263 3,39% 5.949 2,86% 
02 Δασοκομία, υλοτομία. 63 0,05% 48 0,03% 54 0,03% 65 0,03% 
05 Αλιεία. 589 0,49% 602 0,43% 679 0,37% 608 0,29% 
10 Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης. 286 0,24% 356 0,26% 398 0,22% 472 0,23% 
11 Άντληση αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου. 36 0,03% 21 0,01% 17 0,01% 15 0,01% 
12 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων. 73 0,06% 79 0,06% 60 0,03% 51 0,02% 
14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία. 287 0,24% 321 0,23% 335 0,18% 291 0,14% 
15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 3.209 2,67% 3.439 2,47% 4.715 2,55% 7.036 3,38% 
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού. 107 0,09% 157 0,11% 206 0,11% 318 0,15% 

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων. 723 0,60% 752 0,54% 551 0,30% 374 0,18% 

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών. 971 0,81% 998 0,72% 746 0,40% 1.506 0,72% 
19 Είδη δέρματος, ταξιδιού, υποδημάτων. 134 0,11% 168 0,12% 178 0,10% 156 0,08% 
20 Βιομηχανία ξύλου (εκτός των επίπλων). 354 0,29% 193 0,14% 350 0,19% 308 0,15% 
21 Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων του. 367 0,30% 325 0,23% 330 0,18% 359 0,17% 
22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου, εικόνας. 576 0,48% 856 0,61% 889 0,48% 1.268 0,61% 
23 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 894 0,74% 644 0,46% 1.178 0,64% 1.597 0,77% 
24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 902 0,75% 1.042 0,75% 1.047 0,57% 1.238 0,59% 
25 Προϊόντα από ελαστικό, πλαστικά. 441 0,37% 592 0,43% 707 0,38% 699 0,34% 
26 Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών. 1.119 0,93% 1.229 0,88% 1.379 0,75% 1.116 0,54% 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 164 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνεισφορά κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για τα έτη 2000, 2002, 2006 και 
2009 στο σύνολο της χώρας (σε εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΙ  2000 % 2002 % 2006* % 2009* % 

27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 739 0,61% 537 0,39% 777 0,42% 1.079 0,52% 
28 Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα). 577 0,48% 744 0,54% 1.712 0,93% 1.391 0,67% 
29 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού. 475 0,39% 569 0,41% 788 0,43% 546 0,26% 
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ. 8 0,01% 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 
31 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές. 227 0,19% 255 0,18% 457 0,25% 383 0,18% 

32 Συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών. 261 0,22% 451 0,32% 227 0,12% 155 0,07% 

33 Ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας, οπτικά. 28 0,02% 111 0,08% 178 0,10% 100 0,05% 
34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων. 107 0,09% 89 0,06% 95 0,05% 143 0,07% 
35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. 420 0,35% 550 0,40% 614 0,33% 627 0,30% 
36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες. 750 0,62% 503 0,36% 679 0,37% 946 0,45% 
37 Ανακύκλωση. 5 0,00% 4 0,00% 22 0,01% 44 0,02% 
40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου. 2.336 1,94% 2.908 2,09% 3.792 2,05% 4.228 2,03% 
41 Συλλογή, καθαρισμός, διανομή νερού. 344 0,29% 640 0,46% 1.020 0,55% 1.332 0,64% 
45 Κατασκευές. 8.470 7,04% 8.577 6,17% 12.910 6,98% 9.533 4,58% 

50 Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων 3.199 2,66% 3.720 2,67% 5.042 2,73% 5.258 2,53% 

51 Χονδρικό εμπόριο  8.827 7,33% 11.820 8,50% 14.783 7,99% 17.101 8,21% 
52 Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών. 5.789 4,81% 7.559 5,43% 11.914 6,44% 11.927 5,73% 
55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 9.061 7,53% 10.075 7,24% 13.481 7,29% 15.111 7,26% 
60 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών. 1.605 1,33% 1.830 1,32% 2.168 1,17% 2.670 1,28% 
61 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών. 2.931 2,43% 2.778 2,00% 8.731 4,72% 8.422 4,04% 
62 Αεροπορικές μεταφορές. 547 0,45% 821 0,59% 810 0,44% 932 0,45% 
63 Βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες. 952 0,79% 893 0,64% 1.484 0,80% 1.619 0,78% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνεισφορά κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για τα έτη 2000, 2002, 2006 και 
2009 στο σύνολο της χώρας (σε εκ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

ΣΤΑΚΟΔ ΚΛΑΔΟΙ  2000 % 2002 % 2006* % 2009* % 

64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες. 3.354 2,79% 5.122 3,68% 5.662 3,06% 5.825 2,80% 
65 Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί. 5.326 4,42% 4.912 3,53% 7.938 4,29% 9.817 4,71% 
66 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 427 0,36% 435 0,31% 668 0,36% 1.294 0,62% 
67 Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 911 0,76% 471 0,34% 417 0,23% 426 0,20% 
70 Διαχείριση ακίνητης περιούσιας. 13.567 11,27% 15.586 11,20% 19.507 10,55% 23.082 11,09% 
71 Ενοικίαση μηχανημάτων, οικιακών συσκευών. 206 0,17% 363 0,26% 338 0,18% 540 0,26% 
72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες. 84 0,07% 625 0,45% 931 0,50% 1.217 0,58% 
73 Έρευνα και ανάπτυξη. 115 0,10% 162 0,12% 258 0,14% 383 0,18% 
74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 4.158 3,45% 5.022 3,61% 4.050 2,19% 5.190 2,49% 
75 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. 9.972 8,28% 11.995 8,62% 15.379 8,31% 19.984 9,60% 
80 Εκπαίδευση. 6.182 5,14% 7.378 5,30% 10.901 5,89% 14.444 6,94% 
85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 4.483 3,72% 5.002 3,60% 7.957 4,30% 8.200 3,94% 
90 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων. 443 0,37% 737 0,53% 827 0,45% 862 0,41% 
91 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 507 0,42% 734 0,53% 1.070 0,58% 1.290 0,62% 

92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες 2.023 1,68% 2.730 1,96% 2.876 1,55% 3.978 1,91% 

93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. 1.804 1,50% 2.084 1,50% 2.951 1,60% 2.820 1,35% 
95 Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό. 751 0,62% 963 0,69% 1.484 0,80% 1.899 0,91% 
  ΣΥΝΟΛΟ  120.383 100% 139.116 100% 184.982 100% 208.228 100% 

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ                
* προσωρινά 
στοιχεία                  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και τζίρου (σε εκ. ευρώ) ανά οικονομική δραστηριότητα για τα έτη 2002 και 2006  
στο σύνολο της χώρας 

2002 2006 
ΣΤΑΚΟΔ 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
% ΤΖΙΡΟΣ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% ΤΖΙΡΟΣ % 

01 Γεωργία, κτηνοτροφία. 17.171 1,95% 1.612,07 0,67% 21.348 2,30% 2.134,85 0,68% 
02 Δασοκομία, υλοτομία. 953 0,11% 43,57 0,02% 1.110 0,12% 60,56 0,02% 
05 Αλιεία. 1.598 0,18% 539,74 0,22% 1.577 0,17% 784,28 0,25% 
10 Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης. 18 0,00% 14,66 0,01% 17 0,00% 52,28 0,02% 

11 
Άντληση αργού πετρελαίου, φυσικού 

αερίου. 
36 0,00% 40,18 0,02% 35 0,00% 968,19 0,31% 

13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων. 53 0,01% 208,71 0,09% 39 0,00% 378,74 0,12% 
14 Λοιπά ορυχεία και λατομεία. 1.034 0,12% 493,72 0,20% 1.032 0,11% 504,65 0,16% 
15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 16.302 1,85% 11.205,65 4,65% 16.804 1,81% 12.577,26 4,00% 
16 Παραγωγή προϊόντων καπνού. 18 0,00% 1.658,73 0,69% 16 0,00% 1.156,27 0,37% 

17 
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

και προϊόντων. 
3.657 0,42% 2.082,81 0,86% 3.244 0,35% 1.633,33 0,52% 

18 Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών. 16.085 1,83% 3.059,50 1,27% 11.386 1,23% 2.718,65 0,86% 
19 Είδη δέρματος, ταξιδιού, υποδημάτων. 2.024 0,23% 441,63 0,18% 1.501 0,16% 398,14 0,13% 
20 Βιομηχανία ξύλου (εκτός των επίπλων). 6.915 0,79% 733,87 0,30% 6.067 0,65% 867,00 0,28% 
21 Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων του. 858 0,10% 1.141,38 0,47% 764 0,08% 1.194,69 0,38% 

22 
Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου, 

εικόνας. 
6.036 0,69% 2.479,50 1,03% 6.537 0,70% 3.320,06 1,06% 

23 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 108 0,01% 6.977,46 2,90% 86 0,01% 16.142,07 5,13% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και τζίρου (σε εκ. ευρώ) ανά οικονομική δραστηριότητα για τα έτη 2002 και 2006  
στο σύνολο της χώρας 

2002 2006 
ΣΤΑΚΟΔ 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
% ΤΖΙΡΟΣ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% ΤΖΙΡΟΣ % 

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 1.177 0,13% 5.016,49 2,08% 1.117 0,12% 6.629,20 2,11% 

25 Προϊόντα από ελαστικό, πλαστικά. 1.239 0,14% 1.147,72 0,48% 1.307 0,14% 1.628,79 0,52% 
26 Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών. 4.679 0,53% 3.320,08 1,38% 4.935 0,53% 4.296,36 1,37% 
27 Παραγωγή βασικών μετάλλων. 792 0,09% 2.265,46 0,94% 731 0,08% 3.801,61 1,21% 

28 Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα). 14.074 1,60% 3.374,02 1,40% 14.284 1,54% 4.721,76 1,50% 

29 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού. 4.991 0,57% 1.759,15 0,73% 5.501 0,59% 2.384,43 0,76% 
30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ. 169 0,02% 344,97 0,14% 256 0,03% 286,72 0,09% 
31 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές. 1.712 0,19% 2.177,05 0,90% 1.735 0,19% 2.092,21 0,67% 

32 
Συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, 

επικοινωνιών. 
526 0,06% 250,20 0,10% 582 0,06% 511,04 0,16% 

33 Ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας, οπτικά. 672 0,08% 285,84 0,12% 733 0,08% 447,86 0,14% 

34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων. 410 0,05% 690,14 0,29% 388 0,04% 706,49 0,22% 

35 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. 1.227 0,14% 964,29 0,40% 1.351 0,15% 958,98 0,31% 

36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες. 13.166 1,50% 1.802,93 0,75% 12.162 1,31% 2.143,13 0,68% 
37 Ανακύκλωση. 174 0,02% 55,46 0,02% 258 0,03% 275,69 0,09% 

40 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 

αερίου. 
614 0,07% 7.236,25 3,00% 1.050 0,11% 6.922,72 2,20% 

41 Συλλογή, καθαρισμός, διανομή νερού. 514 0,06% 510,39 0,21% 601 0,06% 746,74 0,24% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και τζίρου (σε εκ. ευρώ) ανά οικονομική δραστηριότητα για τα έτη 2002 και 2006  
στο σύνολο της χώρας 

2002 2006 
ΣΤΑΚΟΔ 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
% ΤΖΙΡΟΣ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% ΤΖΙΡΟΣ % 

45 Κατασκευές. 98.926 11,25% 13.786,03 5,72% 115.944 12,50% 14.541,71 4,63% 

50 
Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις 

καυσίμων 
36.388 4,14% 14.929,40 6,20% 38.673 4,17% 21.241,32 6,76% 

51 Χονδρικό εμπόριο  74.577 8,48% 52.087,79 21,62% 77.141 8,31% 69.749,88 22,19% 

52 
Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών 

συσκευών. 
196.359 22,33% 32.740,60 13,59% 199.443 21,49% 40.608,35 12,92% 

55 Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 103.971 11,82% 8.053,86 3,34% 104.888 11,30% 10.005,15 3,18% 

60 
Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω 

αγωγών. 
30.836 3,51% 3.473,89 1,44% 29.805 3,21% 4.672,15 1,49% 

61 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών. 2.853 0,32% 1.366,96 0,57% 3.079 0,33% 1.784,72 0,57% 
62 Αεροπορικές μεταφορές. 108 0,01% 1.452,90 0,60% 106 0,01% 1.907,87 0,61% 
63 Βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες. 10.905 1,24% 3.448,14 1,43% 11.348 1,22% 4.670,72 1,49% 
64 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες. 2.257 0,26% 8.913,06 3,70% 3.717 0,40% 10.925,81 3,48% 
65 Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί. 373 0,04% 15.027,40 6,24% 447 0,05% 21.281,95 6,77% 
66 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία. 486 0,06% 37,72 0,02% 492 0,05% 60,47 0,02% 

67 
Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί. 
2.781 0,32% 573,24 0,24% 3.076 0,33% 873,88 0,28% 

70 Διαχείριση ακίνητης περιούσιας. 4.660 0,53% 368,48 0,15% 7.759 0,84% 880,04 0,28% 

71 
Ενοικίαση μηχανημάτων, οικιακών 

συσκευών. 
5.788 0,66% 928,71 0,39% 7.271 0,78% 1.421,96 0,45% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και τζίρου (σε εκ. ευρώ) ανά οικονομική δραστηριότητα για τα έτη 2002 και 2006  
στο σύνολο της χώρας 

2002 2006 
ΣΤΑΚΟΔ 

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
% ΤΖΙΡΟΣ % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

% ΤΖΙΡΟΣ % 

72 
Πληροφορική και συναφείς 

δραστηριότητες. 
5.051 0,57% 1.028,49 0,43% 8.699 0,94% 1.724,35 0,55% 

73 Έρευνα και ανάπτυξη. 2.763 0,31% 288,11 0,12% 4.223 0,46% 523,27 0,17% 
74 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 94.074 10,70% 8.567,85 3,56% 116.407 12,55% 11.115,03 3,54% 
75 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. 846 0,10% 649,81 0,27% 1.581 0,17% 607,84 0,19% 
80 Εκπαίδευση. 4.817 0,55% 314,67 0,13% 5.650 0,61% 419,99 0,13% 
85 Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 3.408 0,39% 677,22 0,28% 4.609 0,50% 1.009,06 0,32% 
90 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων. 777 0,09% 110,40 0,05% 1.029 0,11% 223,08 0,07% 
91 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 3.136 0,36% 776,45 0,32% 3.292 0,35% 1.009,20 0,32% 

92 
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές 

δραστηριότητες. 
17.192 1,96% 4.546,93 1,89% 20.208 2,18% 8.189,07 2,60% 

93 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. 21.709 2,47% 752,81 0,31% 24.354 2,62% 944,09 0,30% 

95 Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό. 43 0,00% 0,48 0,00% 25 0,00% 0,25 0,00% 

99 Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 17 0,00% 1,03 0,00% 11 0,00% 1,17 0,00% 
X Άγνωστος Κλάδος 35.274 4,01% 2.049,14 0,85% 16.039 1,73% 552,18 0,18% 
  ΣΥΝΟΛΟ  879.377 100% 240.885,19 100% 927.870 100% 314.389,29 100% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ              
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Γ.   ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΦΑΣΗΣ Γ:  
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ  

ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Γ.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αντικείμενο του Παραδοτέου Γ της μελέτης «Λειτουργίες του Ανταγωνισμού στο 
Πλαίσιο της Ελληνικής Αγοράς και Επιπτώσεις στη Λειτουργία και τη 
Βιωσιμότητα των Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί η διερεύνηση και αξιολόγηση 
των βασικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού πλαισίου της ανταγωνιστικής 
λειτουργίας της αγοράς ως προς τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των 
στοιχείων που προέκυψαν από την εκτεταμένη επεξεργασία των στατιστικών 
δεδομένων για τον βαθμό συγκέντρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στους κλάδους που εξετάστηκαν (Παραδοτέο Β), καθώς και η καταγραφή 
θέσεων και απόψεων των συλλογικών και θεσμικών φορέων για τα θέματα 
λειτουργίας του ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά. 

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων στο παρόν Παραδοτέο ως προς τη 
λειτουργία του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, πραγματοποιήθηκε κατ’ 
αρχάς η ερμηνευτική ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, των οποίων η 
συγκέντρωση και επεξεργασία προηγήθηκε στο Β’ Παραδοτέο της παρούσας 
μελέτης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία ανάλυσης του θεσμικού πλαισίου που 
πραγματοποιήθηκε στο Α’ Παραδοτέο, ενώ αντλήθηκαν συμπληρωματικά 
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία από πληθώρα δευτερογενών πηγών.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μια σειρά επιλεγμένων θεσμικών και 
κλαδικών / επαγγελματικών φορέων, με σκοπό τη διερεύνηση και καταγραφή 
των απόψεών τους για την υφισταμένη κατάσταση, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και τις προοπτικές που διαγράφονται 
στους εξεταζόμενους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την ομάδα έργου οι ακόλουθοι δεκαπέντε (15) 
φορείς ως αποδέκτες της έρευνας: 

 

1) Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑΝΤ) 

2) Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

3) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) 

4) Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) 

5) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) 

6) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) 

7) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) 

8) Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 

9) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ΣΕΒ) 

10) Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΠΟΒΖΕ) 
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11) Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων 
(ΠΟΕΣΕ) 

12) Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) 

13) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων 
(ΠΟΣΕΗ) 

14) Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος (ΟΒΥΕ) 

15) Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, 
Μοτοσικλετών και Μηχανημάτων (ΕΟΒΕΑΜΜ) 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κυρίως με τη διενέργεια προσωπικών 
συνεντεύξεων με τους εκπροσώπους των συλλογικών και θεσμικών φορέων, 
καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η 
πραγματοποίηση συνάντησης, με τη γραπτή συμπλήρωση ερωτηματολογίου (βλ. 
Πίνακα 1.1). Από τους παραπάνω φορείς, δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια 
συνέντευξης με εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την οποία 
διατυπώθηκαν επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα τοποθέτησης της 
ανεξάρτητης αρχής σε θέματα αξιολόγησης της λειτουργίας του ανταγωνισμού 
στην ελληνική αγορά. 

 
Πίνακας 1.1: Φορείς, μορφή και ημερομηνία διενέργειας των συνεντεύξεων και 
ονοματεπώνυμα εκπροσώπων που συμμετείχαν στην έρευνα 
Φορέας Μορφή συνέντευξης  Ημερομηνία Ονοματεπώνυμα  εκπροσώπων 

ΕΠΑΝΤ Μη 
πραγματοποιηθείσα 

- - 

ΕΛΣΤΑΤ Προσωπική 
συνέντευξη 

20.12.2010 Ιωάννης Τζουγάς (Γενικός 
Διευθυντής Διοίκησης & 
Οργάνωσης, Ιωάννης Μοσχάκης 
(Προϊστάμενος Δ/νσης 
Οργάνωσης, Μεθοδολογίας & 
Διεθνών Σχέσεων, Θεναώ 
Τυφοξύλου (Προϊστάμενη 
Τμήματος Μητρώων και 
Ταξινομήσεων) 

ΓΓΒ Προσωπική 
συνέντευξη 

07.02.2011 Γιάννης Τσαγκρής (Διευθυντής 
Δ/νσης Μικρών & Μεσαίων 
Επιχειρήσεων) 

ΓΓΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

28.01.2011 Στέφανος Κομνηνός (Γ.Γ. 
Εμπορίου), Έφη Ιωάννου, 
Μαριλένα Σαμαρτζίδη, Μάρθα 
Καβαθά 

ΒΕΑ Προσωπική 
συνέντευξη 

14.01.2011 Γ. Καλογερόπουλος  
(Senior Consultant ΒΕΑ) 
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Φορέας Μορφή συνέντευξης  Ημερομηνία Ονοματεπώνυμα  εκπροσώπων 
ΒΕΠ Αποστολή 

συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου 

15.02.2010 Ασημίνα Γιαννουσιάδου  
(Β’ Αντιπρόεδρος) 

ΒΕΘ Αποστολή 
συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου 

27.01.2011 Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
(Πρόεδρος), Κουκιόγλου – 
Ζωικίδου (Διευθύντρια) 

ΕΣΕΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

21.01.2011 Β. Αρανίτου  
(Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης) 

ΣΕΒ Προσωπική 
συνέντευξη 

2.02.2011 Λ. Κοντογιάννη & Μ. Σπυριδάκη 
(Διεύθυνση Δικτύου Κρατικών και 
Θεσμικών Φορέων) 

ΠΟΒΖΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

12.01.2011 
 

Κ. Νικολάτος  
(Μέλος Δ.Σ. της ΠΟΒΖΕ και 
Πρόεδρος του Σωματείου 
Ζαχαροπλαστών Αθηνών) 

ΠΟΕΣΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

22.12.2010 Γ. Καββαθάς  
(Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΣΕ) 

ΟΑΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

27.01.2011 Μ. Μούσιος  
(Πρόεδρος ΟΑΕ) 

ΠΟΣΕΗ Προσωπική 
συνέντευξη 

5.02.2011 Ε. Δάρρας  
(Πρόεδρος ΠΟΣΕΗ) 

ΟΒΥΕ Προσωπική 
συνέντευξη 

17.12.2010 Γ. Κωνσταντέλος  
(Πρόεδρος ΟΒΥΕ) 

ΕΟΒΕΑ
ΜΜ 

Προσωπική 
συνέντευξη 

3.02.2011 Βερδούλης  
(Γενικός Γραμματέας ΕΟΒΕΑΜΜ) 

 

Οι προσωπικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 
ερωτηματολογίων «ανοικτής» μορφής, τα οποία δομήθηκαν βάσει 
συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ως οδηγός για την υποβολή ερωτήσεων. Η 
συγκεκριμένη μορφή διενέργειας των συνεντεύξεων επιλέχθηκε ως η πλέον 
κατάλληλη για την επιδιωκόμενη συλλογή ποιοτικών στοιχείων και 
πληροφοριών από τους επιλεγμένους εκπροσώπους των συλλογικών και 
θεσμικών φορέων. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια (ένα γενικό για τους 
θεσμικούς φορείς και ένα κλαδικό για τους κλαδικούς / επαγγελματικούς 
φορείς), ενώ ειδικά για τη Ελληνική Στατιστική Αρχή χρησιμοποιήθηκε 
ξεχωριστό ερωτηματολόγιο που αφορούσε σε μεθοδολογικά θέματα 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων για το 
επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας. Στις συνεντεύξεις, οι εκπρόσωποι των 
φορέων συχνά παρέπεμπαν σε δευτερογενές υλικό (άρθρα, εκδόσεις, δελτία 
τύπου κ.α.), τα οποία διέθεσαν προς χρήση ως πηγές αναφοράς σε 
δημοσιευμένες θέσεις και απόψεις των φορέων. 
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Από τη διενέργεια της έρευνας προσδιορίστηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες 
που διαμορφώνουν το βαθμό έντασης του ανταγωνισμού και οι επιμέρους 
συνιστώσες τους. Μεταξύ των εξεταζόμενων θεμάτων αναφέρονται ενδεικτικά η 
ανταγωνιστικότητα, η διαχρονική τάση ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε αριθμό 
και σε μέγεθος, το περιβάλλον και οι συνθήκες λειτουργίας τους (συνθήκες και 
προοπτικές βιωσιμότητας), και το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
λειτουργία ειδικότερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και τις 
συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Τα παραπάνω εξετάστηκαν στους 
τέσσερις σημαντικότερους, καθώς και στους πέντε πρόσθετους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας που επιλέχθηκαν προς ανάλυση, με χρήση των 
ποσοτικών στοιχείων και τη χωρική ανάλυση που προέκυψαν από το 
προηγούμενο στάδιο της μελέτης, και σε συνδυασμό με ποιοτικά στοιχεία και 
δεδομένα από συμπληρωματικές πηγές (μελέτες & έρευνες, αρθρογραφία, 
επιχειρηματικοί οδηγοί κ.α.). 

Στα ακόλουθα κεφάλαια πραγματοποιείται η εξαγωγή συμπερασμάτων από την 
εκπόνηση των προηγηθέντων παραδοτέων της παρούσας μελέτης, με ειδική 
έμφαση στα αποτελέσματα από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων 
για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης στους εξεταζόμενους κλάδους, 
σε συνδυασμό με την παράθεση στα κείμενα των τοποθετήσεων που 
διατύπωσαν οι φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα. Επισημαίνεται, ότι όπου 
στο κείμενο παρατίθενται σχόλια εκπροσώπων των φορέων που συμμετείχαν 
στην έρευνα, γίνεται σχετική επισήμανση με αναφορά του φορέα εντός 
παρένθεσης. 

 
Γ.2   ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Γ.2.1    Θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού  
 
Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού είναι το σύνολο κανόνων 
που προσπαθεί να προστατεύσει τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις και 
περιορισμούς που του επιφέρουν πρακτικές επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να 
περιορίσουν την «οικονομική ευημερία». Βασική αρχή της ελεύθερης οικονομίας 
είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί την επιθυμητή 
κατάσταση στην αγορά, τον οποίο πολλές φορές οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
περιορίζουν με συμφωνίες ή με μονομερείς πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές των 
επιχειρήσεων μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές: α) συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων (συμπαιγνία), β) καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, 
γ) συγχωνεύσεις / εξαγορές επιχειρήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρεμβαίνει 
το θεσμικό πλαίσιο (δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού) απαγορεύοντας 
αυτές τις πρακτικές για να επαναφέρει συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η έννοια της προστασίας του ανταγωνισμού συνεπάγεται αφενός την ενίσχυση 
της «ευημερίας του καταναλωτή» (consumer welfare) μέσω της επίτευξης της 
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μείωσης τιμών, της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών και της 
διεύρυνσης των επιλογών, και αφετέρου τη διασφάλιση ίσων όρων λειτουργίας 
για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Από την προστασία του 
ανταγωνισμού προκύπτουν επίσης οφέλη για την εθνική οικονομία, καθώς η 
ανάπτυξη σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων προωθεί 
την οικονομική αποτελεσματικότητα, δημιουργεί έδαφος για καινοτομίες και 
ενισχύει την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. 

Το δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού στρέφεται αφενός κατά των 
συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων που μπορούν να νοθεύσουν τις συνθήκες 
ανταγωνισμού, π.χ. συμφωνώντας να πουλάνε στις ίδιες τιμές ή κατανέμοντας 
τους πελάτες μεταξύ τους, και αφετέρου κατά της κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά από επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά και 
δεν υπόκεινται στην πίεση του ανταγωνισμού. Κατά το ευρωπαϊκό και εθνικό 
δίκαιο ανταγωνισμού δεν απαγορεύεται να αποκτήσει μια επιχείρηση 
δεσπόζουσα θέση, η οποία πολλές φορές αποτελεί δείγμα υγιούς ανταγωνισμού 
και μπορεί να οφείλεται στην υπεροχή των προϊόντων ή την καλύτερη 
ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή. Αυτό που απαγορεύεται είναι η 
κατάχρησή της εις βάρος του ανταγωνισμού, των ανταγωνιστών και του 
καταναλωτή. Επίσης, απαγορεύεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην ίδια αγορά να συγχωνευθούν, όταν από τη συγχώνευση προκύπτει μια 
εταιρεία με δεσπόζουσα θέση. 

Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού διέπεται από 
το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού (Νόμος 146/1914, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει) και το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού (Νόμος 
703/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), για την προστασία του 
ανταγωνισμού από περιορισμούς που του επιβάλλουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, σε 
συνδυασμό με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. 

H εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού» 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας. Αντίθετα, η 
αρμοδιότητα εφαρμογής του Ν. 703/77 «περί ελέγχου των μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» ανήκει στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων 
επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και 
επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του Νόμου. Την 
πιο σοβαρή παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού αποτελούν οι συμπράξεις 
μεταξύ επιχειρήσεων με τη μορφή των «καρτέλ», οι οποίες υιοθετούν μια 
συμφωνία ή σειρά συμφωνιών ή εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο να 
περιορίσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται ότι «…βρίσκεται ακόμη σε πρωτόλεια φάση, σε σχέση με το 
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Ευρωπαϊκό» (ΓΓΒ), ενώ παρουσιάζει μια σειρά αδυναμιών, τόσο ως προς τον 
σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής, που 
αναφέρονται στην δυνατότητα αναγνώρισης πιθανών συμπράξεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, όσο και ως προς στην ποιότητα των αποφάσεων σε περίπτωση 
αναγνώρισης τους. Η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εφαρμογής 
επηρεάζεται από το θεσμικό και το γενικό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και από 
άλλους παράγοντες, όπως τους πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή της 
πολιτικής προστασίας του ανταγωνισμού και τις λειτουργικές δυνατότητες της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Η αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου προστασίας του ανταγωνισμού 
αξιολογείται βάσει ορισμένων κριτηρίων, όπως την αποτρεπτική 
αποτελεσματικότητα, με την οποία κρίνεται κατά πόσο το νομοθετικό πλαίσιο 
και οι ενέργειες της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από 
το να προβαίνουν σε απαγορευμένες συμπράξεις (καρτέλ), την αναγνωριστική 
αποτελεσματικότητα, με την οποία κρίνεται η δυνατότητα της Επιτροπής να 
παρακολουθεί και να ελέγχει την αγορά, και την αποτελεσματικότητα 
εφαρμογής, με την οποία κρίνονται η δυνατότητα της Επιτροπής να καταδικάσει 
απαγορευμένες συμπράξεις, η ποιότητα των αποφάσεων της Επιτροπής και η 
διαχειριστική αποτελεσματικότητα, δηλαδή κατά πόσο οι αποφάσεις της 
Επιτροπής λαμβάνονται με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό. Στη συνέχεια 
παρατίθενται συμπεράσματα από την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου που δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα107, σε συνδυασμό με 
τοποθετήσεις των φορέων που συμμετείχαν στην έρευνα της παρούσας μελέτης. 

Σχετικά με την αποτρεπτική αποτελεσματικότητα οι βασικοί παράγοντες που την 
επηρεάζουν είναι τα πρόστιμα και οι ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση 
καταδικαστικής απόφασης, καθώς και τα προγράμματα επιείκειας που 
εφαρμόζονται. Όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα, το ύψος των 
προστίμων που συνήθως επιβάλλονται αναφέρεται ως πολύ χαμηλό 
προκειμένου να μπορέσουν να δράσουν αποτρεπτικά. Παράλληλα, τα 
προγράμματα επιείκειας που δίνουν κίνητρο στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν 
σε ένα καρτέλ να βοηθήσουν την Επιτροπή να το διερευνήσει και να το 
καταδικάσει, ξεκίνησαν στην Ελλάδα μόλις το 2005. 

 Σχετικά με την αναγνωριστική αποτελεσματικότητα και την 
αποτελεσματικότητα εφαρμογής, οι βασικοί παράγοντες που τις επηρεάζουν 
είναι η ποσότητα και η ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού, οι υποδομές, ο 
προϋπολογισμός και η οργανωτική δομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτοί οι 
παράγοντες προσδιορίζουν τις δυνατότητες της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους 

                                                 
107 Βλ. άρθρο «Είναι η Αντιμετώπιση των Καρτέλ από την Πολιτική Ανταγωνισμού 
Αποτελεσματική;» του Γιάννη Κατσουλάκου, καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2005), στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ – 
ΤΑΣΕΙΣ «Η Οικονομία το 2009», έκδοση Ιούλιος 2009. 
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και να διεξάγει έρευνες αγοράς, τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα, την 
ποιότητα των αποφάσεων, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας 
οικονομετρικών αναλύσεων.  

Λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων της Επιτροπής να διεξάγει ελέγχους και 
έρευνες αγοράς, και δεδομένης της ανάγκης για μια δομική προσέγγιση της 
διερεύνησης των συμπράξεων (σε κλάδους με συγκεκριμένα δομικά και άλλα 
χαρακτηριστικά που τα ευνοούν), η αναγνωριστική αποτελεσματικότητα της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα κρίνεται ως περιορισμένη, με 
αποτέλεσμα τη μικρή πιθανότητα διερεύνησης επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
συμπράξεις. Η αδυναμία επαρκούς ελέγχου των συνθηκών ανταγωνισμού στην 
αγορά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και συνεπώς η ανάγκη ενίσχυσης και 
κατάλληλης στελέχωσής της, αναφέρθηκε από διάφορους φορείς που 
συμμετείχαν στην έρευνα (ΒΕΑ, ΓΓΒ). Ενδεικτική είναι επίσης η αναφορά περί 
αδυναμίας της Επιτροπής να επιληφθεί όλων των υποθέσεων, δίνοντας 
αναγκαστικά προτεραιότητα στην εξέταση ορισμένων υποθέσεων (ΓΓΕ). 

Προκειμένου να τεκμηριωθούν επαρκώς οι περιοριστικές επιπτώσεις στη 
λειτουργία του ανταγωνισμού από μια διαπιστωμένη σύμπραξη επιχειρήσεων 
απαιτείται η αξιόπιστη και αντικειμενική αποτύπωση («χαρτογράφηση») και 
οριοθέτηση της αγοράς (ΓΓΒ). Σε σημαντικό πρόβλημα αναδεικνύεται συνεπώς η 
δυνατότητα παρακολούθησης της αγοράς, με τον έλεγχο του ανταγωνισμού και 
του βαθμού συγκέντρωσης να περιορίζεται κυρίως στην παρακολούθηση των 
τιμών και της διαμόρφωσης του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών από τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, καθώς και την υποχρέωση υποβολής φακέλων 
γνωστοποίησης συγκεντρώσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού108. Η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφει αποκλειστικά τα μεγέθη του Ελληνικού 
επιχειρηματικού δυναμικού και δεν προβαίνει στην παρακολούθηση και 
ανάλυσή τους, προκειμένου να εντοπίσει μεταβολές των διαρθρωτικών 
χαρακτηριστικών και τάσεις συγκέντρωσης. 

Για τους λόγους αυτούς, κατά την ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισμού σε 
επιμέρους κλάδους, παρατηρείται και η προσφυγή σε κλαδικές μελέτες ιδιωτικών 
εταιριών (π.χ. της ICAP και της Nielsen), η εγκυρότητα των οποίων ωστόσο 
αμφισβητείται συχνά όταν χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση καταγγελιών ή 
την αντίκρουση καταγγελιών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Όσον αφορά στη διαχειριστική αποτελεσματικότητα παρατηρείται μεγάλη 
καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
γεγονός που ισχύει ωστόσο στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η εφαρμογή 

                                                 
108 Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
όταν το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, 
αντιπροσωπεύει στη εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής τουλάχιστο το 10% του 
συνολικού κύκλου εργασιών, ή όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
μετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται τουλάχιστο σε 15 εκατ. €. 
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του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του ανταγωνισμού στην ελληνική 
πραγματικότητα εκλαμβάνεται ως «αργή, γραφειοκρατική, πολύπλοκη και 
αναποτελεσματική» (ΒΕΘ), ενώ συντελεί στη συγκράτηση των μικρότερων 
επιχειρήσεων από την προσφυγή τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
προκειμένου να καταγγείλουν συμπεριφορές άλλων επιχειρήσεων που 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό (ΒΕΑ, ΓΓΒ), καθώς δεν μπορούν να επωμιστούν 
το κόστος (π.χ. για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης) και τον χρόνο που 
απαιτείται για την εξέταση των υποθέσεων από την Επιτροπή. Στο σημείο αυτό 
αναφέρθηκε επίσης από τους ίδιους φορείς η ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών 
συλλογικής προσφυγής επιχειρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
που καθιστά ωστόσο περισσότερο μια πρόκληση για τους κλαδικούς και 
επαγγελματικούς φορείς των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τους 
εκπροσώπους της ΓΓΕ, μέχρι σήμερα δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία εξέτασης 
υπόθεσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν καταγγελίας κάποιου 
συλλογικού φορέα. 

Επιπλέον, και η ποιότητα των αποφάσεων αξιολογείται ως χαμηλή, τόσο λόγω 
των περιορισμένων δυνατοτήτων εφαρμογής οικονομικών – οικονομετρικών 
αναλύσεων, όσο και λόγω της ύπαρξης αναφορών για πολιτικές παρεμβάσεις, 
προκειμένου η Επιτροπή Ανταγωνισμού να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις και 
να κινηθεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Η διασφάλιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητης 
αρχής, τόσο στο πλαίσιο του ως σήμερα ισχύοντος νομικού πλαισίου, όσο και 
του πρόσφατου νομοσχεδίου περί ανταγωνισμού, το οποίο τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2010, έχει αποτελέσει συχνό αντικείμενο 
αντιπαράθεσης σε πολιτικό, επιχειρηματικό και επιστημονικό επίπεδο. 

Πολλές από τις ρυθμίσεις του πρόσφατου νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού δέχτηκαν 
επικρίσεις, καθώς κρίθηκε ότι περιορίζουν την αμεροληψία και τον ρόλο της ως 
ανεξάρτητης αρχής, ενώ μετά και τις ενστάσεις που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού η κυβέρνηση προέβη σε σειρά αλλαγών σε επιμέρους 
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου109, π.χ. επί της διάταξης που αφορά τη σειρά 
προτεραιότητας με την οποία θα εξετάζονται οι υποθέσεις από την Επιτροπή. Το 
αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού, ενώ με 
την αλλαγή η αρμοδιότητα μεταφέρεται στην Επιτροπή, και μόνο μετά την 
παρέλευση τριμήνου και εφόσον δεν προχωρήσουν οι υποθέσεις θα μπορεί να 
παρεμβαίνει ο Υπουργός. Επίσης, τροποποιήθηκε η διάταξη που προέβλεπε το 
διορισμό του γενικού διευθυντή της Επιτροπής από τον Υπουργό, και επανήλθε η 
διάταξη για το διορισμού του από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. 

                                                 
109 Βλ. άρθρο «Τροποποιήσεις σε πέντε σημεία – Αλλαγές στο νομοσχέδιο για την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού μετά τις ενστάσεις της Ε.Ε.», εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 4.1.2011. 
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Ιδιαίτερα επικριτικός υπήρξε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
ο οποίος προτάσσει την «…ανάγκη θεσμικής περιχαράκωσης της ανεξαρτησίας 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού έναντι της εκτελεστικής εξουσίας…», τονίζοντας 
ότι οποιαδήποτε νέα παρέμβαση στο νομικό πλαίσιο του ανταγωνισμού στην 
χώρα οφείλει «…να προωθεί την αντικειμενικότητα, ευθυκρισία και 
αποτελεσματικότητα, να διασφαλίζει ανεξαρτησία και διαφάνεια στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και να υπακούει στις αρχές της λογοδοσίας. Το πλαίσιο 
νόμου πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της αρχής που είναι 
επιφορτισμένη με το έργο της εφαρμογής του, χωρίς να αφήνει περιθώριο 
παρεμβάσεων της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία μιας ανεξάρτητης 
αρχής. Πρέπει, επίσης, να προωθεί την επικέντρωσή της στην εφαρμογή του 
νόμου, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάθε πιθανότητα να εκφυλιστεί η λειτουργία 
της σε υποκατάστατο πρακτικών κρατικού παρεμβατισμού ή σε πολιτική 
ελέγχου τιμών».  

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ο ελεύθερος ανταγωνισμός πρέπει να αποτελεί το βασικό 
μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και κανόνα των συναλλαγών, οι δε κρατικές 
παρεμβάσεις που ενίοτε τείνουν να τον υποκαταστήσουν ή να τον νοθεύσουν 
οφείλουν να είναι εξαιρέσεις που να έχουν ως βάση το επαρκώς αιτιολογημένο 
γενικό συμφέρον. 

Η ανάγκη εξάλλου διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου – πλήρως 
εναρμονισμένου με την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού – και η 
ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αρμοδιότητες προκειμένου να 
λειτουργεί σε όφελος των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην χώρα 
διατυπώθηκε και από άλλους θεσμικούς φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα 
(ΓΓΒ, ΒΕΘ).  

Η συνολική αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του Ν. 703/77 
που δρομολογείται με το νέο νομοσχέδιο, όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 
έρευνας από την ΓΓΕ, στοχεύει πρωτίστως στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην 
Ελλάδα, και συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

 

• Αύξηση των υφιστάμενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του 
δικαίου περί ανταγωνισμού από επιχειρήσεις και εισαγωγή νέων (π.χ. με 
τη διεύρυνση του κύκλου των φυσικών προσώπων που είναι υπεύθυνα 
για την τήρηση των διατάξεων περί ανταγωνισμού), προκειμένου να 
διασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό αποτρεπτικό αποτέλεσμα.  

• Επέκταση του προγράμματος επιείκειας, πέρα από τις επιχειρήσεις, και σε 
φυσικά πρόσωπα. 

• Εισαγωγή συστήματος μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων για τον 
καθορισμό της σειράς με την οποία εξετάζονται οι διάφορες υποθέσεις, 
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προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και η προβλεψιμότητα εξέτασης των 
υποθέσεων. 

• Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης των λεγομένων «μικρών» 
συγκεντρώσεων (όταν οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν κύκλο εργασιών 
χαμηλότερο από το όριο που εισάγει ο Νόμος), διάταξη που αφενός 
συνιστά οριζόντιο ρυθμιστικό βάρος για τις επιχειρήσεις και διοικητικό 
βάρος για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφετέρου δεν έχει αποδώσει σε 
όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα εφαρμογής της. 

• Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης συμπράξεων του άρθρου 21 
του Ν. 703/77, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

• Διοικητική αναδιάρθρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη δημιουργία  
μικτών Διευθύνσεων Οικονομικής Ανάλυσης και Νομικής Τεκμηρίωσης, 
προκειμένου να αποκτήσει τη δυνατότητα σφαιρικής αντιμετώπισης των 
υποθέσεων και να επιτευχθεί η ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα 
των καταγγελιών. 

• Ενίσχυση των μέτρων έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη ρητή 
πρόβλεψη διενέργειας ερευνών σε κλάδους της οικονομίας και τύπους 
συμφωνιών, σε πλήρη εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (άρθρο 17 
του Κανονισμού 1/2003). 

 

Με την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου επιδιώκεται επίσης η βελτίωση της 
πρόσβασης των επιχειρήσεων προκειμένου να καταγγείλουν παραβάσεις του 
δικαίου περί ανταγωνισμού. Παράλληλα, επιδιώκεται μελλοντικά η εισαγωγή 
του δικαιώματος αποζημίωσης των θιγόμενων επιχειρήσεων και καταναλωτών 
από παραβατικές συμπεριφορές άλλων επιχειρήσεων (πέραν των διοικητικών 
προστίμων που επιβάλλονται σήμερα), σε προσαρμογή προς σχετική Οδηγία της 
Ε.Ε. που αναμένεται να εκδοθεί σύντομα. 

  

Γ.2.2   Αθέμιτες πρακτικές 
 
Με τον όρο «αθέμιτος ανταγωνισμός» χαρακτηρίζεται η επιχειρηματική 
συμπεριφορά που επιδιώκει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με πράξεις αντίθετες 
προς τα χρηστά ήθη, οι οποίες απαγορεύονται από το Νόμο 146/1914 «περί 
αθέμιτου ανταγωνισμού». Ο Νόμος θεωρεί, εκ των προτέρων, ως πράξεις 
αθέμιτου ανταγωνισμού την απομίμηση ή ιδιοποίηση ξένης εμπορικής 
επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος, τις αναληθείς δηλώσεις που 
παραπλανούν το κοινό (π.χ. χρήση παραπλανητικών ενδείξεων), τη δυσφήμηση 
ανταγωνιστών, ή προϊόντων τους, τις παραπλανητικές διαφημίσεις, τη 
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παραβίαση του εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου κ.ά. Οι παραβάτες των 
διατάξεων που αφορούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό αντιμετωπίζουν αστικές και 
ποινικές κυρώσεις. 

Η διενέργεια πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού αποτελεί πρακτική της σημερινής 
επιχειρηματικής πραγματικότητας, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης 
στο σύνθετο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον άσκησης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από την έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ των 
θεσμικών και κλαδικών / επαγγελματικών φορέων καταγράφηκαν οι ακόλουθες 
μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού (αναφέρονται με τυχαία σειρά): 

 

• το φαινόμενο του παρεμπορίου και της εισαγωγής λαθραίων προϊόντων 
χαμηλής ποιότητας που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες 
διαστάσεις με αποτέλεσμα να απειλεί την ομαλή λειτουργία της αγοράς 
και την βιωσιμότητα των νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων (ΒΕΑ, 
ΒΕΘ, ΕΣΕΕ), 

• η εφαρμογή «πρακτικών διακριτικής μεταχείρισης» από αλυσίδες λιανικής 
(σούπερ μάρκετ) για την τοποθέτηση προϊόντων συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων στα ράφια τους, με σκοπό τον αποκλεισμό ή περιορισμό 
των ανταγωνιστών (ΓΓΒ), 

• ο ασφυκτικός ή αθέμιτος έλεγχος των δικτύων διανομής ή των σημείων 
πώλησης ενός προϊόντος, όπως έχει καταγγελθεί στην περίπτωση της 
αγοράς ζύθου (ΓΓΒ), 

• οι τάσεις ανεξέλεγκτης χωροθέτησης μεγάλων εμπορικών κέντρων τύπου 
Mall εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, και κατά συνέπεια οι 
έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που αυτά ασκούν στη λειτουργία των 
μικρών εμπορικών επιχειρήσεων (ΒΕΑ, ΓΓΒ), 

• η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από μη αδειούχους (ΒΕΑ, 
ΟΒΥΕ, ΠΟΕΣΕ, ΠΟΣΕΗ), 

• η προσφορά προϊόντων / υπηρεσιών «κάτω του κόστους» (ΠΟΕΣΕ, 
ΟΒΥΕ), 

• η καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου εκπτώσεων & προσφορών 
(ΕΣΕΕ), 

• το φαινόμενο της φορο- & εισφοροδιαφυγής (ΒΕΑ, ΟΒΥΕ, ΠΟΕΣΕ), 

• οι πρακτικές επιχειρήσεων που περιορίζουν την δυνατότητα επιλογής 
προμηθευτών, π.χ. επιβάλλοντας συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα ή 
τύπους ανταλλακτικών (ΟΒΥΕ), 
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• οι παρεμβάσεις του κράτους, π.χ. διαμόρφωση τιμών, περιορισμοί στην 
εκμετάλλευση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις  
(ΣΕΒ). 

 

Γ.2.3   Βαθμός και τάσεις συγκέντρωσης στην Ελληνική οικονομία 
 
Μια αγορά χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη «αποτελεσματικού ανταγωνισμού» 
όταν μεταξύ των επιχειρήσεων υπάρχει τόσο έντονος συναγωνισμός, έτσι ώστε 
κάθε μια από αυτές να πρέπει να καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να πετύχει τα μέγιστα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα. Καμία 
από τις επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αυξήσει τις τιμές πολύ πιο πάνω από το 
κόστος παραγωγής, ενώ είναι αδύνατος ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών. 
Αντίθετα, όταν ο ανταγωνισμός είναι αναποτελεσματικός, τότε μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην αγορά κατέχοντας πολύ μεγαλύτερα 
μερίδια από ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ανταγωνισμός δεν είναι αμοιβαίος, καθώς οι κυρίαρχες επιχειρήσεις δεν 
υφίστανται σημαντικές πιέσεις, σε αντίθεση με τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι 
οποίες υπόκεινται σε σημαντικές πιέσεις και κίνδυνο αποκλεισμού από την 
αγορά110. 

Επομένως, για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε μια αγορά είναι 
απαραίτητες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ικανοποιητικός αριθμός 
επιχειρήσεων, προκειμένου να μην είναι εφικτή η σύναψη συμφωνιών μεταξύ 
τους, β) σχετική ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τα μερίδια που 
κατέχουν στην αγορά, και γ) ελευθερία εισόδου και εξόδου από την αγορά. 

Υπό το πρίσμα αυτό, όσο μικρότερος ο αριθμός των επιχειρήσεων σε μια αγορά, 
τόσο μεγαλύτερη η μεταξύ τους αλληλεξάρτηση, και όσο πιο μεγάλο το σχετικό 
μερίδιο αγοράς που συγκεντρώνεται σε ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, τόσο 
μειώνεται η ένταση του ανταγωνισμού. Μικρή ένταση ανταγωνισμού 
παραπέμπει σε συνθήκες μονοπωλιακής αγοράς, ενώ μεγάλη ένταση 
ανταγωνισμού σε συνθήκες λειτουργίας ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς δεν πρέπει 
να συγχέεται με την ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων που υφίστανται οι 
μικρότερες επιχειρήσεις από τις μεγαλύτερες, όταν διαμορφώνονται συνθήκες 
άνισου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ενός κλάδου ως αποτέλεσμα 
της συγκέντρωσης μεγάλου μεριδίου της αγοράς σε μικρό αριθμό μεγάλων 
(κυρίαρχων) επιχειρήσεων. Ωστόσο, ακόμα και οι επιχειρήσεις με σημαντικά 
μερίδια αγοράς, δεν κατέχουν απαραίτητα ισχύ στην αγορά, όταν, 
παραδείγματος χάρη, οι φραγμοί εισόδου στην αγορά αυτή είναι ιδιαίτερα 
χαμηλοί και η απειλή μιας τέτοιας εισόδου παρεμποδίζει την άσκηση ισχύος από 
τις κυρίαρχες επιχειρήσεις. 
                                                 
110 Βλ. «Σημειώσεις Οικονομικής των Επιχειρήσεων», Βαγγέλη Τζουβελέκα, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 2003. 
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Η μέτρηση της «έντασης ανταγωνισμού» είναι εξαιρετικά δύσκολη και έχει 
προβληματίσει θεωρητικούς και εμπειρικούς οικονομολόγους για πάρα πολλά 
χρόνια. Συνήθως εξετάζονται δύο βασικές παράμετροι προσδιορισμού της 
έντασης του ανταγωνισμού: ο «υπαρκτός ανταγωνισμός», ο οποίος γενικά 
αναφέρεται στα δομικά στοιχεία της αγοράς, όπως αυτά αντανακλώνται στα 
μερίδια των επιχειρήσεων και τον βαθμό συγκέντρωσης, καθώς και ο «δυνητικός 
ανταγωνισμός», η ένταση του οποίου προσδιορίζεται από τα εμπόδια εισόδου 
στην αγορά. Στην παρούσα μελέτη, δείκτης της έντασης του ανταγωνισμού 
αποτελεί ο βαθμός συγκέντρωσης, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του σχετικού 
μεγέθους των μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων σε όρους τζίρου που 
πραγματοποιούν, και ειδικότερα βάσει της κατανομής του συνολικού 
πληθυσμού των επιχειρήσεων στις τάξεις μεγέθους τζίρου, όπως δημοσιεύονται 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Με αυτή την έννοια, συγκέντρωση υπάρχει σε έναν κλάδο, όταν ένας μικρός 
αριθμός επιχειρήσεων πραγματοποιεί ένα συγκριτικά μεγάλο ποσοστό του 
συνολικού κύκλου εργασιών (μερίδιο αγοράς), σε σχέση με τους υπόλοιπους 
ανταγωνιστές τους. Η προσέγγιση αυτή ως κριτήριο προσδιορισμού της έντασης 
του ανταγωνισμού δεν μπορεί ωστόσο παρά να είναι ενδεικτική, καθώς 
απαιτείται να συνεξετάζονται συμπληρωματικοί παράγοντες, όπως η ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις και η συνολική 
διασπορά των μεριδίων αγοράς μεταξύ όλων των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Άλλο ένα πρόβλημα που προκύπτει έχει να κάνει με τον ακριβή ορισμό της 
αγοράς ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς οι περισσότεροι κλάδοι 
συμπεριλαμβάνουν πολλά ανομοιογενή προϊόντα / υπηρεσίες που δεν τελούν σε 
ανταγωνισμό μεταξύ τους, και συνεπώς ο βαθμός συγκέντρωσης που 
προσδιορίζεται για έναν κλάδο συνολικά δεν αποτυπώνει απαραίτητα τις 
πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού. Μια προσέγγιση που ακολουθείται για 
την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι συνήθως ο ορισμός μιας αγοράς 
ως μιας ομάδας επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα, τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως όμοια ή στενά υποκατάστατα, τόσο από τους 
παραγωγούς, όσο και από τους καταναλωτές. 

Ο βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά καθορίζεται επίσης από τις διαχρονικές 
μεταβολές του σχετικού μεγέθους των υφιστάμενων επιχειρήσεων και των 
μεριδίων αγοράς που αυτές αποσπούν. Εάν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
εμφανίζουν στην πορεία του χρόνου έναν υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης, τότε ο 
βαθμός συγκέντρωσης αυξάνει και η ένταση του ανταγωνισμού περιορίζεται εις 
βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων. Η διαχρονική ανάλυση της μεγέθυνσης 
των επιχειρήσεων μπορεί, επομένως, να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 
της τάσης συγκέντρωσης των επιχειρήσεων σε μια αγορά. Στην παρούσα μελέτη 
χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της 
ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη  2002 και 2006, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
διαχρονικές τάσεις συγκέντρωσης στην ελληνική οικονομία. 
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Επίσης, στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων, η διαδικασία εξέτασης 
του βαθμού συγκέντρωσης οφείλει να λάβει υπόψη της τις ιδιομορφίες που 
εμφανίζει η χώρα ως προς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού 
δυναμικού. Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων έντασης εργασίας, την εκτεταμένη 
επιχειρηματικότητα ανάγκης λόγω της έλλειψης εναλλακτικών δυνατοτήτων 
βιοπορισμού, καθώς και την λεγόμενη «ρηχή» επιχειρηματικότητα, με την έννοια 
του προσανατολισμού της σε μεγάλο βαθμό σε προϊόντα και υπηρεσίες που 
απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, η 
πολύχρονη έλλειψη σύνδεσης με όμορες αγορές της Ε.Ε., λόγω της γεωγραφικής 
θέσης της χώρας, σε συνδυασμό με τον νησιωτικό χώρο, που συνεπάγεται τη 
πολυδιάσπαση σε πολλές μικρές και σχετικά απομονωμένες τοπικές αγορές, 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν τις «χωρικές» 
ιδιαιτερότητες του ελληνικού επιχειρηματικού δυναμικού και διαφοροποιούν τις 
συνθήκες ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες χώρες.  

Όπως αναφέρθηκε στο Παραδοτέο Β της μελέτης, ποσοστό 97,1% των 
ελληνικών επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερο από εννέα εργαζόμενους, ενώ σε 
ποσοστό 93,8% απασχολούν λιγότερα από τέσσερα άτομα. Παράλληλα, το 
82.8% των επιχειρήσεων πραγματοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών χαμηλότερο των 
150.000 €. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο μεγάλος αυτός πληθυσμός των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων διαδραματίζει έναν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό 
ρόλο, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη συγκράτηση του 
κοινωνικού ιστού και στην τόνωση των τοπικών κοινωνιών.  

Το πολύ μικρό μέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελληνικών 
επιχειρήσεων συνδέεται ωστόσο πολύ συχνά με μια αδυναμία βιώσιμης 
δραστηριοποίησης των μικρών επιχειρήσεων στο σύγχρονο πολυσύνθετο και 
άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, καθώς δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν 
οικονομίες μεγάλης κλίμακας παραγωγής και να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
καινοτομικής ικανότητας και τεχνολογικής προσαρμογής που χαρακτηρίζουν 
ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες. 

Παράλληλα, ανεπαρκείς συνθήκες ανταγωνισμού προκύπτουν και σε σχέση με 
την άνιση χωρική συγκέντρωση του επιχειρηματικού δυναμικού στην Ελλάδα, με 
το 45,5% των επιχειρήσεων και το 75,4% του τζίρου να συγκεντρώνεται στην 
Αττική και στο Νομό Θεσσαλονίκης (ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία έτους 2006), σε 
αντιδιαστολή με το μικρό μέγεθος των υπόλοιπων τοπικών αγορών σε όρους 
πληθυσμού και όγκου πωλήσεων, αλλά και το μικρό μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες 
στη διείσδυση και επικυριαρχία μεγάλων επιχειρήσεων. 
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Πίνακας 2.3.1: Κατανομή αριθμού και τζίρου του συνόλου των ελληνικών  
επιχειρήσεων  ανά τάξη μεγέθους τζίρου (2006) 

Τάξη μεγέθους 
(σε εκατ. €) 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% 
Κύκλος εργασιών 

(σε εκατ. €) 
% 

0 - 0,15 767.866 82,8% 23.115 7,35% 

0,15 - 0,3 69.181 7,5% 14.732 4,69% 

0,3 - 0,5 33.336 3,6% 12.901 4,10% 

0,5 - 1,5 38.485 4,1% 31.707 10,09% 

1,5 - 5 13.465 1,5% 34.624 11,01% 

5-15 3.760 0,4% 31.001 9,86% 

15 - 50 1.267 0,1% 33.002 10,50% 

50 - 100 250 0,03% 17.346 5,52% 

100 + 260 0,03% 115.962 36,88% 

ΣΥΝΟΛΟ 927.870 100% 314.390 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ. 
 
Πίνακας 2.3.2: Κατανομή αριθμού και τζίρου του συνόλου των ελληνικών  
επιχειρήσεων  ανά τάξη μεγέθους τζίρου (2002) 

Τάξη μεγέθους 
(σε εκατ. €) 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

% 
Κύκλος εργασιών 

(σε εκατ. €) 
% 

0 - 0,15 743.817 84,58% 21.803 9,05% 

0,15 - 0,3 61.914 7,04% 13.077 5,43% 

0,3 - 0,5 28.854 3,28% 11.074 4,60% 

0,5 - 1,5 30.124 3,43% 24.825 10,31% 

1,5 - 5 10.399 1,18% 26.736 11,10% 

5-15 2.867 0,33% 23.877 9,91% 

15 - 50 1.003 0,11% 26.358 10,94% 

50 - 100 196 0,02% 13.529 5,62% 

100 + 203 0,02% 79.606 33,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 879.377 100% 240.885 100% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ. 
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Μεταξύ 2002 και 2006, ο πληθυσμός των ελληνικών επιχειρήσεων σημείωσε 
αύξηση κατά 5,5%, και κατά 15,1% έναντι του 2000. Εκτιμάται ότι η διόγκωση 
αυτή του επιχειρηματικού δυναμικού θα έχει σήμερα τουλάχιστον ανακοπεί ως 
απόρροια της τρέχουσας ύφεσης που πλήττει την ελληνική επιχειρηματικότητα. 
Σύμφωνα με τις ενδείξεις που καταγράφονται από τους συλλογικούς φορείς 
(ΒΕΑ, ΓΓΒ, ΕΣΕΕ, ΠΟΕΣΕ), αλλά και τις έρευνες που πραγματοποιούνται μεταξύ 
των επιχειρήσεων την τρέχουσα περίοδο, το φαινόμενο των «λουκέτων» έχει 
ενταθεί σημαντικά την τελευταία τριετία, ενώ ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός 
περί των 225.000 επιχειρήσεων αντιμετωπίζει κίνδυνο παύσης της λειτουργίας 
τους στο άμεσο μέλλον111. Εκπρόσωποι θεσμικών και συλλογικών φορέων (ΓΓΕ, 
ΠΟΕΣΕ) εξέφρασαν την άποψη, ότι το κλείσιμο πολλών μικρών επιχειρήσεων 
οφείλεται μερικώς και στο φαινόμενο μιας «υπεράριθμης» επιχειρηματικότητας 
που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 
την προηγούμενη δεκαετία, και ειδικά της πιστωτικής επέκτασης ως βασικού 
παράγοντα τροφοδότησης της καταναλωτικής ζήτησης. 

Φυσικό επακόλουθο του κλεισίματος μικρών επιχειρήσεων αποτελεί η αύξηση 
της συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις των συλλογικών και θεσμικών φορέων, οι τάσεις 
συγκέντρωσης εμφανίζονται πιο έντονες σε ορισμένους κλάδους, όπου 
δραστηριοποιούνται μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως π.χ. στην 
περίπτωση της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών (ΒΕΘ, ΓΓΒ, ΕΣΕΕ), με 
αποτέλεσμα την όξυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων εις βάρος των μικρότερων 
επιχειρήσεων και τη δημιουργία σε αρκετές περιπτώσεις συνθηκών αθέμιτου 
ανταγωνισμού, με έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις για τη λειτουργία και επιβίωσή 
τους (ΒΕΘ). 

Εντούτοις, ο ΣΕΒ δεν συνδέει τις τάσεις συγκέντρωσης που ενδεχομένως να 
παρατηρούνται σε κάποιους κλάδους με μορφές μη υγιούς ανταγωνισμού, και 
αναφέρει ενδεικτικά το παράδειγμα του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, όπου 
ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται σε συνθήκες έντονου 
ανταγωνισμού μεταξύ τους. 

Τα διαφορετικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά επιμέρους κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας, τα οποία υπόκεινται σε διαχρονικές μεταβολές, αποτελούν βασικό 
παράγοντα διαμόρφωσης του βαθμού συγκέντρωσης που ισχύει σε αυτούς. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου, όπου ο μεγάλος 
αριθμός των συνολικά 66 επιχειρήσεων που καταγράφονται στη μεγαλύτερη 
τάξη μεγέθους, σε συνδυασμό με τη διασπορά του τζίρου σε μεγάλο πλήθος 
επιχειρήσεων και το μεγάλο μέγεθος της μέσης επιχειρηματικής μονάδας, 
διαμορφώνουν έναν συγκριτικά μικρό βαθμό συγκέντρωσης.  

                                                 
111 Π.χ. Έρευνα «Τάσεις Οικονομικού Κλίματος», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – MARC Α.Ε., Ιανουάριος 2011. 



ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: «Λειτουργίες του ανταγωνισμού στο πλαίσιο 
της ελληνικής αγοράς και επιπτώσεις στη λειτουργία και στη 
βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων» 

Τελικό Παραδοτέο 

 

SPEED AE  Σελ. 187 

Μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει αντίθετα ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου, ο οποίος συγκεντρώνει σε απόλυτο αριθμό τον μεγαλύτερο πληθυσμό 
επιχειρήσεων μεταξύ όλων των κλάδων, εντούτοις κυριαρχείται από τις μεγάλες 
επιχειρήσεις αλυσίδων σούπερ μάρκετ,   

Οι διαρθρωτικές μεταβολές σε επιμέρους αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
επιδρούν επίσης στη διαμόρφωση του βαθμού συγκέντρωσης, όπως στην 
περίπτωση της διαχρονικά παρατηρούμενης υποκατάστασης της εγχώριας 
μεταποίησης από εισαγωγές και της άσκησης έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων 
εις βάρος κυρίως των μικρών βιοτεχνιών από τις μεγάλες χονδρεμπορικές 
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές (ΒΕΑ).  

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε στο Παραδοτέο Β της παρούσας 
μελέτης, ως σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύονται το 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι «κατασκευές», 
«ξενοδοχεία & εστιατόρια», «άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες», «εμπόριο, 
επισκευή αυτοκινήτων και πωλήσεις καυσίμων» και «βιομηχανία τροφίμων & 
ποτών». Στους επτά αυτούς κλάδους αντιστοιχούσε το 2006 αθροιστικά το 
72,2% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας και το 57,2% του συνολικού 
τζίρου. 

Στους περισσότερους από αυτούς τους κλάδους, οι οποίοι διαρθρώνονται από 
μεγάλο αριθμό ομοειδών επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται να 
δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον έντασης ανταγωνισμού. Εντούτοις, 
επισημαίνεται ότι ορισμένοι κλάδοι (όπως π.χ. η βιομηχανία τροφίμων & ποτών) 
διακρίνονται σε μια σειρά υποκλάδων με διαφορετικά διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά και επίπεδα συγκέντρωσης, που οδηγούν σε διαφορετικά 
συμπεράσματα ως προς την ένταση του ανταγωνισμού που επικρατούν σε 
αυτούς. 

Τέλος, για τους περισσότερους κλάδους αναφέρονται τάσεις συγκέντρωσης με 
τη μορφή της συγχώνευσης μεγάλων επιχειρήσεων ή της εξαγοράς των 
μικρότερων από τις μεγαλύτερες (ΓΓΒ, ΓΓΕ, ΕΣΕΕ). Η επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η διεύρυνση των μεριδίων 
αγοράς αποτελούν τα βασικά κίνητρα για τις επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. 
Οι τάσεις αυτές εκδηλώνονται πιο έντονα στις αγορές που εμφανίζουν ένταση 
του ανταγωνισμού, δυναμική προοπτική ανάπτυξης και συνήθως δυσκολία 
εισόδου νέων επιχειρήσεων σε αυτές. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων, το 
μικρό μέγεθος και η χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους συνηγορούν υπέρ της 
προώθησης της συγχώνευσης ή της ένταξής τους σε σχήματα συνεργασίας και 
δικτύωσης (π.χ. clusters). Οι συγχωνεύσεις μεταξύ ανταγωνιστών δεν είναι 
απαραίτητα αρνητικές για τον ανταγωνισμό, π.χ. στην περίπτωση που 
συγχωνεύονται μικρότεροι ανταγωνιστές προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
καλύτερα τους μεγαλύτερους ή επειδή η βιωσιμότητά τους στην αγορά να 
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απαιτεί ένα ελάχιστο μέγεθος. Ειδικά σε περιόδου κρίσης, οι συγχωνεύσεις 
αποτελούν για πολλές μικρές επιχειρήσεις μία διέξοδο προκειμένου «να 
επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και μείωση του λειτουργικού κόστους» (ΒΕΘ), 
ενώ δημιουργούνται και ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων ώστε αυτές  «να εξασφαλίσουν μια δυναμική παρουσία στην 
αγορά και με οικονομίες κλίμακας μεγέθους» (ΕΣΣΕ). Οι συνεργασίες 
χαρακτηρίζονται επίσης ως ιδιαίτερα επωφελείς για επιχειρήσεις με εξαγωγικό 
προσανατολισμό, προκειμένου να διευκολυνθούν σε ενέργειες πιστοποίησης και 
προώθησης κατά την επιχειρούμενη έξοδό τους στη διεθνή αγορά (ΣΕΒ). 

Οι προοπτικές συγχωνεύσεων και συνεργασίας επιχειρήσεων μικρού μεγέθους 
κρίνονται συνεπώς ως επιθυμητές (ΒΕΑ, ΓΓΒ, ΓΓΕ, ΕΣΕΕ), στο βαθμό που τις 
καθιστούν πιο ανταγωνιστικές και βελτιώνουν τις συνθήκες βιωσιμότητάς τους 
στη τρέχουσα συγκυρία, και δεν επιφέρουν περιορισμό του ανταγωνισμού. Σε 
κάθε περίπτωση, οι τάσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων οφείλουν ωστόσο να 
υπαγορεύονται αποκλειστικά από τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, και να 
μην αποτελούν αντικείμενο κρατικών παρεμβάσεων που να στρεβλώνουν τον 
υγιή ανταγωνισμό (ΣΕΒ). 

Στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, ο οικογενειακός χαρακτήρας, η 
νοοτροπία και η αδυναμία αντίληψης της κοινής ωφέλειας εκ μέρους των μικρών 
επιχειρηματιών δεν έχει μέχρι σήμερα ευνοήσει τη ανάπτυξη συνεργατικών 
σχημάτων με τη μορφή του cluster (ΓΓΒ, ΟΒΥΕ). Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς 
τους παράγοντες, ως πιο δόκιμη εμφανίζεται η προοπτική ανάπτυξης cluster 
στον τομέα των προμηθειών (ΠΟΕΣΕ), που αποτελεί εξάλλου μια πολύχρονη και 
επιτυχημένη πρακτική στον χώρο των υδραυλικών και ηλεκτρολόγων (33 
συνεταιρισμοί υδραυλικών – μέλη της ΠΟΣΕΥΔ112, με 34 καταστήματα λιανικής 
σε όλη τη χώρα, και 23 συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων – μέλη της ΠΟΣΗΕ113, με 50 
καταστήματα λιανικής σε όλη τη χώρα).  

Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση των συγχωνεύσεων και 
συνεργασιών αποτελεί ωστόσο και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με 
χαρακτηριστική την απουσία κινήτρων (π.χ. φορολογικών, ασφαλιστικών κ.α.) 
που να ευνοούν σχετικά εγχειρήματα των πολύ μικρών και μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων (ΒΕΑ, ΒΕΘ).   

 

Γ.2.4 Επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης στη λειτουργία του 
ανταγωνισμού 

 
Οι εκπρόσωποι των κλαδικών και θεσμικών φορέων που συμμετείχαν στην 
έρευνα συγκλίνουν στην άποψη, ότι οι τάσεις συγκέντρωσης στην αγορά 

                                                 
112 Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Εγκαταστατών Υδραυλικών. 
113 Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. 
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φαίνεται να επιταχύνονται χρόνο με το χρόνο, καθώς το μέγεθος των 
επιχειρήσεων αυξάνεται και ο αριθμός τους μειώνεται. Αυτή η συγκέντρωση 
συντελείται είτε με τη μορφή εξαγορών και συγχωνεύσεων, είτε με έξοδο των 
μικρότερων επιχειρήσεων από την αγορά ως συνέπεια πτώχευσης ή 
συνταξιοδότησης των ιδιοκτητών και έλλειψης διαδοχής των επιχειρήσεων 
(ΒΕΑ). 

Οι τάσεις συγκέντρωσης εκτιμάται επίσης ότι ενισχύονται στην τρέχουσα 
οικονομική συγκυρία, ως απόρροια της καθίζησης της αγοράς και του 
κλεισίματος των μικρότερων επιχειρήσεων (ΒΕΑ, ΓΓΕ), ενώ παράλληλα 
διατυπώθηκε και η άποψη, ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ενδέχεται να μην 
ευνοούν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, με εξαίρεση τον κλάδο της 
βιομηχανίας τροφίμων & ποτών, όπου οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να προβαίνουν σε ανάλογες κινήσεις (ΕΣΕΕ). Από την οικονομική 
ύφεση επηρεάζονται σημαντικά οι συνθήκες ανταγωνισμού, με αρνητικές 
συνέπειες και την εμφάνιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από 
μεγάλες επιχειρήσεις εις βάρος των μικρότερων (ΒΕΘ). Τα πρώτα «θύματα» της 
ύφεσης και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελούν εξάλλου οι 
μικρές «ρηχές» επιχειρήσεις που συναλλάσσονται αποκλειστικά με τους 
καταναλωτές και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις μεταβολές της ζήτησης (ΓΓΒ). 

Σύμφωνα με το ΣΕΒ, «η οικονομική συγκυρία, τόσο διεθνώς, όσο και κυριότερα 
στη χώρα μας, έχει μεταβάλει και θα εξακολουθεί να μεταβάλει τη δομή και 
λειτουργία των αγορών. Αυτό είναι μάλλον αυτονόητο να οδηγήσει σε ένα ρεύμα 
συρρίκνωσης (σ.σ. του αριθμού) των επιχειρήσεων, είτε μέσα από ρεύμα 
συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, είτε καθώς αρκετές από αυτές δεν μπορούν να 
παραμείνουν βιώσιμες». Ο ΣΕΒ εκτιμά, ότι η τρέχουσα συγκυρία αδιαμφισβήτητα 
θα επηρεάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού, γεγονός το οποίο ωστόσο – όπως 
υποστηρίζει – δεν πρέπει να ειδωθεί αποκλειστικά αρνητικά, καθώς 
συντελούνται μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, στις οποίες η χώρα θα έπρεπε να είχε 
προχωρήσει εδώ και καιρό, και που πιστεύεται ότι θα δώσουν μια αναπτυξιακή 
προοπτική. Η απελευθέρωση των αγορών, «αν και δεν αποτελεί το μαγικό κλειδί 
για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, θα διαμορφώσει ωστόσο πεδία 
νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων…». 

Η συμπίεση των μεριδίων αγοράς που καλύπτουν οι μικρότερες επιχειρήσεις 
αναμένεται να προκαλέσει μεγαλύτερο έλεγχο της αγοράς και «καθοδήγηση» 
των τιμών από μικρό αριθμό «κυρίαρχων» επιχειρήσεων, καθώς και σε 
εναρμονισμένες πρακτικές και άλλες μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού. Στο 
περιβάλλον αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται «να εξασφαλίζουν μια 
δυναμική παρουσία στην αγορά και με οικονομίες κλίμακας μεγέθους» (ΕΣΕΕ),  
και να αναζητήσουν διέξοδο στην προώθηση των συνεργασιών και δικτυώσεων, 
αλλά και των συγχωνεύσεων μεταξύ τους, προκειμένου να «συγκλίνουν» προς 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΓΓΒ, ΓΓΕ, ΕΣΕΕ).  
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Γ.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του βαθμού συγκέντρωσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της έντασης του ανταγωνισμού σε 
συνολικά εννέα κλάδους / υποκλάδους οικονομικής δραστηριότητας, και 
συγκεκριμένα στους τέσσερις σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής 
οικονομίας («Λιανικό εμπόριο», «Χονδρικό εμπόριο», «Εμπόριο, συντήρηση & 
επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» και «Κατασκευές»), όπως 
αυτοί αναδείχθηκαν στη Β’ φάση εκπόνησης της μελέτης, καθώς και 
συμπληρωματικά σε πέντε επιλεγμένους κλάδους («Βιομηχανία τροφίμων & 
ποτών», «Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων και εξοπλισμού», «Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις», «Εστιατόρια» και «Συντήρηση και επισκευή αυτοκίνητων 
οχημάτων»). 

Τα συνδυαστικά συμπεράσματα από την επεξεργασία των στατιστικών 
στοιχείων και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με επιλεγμένους φορείς 
παρουσιάζονται για το σύνολο των εξεταζόμενων στα ακόλουθα τέσσερα 
διακριτά κεφάλαια ως εξής: 1) «Εμπόριο» («Λιανικό εμπόριο», «Χονδρικό 
εμπόριο», «Εμπόριο, συντήρηση & επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών» με αναφορά στον υπόκλαδο των συνεργείων «Συντήρηση και 
επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων», 2) «Κατασκευές & συναφή επαγγέλματα» 
(«Κατασκευές» και υπόκλαδοι «Ηλεκτρολόγοι» και «Υδραυλικοί») 3) «Βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών» (με αναφορά στον υποκλάδο «Αρτοποιία & παραγωγή 
νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής») και 4) «Εστιατόρια». 

 
Γ.3.1   Εμπόριο 
 
Γ.3.1.1  Λιανικό εμπόριο 
 
Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες 
μεταπώλησης καινούριων και χρησιμοποιημένων (καταναλωτικών) αγαθών από 
καταστήματα, πολυκαταστήματα, υπαίθριους μικροπωλητές, εμπορικούς οίκους 
στους οποίους οι παραγγελίες γίνονται ταχυδρομικά, πλανόδιους πωλητές κτλ., 
κυρίως στο ευρύ κοινό για προσωπική ή οικιακή κατανάλωση ή χρήση114. 

Οι δραστηριότητες του κλάδου συμπεριλαμβάνουν τις λιανικές πωλήσεις 
μεγάλης ποικιλίας αγαθών, μεταξύ των οποίων υπερισχύουν τα τρόφιμα & 
ποτά, από τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, τις πωλήσεις ηλεκτρικών οικιακών 
ειδών, ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης. Ο 
κλάδος κυριαρχείται από τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, οι οποίες 
διαχωρίζονται σε μεγάλες αλυσίδες με πανελλαδικά δίκτυα καταστημάτων, 

                                                 
114 Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, ΕΛΣΤΑΤ. 
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μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται τοπικά (π.χ. σε επίπεδο Νομών ή 
Περιφερειών), καθώς και σε μεμονωμένα, μικρού μεγέθους καταστήματα σούπερ 
μάρκετ. 

Βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη μορφολογία του λιανικού εμπορίου 
στην Ελλάδα αποτελούν το μεγάλο πλήθος των μικρών, οικογενειακών 
επιχειρήσεων, οι οποίες δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις του εγχώριου και 
εισαγόμενου ανταγωνισμού, καθώς και η υπερσυγκέντρωσή του στα μεγάλα 
αστικά κέντρα. Η δομή του κλάδου του λιανικού εμπορίου και ο συσχετισμός 
δυνάμεων μεταβάλλονται συνεχώς, με κυρίαρχες μορφές την είσοδο μεγάλων 
πολυεθνικών αλυσίδων στην ελληνική αγορά, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, 
αλλά και τη συνεχή επέκταση των δικτύων καταστημάτων των αλυσίδων 
λιανικής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει 
στη διαχρονική ένταση των ανταγωνιστικών πιέσεων σε βάρος των μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων και στη συγκέντρωση μεριδίων αγοράς από τις 
μεγάλες αλυσίδες.  

Από την επεξεργασία των στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ 
(κεφ. 2.2, Παραδοτέο Β’) αναδεικνύεται το λιανικό εμπόριο ως ο κλάδος με τον 
μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Το 2006 δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 
199.443 επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (21,5% του συνόλου των 
επιχειρήσεων της χώρας), οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό τζίρο 40,6 δις € 
(12,9% του συνολικού τζίρου όλων των επιχειρήσεων της χώρας). 

Τα μεγέθη αυτά παραπέμπουν σε μικρά μέσα μεγέθη των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου, με τον συνολικό κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στον κλάδο 
να διαχέεται σε μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων. Εντούτοις, ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου εμφανίζει μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, καθώς μόλις 19 μεγάλες 
επιχειρήσεις (0,01%) με ετήσιο τζίρο άνω των 100 εκατ. € αποσπούν μερίδιο 21% 
επί του συνολικού τζίρου στον κλάδο, ενώ παράλληλα στο πλήθος των μικρών 
επιχειρήσεων (75,5% του συνόλου) αντιστοιχεί μόνο το 15,7% του κλαδικού 
τζίρου. Δεδομένου του πολυκερματισμού του μεριδίου αγοράς που αντιστοιχεί 
στις μικρότερες επιχειρήσεις, αναδεικνύεται η σημαντικά ενισχυμένη κυριαρχία 
των μεγάλων επιχειρήσεων στον κλάδο.  

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία της ICAP Α.Ε.115, οι τέσσερις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (CARREFOUR – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. και ΑΦΟΙ 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.) απέσπασαν το 2006 συνολικό μερίδιο 30,4% επί του 
συνολικού κύκλου εργασιών των 1.307 επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που 
καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της εταιρίας. Το ποσοστό αυτό ως δείκτης 
του βαθμού συγκέντρωσης σε έναν κλάδο (CR4) παραπέμπει σε συνθήκες 
διαμόρφωσης μιας ασθενούς ολιγοπωλιακής δομής, καθώς το μερίδιο αγοράς 

                                                 
115 Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2006 της ICAP Α.Ε. 
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των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων πλησιάζει το σχετικό όριο του 40%. 
Οι δε τάσεις εξαγοράς και απορρόφησης μικρότερων επιχειρήσεων που 
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την 
περαιτέρω συγκέντρωση μεριδίων αγοράς από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.   

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μεγεθών του κλάδου λιανικού εμπορίου 
στο επίπεδο των διοικητικών Περιφερειών της χώρας (βλ. Κεφ. 2.4), ο μεγάλος 
βαθμός συγκέντρωσης διαμορφώνεται κυρίως από τη δομή του κλάδου στην 
Περιφέρεια Αττικής, όπου κυριαρχούν οι μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 
άνω των 100 εκατ. €. Συγκεκριμένα, στην Αττική το 35,8% του τζίρου στον 
κλάδο πραγματοποιείται από το 0,02% των επιχειρήσεων αυτής της τάξης 
μεγέθους. Αντιθέτως, πολύ μικρότερο βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζουν οι 
λοιπές Περιφέρειες, όπου υπερισχύει ακόμη το πρότυπο των μεμονωμένων 
μικρών σούπερ μάρκετ και των μικρών τοπικών αλυσίδων. Από τις συνολικά 19 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, οι 17 βρίσκονται εγκατεστημένες στη 
Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιώντας το 73,2% του τζίρου στη συγκεκριμένη 
τάξη μεγέθους. 

Η σύγκριση των στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ για τα δύο 
έτη αναφοράς (2002 και 2006) σηματοδοτεί μια τάση μετατόπισης του ποσοστού 
των επιχειρήσεων και του τζίρου τους από τη μικρότερη τάξη μεγέθους στις 
μεγαλύτερες, καθώς και μια ελαφριά μεγέθυνση του μεριδίου του τζίρου (από 
20,2% σε 20,8%) που απέσπασε ο ίδιος αριθμός επιχειρήσεων στη μεγαλύτερη 
τάξη μεγέθους. 

Τα στοιχεία των Ετήσιων Διαρθρωτικών Ερευνών Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για τα 
έτη 2002, 2006 και 2007 (βλ. Πίνακα 3.1.1) καταδεικνύουν επίσης μια σημαντική 
υποχώρηση όλων των μεγεθών (αριθμός επιχειρήσεων, μέση απασχόληση και 
κύκλο εργασιών) της μικρότερης κατηγορίας επιχειρήσεων με λιγότερα από 10 
άτομα προσωπικό. Παράλληλα, οι μεγάλες επιχειρήσεις με άνω των 250 
εργαζόμενων, αφού σημείωσαν μια συρρίκνωση του ποσοστιαίου τους μεγέθους 
μεταξύ 2002 και 2006, το επόμενο έτος εμφάνισαν και πάλι μια σημαντική 
μεγέθυνση, τόσο του μεριδίου κύκλου εργασιών (από 9,7% σε 14,1%), όσο και 
της απασχόλησης (από 14,4% σε 20,4%). Τη μεγαλύτερη μεγέθυνση κατέγραψαν 
ωστόσο οι επιχειρήσεις με 10-49 εργαζόμενους, που διεύρυναν σημαντικά όλα 
τα ποσοστιαία μεγέθη τους καθ’ όλη τη περίοδο 2002-2007, γεγονός που 
αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβαση από τις πολύ μικρές και οικογενειακές 
επιχειρήσεις σε μεγαλύτερα σχήματα. 
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Πίνακας 3.1.1: Ποσοστιαία μεγέθη επιχειρηματικού δυναμικού ανά τάξη μεγέθους 
απασχόλησης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου (2002, 2006 και 2007) 

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης Μεγέθη κλάδου Έτος 
<10 10-49 50-249 >250 

2002 99,0% 0,9% 0,1% 0,03% 
2006 98,1% 1,5% 0,3% 0,02% 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

2007 97,8% 2,1% 0,1% 0,03% 
2002 76,5% 5,3% 3,8% 14,5% 
2006 69,4% 10,9% 10,0% 9,7% Απασχολούμενοι
2007 66,5% 14,8% 4,6% 14,1% 
2002 64,9% 7,1% 5,0% 23,0% 
2006 51,5% 15,2% 18,9% 14,4% Κύκλος εργασιών
2007 49,5% 24,4% 5,7% 20,4% 

Πηγή: Ετήσιες Διαρθρωτικές Έρευνες Εμπορίου ετών 2002, 2006, 2007 της ΕΛΣΤΑΤ. 
 
Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπου καταγράφεται συνεχής μείωση του 
τζίρου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου (ΕΣΕΕ), φαίνεται ότι εντείνονται 
οι ανταγωνιστικές πιέσεις στο λιανεμπόριο εις βάρος των μικρότερων 
επιχειρήσεων και η συγκέντρωση μεριδίων αγοράς, με τις μεγάλες εγχώριες και 
πολυεθνικές αλυσίδες να διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους. Προκειμένου 
να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να αποσπάσουν μεγαλύτερα μερίδια 
αγοράς, οι επιχειρήσεις του κλάδου αφενός προβαίνουν σε κινήσεις επέκτασης 
των δικτύων καταστημάτων, είτε μέσω της ίδρυσης νέων σημείων πώλησης, είτε 
μέσω εξαγορών μικρότερων επιχειρήσεων / καταστημάτων, και αφετέρου 
υιοθετούν συγκεκριμένες ενέργειες και τακτικές ως προς τη διαμόρφωση των 
τιμών των προϊόντων (π.χ. εκπτώσεις και προσφορές) που αποτελούν συχνά 
πεδίο αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Ο οξύς ανταγωνισμός που επικρατεί ειδικότερα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, 
ωθεί τις μεγάλες επιχειρήσεις στην επέκτασή τους σε νέες μορφές σημείων 
πώλησης, όπως τα μικρότερα σε επιφάνεια καταστήματα, με έμφαση στα 
βασικά καταναλωτικά είδη και τα φρέσκα προϊόντα, περιορίζοντας το 
προνομιακό πεδίο δραστηριότητας των μικρότερων επιχειρήσεων. 

Παράλληλα, οι μεταβολές στην οργάνωση του εμπορίου και η προσαρμογή σε 
σύγχρονα μοντέλα λιανικής πώλησης (δικτυώσεις, franchising, ένταξη σε 
ομίλους κοινών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.) εκτιμάται ότι αποτελούν 
μια διέξοδο προκειμένου οι μικρότερες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις 
ανταγωνιστικές πιέσεις και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στις 
τρέχουσες συνθήκες της οικονομικής συγκυρίας (ΕΣΕΕ). 

Ως βασικές μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρούνται στο λιανικό 
εμπόριο αναφέρονται:  
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• η έξαρση του φαινομένου του παραεμπορίου και της εισαγωγής 
λαθραίων προϊόντων χαμηλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να απειλείται η 
ομαλή λειτουργία της αγοράς και η βιωσιμότητα των νομίμως 
λειτουργούντων επιχειρήσεων (ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΕΣΕΕ), 

• οι τάσεις χωροθέτησης μεγάλων εμπορικών κέντρων εντός του οικιστικού 
ιστού των πόλεων, η ανεξέλεγκτη επέκταση των υπεραγορών, 
πολυκαταστημάτων και σούπερ μάρκετ, με συνέπεια την ένταση των 
ανταγωνιστικών πιέσεων σε βάρος της λειτουργίας των μικρών 
εμπορικών επιχειρήσεων (ΒΕΑ, ΓΓΒ), και 

• η καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου εκπτώσεων & προσφορών 
(ΕΣΕΕ). 

 

Η έξαρση του παραεμπορίου έχει προκαλέσει τη σημαντική αποδυνάμωση του 
λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και 
στα συνοικιακά εμπορικά κέντρα. Όξυνση στο πρόβλημα του παράνομου 
εμπορίου επιφέρει και η διόγκωση των λαϊκών αγορών όπου «…οργιάζει η 
διακίνηση πάσης φύσεως προϊόντων αγνώστου προελεύσεως και ποιότητας» 
(ΕΣΕΕ). 

 

Γ.3.1.2   Χονδρικό εμπόριο 
 

Η διάκριση μεταξύ των κλάδων του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 
καθίσταται αρκετά δύσκολη, καθώς πολλές εμπορικές επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν μικτή δραστηριότητα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ116, οι κύριοι τύποι 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο χονδρικό εμπόριο 
είναι: «Οι εμπορικοί χονδρέμποροι, δηλαδή οι χονδρέμποροι που θέτουν την 
επωνυμία τους στα εμπορεύματα που πωλούν, όπως οι έμποροι χονδρικού 
εμπορίου ή οι αντιπρόσωποι ή οι μεσάζοντες (για χονδρικό εμπόριο), οι 
βιομηχανικοί διανομείς, οι εξαγωγείς, οι εισαγωγείς και οι ενώσεις 
συνεταιριστικών αγορών, τα τμήματα και τα γραφεία πωλήσεων (αλλά όχι τα 
καταστήματα λιανικής πώλησης) τα οποία συντηρούνται από μεταποιητικές 
μονάδες και αποσκοπούν στην εμπορική προώθηση των προϊόντων τους. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι δραστηριότητες των μεσιτών εμπορευμάτων και 
προϊόντων, των εξουσιοδοτημένων εμπόρων και πρακτόρων και 
συναρμολογητών, των ενώσεων αγοραστών και των συνεταιριστικών ενώσεων 
που ασχολούνται με την εμπορική προώθηση των αγροτικών προϊόντων». Από 
τον κλάδο εξαιρούνται το χονδρεμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών και το χονδρεμπόριο εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων. 

                                                 
116 Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας, ΕΛΣΤΑΤ. 
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Μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου που 
συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων της ICAP Α.Ε.117, πρωταγωνιστούν οι 
εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών και φαρμάκων, ενώ ακολουθούν εταιρίες 
εμπορίας προϊόντων ένδυσης & υπόδησης, εξοπλισμού πληροφορικής & 
τηλεπικοινωνιών, μετάλλων & μεταλλευμάτων, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού / υλικού, καθώς και πώλησης τροφίμων & ειδών 
οικιακής χρήσης σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες (αλυσίδες cash & carry). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2006 
λειτουργούσαν στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου συνολικά 77.141 
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν τζίρο 69,8 δις €. Από την ανάλυση των 
στατιστικών στοιχείων που προηγήθηκε στο παραδοτέο Β’ της μελέτης, 
προκύπτει ότι το χονδρικό εμπόριο αποτελεί έναν κλάδο με μεσαίο βαθμό 
συγκέντρωσης και συγκριτικά μεγάλο μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων (με τον 
μέσο όρο του τζίρου ανά επιχείρηση να ανέρχεται σε 904.187 €).  

Η κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου καταδεικνύει, ότι στο συγκριτικά 
περιορισμένο πληθυσμό των μικρότερων επιχειρήσεων (60% επί του συνόλου 
των επιχειρήσεων στον κλάδο) αντιστοιχούσε ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό 
(2,4%) επί του συνολικού τζίρου. Επιπλέον προκύπτει, ότι στον κλάδο 
δραστηριοποιείται ένας συγκριτικά διευρυμένος αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων 
(με ετήσιο τζίρο άνω των 100 εκατ. €), στον οποίο αντιστοιχούσε το 25% του 
κλαδικού τζίρου, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και μια τάση περισσότερο 
ισομερούς διασποράς του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους.  

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία της ICAP Α.Ε., οι τέσσερις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (ΕΚΟ Α.Ε.Β.Ε., SHELL HELLAS Α.Ε., BP 
HELLAS Α.Ε. και AVINOIL Α.Ε.) – αποκλειστικά εταιρίες εμπορίου 
πετρελαιοειδών – απέσπασαν το 2006 συνολικό μερίδιο 13,0% επί του συνολικού 
κύκλου εργασιών των 5.247 επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου που 
καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της εταιρίας.  

Το αθροιστικό αυτό μερίδιο των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που 
χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης (CR4) 
υποδηλώνει τη σχετική ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τα μερίδια 
που κατέχουν στην αγορά, και συνεπώς τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
κλάδου σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η εξαγωγή αυτού του 
συμπεράσματος δεν ανταποκρίνεται ωστόσο τις πραγματικές συνθήκες που 
επικρατούν στον κλάδο, καθώς το χονδρικό εμπόριο, όπως και οι περισσότεροι 
κλάδοι, διακρίνεται σε πολλές επιμέρους αγορές (υποκλάδους), με σημαντικά 
διαφοροποιημένες συνθήκες ως προς το βαθμό συγκέντρωσης και την ένταση 
του ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κλάδοι 
της εμπορίας φαρμάκων και πετρελαιοειδών, όπου διαπιστώνεται ότι ένα 

                                                 
117 Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2006 της ICAP Α.Ε. 
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μεγάλο μερίδιο της αγοράς ελέγχεται από έναν μικρό αριθμό κυρίαρχων 
επιχειρήσεων, με σαφείς τάσεις διαμόρφωσης ολιγοπωλιακών δομών.  

Η σύγκριση των μεγεθών μεταξύ 2002 και 2006 σηματοδοτεί μια τάση αύξησης 
της συγκέντρωσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (με τζίρο άνω των 100 εκατ. 
€), τόσο σε όρους ποσοστού επιχειρήσεων (από 0,06% σε 0,09%), όσο και 
μεριδίου επί του συνολικού κύκλου εργασιών (από 19% σε 25%), ενώ 
παράλληλα αποδυναμώθηκε η μικρότερη τάξη μεγέθους, όπου το ποσοστό των 
επιχειρήσεων μειώθηκε από 62,4% σε 60% και του τζίρου από 3,3% σε 2,4%. 

Τα στοιχεία του επιχειρηματικού δυναμικού στον κλάδο ανά τάξη μεγέθους 
απασχόλησης, όπως δημοσιεύονται στο πλαίσιο των Ετήσιων Διαρθρωτικών 
Ερευνών Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ (βλ. Πίνακα 3.1.2), καταδεικνύουν επίσης μια 
συρρίκνωση μεταξύ 2002 και 2006 της μικρότερης τάξης μεγέθους σε όρους 
αριθμού επιχειρήσεων και κύκλου εργασιών, αλλά παράλληλα και της 
μεγαλύτερης τάξης με άνω των 250 εργαζόμενων, ενώ ενισχύονται οι ενδιάμεσες 
τάξεις μεγέθους. Τα υψηλά ποσοστά  επί του συνολικού τζίρου που αποσπούν οι 
ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους των 10-49 και 50-249 απασχολούμενων (36,8% και 
21,1% αντίστοιχα), επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα από την προηγηθείσα 
ανάλυση για την διασπορά του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις μεγέθους και την 
περιορισμένη συγκέντρωση του τζίρου στις μεγάλες επιχειρήσεις.  

Οι τάσεις αυτές αντιστρέφονται το 2007, καθώς καταγράφεται σημαντική 
διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που αποσπούν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 
έναντι της συρρίκνωσης του μεριδίου των μικρότερων.  

 
Πίνακας 3.1.2: Ποσοστιαία μεγέθη επιχειρηματικού δυναμικού ανά τάξη μεγέθους 
απασχόλησης στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου (2002, 2006 και 2007) 

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης Μεγέθη κλάδου Έτος 
<10 10-49 50-249 >250 

2002 93,2% 6,1% 0,6% 0,1% 
2006 91,8% 7,3% 0,9% 0,04% 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

2007 92,1% 7,0% 0,8% 0,1% 
2002 55,0% 25,4% 13,7% 5,9% 
2006 49,7% 28,0% 17,4% 4,9% Απασχολούμενοι
2007 49,5% 27,0% 16,5% 7,1% 
2002 37,5% 31,6% 19,5% 11,4% 
2006 33,0% 36,8% 21,1% 9,1% Κύκλος εργασιών
2007 35,8% 31,7% 20,6% 11,9% 

Πηγή: Ετήσιες Διαρθρωτικές Έρευνες Εμπορίου ετών 2002, 2006, 2007 της ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Οι μορφές ανταγωνισμού στον κλάδο συνίστανται κυρίως στην εκτενέστερη 
γεωγραφική κάλυψη, τον εφοδιασμό της αγοράς με μεγαλύτερη ποικιλία 
προϊόντων, την επέκταση των αποθηκών, την ανανέωση των μεταφορικών 
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στόλων και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics. Χαρακτηριστικό 
του κλάδου είναι επίσης, ότι μεταξύ των κυρίαρχων επιχειρήσεων 
συγκαταλέγονται πολλές θυγατρικές πολυεθνικών ομίλων. 

 

Γ.3.1.3 Εμπόριο, συντήρηση & επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών 

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2006 
λειτουργούσαν στον κλάδο «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών» 38.673 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν 
συνολικό τζίρο 21,2 δις €. Στον κλάδο συμπεριλαμβάνονται τέσσερις διακριτές 
κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας: α) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
νέων και μεταχειρισμένων οχημάτων, β) η συντήρηση και επισκευή οχημάτων 
(συνεργεία αυτοκινήτων), γ) το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων, και δ) η λιανική πώληση καυσίμων οχημάτων και λιπαντικών. 
Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου ασκούν μικτές δραστηριότητες, π.χ. 
αντιπροσωπεία – εισαγωγή αυτοκινήτων, εμπορία ανταλλακτικών & 
εξαρτημάτων και επισκευή / συντήρηση οχημάτων. 

Από την ανάλυση των στατιστικών που προηγήθηκε στο Παραδοτέο Β’, 
προκύπτει ότι ο κλάδος εμφανίζει ένα σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με 
το 0,1% των επιχειρήσεων να αποσπά το 25,8% του συνολικού τζίρου στον 
κλάδο, ενώ στη μικρότερη τάξη μεγέθους, το 69,7% των επιχειρήσεων 
πραγματοποίησε μόλις το 4,4% του συνολικού τζίρου. Παράλληλα στις 
ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους (από 0,5 έως 5 εκατ. €) καταγράφεται ένα σημαντικό 
ποσοστό επιχειρήσεων (14,9%) που αποσπά το 35,8% του συνολικού τζίρου 
στον κλάδο, σηματοδοτώντας την ύπαρξη ενός αξιόλογου δυναμικού 
επιχειρήσεων «μεσαίου» μεγέθους. Ο συγκριτικά υψηλός βαθμός συγκέντρωσης 
στον κλάδο αποδίδεται συνεπώς στην ύπαρξη αρκετών εταιριών μεγαλύτερου 
μεγέθους, με το μέσο όρο τζίρου ανά επιχείρηση να ανέρχεται σε 549.254,52 €, 
ενώ στις επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις άνω των 5 εκατ. €, ο μέσος τζίρος 
εκτοξεύεται στα 28,2 εκατ. € ανά επιχείρηση. 

Μεταξύ 2002 και 2006, παρατηρείται μια αποκλιμάκωση του βαθμού 
συγκέντρωσης, η οποία οφείλεται κυρίως στο διπλασιασμό του ποσοστού των 
επιχειρήσεων (από 0,05% σε 0,1%) που εντάσσεται στη μεγαλύτερη τάξη 
μεγέθους με ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού επί του συνολικού τζίρου που 
αυτές απέσπασαν (από 26,2% σε 25,8%). 

Ωστόσο επισημαίνεται, ότι οι επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
συνθέτουν τον συγκεκριμένο κλάδο εμφανίζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς 
τη διάρθρωση του επιχειρηματικού δυναμικού, καθώς και το βαθμό 
συγκέντρωσης και την ένταση του ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτές, 
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όπως π.χ. στην περίπτωση των εταιριών αντιπροσωπείας – εισαγωγής 
αυτοκινήτων και των συνεργείων αυτοκινήτων.  

Στον κλάδο της αντιπροσώπευσης και εισαγωγής αυτοκινήτων (ιδιωτικών και 
επαγγελματικών) δραστηριοποιείται ένας σχετικά μικρός αριθμός (43) 
επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν σε ομίλους ελληνικών συμφερόντων ή 
αποτελούν θυγατρικές των αντίστοιχων κατασκευαστών του εξωτερικού, και 
χαρακτηρίζονται από την μεταξύ τους ανομοιογένεια ως προς τα οικονομικά 
μεγέθη και την έκταση των δικτύων πωλήσεων118. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών είναι ιδιαίτερα έντονος, επιδεινώνεται δε από το γεγονός ότι 
η ελληνική αγορά αυτοκινήτου είναι μικρή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Ορισμένες από τις επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 
ένα εργοστάσια του εξωτερικού, ενώ οι περισσότερες διατηρούν 
εξουσιοδοτημένα πανελλαδικά δίκτυα κάθετων μονάδων εξυπηρέτησης 
(πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή). Τα 
διάφορα σημεία των δικτύων αυτών λειτουργούνται από ανεξάρτητους 
επιχειρηματίες (εμπόρους – dealers). 

Στον Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε.119 καταγράφονται συνολικά 909 
επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων. Οι τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες 
αντιπροσωπείας, εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας αυτοκινήτων (TOYOTA 
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., KOSMOCAR Α.Ε., MERCEDES-BENS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. και 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ MULTIFIN Α.Ε.Ε.) που συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
της ICAP Α.Ε., απέσπασαν το 2006 συνολικό μερίδιο 17,4% επί του συνολικού 
κύκλου εργασιών των 909 επιχειρήσεων. Από το αθροιστικό αυτό μερίδιο των 
τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης 
του βαθμού συγκέντρωσης (CR4), συμπεραίνεται ότι η συγκεκριμένη αγορά 
λειτουργεί σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθώς υποδηλώνει 
σχετική ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τα μερίδια που κατέχουν 
στην αγορά, ενώ δεν είναι εφικτή η επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών που θα 
περιόριζαν τον ανταγωνισμό.  

Σύμφωνα επίσης τα στοιχεία της Ετήσιας Διαρθρωτικής Έρευνας Εμπορίου της 
ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2006, ο κλάδος εμφανίζει μια πιο ήπια τάση συγκέντρωσης, 
με το μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (άνω των 250 εργαζόμενων) επί 
του συνολικού κύκλου εργασιών να περιορίζεται στο 2%. Παράλληλα, οι 
μικρότερες επιχειρήσεις (96,3% του συνολικού αριθμού) αποσπούν το 32,5% του 
τζίρου στον κλάδο, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα μικρό μέσο μέγεθος 
αυτών των επιχειρήσεων. Παράλληλα παρατηρείται μια διασπορά του τζίρου 
στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους των 10-49 και 50-249 απασχολούμενων που 
από κοινού αποσπούν σχεδόν τα δύο τρίτα (65,5%) του συνολικού κύκλου 
εργασιών. 

                                                 
118 Έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2010» της ICAP Α.Ε. 
119 Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2006 της ICAP Α.Ε. 
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Πίνακας 3.1.3: Ποσοστιαία μεγέθη επιχειρηματικού δυναμικού ανά τάξη μεγέθους 
απασχόλησης στον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων 
οχημάτων & μοτοσικλετών (2002, 2006 και 2007) 

Τάξεις μεγέθους απασχόλησης Μεγέθη κλάδου Έτος 
<10 10-49 50-249 >250 

2002 96,6% 3,1% 0,3% 0,01% 
2006 96,3% 3,4% 0,3% 0,01% 

Αριθμός 
επιχειρήσεων 

2007 95,9% 3,7% 0,3% 0,02% 
2002 75,3% 16,0% 7,8% 0,9% 
2006 64,9% 24,4% 9,1% 1,6% Απασχολούμενοι
2007 64,1% 25,4% 8,9% 1,6% 
2002 49,9% 15,0% 31,4% 3,7% 
2006 32,5% 29,3% 36,2% 2,0% Κύκλος εργασιών
2007 38,8% 28,9% 29,5% 2,7% 

Πηγή: Ετήσιες Διαρθρωτικές Έρευνες Εμπορίου ετών 2002, 2006, 2007 της ΕΛΣΤΑΤ. 
 
Σαφώς χαμηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης που παρατηρείται στον 
υποκλάδο των συνεργείων αυτοκινήτων (ΣΤΑΚΟΔ-03: 50.20 «Συντήρηση και 
επισκευή αυτοκίνητων οχημάτων»120), όπου δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 
μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η πλήρης 
απουσία μεγάλων επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. €. Από τα 
στοιχεία του έτους 2006 προκύπτει εντούτοις ότι στη μικρότερη τάξη μεγέθους 
άνηκε το 91,4% των επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποίησαν μόλις το 36,7% 
του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Παράλληλα, οι 12 μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
απέσπασαν το 8,5% του συνολικού τζίρου.  

Έναντι του 2002, διαπιστώνεται μια τάση αποκλιμάκωσης της συγκέντρωσης 
του τζίρου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς ταυτόχρονα με την αύξηση του 
μεριδίου τζίρου που αποσπούν οι μεγάλες επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους 5-50 
εκατ. € (από 5,7% σε 8,5%), αυξάνεται σε μεγαλύτερη αναλογία το ποσοστό 
τους επί του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (από 0,04% σε 0,07%), 
μειώνοντας το μέσο μέγεθός τους σε όρους ετήσιου τζίρου (από 10,1 σε 8,9 εκατ. 
€). Επιπρόσθετα, αυξάνει το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων στη μικρότερη τάξη 
μεγέθους (από 26.426 € σε 29.777 €). 

Στην τάση αυτή εκτιμάται ότι συνέβαλλε και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών 
ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της εφαρμογής από την 1/10/2002 του 
Κανονισμού 1400/2002/ΕΚ για τη διανομή αυτοκινήτων & ανταλλακτικών και 
                                                 
120 Στον κλάδο 50.20 περιλαμβάνονται οι μηχανικές και ηλεκτρικές επισκευές, η τοποθέτηση 
εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, οι εργασίες συντήρησης (service), η επισκευή του αμαξώματος 
και εξαρτημάτων, το πλύσιμο / στίλβωση, η βαφή, η επισκευή παρμπρίζ και παραθύρων, η 
επισκευή καθισμάτων, η επισκευή, εφαρμογή ή αντικατάσταση ελαστικών και αεροθαλάμων 
(βουλκανιζατέρ), η ρυμούλκηση και η οδική βοήθεια. Δεν συμπεριλαμβάνεται το εμπόριο 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων οχημάτων, καθώς και το εμπόριο, συντήρηση και 
επισκευή μοτοσικλετών που εντάσσονται στους κωδικούς 50.30 και 50.40 αντίστοιχα. 
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την παροχή υπηρεσιών στον χώρο αυτό. Η εφαρμογή του κανονισμού 
αποσκοπεί στη διαφύλαξη και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 
ανεξάρτητων συνεργείων, ενισχύοντας τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε 
ανταλλακτικά και τεχνική πληροφορία, ιδίως στον τομέα του ηλεκτρονικού και 
διαγνωστικού εξοπλισμού, καθώς και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
συνεργείων από τους κατόχους οχημάτων.   

Σύμφωνα με την ΕΟΒΕΑΜΜ, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το κλείσιμο 
πολλών μικρών συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς πέραν της τρέχουσας 
οικονομικής ύφεσης έχουν πληγεί σε βάθος χρόνου από διάφορες αρνητικές 
συγκυρίες, όπως την αύξηση του κόστους ανταλλακτικών, τις ανάγκες 
τεχνολογικής αναβάθμισης και τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των συνεργείων. 
Εντούτοις, δεν παρατηρούνται τάσεις συγχώνευσης επιχειρήσεων ή ανάπτυξης 
σχημάτων συνεργασίας. 

Τα συνεργεία αυτοκινήτων διακρίνονται στα «εξουσιοδοτημένα» και τα «μη 
εξουσιοδοτημένα» («ελεύθερα συνεργεία»), τα οποία αποτελούν και την 
πλειοψηφία. Τα «εξουσιοδοτημένα» συνεργεία εντάσσονται σε πανελλαδικά 
δίκτυα κάθετων μονάδων εξυπηρέτησης (πώληση, ανταλλακτικά, συντήρηση 
και επισκευή) που διατηρούν οι εταιρίες αντιπροσωπείας και εισαγωγής 
αυτοκινήτων. Σύμφωνα πάντα με την ΕΟΒΕΑΜΜ, τα «ελεύθερα» συνεργεία 
δέχονται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από τα εξουσιοδοτημένα, καθώς αυτά 
επωφελούνται από τη στήριξη που τους παρέχουν οι αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων (π.χ. με τη μορφή των εκπτώσεων στα ανταλλακτικά, τη 
διαφήμιση, τους όρους ισχύος της εγγύησης κ.α.). Αντιθέτως, τα «ελεύθερα» 
συνεργεία είναι σε θέση να προσφέρουν χαμηλότερες και ανταγωνιστικές τιμές 
για την εργασία επισκευής. Η διαμόρφωση του κόστους εργασίας αποτελεί 
εξάλλου για την Ομοσπονδία ένα κρίσιμο πεδίο ανάπτυξης του αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 

Η βασικότερη μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού που συναντάται στον κλάδο είναι 
εντούτοις η λειτουργία μεγάλου αριθμού παράνομων συνεργείων, τα οποία δεν 
διαθέτουν άδειες λειτουργίας και άσκησης επαγγέλματος, ένα διαχρονικό 
φαινόμενο που πλήττει τις νόμιμες επιχειρήσεις και το οποίο το κράτος αδυνατεί 
να ελέγξει και να περιορίσει. 

  

Γ.3.2   Κατασκευές και συναφή επαγγέλματα 
 
Γ.3.2.1   Κατασκευές 
 

Σύμφωνα με το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2006 λειτουργούσαν 
στον κλάδο των «Κατασκευών» συνολικά 115.944  επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό 
του κλάδου αποτελεί ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων (90,6% του 
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συνόλου) που πραγματοποιούν ένα πολύ περιορισμένο μερίδιο (15,2%) του 
συνολικού τζίρου. Παράλληλα, το 11% του τζίρου στον κλάδο αντιστοιχεί σε 
μόλις 8 μεγαλύτερες εταιρίες (0,007% του συνόλου), ενώ σχεδόν το ήμισυ του 
τζίρου (44,5%) στις τάξεις μεγέθους 0,5-15 εκατ. €, όπου  συγκεντρώνεται το 
3,2% των επιχειρήσεων.  

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια αγορά όπου επικρατεί έντονος 
ανταγωνισμός μεταξύ των πολλών μικρών επιχειρήσεων, καθώς και την ύπαρξη 
ενός μικρού αριθμού επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους, που συγκεντρώνουν 
σημαντικό μερίδιο επί του συνολικού κύκλου εργασιών. Η δομή αυτή του 
κλάδου οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι υπάρχουν λίγες 
καθετοποιημένες εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, ενώ οι περισσότερες 
αναθέτουν υπεργολαβίες σε μικρότερες εταιρίες. 

Στον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό της ICAP Α.Ε. καταγράφονται στον κλάδο 
των κατασκευών 2.089 επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν το 2006 
συνολικό κύκλο εργασιών 6.062,2 εκατ. €. Στις τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
του κλάδου (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και J & P ΑΒΑΞ Α.Ε.) 
αντιστοιχούσε το 18,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των 2.089 
επιχειρήσεων κατασκευών. Το αθροιστικό αυτό μερίδιο των τεσσάρων 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης του 
βαθμού συγκέντρωσης (CR4), παραπέμπει στη λειτουργία της συγκεκριμένης 
αγοράς σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, καθώς υποδηλώνει ότι 
δεν είναι εφικτή η επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων που θα περιόριζαν τον ανταγωνισμό. 

Η ανάλυση της τάσης συγκέντρωσης στον κλάδο των κατασκευών δεν μπορεί 
ωστόσο παρά να προσεγγιστεί σε διαχρονικό επίπεδο, καθώς τόσο από το 
δείκτη σταθμισμένης απόκλισης, όσο και από τα στατιστικά μεγέθη, 
παρατηρείται μια ραγδαία αποκλιμάκωση του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 
2002 και 2006, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την ύφεση στην οικοδομική 
δραστηριότητα της χώρας μετά το 2004. Ο ρυθμός αύξησης του τζίρου (+8,2%) 
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο εμφανίζει σημαντική υστέρηση έναντι του ρυθμού 
αύξησης του αριθμού των επιχειρήσεων (+17,2%), με αποτέλεσμα ένας 
μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων να αποσπά μικρότερα μέσα μερίδια τζίρου. 
Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού του τζίρου που 
συγκεντρώνουν οι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 
50 εκατ. € (από 31,1% σε 16,3%), και ειδικότερα των επιχειρήσεων με τζίρο άνω 
των 100 εκατ. € (από 23,1% σε 10,9%). 

Επισημαίνεται, ότι προ του 2004 είχε προηγηθεί ένα κύμα συγχωνεύσεων μεταξύ 
των κατασκευαστικών εταιριών, εξαιτίας της ανάληψης μεγάλων δημοσίων 
έργων και της διόγκωσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, με 
αποτέλεσμα τη μεγέθυνση των μεγαλύτερων τεχνικών εταιριών. Με τη σταδιακή 
καθίζηση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, αλλά και των δημόσιων 
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έργων, μετά το 2004, πολλές τεχνικές εταιρίες είτε έχουν κλείσει, είτε 
υπολειτουργούν ή βρίσκονται σε αδράνεια. Από τις εξελίξεις αυτές, που 
επιδεινώθηκαν περαιτέρω από σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης, 
επλήγησαν και οι μεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες του κλάδου. Η έλλειψη μεγάλων 
έργων έχει εντούτοις επίσης συμπαρασύρει στην αδράνεια και πολλές μικρές που 
λειτουργούσαν κυρίως ως υπεργολάβοι των μεγάλων τεχνικών εταιριών. 

 

Γ.3.2.2   Ηλεκτρολόγοι 
 

Οι δραστηριότητες των εργοληπτών ηλεκτρολόγων (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.31) 
περιλαμβάνουν τις εργασίες εγκατάστασης σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά 
κτίρια ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, καλωδιώσεων 
τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης (περιλαμβανομένων και 
ηλεκτρικών συλλεκτών ηλεκτρικής ενέργειας), ανελκυστήρων και κυλιόμενων 
κλιμάκων, συστημάτων συναγερμού, κεραιών κ.α., καθώς και τις εργασίες 
επισκευής που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα αντικείμενα εργασίας. 

Όπως προκύπτει από την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο 
Παραδοτέο Β’ της μελέτης, ο κλάδος των ηλεκτρολόγων εμφανίζει ένα ιδιαίτερα 
χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης που αναδεικνύεται μέσα από την σχεδόν 
μονοπώληση (κατά 92%) του κλάδου από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 
οποίες αντιστοιχεί το 36% του συνολικού τζίρου, καθώς και την απουσία 
μεγάλων επιχειρήσεων (με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. €). Επίσης, 
παρατηρείται μια διασπορά του τζίρου στις μικρότερες τάξεις μεγέθους από 0,15 
έως 5 εκατ. € τζίρο, στις οποίες συγκεντρώνεται το 7,9% των επιχειρήσεων και 
το 54,1% του τζίρου. Οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο ανήκουν στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 εκατ. €, όπου 
συγκεντρώνονται αθροιστικά μόλις 8 επιχειρήσεις (0,08%) και το 10% του 
συνολικού τζίρου. 

Εντούτοις, ο κλάδος εμφανίζει μια τάση συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 2006, 
καθώς μειώθηκε αισθητά το μερίδιο του τζίρου που αποσπούν οι επιχειρήσεις 
της μικρότερης τάξης μεγέθους (από 41,5% σε 35,9%) και αυξήθηκε ο αριθμός 
των επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους 5-50 εκατ. € (από 0,01% σε 
0,08%) και το ποσοστό του τζίρου που αυτές απέσπασαν (από 4% σε 10%).  

Η πληθώρα επιχειρήσεων στον κλάδο επισημάνθηκε και από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), με την υπόδειξη 
ότι ενώ στην Ελλάδα ο αριθμός των επιχειρήσεων ανέρχεται σε περίπου 10.000, 
στη Γαλλία δεν υπερβαίνουν τις 3.000. Το 90-95% των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα απασχολεί 1-2 άτομα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ένας πολύ 
περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιριών (με προσωπικό άνω των 50 ατόμων), 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στα μεγάλα και πιο σύνθετα έργα.  
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Η δραστηριότητα των ηλεκτρολόγων τελεί σε έντονη εξάρτηση από τον κλάδο 
των κατασκευών, ο οποίος γνωρίζει σημαντική ύφεση τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων ηλεκτρολόγων καθώς και του 
συνολικού τζίρου αυτών που καταγράφηκε μεταξύ 2002 και 2006 (περίοδο για 
την οποία διατίθενται στατιστικά στοιχεία) εκτιμάται ότι προκλήθηκε από την 
εκτέλεση των μεγάλων (κυρίως δημόσιων) έργων εκείνης της περιόδου, από τα 
οποία επωφελήθηκαν με τη μορφή της ανάθεσης μεγάλου όγκου υπεργολαβιών  
και οι μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Αντιθέτως, τα τελευταία δύο χρόνια η 
εξέλιξη των μεγεθών στον κλάδο εκτιμάται ότι είναι πτωτική, με πολλές 
επιχειρήσεις να διακόπτουν τη λειτουργία τους ή να βρίσκονται σε αδράνεια ως 
αποτέλεσμα της συνεχούς συρρίκνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας 
(ΠΟΣΕΗ).  

 Εντούτοις, παρά την κρίση στον κλάδο δεν παρατηρούνται τάσεις 
συγχωνεύσεων, καθώς εξακολουθεί να κυριαρχεί η λογική της μεμονωμένης και 
ανεξάρτητης δραστηριοποίησής τους, καθώς και η προτίμηση των 
ηλεκτρολόγων να αναλάβουν υπεργολαβίες μεγαλύτερων έργων, παρά να 
προβούν σε συνεργασίες ή συγχωνεύσεις προκειμένου να διεκδικήσουν 
απευθείας έργα μεγαλύτερης κλίμακας. Αντίστοιχα, και οι μεγαλύτερες 
συγκριτικά επιχειρήσεις στον κλάδο προσφεύγουν στη λύση της απασχόλησης 
υπεργολάβων για την εκτέλεση ενός έργου και αποφεύγουν τη πρόσληψη 
μόνιμου προσωπικού (ΠΟΣΕΗ). Επισημαίνεται ωστόσο η ένταξη πλέον των 
6.000 ηλεκτρολόγων στους 23 συνεταιρισμούς – μέλη της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών, με 50 
καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού που λειτουργούν σε όλη τη 
χώρα. 

Επισημαίνεται, ότι πέραν της πληθώρας των μικρών ατομικών επιχειρήσεων, 
στον κλάδο δραστηριοποιούνται και αρκετές εταιρίες κατασκευής και 
συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια κατοικιών, γραφείων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ. Ηλεκτρολογικές εργασίες σε ιδιώτες 
εκτελούνται και από τις εταιρίες τεχνικής κάλυψης, οι οποίες συνεργάζονται με 
τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι μικτές επιχειρήσεις ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων που μπορούν να εκτελέσουν έργα με συνδυασμό διαφορετικών 
ειδικοτήτων (π.χ. ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κ.α.) εκτιμάται ότι έχουν πληγεί 
λιγότερο από την ύφεση, καθώς διαθέτουν καλύτερες δυνατότητες ανάληψης 
(δημόσιων κυρίως) έργων (ΠΟΣΕΗ). 

Σύμφωνα με την ΠΟΣΕΗ, οι κυριότερες μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού που 
παρατηρούνται στον κλάδο προκύπτουν από την παράνομη δραστηριότητα μη 
αδειούχων ηλεκτρολόγων, καθώς και από το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης 
των ηλεκτρολόγων. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα αποδίδεται κυρίως σε 
δημόσιους / δημοτικούς υπαλλήλους και μετανάστες – αλλά και σε υπαλλήλους 
της ΔΕΗ – που  εκτελούν ηλεκτρολογικές εργασίες χωρίς δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματος. Άμεσα συνδεδεμένη με την παράνομη δραστηριότητα είναι η μη 
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εφαρμογή του νόμου για τον έλεγχο των κατασκευών από πλευράς του 
κράτους, γεγονός που αποτρέπει την αντιμετώπιση του φαινομένου, με 
επιπτώσεις τόσο στη ποιότητα και ασφάλεια των κατασκευών, όσο και στη 
βιωσιμότητα των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου. 

Παράλληλα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των αδειών άσκησης του 
επαγγέλματος για τους ηλεκτρολόγους χρονολογείται από το 1938 και δεν έχει 
προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα και απαιτήσεις της απελευθερωμένης 
ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών. Η ΠΟΣΕΗ επικαλείται την ανάγκη 
αναδιαμόρφωσης του καθεστώτος με τη σύμπτυξη των χορηγούμενων αδειών 
από 5-6 που υπάρχουν σήμερα σε μία (όπως ισχύει στην Ευρώπη), καθώς οι 
ηλεκτρολόγοι κάτοχοι αδειών από άλλα κράτη-μέλη, με τις οποίες δικαιούνται 
να αναλάβουν όλων των ειδών τις ηλεκτρολογικές εργασίες, αποκτούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ηλεκτρολόγων που βρίσκονται 
εγκαταστημένοι στην Ελλάδα.  

 

Γ.3.2.3   Υδραυλικοί 
 

Οι δραστηριότητες των υδραυλικών (ΣΤΑΚΟΔ-03: 45.33) περιλαμβάνουν τις 
εργασίες εγκατάστασης σε κτίρια ή άλλες κατασκευές υδραυλικού εξοπλισμού 
και ειδών υγιεινής, εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, εξοπλισμού αεραγωγών 
θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, μη ηλεκτρικών συλλεκτών ηλιακής 
ενέργειας κ.α., καθώς και τις εργασίες επισκευής που σχετίζονται με τα 
προαναφερθέντα αντικείμενα εργασίας. 

Ο κλάδος των υδραυλικών παρουσιάζει όμοια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά με 
αυτόν των ηλεκτρολόγων, καθώς κυριαρχείται από πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
εμφανίζει πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης. Στις μικρότερου μεγέθους 
επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο μέχρι 150.000 €), οι οποίες αποτελούν το 94,4% των 
επιχειρήσεων στον κλάδο, αντιστοιχούσε το 2006 το 40,3% του συνολικού 
τζίρου. Χαρακτηριστική είναι η πλήρης απουσία μεγάλων επιχειρήσεων (με 
ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. €), ενώ οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο ανήκουν στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 
εκατ. €, όπου συγκεντρώνονται αθροιστικά μόλις 5 επιχειρήσεις (0,05% του 
συνόλου) και το 9,3% του συνολικού τζίρου στον κλάδο. Παράλληλα 
παρατηρείται η διασπορά του 50,3% του συνολικού τζίρου στις τάξεις μικρού 
μεγέθους από 0,15 έως 5 εκατ. € τζίρο, στις οποίες συγκεντρώνεται το 5,6% των 
επιχειρήσεων.  

Πέραν της πληθώρας των μικρών ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-2 
άτομα, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και τεχνικές εταιρίες υδραυλικών 
έργων, καθώς και εξειδικευμένες εταιρίες, π.χ. θερμοϋδραυλικών 
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυρόσβεσης κλπ. Επίσης, δραστηριοποιούνται και 
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εταιρίες τεχνικής κάλυψης, οι οποίες λειτουργούν ουσιαστικά ως κέντρα 
εξυπηρέτησης για εργασίες που εκτελούνται από συνεργαζόμενους τεχνικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων.  

Σε αντίθεση με τον κλάδο των ηλεκτρολόγων, ο κλάδος των υδραυλικών 
εμφανίζει μια τάση αποκλιμάκωσης του βαθμού συγκέντρωσης μεταξύ 2002 και 
2006, καθώς μειώθηκε αισθητά το μερίδιο του τζίρου που αποσπούν οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους 5-15 και 15-50 εκατ. € (από 17,3% 
σε 9,3%), ενώ παρέμεινε σε περίπου ίδια επίπεδα το μερίδιο των μικρότερων 
επιχειρήσεων (από 40,9% μειώθηκε ελαφρά σε 40,3%). Ενδεικτικό είναι επίσης το 
γεγονός, ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μειώθηκαν και σε απόλυτο αριθμό (από 
έξι σε πέντε).  

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι συνδέεται με την άνθηση που γνώρισε ο κλάδος 
των υδραυλικών κατά την περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών έργων, 
κατά την οποία προσφέρθηκαν πολλές ευκαιρίες για την δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ΟΒΥΕ, μετά το 2007 η τάση αυτή έχει πλέον 
αντιστραφεί, καθώς ο κλάδος δοκιμάζεται από τη μείωση της οικοδομικής 
δραστηριότητας, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν, ενώ η 
πλειοψηφία των έργων που αναλαμβάνουν οι εναπομείναντες υδραυλικοί 
αφορούν σε εργασίες επισκευής και συντήρησης. 

Παρά την τρέχουσα οικονομική ύφεση και δυσπραγία στον κλάδο, δεν έχουν 
διαφανεί έως τώρα τάσεις συγχώνευσης ή συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων προκειμένου να δημιουργηθούν πιο ισχυρά και βιώσιμα 
επιχειρηματικά σχήματα, πέραν της σύστασης κοινοπραξιών ως πλέον 
διαδεδομένης μορφής συνεργασίας για μεγαλύτερα έργα κατασκευής ή 
συντήρησης. Βασικό εμπόδιο για την συνεργασία ή και συγχώνευση 
επιχειρήσεων φαίνεται ότι αποτελεί ο δισταγμός των μικρών επιχειρηματιών να 
παραχωρήσουν μέρος της επιχειρηματικής ανεξαρτησίας και διοικητικής 
αυτοτέλειάς τους. Επισημαίνεται ωστόσο η ένταξη πλέον των 2.500 υδραυλικών 
στους συνολικά 33 συνεταιρισμούς – μέλη της ΥΔΡΟ-ΠΟΣΕΥΔ121, με 54 
καταστήματα πώλησης υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής που 
λειτουργούν σε όλη τη χώρα.   

Σύμφωνα με την ΟΒΥΕ, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να 
αντιμετωπίσουν σήμερα μια όξυνση του ανταγωνισμού, αλλά και διάφορες 
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση στον κλάδο. Στις πρακτικές αυτές πρωτοστατεί η εκτεταμένη 
παράνομη δραστηριότητα που, εκτός των άλλων, συνδέεται και με κακής 
ποιότητας κατασκευές, οι οποίες έχουν οδηγήσει ακόμα και σε θανατηφόρα 
ατυχήματα (περιπτώσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού σε ξενοδοχεία), 
πλήττοντας συνολικά την αξιοπιστία του επαγγέλματος.  

                                                 
121 Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Υδραυλικών Εγκαταστατών. 
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Άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού 
στον κλάδο είναι η τάση αρκετών επιχειρήσεων να ρίχνουν κατά πολύ τις 
αμοιβές, αποβλέποντας στο γρήγορο κέρδος, οι πρακτικές των προμηθευτών, 
που περιορίζουν την ελευθερία επιλογής υλικών από τους υδραυλικούς, καθώς 
και η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή. 

Τέλος, η ΟΒΥΕ εκτιμά ότι το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης υδραυλικών από το 
εξωτερικό στο πλαίσιο απελευθέρωσης των υπηρεσιών στην Ε.Ε. δεν αποτελεί 
ιδιαίτερη απειλή για τον κλάδο, καθώς θα προσκρούσουν σε δυσκολίες 
εναρμόνισής τους με το είδος των κατασκευών και την τεχνολογία που 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 

 

Γ.3.3   Βιομηχανία τροφίμων & ποτών 
 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η οποία μεταποιεί τα προϊόντα της γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και αλιείας σε ένα ευρύ φάσμα ειδών τροφίμων και ποτών, 
κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική μεταποίηση. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος 2006, στον κλάδο της 
βιομηχανίας τροφίμων & ποτών δραστηριοποιούνταν συνολικά 16.804 
επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν συνολικό τζίρο 12.577,26 εκατ. €.  

Η βιομηχανία τροφίμων & ποτών αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή 
σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης, όπως ο αριθμός επιχειρήσεων, οι 
πωλήσεις, η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας για το 2007, στον κλάδο αντιστοιχούσε το 17,1% 
του επιχειρηματικού δυναμικού της μεταποίησης. Οι επιχειρήσεις τροφίμων & 
ποτών πραγματοποίησαν πωλήσεις αξίας 10,5 δισ. €, συνεισφέροντας κατά 
21,5% στις συνολικές πωλήσεις της μεταποίησης. Όμοια, ο κλάδος ευθυνόταν 
για το 21,9% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στη μεταποίηση, ενώ 
απασχολούσε το 21,6% (87.973 άτομα) του συνόλου των απασχολουμένων σε 
αυτή. 

O δυϊσμός του κλάδου των τροφίμων & ποτών είναι έντονος, με την ύπαρξη 
πολλών μικρών – οικογενειακών συνήθως – επιχειρήσεων και παράλληλα 
μεγάλων πολυεθνικών κολοσσών. Η δομή αυτή συνεπάγεται τόσο έναν υψηλό 
βαθμό συγκέντρωσης, όσο και μια σημαντική κατάτμηση του κλάδου σε πολλές 
διαφορετικού μεγέθους επιχειρήσεις. Από τη μια πλευρά, λίγες, μεγάλες 
πολυεθνικές επιχειρήσεις με καθετοποιημένη οργάνωση της παραγωγής, 
παράγουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων και παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίδοση του κλάδου, και από την άλλη, η συντριπτική πλειοψηφία (98,8%) των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ειδικεύονται σε μία ή δύο κατηγορίες 
προϊόντων, λειτουργούν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και συχνά παράγουν 
για λογαριασμό των μεγάλων βιομηχανιών (αποκλειστικοί προμηθευτές).  
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Βιομηχανικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, ο 
κλάδος κυριαρχείται από τις μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 10 άτομα. 
Η κατηγορία αυτή αντιπροσώπευε το 2006 το 95,5% των επιχειρήσεων του 
κλάδου και απασχολούσε σχεδόν το 40% των συνολικών εργαζομένων, ενώ 
πραγματοποίησε το 26,2% του συνολικού κύκλου εργασιών στη βιομηχανία 
τροφίμων & ποτών. 

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση που προηγήθηκε στο Παραδοτέο Β’ της 
μελέτης, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών διακρίνεται για το 
συγκριτικά μεσαίου επιπέδου βαθμό συγκέντρωσης και το ιδιαίτερα υψηλό μέσο 
μέγεθος ανά επιχείρηση σε όρους τζίρου (748.468 €). Αν και το 30% του 
συνολικού τζίρου στον κλάδο πραγματοποιήθηκε από μόλις τις 16 μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις (0,1% του συνόλου) με ετήσιο τζίρο άνω των 100 εκατ. €, ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών αποτελεί επίσης η μεγάλη 
συγκέντρωση τζίρου (51%) στο περιορισμένο ποσοστό 4,5% των επιχειρήσεων 
που εντάσσονται στις τάξεις μεγέθους από 1,5-100 εκατ. €. Επίσης, το 14,4% του 
τζίρου πραγματοποιήθηκε από το 25,7% των επιχειρήσεων που εντάσσεται στις 
τάξεις μεγέθους από 0,15-1,5 εκατ. €. Αντίθετα, στη μικρότερη τάξη μεγέθους 
συγκεντρώνεται μόλις το 4,8% του τζίρου που πραγματοποιήθηκε από το 69,5% 
των επιχειρήσεων. 

Η μεσαίας έντασης συγκέντρωση στον κλάδο οφείλεται συνεπώς κυρίως στη 
διασπορά του τζίρου στις ενδιάμεσες τάξεις μεγέθους, ενώ παράλληλα είναι 
αισθητή η ισχυρή παρουσία των μεγάλων ομίλων στον κλάδο, με τις 40 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις (0,2% του συνόλου) με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. € 
να πραγματοποιούν το 43,5% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των 
επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών το 2006. 

Έναντι του έτους 2002, ο βαθμός συγκέντρωσης εμφανίζει μια τάση 
αποκλιμάκωσης, που αντικατοπτρίζεται στη συρρίκνωση του μεριδίου τζίρου 
που κατέχουν οι επιχειρήσεις της μεγαλύτερης τάξης μεγέθους (από 30,8% σε 
29,8%), καθώς και των αμέσως μικρότερων τάξεων (15-50 και 50-100 εκατ. €) 
από 29,1% σε 28%.  

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τα στοιχεία της ICAP Α.Ε.122, οι τέσσερις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως 
Α.Ε., VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε., Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., NESTLE Ελλάς Α.Ε.) 
απέσπασαν το 2006 συνολικό μερίδιο 17,3% επί του συνολικού κύκλου εργασιών 
των 1.228 επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών που καταχωρήθηκαν στη βάση 
δεδομένων της εταιρίας.  

Το αθροιστικό αυτό μερίδιο των τεσσάρων μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που 
χρησιμοποιείται ως δείκτης μέτρησης του βαθμού συγκέντρωσης (CR4) 
υποδηλώνει μια σχετική ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τα μερίδια 

                                                 
122 Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2006 της ICAP Α.Ε. 
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που κατέχουν στην αγορά, και συνεπώς τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
κλάδου σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η εξαγωγή αυτού του 
συμπεράσματος δεν ανταποκρίνεται ωστόσο τις πραγματικές συνθήκες που 
επικρατούν στον κλάδο, καθώς η βιομηχανία τροφίμων & ποτών παράγει μια 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων και διακρίνεται σε μια σειρά σημαντικών υποκλάδων 
με σημαντικά διαφοροποιημένα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, π.χ. ως προς το 
βαθμό συγκέντρωσης και την ένταση του ανταγωνισμού που επικρατούν σε 
αυτές.  

Συνεπώς, η ανάλυση στο επίπεδο επιμέρους υποκλάδων οδηγεί αναμφισβήτητα 
σε διαφορετικά συμπεράσματα ως προς τον βαθμό συγκέντρωσης και την 
ένταση του ανταγωνισμού που επικρατούν σε αυτούς. Επισημαίνεται, ότι στους 
σημαντικότερους υποκλάδους ανήκουν η «Αρτοποιία & παραγωγή νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής», η «Γαλακτοκομία και τυροκομία», η «Παραγωγή 
κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών», τα «Ελαιοτριβεία», «Ζυθοποιία» και 
«Μεταλλικά νερών και αναψυκτικών», στους οποίους αντιστοιχεί αθροιστικά το 
71,5% των επιχειρήσεων και το 47,6% του συνολικού τζίρου που 
πραγματοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων που 
χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος και των όμορων προϊόντων 
του (γαλακτοκομικά και τυροκομικά), και οι οποίες διαφέρουν ως προς το 
μέγεθος, την ποικιλία προϊόντων που παράγουν, την παραγωγική δυναμικότητα, 
το βαθμό κάλυψης της αγοράς, τα κανάλια και τον τρόπο διανομής των 
προϊόντων τους. Η εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων εντούτοις 
κυριαρχείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, στις οποίες παρατηρείται 
και ο εντονότερος ανταγωνισμός, καθώς ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της 
αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι στην αγορά λευκού γάλακτος, οι τέσσερις 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατέχουν συνολικό μερίδιο 72,5%123, και στην αγορά 
του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος 49,5%124. 

Οι πολυάριθμες μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
ανταγωνιστούν τις κυρίαρχες επιχειρήσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών, 
κυρίως εξαιτίας της περιορισμένης παραγωγικής τους δυναμικότητας και τις 
δυσκολίες διανομής των προϊόντων τους σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, οι 
εταιρίες αυτές περιορίζονται στην κάλυψη τοπικών αγορών, ενώ συχνά 
εξαγοράζονται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επίσης, η είσοδος νέων 
επιχειρήσεων καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας του έντονου υφιστάμενου 
ανταγωνισμού από τις εδραιωμένες μεγάλες επιχειρήσεις, με την παρουσία 
ισχυρών επωνυμιών υψηλής αναγνωρισιμότητας και προτίμησης από τους 
καταναλωτές. 

                                                 
123 Πηγή: Information Resources Inc. (IRI) Hellas. 
124 Πηγή: Κλαδική μελέτη «Αγορά γαλακτοκομικών», ICAP, Απρίλιος 2009. 
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Επίσης, η ελληνική αγορά ζύθου εμφανίζει έντονα μονοπωλιακό χαρακτήρα, με 
την εγχώρια παραγωγή μπύρας να ελέγχεται ουσιαστικά από τη μεγαλύτερη 
βιομηχανία ζύθου, ενώ πολύ χαμηλότερη είναι η συμμετοχή των υπόλοιπων – 
μεγαλύτερων και μικρότερων – επιχειρήσεων ζυθοποιίας. Παρά τη σταδιακή 
εμφάνιση και άλλων σημάτων στην εγχώρια αγορά, αυτή εξακολουθεί να 
εμφανίζει έντονα συμπτώματα μονοπωλίου, τα οποία έχουν επανειλημμένα 
βρεθεί στο στόχαστρο της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με αντικείμενο 
τη διερεύνηση τυχόν κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από την μεγαλύτερη 
ζυθοποιία της χώρας, η οποία κατέχει ισχυρότατο μερίδιο στην αγορά (80-90%).  

Τέλος, η «Αρτοποιία & παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής» (ΣΤΑΚΟΔ-
03: 15.81) αποτελεί τον σημαντικότερο υποκλάδο της βιομηχανίας τροφίμων & 
ποτών, με 9.147 επιχειρήσεις (54,4% επί του συνόλου του κλάδου) και 1.668,5 
εκατ. € τζίρο (13,3%). Διευκρινίζεται, ότι τα αρτοποιεία  και τα ζαχαροπλαστεία, 
τα οποία παράγουν δικά τους προϊόντα, εντάσσονται στην μεταποίηση ειδών 
διατροφής, παρ’ ότι πραγματοποιούν και λιανικό εμπόριο των προϊόντων στο 
κατάστημά τους. 

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας 
(ΠΟΒΖΕ) και την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας (ΟΑΕ), τα αρτοποιεία και τα 
ζαχαροπλαστεία λειτουργούν σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, με κύρια 
χαρακτηριστικά την κυριαρχία των πολυάριθμων μικρών, οικογενειακών 
επιχειρήσεων που λειτουργούν καταστήματα της «γειτονιάς», καθώς και τον 
πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης.   

Τη περασμένη δεκαετία, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την 
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής ζήτησης, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί μεταξύ 2002 και 2006, τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων 
(+6%), όσο και ο τζίρος που αυτές πραγματοποίησαν (+37%)125. Στην τρέχουσα 
συγκυρία της οικονομικής ύφεσης, η τάση αυτή εκτιμάται ότι αντιστρέφεται 
πλέον, με κύριο χαρακτηριστικό το κλείσιμο επιχειρήσεων, το οποίο αναμένεται 
να ενταθεί στο άμεσο μέλλον (ΠΟΒΖΕ). 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί στον κλάδο κινήσεις συγχωνεύσεων και 
συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, πλην της μορφής ένταξης σε δίκτυα 
franchise. Αξιοσημείωτη υπήρξε εντούτοις η ανάπτυξη και επέκταση αλυσίδων 
καταστημάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (π.χ. Βενέτης, Απολλώνιο, 
Αγαπητός, Κωνσταντινίδη, Papagallino, Max Perry), είτε με τη δημιουργία νέων 
ιδιόκτητων σημείων πώλησης, είτε μέσω καταστημάτων franchise. 

Αθέμιτες μορφές ανταγωνισμού υφίστανται τα μικρά παραδοσιακά αρτοποιεία  
και ζαχαροπλαστεία αφενός από τα σούπερ μάρκετ που είτε δεν διαθέτουν 
άδεια πώλησης ψωμιού ή παραπλανούν τον καταναλωτή, αποκρύπτοντας την 
κατεψυγμένη ή προ-ψημένη ιδιότητα των ψωμιών που πωλούν (ΟΑΕ), ή πωλούν 

                                                 
125 Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων 2002 και 2006, ΕΛΣΤΑΤ. 
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προϊόντα υποδεέστερης ποιότητας σε πολύ χαμηλές τιμές (ΠΟΒΖΕ), και 
αφετέρου από τη λειτουργία παράνομων εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής 
(ΠΟΒΖΕ) και την παραβίαση της απαγόρευσης ψησίματος ψωμιού τις Κυριακές 
(ΟΑΕ). 

 

Γ.3.4   Εστιατόρια 
 

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων της 
ΕΛΣΤΑΤ για το 2006, στον κλάδο των «Εστιατορίων» (ΣΤΑΚΟΔ-03: 55.31) 
εντάσσονται συνολικά 42.866 επιχειρήσεις εστιατορίων / ταβερνών, εστιατορίων 
αυτοεξυπηρέτησης (self-service) και εστιατορίων πώλησης μερίδων φαγητού σε 
πακέτα.  

Ο κλάδος εμφανίζει το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης μεταξύ όλων των 
κλάδων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, το οποίο 
εκφράζεται από το μεγάλο πλήθος μεμονωμένων και ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων, μικρού κυρίως μεγέθους, την πλήρη απουσία μεγάλων 
επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 50 εκατ. €, και τη συγκέντρωση του 35,5% του 
συνολικού τζίρου στη μικρότερη τάξη μεγέθους όπου κατατάσσεται το 87% του 
συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο μέσος όρος ετήσιου τζίρου 
ανά επιχείρηση ανήλθε το 2006 στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσό των 90.118 €, ενώ οι 
τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις απέσπασαν μόλις το 2% του συνολικού τζίρου 
στον κλάδο. Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται στις τάξεις μεγέθους τζίρου 
μεταξύ 0,15 και 1,5 εκατ. €, όπου συγκεντρώνεται το 12,6% των επιχειρήσεων 
και το 48,7% του τζίρου στον κλάδο. 

Μεταξύ 2002 και 2006 καταγράφεται μια αποδυνάμωση του αριθμού και του 
μεριδίου τζίρου που αποσπούν οι επιχειρήσεις στη μικρότερη τάξη μεγέθους. Σε 
συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου τζίρου των επιχειρήσεων σε όλες τις 
τάξεις μεγέθους άνω των 0,15 εκατ. €, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια τάση 
μετάβασης των εστιατορίων προς μεγαλύτερα μεγέθη επιχειρηματικών μονάδων, 
καθώς και προς αλυσίδες επιχειρήσεων.   

Επισημαίνεται, ότι ο κλάδος της εστίασης περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος 
διαφορετικών μορφών επιχειρήσεων και καταστημάτων (π.χ. εστιατόρια, 
ταβέρνες, fast food, πιτσαρίες, ψησταριές πώλησης μερίδων φαγητού σε πακέτα 
κλπ.) που συνθέτουν διακριτές επιμέρους ενότητες της συνολικής αγοράς 
εστίασης, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δύσκολη η συγκέντρωση στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και τη διαχρονική εξέλιξή τους. Εξαίρεση 
αποτελεί ο κλάδος της «γρήγορης εστίασης», ο οποίος περιλαμβάνει κατά κύριο 
λόγο αλυσίδες εστιατορίων που εντάσσονται σε μεγάλους ομίλους επιχειρήσεων, 
για τους οποίους υφίσταται πολύ καλύτερη διαθεσιμότητα στοιχείων.  
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Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 μέχρι σήμερα, αρκετές ελληνικές και ξένες 
αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εστίασης (που προσφέρουν burger, pizza, snack 
/ sandwich ή σουβλάκια), αλλά και παραδοσιακών εστιατορίων (π.χ. 
«Καστελόριζο») έκαναν την εμφάνιση τους και επεκτάθηκαν στην εγχώρια 
αγορά, κυρίως μέσω του θεσμού της δικαιόχρησης (franchising). Η ζήτηση για 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης 
εξυπηρέτησης συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες τάσεις που χαρακτηρίζουν το 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Η επιτυχημένη πορεία ορισμένων αλυσίδων οδήγησε στη 
δημιουργία ισχυρών ομίλων, οι οποίοι αποτελούνται από επιχειρήσεις που 
καλύπτουν όλα σχεδόν τα στάδια παραγωγής και διανομής των εδεσμάτων και 
αποσπούν αξιόλογα μερίδια της εγχώριας αγοράς εστίασης.   

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζεται 
από τον οξύ ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τα εστιατόρια 
γρήγορης εξυπηρέτησης ασκούν έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις στα 
μεμονωμένα – αυτόνομα καταστήματα εστίασης, καθώς επωφελούνται από τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που τους προσφέρουν η αναγνωρισιμότητα των 
εμπορικών τους σημάτων και η διαφήμιση. Επίσης, τα εστιατόρια γρήγορης 
εξυπηρέτησης θεωρούνται λιγότερο δαπανηρά σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 
εστιατόρια, και για αυτό το λόγο εκτιμάται ότι επηρεάζονται σε μικρότερη 
κλίμακα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών 
Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η οποία αριθμεί ως μέλη περί τις 120.000 επιχειρήσεις, 
καθώς συμπεριλαμβάνει τις επιχειρήσεις μπαρ, καφετεριών, καντινών, catering 
κλπ., η εγχώρια αγορά εστίασης σημείωσε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης την 
τελευταία δεκαετία, η οποία ανακόπηκε με την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης. Οι επιχειρήσεις του κλάδου εμφανίζουν σήμερα σημαντική πτώση στο 
τζίρο τους (έως και κατά 40%), καθώς οι καταναλωτές έχουν περιορίσει 
σημαντικά τις εξόδους τους, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλέον αρκετά 
κλεισίματα επιχειρήσεων, σε μια αγορά όπου το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν 
πολύ σπάνιο, αφού επικρατούσε η πρακτική της μεταβίβασης των 
καταστημάτων από τους επιχειρηματίες που εγκατέλειπαν τη δραστηριότητά 
τους. Πιο δύσκολη φαίνεται ότι είναι η κατάσταση στην Περιφέρεια, και ειδικά 
σε τουριστικές περιοχές με έντονο τον χαρακτήρα της εποχικής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων.  

Οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν προσπαθούν να προσαρμοστούν 
στην παρούσα οικονομική συγκυρία, προχωρώντας σε μειώσεις τιμών, καθώς 
και σε προσφορές μενού ή στην τελική τιμή παραγγελιών για κατ΄ οίκον διανομή, 
με στόχο την τόνωση της κίνησης στα καταστήματά τους και την αύξηση των 
πελατών (ΠΟΕΣΕ). 

Στον κλάδο δεν παρατηρούνται τάσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς επιχειρήσεων 
από τις μεγαλύτερες, με εξαίρεση την αύξηση της αναζήτησης συνεργασιών από 
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τις μικρότερες (νέες και υφιστάμενες) προκειμένου να ενταχθούν σε αλυσίδες 
franchising ή ομίλους επιχειρήσεων, και να επωφεληθούν της ασφάλειας, της 
προβολής και του πιο ευνοϊκού καθεστώτος προμηθειών που τους προσφέρει η 
λειτουργία κάτω από ένα αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα. Στο πεδίο των κοινών 
προμηθειών, η ΠΟΕΣΕ διακρίνει εξάλλου τις προσφορότερες συνθήκες 
ανάπτυξης συνεργασιών (clustering) μεταξύ των μικρότερων επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται επίσης, ότι στον κλάδο της εστίασης στρεφόταν ανέκαθεν ένα 
μεγάλο μέρος της επιχειρηματικότητας ανάγκης, με αποτέλεσμα την 
υπερπληθυσμό καταστημάτων εστίασης. Στη τρέχουσα οικονομική συγκυρία, 
πολλές επιχειρήσεις αναζητούν διέξοδο στο πρόβλημα της επιχειρηματικής τους 
επιβίωσης μειώνοντας υπερβολικά τις τιμές εις βάρος της ποιότητας και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ΠΟΕΣΕ, η πρακτική αυτή αποτελεί 
μια από τις βασικές μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο, όπως επίσης 
και η μη νόμιμη λειτουργία πολλών καταστημάτων, που δεν διαθέτουν την 
ενδεδειγμένη άδεια (π.χ. μεζεδοπωλεία που λειτουργούν με άδεια καφενείου).  

Ως μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται επίσης η ανεξέλεγκτη 
επέκταση «πολυχώρων» εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, όπου 
συνυπάρχουν υποδομές ψυχαγωγίας και καταστήματα των αλυσίδων γρήγορης 
εστίασης, έλκοντας μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού εκτός κέντρου / 
γειτονιών των πόλεων. Τέλος, η εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος 
δημιούργησε ένα πεδίο άσκησης αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς δεν 
εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους μαζικής εστίασης ο νόμος (ΠΟΕΣΕ). 

 

Γ.4    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
Στα βασικά συμπεράσματα της περιφερειακής ανάλυσης ανήκει η διαπίστωση 
της άνισης κατανομής των ελληνικών επιχειρήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.1, το 35,3% 
των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στην Αττική, όπου και πραγματοποιείται το 
67,5% του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων της χώρας. Αντίστοιχα, στο 
Νομό Θεσσαλονίκης είναι εγκατεστημένο το 10,2% των επιχειρήσεων, οι οποίες 
πραγματοποιούν το 7,9% του συνολικού τζίρου (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ έτους 2006). 

Αντίθετα, οι υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζουν μικρό μέγεθος σε όρους 
πληθυσμού επιχειρήσεων και όγκου πωλήσεων, και συνεπώς μικρό μέσο μέγεθος 
των επιχειρήσεων που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στη διείσδυση και 
επικυριαρχία μεγάλων επιχειρήσεων. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους των 
περιφερειακών αγορών, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές 
αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα, καθώς δεν μπορούν να 
εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας της μαζικής παραγωγής, ενώ 
αντιμετωπίζουν πρόσθετο κόστος διείσδυσης στις μεγάλες αγορές λόγω της 
απόστασής τους από αυτές. 
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Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.1, και σύμφωνα με την ιεράρχηση των 
σημαντικότερων κλάδων βάσει τζίρου, στην πλειοψηφία των Περιφερειών 
προκύπτει ταύτιση των τριών σημαντικότερων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας («Χονδρικό εμπόριο», «Λιανικό εμπόριο» και «Εμπόριο, 
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών»), με ίδια 
σειρά κατάταξης. Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, 
τη 2η και 4η θέση της κατάταξης βάσει τζίρου καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι 
κλάδοι των «Ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών» και της 
«Παραγωγής οπτάνθρακα & προϊόντων διύλισης πετρελαίου», με τον αριθμό 
των επιχειρήσεων και στους δύο αυτούς κλάδους να κινείται όμως σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, καθώς οι κλάδοι αυτοί δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τους σκοπούς της μελέτης, η ανάλυση περιορίστηκε στους 
κλάδους «χονδρικό εμπόριο» (1η θέση), «λιανικό εμπόριο (3η θέση) και «Εμπόριο, 
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών» (5η θέση). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υπερίσχυση του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 
διαπιστώνεται σε εννέα συνολικά Περιφέρειες, ενώ το λιανικό εμπόριο φαίνεται 
ότι περνάει στην πρώτη θέση της κατάταξης στις «φτωχότερες» Περιφέρειες 
(βάσει του ΑΕΠ) της Δυτικής Μακεδονίας, των Ιονίων Νήσων και του Βορείου 
Αιγαίου. Το λιανικό εμπόριο υπερισχύει του χονδρικού και στην περίπτωση της 
σχετικά «πλουσιότερης» Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία λόγου του 
νησιωτικού της χαρακτήρα παρουσιάζει μια ιδιομορφία στη διάρθρωση του 
επιχειρηματικού της δυναμικού. Σε όλες εξάλλου τις νησιωτικές Περιφέρειες, με 
έντονο τον τουριστικό προσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, υπερισχύει ο 
κλάδους του λιανικού εμπορίου (με εξαίρεση την Κρήτη), ενώ την 3η θέση 
κατάταξης καταλαμβάνει ο κλάδος «Ξενοδοχεία & εστιατόρια».  

Επίσης, στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, την 3η 
θέση καταλαμβάνουν οι κλάδοι της «Βιομηχανίας τροφίμων & ποτών» και των 
«Κατασκευών» αντίστοιχα, οι οποίοι εμφανίζονται σε συγκριτικά υψηλές θέσεις 
κατάταξης και στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κρήτης και Νοτίου 
Αιγαίου. Επίσης, επισημαίνεται το σχετικά υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων 
που εντάσσονται στον κλάδο «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες» στις 
περιπτώσεις των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (βλ. 
Παραδοτέο Β’ της μελέτης), με σαφώς μικρότερη συμβολή ωστόσο στη 
διαμόρφωση του κλαδικού τζίρου.  

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται αναλυτικά και στον Πίνακα 1 «Ποσοστιαία 
συμμετοχή βασικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανά Περιφέρεια επί 
του συνολικού τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων της αντίστοιχης Περιφέρειας για 
το 2006» του Παραρτήματος. 
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Πίνακας 4.1: Μεγέθη πληθυσμού επιχειρήσεων, τζίρου & ΑΕΠ και σημαντικότεροι 
κλάδοι ανά διοικητική Περιφέρεια της χώρας (στοιχεία έτους 2006)  

Ποσοστό επί συνόλου χώρας Σημαντικότεροι κλάδοι 
Περιφέρεια Επιχειρή- 

σεων  
Τζίρου ΑΕΠ 1ος 2ος 3ος 

Αν. Μακεδονία 
& Θράκη 

4,8% 2,5% 3,7% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Κεντρική 
Μακεδονία 

17,4% 11,0% 13,9% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Δυτική 
Μακεδονία 

2,9% 1,0% 2,2% 
Λιανικό 
εμπόριο 

Χονδρικό 
εμπόριο 

Κατασκευές 

Θεσσαλία 6,3% 3,0% 5,0% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Βιομ. τροφίμων 
& ποτών 

Ήπειρος 3,1% 1,4% 2,3% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Ιόνια Νησιά 3,0% 0,9% 1,6% 
Λιανικό 
εμπόριο 

Χονδρικό 
εμπόριο 

Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

Δυτική Ελλάδα 5,3% 2,4% 4,3% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Στερεά Ελλάδα 4,6% 2,0% 4,8% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Πελοπόννησος 5,1% 2,5% 4,4% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Αττική 35,3% 67,5% 48,9% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Εμπόριο, συντ. 
& επισκ. αυτοκ.

Βόρειο Αιγαίο 1,9% 0,7% 1,3% 
Λιανικό 
εμπόριο 

Χονδρικό 
εμπόριο 

Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

Νότιο Αιγαίο 4,2% 1,8% 2,8% 
Λιανικό 
εμπόριο 

Χονδρικό 
εμπόριο 

Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

Κρήτη 6,0% 3,3% 4,8% 
Χονδρικό 
εμπόριο 

Λιανικό 
εμπόριο 

Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια 

ΣΥΝΟΛΑ 100,0% 100,0% 100,0%       
 

Στην πλειοψηφία των 13 Περιφερειών της χώρας επαναλαμβάνονται τα  ίδια 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των τριών σημαντικότερων κλάδων ως προς την 
ποσοστιαία κατανομή του τζίρου και του αριθμού των επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους, με τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης να εντοπίζεται στον κλάδο 
του χονδρικού εμπορίου, ακολουθούμενο από τον κλάδο του εμπορίου, 
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, και με το χαμηλότερο επίπεδο 
συγκέντρωσης να καταγράφεται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

Ο χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης που εμφανίζει ο κλάδος του λιανικού 
εμπορίου σε όλες τις Περιφέρειες πλην Αττικής, συνδέεται με τη διάχυση του 
κλαδικού τζίρου σε ένα μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων και συνεπώς το μικρό τους 
μέσο μέγεθος, την απουσία μεγάλων επιχειρήσεων με ετήσιο τζίρο άνω των 50 
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εκατ. € σε δέκα από τις συνολικά 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και τα 
υψηλά ποσοστά τζίρου και επιχειρήσεων που συγκεντρώνει η μικρότερη τάξη 
μεγέθους των 0-0,15 εκατ. € (βλ. ακόλουθο Πίνακα 4.2 & Πίνακα 2 του 
Παραρτήματος).  

Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Αττικής, όπου οι 32 μεγαλύτερες επιχειρήσεις με 
ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. € (0,05% του επιχειρηματικού δυναμικού στον 
κλάδο) συγκεντρώνουν το 41,8% του συνολικού τζίρου. Παράλληλα, και στην 
Κεντρική Μακεδονία καταγράφεται υψηλός βαθμός συγκέντρωσης με 15 
επιχειρήσεις (δηλαδή μόλις το 0,01%) των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (50+ εκατ. 
€) να πραγματοποιούν το 16,9% του συνολικού τζίρου. Επισημαίνεται, ότι λόγω 
της μεγάλης βαρύτητας που έχει η Αττική στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, 
ο υψηλός αυτός βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου στη συγκεκριμένη 
Περιφέρεια έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σε τέτοιο βαθμό ο μέσος όρος 
όλων των Περιφερειών, ώστε να προκύπτει υψηλός βαθμός συγκέντρωσης για το 
σύνολο της χώρας.    

Τα χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου 
εμφανίζουν οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων, ενώ ακολουθούν με ελαφρά μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης οι 
Περιφέρειες Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, 
Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει μια ιδιαιτερότητα, με τη μικρότερη τάξη μεγέθους 
να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (26%) επί του κλαδικού τζίρου μεταξύ 
όλων των Περιφερειών της χώρας, αλλά παράλληλα να επιμερίζεται και ένα 
καθόλου ευκαταφρόνητο μερίδιο της τάξης του 4,6% του κλαδικού τζίρου σε μια 
μόλις επιχείρηση στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους (15-50 εκατ. €). 

 
Πίνακας 4.2: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο του λιανικού εμπορίου στις 13 διοικητικές Περιφέρειες  

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
Τζίρος 25,1% 18,7% 17,4% 22,6% 10,2% 2,7% 3,3% - - 
Επιχειρήσεις 78,4% 11,4% 5,7% 3,9% 0,5% 0,04% 0,01% - - 
Κεντρική Μακεδονία 
Τζίρος 21,0% 16,7% 12,5% 17,8% 7,2% 2,3% 5,4% 16,9% 
Επιχειρήσεις 79,0% 11,9% 5,0% 3,6% 0,5% 0,05% 0,03% 0,008% 0,003% 
Δυτική Μακεδονία 
Τζίρος 25,9% 18,1% 13,6% 24,4% 7,5% 5,9% 4,6% - - 
Επιχειρήσεις 80,7% 10,5% 4,4% 4,0% 0,4% 0,1% 0,02% - - 
Θεσσαλία 
Τζίρος 25,6% 21,8% 19,4% 22,8% 8,4% 2,0% - - - 
Επιχειρήσεις 77,1% 12,4% 6,2% 3,9% 0,4% 0,04% - - - 
Ήπειρος 
Τζίρος 22,5% 17,7% 16,8% 23,4% 11,4% 3,8% 4,5% - - 
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Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Επιχειρήσεις 75,5% 12,3% 6,5% 4,8% 0,8% 0,1% 0,03% - - 
Ιόνια Νησιά 
Τζίρος 20,6% 16,4% 14,0% 25,6% 12,8% 10,5% - - 
Επιχειρήσεις 78,1% 11,1% 5,3% 4,7% 0,7% 0,1% 0,04% - - 
Δυτική Ελλάδα 
Τζίρος 23,0% 20,3% 17,0% 22,8% 9,1% 4,1% 3,7% - - 
Επιχειρήσεις 75,3% 13,4% 6,3% 4,4% 0,5% 0,1% 0,02% - - 
Στερεά Ελλάδα 
Τζίρος 23,8% 20,1% 16,5% 24,6% 9,9% 3,4% - - - 
Επιχειρήσεις 75,7% 12,9% 5,9% 4,8% 0,6% 0,1% - - - 
Πελοπόννησος 
Τζίρος 21,1% 19,4% 17,5% 26,3% 10,7% 2,3% 2,8% - - 

Επιχειρήσεις 
72,8% 14,0% 7,0% 5,5% 0,7% 0,05% 0,02% - - 

Αττική 
Τζίρος 9,8% 9,2% 8,1% 12,1% 6,8% 4,4% 7,8% 6,0% 35,8% 
Επιχειρήσεις 73,1% 13,8% 6,7% 5,1% 0,9% 0,2% 0,1% 0,03% 0,02% 
Βόρειο Αιγαίο 
Τζίρος 21,9% 18,1% 15,4% 27,5% 9,8% 7,4% - - - 
Επιχειρήσεις 73,9% 13,5% 6,3% 5,5% 0,6% 0,1% - - - 
Νότιο Αιγαίο 
Τζίρος 19,8% 16,4% 14,5% 25,6% 14,1% 6,9% 2,7% - - 
Επιχειρήσεις 74,5% 12,7% 6,3% 5,4% 0,9% 0,1% 0,02% - - 
Κρήτη 
Τζίρος 17,6% 16,5% 14,6% 21,7% 11,0% 7,6% - 11,0% 
Επιχειρήσεις 73,7% 13,6% 6,7% 5,0% 0,8% 0,2% - 0,02% 0,01% 
 

Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στον 
βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, ο οποίος ωστόσο 
είναι σαφώς μεγαλύτερος συγκριτικά με τους κλάδους του λιανικού εμπορίου 
και του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών. Το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης παρατηρείται στις 
Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 
Μεσαίο επίπεδο εμφανίζουν οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, 
Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου, ενώ υψηλός βαθμός συγκέντρωσης καταγράφεται 
στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Όπως προκύπτει από τον ακόλουθο Πίνακα 4.3 (βλ. επίσης Πίνακα 3 του 
Παραρτήματος), οι Περιφέρειες με το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης 
χαρακτηρίζονται από απουσία επιχειρήσεων στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους 
άνω των 50 εκατ. €, καθώς και από ιδιαίτερα μικρά ποσοστά τζίρου που 
αποσπούν οι επιχειρήσεις στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους των 5-15 εκατ. €.  
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Εντούτοις, όλες οι Περιφέρειες εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά τζίρου και 
αριθμού επιχειρήσεων στη μικρότερη τάξη μεγέθους των 0-0,15 εκατ. €, με μέσο 
όρο 3,8% και 61% αντίστοιχα, ενώ τα μεγαλύτερα μερίδια του τζίρου αποσπούν 
οι επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους των 0,5-50 εκατ. €. Οι διαπιστώσεις αυτές 
συνδέονται με τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει γενικότερα ο 
συγκεκριμένος κλάδος, τον οποίο συνθέτουν επιχειρήσεις με συγκριτικά μεγάλο 
μέσο μέγεθος, σε αντίθεση με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που 
κυριαρχούν στο λιανικό εμπόριο. 

Ενδεικτική της υψηλής συγκέντρωσης στην Αττική, το 34,6% του τζίρου στον 
κλάδο πραγματοποιήθηκε από το 0,2% των επιχειρήσεων, ενώ στις μικρότερες 
επιχειρήσεις (0-0,15 εκατ. €) που αποτελούν το 58,7% των επιχειρήσεων του 
κλάδου αντιστοιχούσε μόλις το 1,6% του συνολικού τζίρου. Ωστόσο, 
μεγαλύτερο επίπεδο συγκέντρωσης εμφανίζει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπου στις τάξεις μεγέθους άνω των 50 εκατ. € συγκεντρώθηκε το 
20,6% του κλαδικού τζίρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από μόλις το 0,08% 
των επιχειρήσεων. 

 
Πίνακας 4.3: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου στις 13 διοικητικές Περιφέρειες  

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
Τζίρος 3,9% 4,5% 5,9% 15,9% 20,3% 16,1% 23,8% - 9,5% 
Επιχειρήσεις 61,4% 11,9% 8,8% 11,3% 4,7% 1,2% 0,5% - 0,03% 
Κεντρική Μακεδονία 
Τζίρος 3,5% 4,0% 4,2% 14,4% 21,6% 19,0% 12,7% 3,8% 16,8% 
Επιχειρήσεις 62,7% 12,0% 7,0% 11,0% 5,5% 1,5% 0,3% 0,04% 0,04% 
Δυτική Μακεδονία 
Τζίρος 6,0% 6,1% 6,4% 24,8% 31,8% 16,9% 7,9% - - 
Επιχειρήσεις 80,7% 10,5% 4,4% 4,0% 0,4% 0,1% 0,02% - - 
Θεσσαλία 
Τζίρος 4,6% 5,6% 6,5% 20,0% 24,6% 19,0% 16,6% 3,0% - 
Επιχειρήσεις 62,0% 12,4% 7,9% 11,6% 4,7% 1,1% 0,3% 0,02% - 
Ήπειρος 
Τζίρος 4,1% 4,9% 4,8% 18,8% 24,3% 16,9% 17,7% 8,5% - 
Επιχειρήσεις 60,7% 13,0% 7,1% 12,6% 5,2% 1,1% 0,4% 0,1% - 
Ιόνια Νησιά 
Τζίρος 4,0% 4,8% 5,1% 22,6% 30,0% 30,4% 2,9% - - 
Επιχειρήσεις 61,5% 11,0% 6,6% 13,4% 5,7% 1,8% 0,1% - - 
Δυτική Ελλάδα 
Τζίρος 3,9% 4,8% 4,9% 18,2% 21,2% 24,2% 14,6% 8,2% - 
Επιχειρήσεις 61,5% 12,5% 7,0% 12,0% 4,8% 1,7% 0,4% 0,1% - 
Στερεά Ελλάδα 
Τζίρος 4,4% 5,6% 6,9% 18,9% 24,8% 18,9% 20,5% - - 
Επιχειρήσεις 58,7% 13,4% 9,2% 12,0% 5,0% 1,3% 0,4% - - 
Πελοπόννησος 
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Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Τζίρος 3,5% 5,1% 5,3% 19,9% 22,8% 24,1% 13,6% 5,7% - 
Επιχειρήσεις 57,7% 13,5% 8,0% 13,4% 5,3% 1,8% 0,4% 0,1% - 
Αττική 
Τζίρος 1,6% 1,9% 2,1% 8,3% 12,4% 14,0% 17,4% 7,6% 34,6% 
Επιχειρήσεις 58,7% 11,7% 7,2% 12,9% 6,1% 2,2% 0,9% 0,1% 0,2% 
Βόρειο Αιγαίο 
Τζίρος 3,8% 4,0% 7,8% 23,6% 31,6% 19,2% 9,9% - - 
Επιχειρήσεις 54,8% 10,3% 11,2% 15,3% 7,0% 1,3% 0,2% - - 
Νότιο Αιγαίο 
Τζίρος 3,1% 4,0% 4,9% 17,5% 28,7% 12,0% 29,9% 
Επιχειρήσεις 55,6% 12,8% 8,6% 14,4% 7,5% 1,0% 0,1% 0,1% 0,1% 
Κρήτη 
Τζίρος 3,2% 4,6% 5,1% 16,8% 23,9% 27,5% 19,0% - - 
Επιχειρήσεις 57,2% 13,4% 8,4% 12,6% 5,8% 2,1% 0,5% - - 
 
Ο κλάδος του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών στις επτά Περιφέρειες, όπου αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τριών σημαντικότερων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, εμφανίζει 
συγκριτικά με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο έναν «μεσαίο» βαθμό 
συγκέντρωσης.  

Με εξαίρεση την Αττική, σε καμία από τις λοιπές εξεταζόμενες Περιφέρειες δεν 
συναντώνται επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 50 εκατ. € (βλ. ακόλουθο 
Πίνακα 4.4 & Πίνακα 4 του Παραρτήματος). Εντούτοις, συγκριτικά μικρά 
μερίδια τζίρου (18,4% κατά μέσο όρο) καταγράφονται στις τρεις μικρότερες 
τάξεις μεγέθους των 0-0,5 εκατ. €, όπου συγκεντρώνεται κατά μέσο όρο το 
83,6% των επιχειρήσεων. Σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό τζίρο (54,6% σε μέσο 
όρο) αποσπούν οι «μεσαίες» τάξεις μεγέθους των 0,5-5 εκατ. €, όπου 
συγκεντρώνεται το 15,6% των επιχειρήσεων, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις 
μεγέθους άνω των 5 εκατ. € αντιστοιχεί ένα μέσο ποσοστό τζίρου 27% σε μόλις 
0,8% των επιχειρήσεων του κλάδου.  

Στην Αττική, όπου βρίσκεται εγκαταστημένη η πλειοψηφία των εταιριών 
εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με τζίρο άνω 
των 100 εκατ. €, που αντιστοιχούν σε μόλις 0,2% του συνόλου των επιχειρήσεων 
στον κλάδο, αποσπούν σχεδόν το ήμισυ του τζίρου (43,7%). 
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Πίνακας 4.4: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο του εμπορίου, συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσικλετών σε 7 διοικητικές Περιφέρειες  

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
Τζίρος 7,8% 6,1% 8,1% 32,5% 35,0% 4,2% 6,3% - - 
Επιχειρήσεις 68,7% 8,6% 6,4% 11,8% 4,2% 0,2% 0,1% - - 
Κεντρική Μακεδονία 
Τζίρος 7,1% 5,7% 6,1% 26,4% 28,3% 13,3% 13,1% - - 
Επιχειρήσεις 71,4% 8,7% 5,2% 10,2% 3,8% 0,6% 0,2% - - 
Ήπειρος 
Τζίρος 7,4% 4,7% 7,5% 29,6% 26,4% 13,2% 11,1% - - 
Επιχειρήσεις 70,1% 7,3% 6,2% 12,0% 3,7% 0,6% 0,2% - - 
Δυτική Ελλάδα 
Τζίρος 6,7% 7,2% 7,2% 28,7% 27,4% 16,3% 6,6% - - 
Επιχειρήσεις 67,0% 10,9% 6,1% 11,2% 3,9% 0,7% 0,1% - - 
Στερεά Ελλάδα 
Τζίρος 6,9% 5,6% 7,8% 35,2% 27,0% 11,5% 6,0% - - 
Επιχειρήσεις 66,6% 8,7% 6,6% 13,8% 3,7% 0,5% 0,1% - - 
Πελοπόννησος 
Τζίρος 7,0% 5,8% 8,1% 34,4% 31,1% 10,0% 3,6% - - 
Επιχειρήσεις 67,7% 8,4% 6,5% 12,7% 4,1% 0,5% 0,04% - - 
Αττική 
Τζίρος 2,4% 1,8% 1,8% 7,3% 12,6% 8,0% 12,8% 9,6% 43,7% 
Επιχειρήσεις 70,5% 8,8% 4,9% 8,6% 5,3% 1,0% 0,5% 0,1% 0,2% 
 

Πολύ χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης εμφανίζει ο κλάδος «Ξενοδοχεία & 
εστιατόρια» στις τέσσερις Περιφέρειες, όπου αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τριών σημαντικότερων (βλ. ακόλουθο Πίνακα 4.5 & Πίνακα 5 του 
Παραρτήματος). Ενδεικτική της χαμηλής αυτής συγκέντρωσης στον κλάδο είναι 
η μη ύπαρξη επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 50 εκατ. € σε καμία από τις 
εξεταζόμενες Περιφέρειες, καθώς και η συγκέντρωση σχεδόν του συνόλου των 
επιχειρήσεων (90% κατά μέσο όρο) στη μικρότερη τάξη μεγέθους μέχρι 0,15 
εκατ. € ετήσιο τζίρο, στις οποίες διαχέεται το 33,3% του συνολικού κύκλου 
εργασιών. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μερίδιο των τοπικών αγορών (κατά 61% 
σε μέσο όρο) αποσπούν οι επιχειρήσεις στις τάξεις μεγέθους 0,15-15 εκατ. €, ενώ 
πολύ μικρό ποσοστό (6,2%) συγκεντρώνουν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με 
ετήσιο τζίρο άνω των 15 εκατ. €. 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, 
με σχεδόν το ήμισυ του κλαδικού τζίρου να πραγματοποιείται από τις μικρότερες 
επιχειρήσεις που αποτελούν σχεδόν το 92% του συνόλου στον κλάδο, ενώ δεν 
καταγράφεται καμία επιχείρηση με ετήσιο τζίρο άνω των 5 εκατ. €. Αντίθετα, πιο 
ενισχυμένος εμφανίζεται ο βαθμός συγκέντρωσης στις «ναυαρχίδες» των 
τουριστικών προορισμών της χώρας – την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο – όπου 
αφενός η μικρότερη τάξη μεγέθους αποσπά μικρότερα ποσοστά τζίρου και 
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αριθμού επιχειρήσεων, και αφετέρου στη μεγαλύτερη τάξη μεγέθους των 15-50 
εκατ. €, ένα πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 0,04% αποσπά 
μερίδια αγοράς μεταξύ 8,9% και 11,2%. 

 
Πίνακας 4.5: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο των ξενοδοχείων & εστιατορίων σε 4 διοικητικές Περιφέρειες  

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Ιόνια Νησιά 
Τζίρος 37,3% 14,5% 9,2% 14,2% 14,6% 5,5% 4,6% - - 
Επιχειρήσεις 91,8% 4,9% 1,7% 1,2% 0,4% 0,1% 0,01% - - 
Βόρειο Αιγαίο 
Τζίρος 47,2% 16,3% 12,5% 19,2% 4,8% - - - - 
Επιχειρήσεις 91,7% 4,8% 2,0% 1,3% 0,1% - - - - 
Νότιο Αιγαίο 
Τζίρος 25,8% 12,7% 8,0% 13,4% 21,1% 10,0% 8,9% - - 
Επιχειρήσεις 87,6% 7,1% 2,4% 1,9% 0,9% 0,1% 0,04% - - 
Κρήτη 
Τζίρος 22,9% 9,9% 7,4% 16,5% 18,7% 13,5% 11,2% - - 
Επιχειρήσεις 88,9% 5,5% 2,2% 2,3% 0,8% 0,2% 0,04% - - 
 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι κατασκευές που αποτελούν τον τρίτο 
κατά σειρά σημαντικότερο κλάδο της τοπικής οικονομίας, εμφανίζουν ενδιάμεσο 
βαθμό συγκέντρωσης – ελαφρά υψηλότερο σε σχέση με το λιανικό εμπόριο και 
το εμπόριο αυτοκινήτων, και χαμηλότερο από το χονδρικό εμπόριο. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4.6, στον κλάδο φαίνεται αφενός να 
κυριαρχούν οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που αποτελούν το 90% του 
συνολικού αριθμού και πραγματοποιούν το 17,4% του τζίρου στον κλάδο, ενώ 
δεν καταγράφονται επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 50 εκατ. € ετησίως. Αφετέρου 
εντούτοις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (με ετήσιο τζίρο 15-50 εκατ. €) αποσπούν 
ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού τζίρου (22,8%).  

 
Πίνακας 4.6: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο των κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Δυτική Μακεδονία 
Τζίρος 17,4% 8,8% 6,1% 17,4% 10,4% 17,1% 22,8% - - 
Επιχειρήσεις 90,0% 4,9% 1,9% 2,5% 0,4% 0,2% 0,1% - - 
 

Τέλος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας, εμφανίζει τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης μεταξύ όλων των 
εξεταζόμενων κλάδων σε Περιφερειακό επίπεδο (βλ. Πίνακα 4.7). 
Χαρακτηριστική είναι η κατανομή μικρού ποσοστού τζίρου (μόλις 5,5%) στη 
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μικρότερη τάξη μεγέθους των 0-0,15 εκατ. €, σε αντιδιαστολή με τη συγκέντρωση 
μεριδίου 28,4% του συνολικού τζίρου στις μεγαλύτερες τάξεις μεγέθους άνω των 
50 εκατ. €, στις οποίες εντάσσεται το 0,2% του συνόλου των επιχειρήσεων στον 
κλάδο.  

 
Πίνακας 4.7: Ποσοστιαία κατανομή τζίρου και αριθμού επιχειρήσεων ανά τάξη 
μεγέθους στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων & ποτών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Τάξεις μεγέθους (σε εκατ. €) Περιφέρειες 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1,5 1,5-5 5-15 15-50 50-100 100+ 

Θεσσαλία 
Τζίρος 5,5% 3,2% 2,9% 9,1% 12,4% 22,2% 16,3% 28,4% 
Επιχειρήσεις 72,9% 9,9% 5,0% 6,7% 3,1% 1,7% 0,4% 0,1% 0,1% 
 

Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί και στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο 
Παραδοτέο Β της παρούσας μελέτης, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
εξεταζόμενων κλάδων ως προς τη διάχυση του τζίρου στις διαφορετικές τάξεις 
μεγέθους, οφείλονται εν μέρει και στα δομικά χαρακτηριστικά του 
επιχειρηματικού δυναμικού σε έναν κλάδο (π.χ. διάρθρωση από επιχειρήσεις 
μικρότερου ή μεγαλύτερου μέσου μεγέθους) και μπορούν να αποτελέσουν 
ενδείξεις των τάσεων συγκέντρωσης που επικρατούν σε αυτόν. Σημαντικές είναι 
εντούτοις και οι διαφοροποιήσεις ως προς τα διαρθρωτικά μεγέθη και τον βαθμό 
συγκέντρωσης που παρατηρούνται μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των 
τοπικών οικονομιών στις λοιπές Περιφέρειες. Οι Περιφερειακές οικονομίες – 
πλην Αττικής – χαρακτηρίζονται από χαμηλό μέσο μέγεθος τζίρου, διασπορά 
του τζίρου στις μικρές και μεσαίες τάξεις μεγέθους, και συγκριτικά μικρό βαθμό 
συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, η 
διαπίστωση του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης στους τρεις σημαντικότερους 
κλάδους της Περιφέρειας Αττικής αντικατοπτρίζει το γεγονός, ότι οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις της χώρας είναι εγκατεστημένες στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

 
Πίνακας 4.8: Μέσος όρος κύκλου εργασιών (σε €) επιχειρήσεων στους τρεις 
σημαντικότερους κλάδους ανά διοικητική Περιφέρεια  

Κλάδος 

Περιφέρεια 
Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο

Εμπόριο, συντ. & 
επισκ. αυτοκινήτων

Αν. Μακεδονία & Θράκη 586.041,2 128.452,2 307.689,9 
Κεντρική Μακεδονία 650.638,6 151.145,4 332.290,4 
Δυτική Μακεδονία 349.145,8 123.822,1 - 
Θεσσαλία 483.168,9 121.659,7 - 
Ήπειρος 580.828,9 149.579,2 - 
Ιόνια Νησιά 499.252,5 143.908,3 - 
Δυτική Ελλάδα 574.269,8 141.485,3 331.857,4 
Στερεά Ελλάδα 522.673,4 137.803,5 334.742,8 
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Κλάδος 

Περιφέρεια 
Χονδρικό εμπόριο Λιανικό εμπόριο

Εμπόριο, συντ. & 
επισκ. αυτοκινήτων

Πελοπόννησος 584.471,5 154.184,4 316.665,2 
Αττική 1.317.748,4 321.262,2 1.050.302,3 
Βόρειο Αιγαίο 552.008,6 157.150,6 - 
Νότιο Αιγαίο 694.057,8 166.946,8 - 
Κρήτη 639.880,5 177.124,4 - 
Μέσος όρος επικράτειας 904.186,9 203.608,9 616.950,6 
Μέσος όρος (πλην Αττικής) 559.703,1 146.105,2 279.518,9 
 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4.8 προκύπτει η διαπίστωση, ότι ο  κλάδος του 
λιανικού εμπορίου στις Περιφέρειες πλην Αττικής διαρθρώνεται από μεγάλο 
πλήθος μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, στις οποίες διαχέεται 
συγκριτικά μικρότερο ποσό τζίρου, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος τζίρου να 
ανέρχεται σε 146.105,2 €. Στην Περιφέρεια Αττικής η εικόνα διαφοροποιείται 
σημαντικά, με τον μέσο τζίρο να ανέρχεται σε 321.262,2 € και πολύ μεγαλύτερη 
τάση συγκέντρωσης του τζίρου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, στο 
χονδρικό εμπόριο επικρατούν επιχειρήσεις με σαφώς μεγαλύτερο μέσο μέγεθος, 
το οποίο στις Περιφερειακές οικονομίες (πλην Αττικής) ανέρχεται σε 559.703,1 €, 
ενώ στην Αττική υπερδιπλασιάζεται σε 1.317.748,4 €. Το μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων στον κλάδο «εμπόριο, συντήρηση & επισκευή αυτοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών» εκτός Αττικής κινείται σε ενδιάμεσο επίπεδο 
(279.518,9 €), ενώ εκτοξεύεται στα  1.050.302,3 € στην Περιφέρεια Αττικής. 

Όπως προκύπτει εξάλλου από έρευνα του ΕΟΜΜΕΧ126, στις τοπικές αγορές «ο 
υπερβολικός ανταγωνισμός και ο κορεσμός σε συγκεκριμένους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας», που εκτιμάται ότι οφείλεται πρωτίστως στο 
μεγάλο πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συναγωνίζονται σε μια μικρή 
τοπική αγορά και αποσπούν εξίσου μικρά μερίδια τζίρου, συγκαταλέγονται 
μεταξύ των συνηθέστερων προβλημάτων των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές.  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
126 Έκθεση «Η Καινοτομία και οι Προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα», Εθνικό Παρατηρητήριο 
για τις ΜΜΕ – ΕΟΜΜΕΧ, 2008. 
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