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Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της οικονομικής 

κατάστασης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο μεταίχμιο μιας 

εποχής που ορίζεται από τα λοκ ντάουν του 2020 και 2021. Μετά από 

πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καβάλας ανατέθηκε στο Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) η εκπόνηση μίας μελέτης 

στην οποία αφενός να αποτυπώνεται η οικονομική κατάσταση και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής και 

αφετέρου να προκύπτουν μία σειρά από συμπεράσματα και προτάσεις 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την προώθηση των 

αναπτυξιακών προοπτικών της. 

Η Περιφερειακή Ενότητας Καβάλας αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση 

καθώς χαρακτηρίζεται από έντονο δυισμό ο οποίος προκύπτει από τη 

διαφορετική διάρθρωση της οικονομίας της Καβάλας σε σχέση με εκείνη 

της Θάσου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία σειρά από αντικρουόμενες 

κατευθύνσεις που συχνά οδηγούν σε απώλεια ευημερίας για το σύνολο 

της περιοχής.  Γνώμονάς μας είναι μία όσο το δυνατόν περισσότερο 

ολιστική οπτική στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής και η διατύπωση 

προτάσεων με στόχο τη βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξή της.

Από την ανάλυσή μας δε θα μπορούσε να απουσιάζει η συγκυρία της 

πανδημίας του κορωνοϊού και της κρίσης που έχει επιφέρει στην 

επιχειρηματικότητα της Καβάλας, όπως εκδηλώθηκε σε διαφορετικό 

βαθμό και ένταση μεταξύ ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η μέθοδος που ακολουθούμε για τη προσέγγιση του θέματος είναι 

ο συνδυασμός δευτερογενών ποσοτικών και πρωτογενών ποιοτικών 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, η μελέτη ξεκινά με την ανάλυση δευτερογενών 

ποσοτικών δεδομένων για την οικονομία της περιοχής και συνεχίζεται με 

την ανάλυση αντίστοιχων δεδομένων για τους κλάδους των καταλυμάτων 

και της εστίασης. Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση αυτή επιχειρούμε μία πιο ποιοτική εμβάθυνση σε συγκεκριμένες 

πτυχές του θέματος μας μέσα από τη διοργάνωση ομάδων εστιασμένης 

συζήτησης (focus groups) με επαγγελματίες του τομέα του τουρισμού 

από την ευρύτερη περιοχή. 
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Επιτελική σύνοψη

Η μελέτη για την κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η οποία 

διενεργήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021, είναι διαρθρωμένη 

αρχικά σε δύο Μέρη και ακολουθούν σχόλια και παρατηρήσεις και 

τέλος τα συμπεράσματα.

Στο Πρώτο Μέρος περιγράφεται το οικονομικό προφίλ της 

περιοχής. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι 

σημαντικότεροι τομείς απασχόλησης είναι: εμπόριο, γεωργία 

και μεταποίηση. Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και 

Θάσου συγκεντρώνουν το 27% του ΑΕΠ της Περιφέρειας, που 

συγκρίνεται με το ΑΕΠ της ΠΕ Εβρου. Η ανεργία στην Καβάλα το 

2019 ανερχόταν στο 10,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, 

που είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ποσοστό ανεργίας της 

Περιφέρειας και της Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό 

επίπεδο το 13,1% του πληθυσμού της ΠΕ Καβάλας είναι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης, το 24,4% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

και μεταδευτεροβάθμιας και το 14,3% απόφοιτοι γυμνασίου. Οι 

τραπεζικές καταθέσεις στην ΠΕ Καβάλας τον Δεκέμβριο του 2020 

ανέρχονταν σε 1,51 δισ. €, υπολειπόμενες του επιπέδου του 2011, 

όταν είχαν φτάσει τα 1,74 δισ. €. 

Στο Δεύτερο Μέρος σκιαγραφείται η ιδιωτική οικονομία της ΠΕ 

Καβάλας. Ο τομέας που συγκεντρώνει την μερίδα του λέοντος του 

κύκλου εργασιών είναι το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπου εργάζεται 

το 15,6% των απασχολουμένων. Ακολουθεί η Μεταποίηση όπου 

απασχολείται το 8% του προσωπικού και το τομέας Μεταφοράς 

και Αποθήκευσης. Εξετάζοντας συγκριτικά την ΠΕ Καβάλας με την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, συμπεραίνουμε 

ότι δύο τομείς (Επισκευή οχημάτων και Μεταφορά αποθήκευση) 
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είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι και μπορούν να χαρακτηριστούν 

εξαγωγικοί, σε επίπεδο Περιφέρειας ή Ελλάδας (κι όχι κατ’ ανάγκην 

εκτός συνόρων).

Στον κλάδο καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών το 2020 έφτασε 

το 57,39%, σε σχέση με το 2019. Ο κλάδος έχασε περίπου 9,5 δισ. 

€. Τα προηγούμενα χρόνια, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία (2016 και 2017) παρατηρούνταν μία άνοδος με κριτήριο 

τον αριθμό των νομικών μονάδων, τον κύκλο εργασιών και τον 

αριθμό απασχολουμένων. Εξετάζοντας τις επιδόσεις του κλάδου 

Καταλύματα σε επίπεδο Περιφέρειας παρατηρούμε ότι το 72% 

εντοπίζεται στη Θάσο.

Στον κλάδο της εστίασης ο κύκλος εργασιών το 2020 μειώθηκε σε 

σχέση με το 2019 κατά 35,19% ή 17,34 εκ. €. Τα προηγούμενα χρόνια 

(2016 και 2017) ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός απασχολουμένων 

κατέγραφε άνοδο. Εξετάζοντας τις επιδόσεις του κλάδου 

σε επίπεδο Περιφέρειας παρατηρούμε ότι δεν υφίσταται η 

συγκέντρωση που παρατηρήσαμε στον κλάδο των καταλυμάτων. 

Αντίθετα, υπάρχει μια σχετικά ισότιμη κατανομή τους σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες. 

Στα Σχόλια – Παρατηρήσεις περιλαμβάνονται αναφορές για 

την εστίαση, τα καταλύματα και τον τουρισμό της ΠΕ Καβάλας, 

όπως κατατέθηκαν στο πλαίσιο επικεντρωμένων συζητήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν.

Στα Συμπεράσματα καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις 

όπως προέκυψαν από την μελέτη της τοπικής οικονομίας και στο 

πλαίσιο συζητήσεων με τους επαγγελματίες της ΠΕ Καβάλας, ώστε 

η επάνοδος της περιοχής στη μετα-πανδημική εποχή να εξελιχθεί 

με τις μικρότερες δυνατές απώλειες για τον παραγωγικό ιστό και 

την απασχόληση. Επίσης να ξεπερασθούν, στο βαθμό του δυνατού, 

χρόνιες ευαλωτότητες. 
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1.1. Απασχόληση 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τρεις σημαντικότεροι τομείς, όσον αφορά 

στην απασχόληση, στην ΠΕ Καβάλας είναι το εμπόριο, η γεωργία και η μεταποίηση. Στον τομέα 

του εμπορίου η απασχόληση ανέρχεται στο 18% του συνόλου, ποσοστό μεγαλύτερο από τον 

μέσο όρο της Περιφέρειας (15%) και αρκετά κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο. Ο τομέας της 

Γεωργίας (17%) βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες 

της Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Ροδόπη όπου συγκεντρώνει υπερδιπλάσιο ποσοστό (37%) 

το δεύτερο υψηλότερο στην Ελλάδα μετά τη Λακωνία. Ο μέσος όρος της απασχόλησης στη 

Γεωργία στο σύνολο της χώρας είναι 10%. Η μεταποίηση στην Καβάλα συγκεντρώνει το 11% 

της απασχόλησης, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο τόσο από το αντίστοιχο της Περιφέρειας 

(9,5%) όσο και από τον μέσο όρο της χώρας (9%). 

Όσον αφορά στις υπόλοιπες δραστηριότητες, η Καβάλα φαίνεται να συγκεντρώνει 

περισσότερους απασχολούμενους σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες 

της οικείας περιφέρειας στους κλάδους των επαγγελματικών επιστημονικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων (4,45%), στα logistics (4,33%) στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών και 

ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (1,89%) και στον κλάδο ενημέρωσης και επικοινωνίας (1,28%).

Μέρος πρώτο 

Το οικονομικό προφίλ της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας
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ΣΥΝΟ-
ΛΟ ΧΩ-
ΡΑΣ

ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΡΟ-
ΔΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΔΡΑ-
ΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ 
ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ 
ΘΑΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ ΞΑΝ-
ΘΗΣ

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

17,48% 14,83% 11,94% 17,42% 12,67% 16,30% 17,66% 15,42%

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 9,99% 20,71% 36,82% 16,27% 17,16% 14,47% 16,53% 17,88%

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 9,16% 9,52% 8,86% 10,29% 5,97% 5,27% 11,02% 13,77%

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ 
- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗ

9,65% 13,94% 10,81% 9,69% 26,15% 5,11% 8,20% 10,87%

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 7,90% 8,01% 6,86% 9,05% 7,62% 4,49% 8,15% 9,30%

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

7,82% 6,23% 4,85% 6,27% 5,66% 25,08% 6,57% 5,56%

Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

6,35% 5,70% 4,10% 6,73% 6,80% 1,99% 6,29% 4,71%

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6,82% 5,30% 3,79% 5,87% 4,58% 9,65% 5,71% 6,48%

Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5,39% 3,70% 3,25% 4,01% 3,20% 2,59% 4,45% 3,93%

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 5,17% 3,14% 2,16% 3,48% 2,84% 4,24% 4,33% 2,79%

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2,74% 1,85% 1,25% 1,66% 1,40% 2,12% 2,42% 2,66%

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2,74% 1,40% 1,07% 1,61% 1,31% 0,96% 1,89% 1,20%

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1,90% 1,71% 1,34% 2,05% 1,72% 1,47% 1,87% 1,65%

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2,43% 1,02% 0,87% 0,79% 0,95% 0,65% 1,28% 1,23%

ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 0,43% 0,83% 0,15% 2,35% 0,20% 3,53% 1,22% 0,32%

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑ-
ΓΩΓΙΑ 1,27% 0,77% 0,65% 0,90% 0,60% 0,74% 0,81% 1,01%

Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥ-
ΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΙΑ 
ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

1,38% 0,39% 0,30% 0,47% 0,31% 0,40% 0,62% 0,24%

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

0,53% 0,52% 0,41% 0,44% 0,49% 0,67% 0,60% 0,64%

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΣΜΟΥ

0,84% 0,45% 0,54% 0,64% 0,38% 0,27% 0,39% 0,35%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 1.  Απασχόληση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (2017)
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1.2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Οι ΠΕ Καβάλας και Θάσου συγκεντρώνουν το 27% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 

Περιφέρειας, στα ίδια επίπεδα περίπου με το ΑΕΠ της ΠΕ Εβρου. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, μεταξύ 2008 και 2016, το ΑΕΠ των ΠΕ Καβάλας 

και Θάσου από κοινού μειώθηκε κατά 31,3%, από 2,571 δισ. € το 2008 σε 1,767 δισ. € το 2016. 

Η μείωση είναι σαφώς υψηλότερη τόσο από το μέσο επίπεδο μείωσης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης (-28,1%), όσο και από το μέσο επίπεδο της Βόρειας Ελλάδας 

(-26,5%) και του συνόλου της χώρας (-28%) αντίστοιχα. 

Διάγραμμα 1.  ΑΕΠ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (2018, σε εκ.€)

1.839 € 1.790 €

1.085 €1.000 €

1.155 €

Θάσος, 
Καβάλα

Δράμα

Έβρος

Ξάνθη

Ροδόπη

Διάγραμμα 2. Εξέλιξη ΑΕΠ Καβάλας (σε εκ. €)

€

€
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σε όρους ευημερίας, η ΠΕ Καβάλας φαίνεται να είναι η πιο εύπορη ΠΕ αφού παρουσιάζει το 

υψηλότερο κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από τις υπόλοιπες ΠΕ της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 

Διάγραμμα 3. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (2018)

Διάγραμμα 4. Εξέλιξη κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

12.154
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10.416 10.340
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Έβρος Ξάνθη Ροδόπη Δράμα Θάσος, Καβάλα

€

€
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1.3. Ανεργία

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού, η ανεργία στην Καβάλα το 2019 ήταν 

10,1% ποσοστό που συνιστά τη χαμηλότερη ανεργία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης και σαφώς χαμηλότερη από το μέσο όρο της χώρας για το αντίστοιχο έτος (17%).

Διάγραμμα 5. Ανεργία στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης  (2019)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία στην ΠΕ Καβάλας, από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στις αρχές της δεκαετίας του 

2000, είχε μειωθεί σημαντικά πριν την οικονομική κρίση φτάνοντας το 2008 στο 9,4%. Εν 

τούτοις, η ανεργία παρέμενε σε υψηλά επίπεδα συγκρίνοντας με τον πανελλαδικό μέσο όρο 

(7,8%) ενώ ήταν η δεύτερη υψηλότερη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Πρώτη η ΠΕ Δράμας η οποία στα μέσα της δεκαετίας του 2000 είχε ένα από τα υψηλότερα 

επίπεδα ανεργίας στη χώρα. Μετά την έλευση της κρίσης, η ανεργία στην Καβάλα εκτινάχτηκε 

φτάνοντας το 2013 στο μέγιστο 23,2%. Παρόλα αυτά, η αύξηση της ανεργίας ήταν μικρότερη 

από την αντίστοιχη που παρατηρήθηκε στο σύνολο της χώρας, ενώ σε επίπεδο Περιφέρειας 

η Δράμα και η Ξάνθη είχαν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα της Καβάλας. Η δε Ροδόπη, μία καθαρά 

αγροτική περιοχή εμφάνιζε τα χαμηλότερα ποσοστά. Από το 2015 η ανεργία στην Καβάλα 

άρχισε να αποκλιμακώνεται σημαντικά με σαφώς γρηγορότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της 

χώρας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με αποτέλεσμα το 2019 να 

φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο της Περιφέρειας. 
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Η πορεία της ανεργίας στην Καβάλα ακολουθεί ένα μοτίβο που ακολούθησαν οι λιγότερο 

αγροτικές περιοχές της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, με την έλευση της κρίσης η ανεργία 

στις περιοχές με μεγάλη συμμετοχή της αγροτικής παραγωγής στην οικονομία τους, όπως η 

Ροδόπη, αντιμετώπισαν πολύ μικρότερη αύξηση της ανεργίας από άλλες που είχαν μεγαλύτερη 

συμμετοχή του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Αυτό προφανώς εξηγείται από την 

πολύ μικρότερη εισοδηματική ελαστικότητα των αγροτικών προϊόντων. Εν τούτοις, καθώς η 

χώρα έβγαινε από την κρίση μετά το 2015-2016 και η ανεργία αποκλιμακώνονταν στις αγροτικές 

περιφέρειας έμενε στάσιμη ή συνέχισε να ανεβαίνει. Αντιθέτως, στις περιφέρειες που ήταν 

εστιασμένες στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, καθώς οι δραστηριότητες αυτές επέστρεφαν, 

η ανεργία αποκλιμακωνόταν. Σε αυτό το πλαίσιο η Καβάλα ως μία λιγότερο αγροτική περιοχή 

γνώρισε μεγάλη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανεργία 

στην Καβάλα κατά την κορύφωση της κρίσης δεν είχε φτάσει σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα σε 

σύγκριση με την Περιφέρεια, η αποκλιμάκωση την οδήγησε στη συγκριτικά χαμηλή ανεργία.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διάγραμμα 6. Εξέλιξη της ανεργίας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης
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1.4. Προστιθέμενη αξία 

Είναι σαφές ότι η περισσότερη προστιθέμενη αξία στην ΠΕ Καβάλας παράγεται από τον κλάδο 

του εμπορίου (34,9%) ενώ ακολουθούν η δημόσια διοίκηση (18%) και η μεταποίηση (16,1%). Η 

χαμηλή προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα στην περιοχή (7,6%) παρά το γεγονός ότι 

απασχολεί σχεδόν ισάριθμο δυναμικό με το εμπόριο είναι κύριο βασικό χαρακτηριστικό του 

τομέα, ειδικά στην ελληνική οικονομία.

Η συμμετοχή του εμπορίου στην προστιθέμενη αξία της Καβάλας είναι με ορατή διαφορά 

μεγαλύτερη απ’ ότι στις υπόλοιπες ΠΕ της Περιφέρειας (δεύτερη είναι η Ξάνθη με 20,2%) αλλά 

και σαφώς μεγαλύτερη από το μέσο όρο της χώρας (26,9%). Σε σχέση τόσο με τις υπόλοιπες ΠΕ 

όσο και με το μέσο όρο της Ελλάδας, η Καβάλα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή 

της προστιθέμενης αξίας της δημόσιας διοίκησης με 18%. Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 

20,1% ενώ το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην Περιφέρεια κατέχει η Δράμα με 24,5% και 

την πρώτη θέση κατέχει ο Έβρος με 42,3% για λόγους που σχετίζονται με την παρουσία του 

Ελληνικού Στρατού. 

Διάγραμμα 7. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της Π.Ε. Καβάλας, (2018)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Ενημέρωση και επικοινωνία

Κατασκευές

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες

Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 
δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες 

νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση, 
δραστηριότητες

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

'Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, 
κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες 

εξυγίανσης

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, 
μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, 
δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
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1.5. Επενδύσεις

Αναφορικά με τις επενδύσεις στην Καβάλα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον 

ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου σε επίπεδο ΠΕ. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε ότι συγκεντρώνεται ένα 

δυσανάλογα, με την υπόλοιπη χώρα, ποσοστό επενδύσεων στη δημόσια διοίκηση το οποίο 

προφανώς οφείλεται στη συγκέντρωση επενδύσεων στην άμυνα στην ΠΕ Εβρου. Άλλη 

σημαντική διαφοροποίηση με το μέσο όρο της χώρας εντοπίζονται στον πρωτογενή τομέα 

όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά. 

Αντίθετα, παρατηρούνται σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά επενδύσεων σε σχέση με το μέσο 

όρο της χώρας σε όλους τους κλάδους των υπηρεσιών και στις κατασκευές. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διάγραμμα 8. Ακαθάριστος Σχηματισμός Πάγιου Κεφαλαίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης
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την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση κ.ά.

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, 
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες 

υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 

την κοινωνική μέριμνα

Ελλάδα Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
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1.6. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Με βάση τα στοιχεία της απογραφής το 13,1% του πληθυσμού της ΠΕ Καβάλας είναι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης, 24,4% απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 14,3% απόφοιτοι γυμνασίου και επαγγελματικών σχολών ενώ 28,7% είναι 

απόφοιτοι δημοτικού. Τα ποσοστά δίνουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα στην ΠΕ Καβάλας ως 

προς την ανώτατη εκπαίδευση που μαζί με την ΠΕ Εβρου έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στην 

Περιφέρεια. Οι διαφορές εν τούτοις είναι πάρα πολύ μικρές. 

Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας φαίνεται πως τόσο η ΠΕ Καβάλας όσο και η ευρύτερη 

περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υστερούν σημαντικά ως προς την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση αφού στο σύνολό της η χώρα έχει περίπου 6,5% υψηλότερο 

ποσοστό πτυχιούχων. 
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Απόφοιτοι Δημοτικού Άλλη περίπτωση

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Απογραφή 2011

Διάγραμμα 9. Εκπαιδευτικό επίπεδο στην ΠΕ Καβάλας
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Απογραφή 2011

Διάγραμμα 10. Σύγκριση εκπαιδευτικού επιπέδου ΠΕ Καβάλας με το σύνολο της χώρας

1.7. Ηλικιακή κατανομή

Με βάση τα στοιχεία του 2011, η ΠΕ Καβάλας παρουσιάζει ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά 

συγκέντρωσης του πληθυσμού στις νεότερες ηλικίας έως 39 ετών και υψηλότερα στις 

μεγαλύτερες ηλικίες ειδικά άνω των 70 ετών, όπου η Καβάλα παρουσίαζε συγκέντρωση 17,9% 

έναντι του 14,8% του μέσου όρου στην Ελλάδα. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ΠΕ της οικείας 

Περιφέρειας, η Καβάλα δε φαίνεται να παρουσιάζει κάποια σημαντική απόκλιση από τον μέσο 

όρο. Η Ξάνθη είναι η ΠΕ με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση νεότερων ηλικιών και η Θάσος με την 

Δράμα οι ΠΕ με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Δεδομένης της απουσίας νεότερων στοιχείων μπορούμε με μία σχετική βεβαιότητα να 

υποθέσουμε ότι το ηλικιακό ισοζύγιο στην Καβάλα θα έχει γείρει δραματικά υπέρ των 

μεγαλύτερων ηλικιών καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας μετά το 2010 η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει μία σοβαρή κρίση υπογεννητικότητας με αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής 

του πληθυσμού της. Επιπλέον, η οικονομική κρίση επέτεινε τις τάσεις μετανάστευσης προς το 

εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. 
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Διάγραμμα 11. Σύγκριση ηλικιακής κατανομής ΠΕ Καβάλας με το σύνολο της χώρας

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ- Απογραφή 2011

1.8. Τραπεζικές καταθέσεις 

Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων στην ΠΕ Καβάλας τον Δεκέμβριο του 2020, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 12 ανήλθε σε 1,51 δισ. €. Παρότι από τον Δεκέμβριο του 2015 (1,12 δισ. 

€) ακολουθεί μια σταθερή άνοδο, ακόμη δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του Δεκεμβρίου του 2014 

(1,56 δισ. €). Εξακολουθούν επίσης οι καταθέσεις να υπολείπονται σημαντικά του επιπέδου 

που βρίσκονταν προ δεκαετίας, όταν τον Ιούνιο του 2011 ανέρχονταν σε 1,74 δισ. €.
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Διάγραμμα 12. Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας από 
2011 ως 2020 (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκ. €)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν ορισμένες δευτερεύουσες τάσεις. Συγκεκριμένα, το γεγονός 

ότι αν το συνολικό ύψος των καταθέσεων τον Δεκέμβριο του 2020 προσέγγιζε έστω το ύψος 

των καταθέσεων του Δεκεμβρίου του 2014, εντούτοις το ύψος των καταθέσεων προθεσμίας 

υπολείπεται ακόμη και των μισών (460 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2020, έναντι 959 εκ. € τον 

Δεκέμβριο του 2014). Σταθερή άνοδο εμφανίζουν οι καταθέσεις όψεως. Η αξία τους (316 εκ. 

€ τον Δεκέμβριο του 2020) ξεπερνάει όχι μόνο την αξία τους τον Δεκέμβριο του 2014 (130 

εκ. €), αλλά ακόμη και την αξία τους τον Ιούνιο του 2011 (119 εκ. €). Ίδια ανοδική κατεύθυνση 

ακολουθούν επίσης και οι καταθέσεις ταμιευτηρίου. Τον Δεκέμβριο του 2020 έφτασαν τα 738 

εκ. €, ενώ τον Δεκέμβριο του 2014 ήταν 432 εκ. € και τον Ιούνιο του 2011 ήταν 595 εκ. €. 

Οι αλλαγές στη σύνθεση των καταθέσεων εξηγούνται κυρίως από την εξανέμιση της διαφοράς 

του επιτοκίου μεταξύ των προθεσμιακών και των καταθέσεων όψεως. Για ένα επιπλέον επιτόκιο 

της τάξης του 0,1% κανένας σχεδόν ιδιώτης δεν έχει συμφέρον να κλείσει τα χρήματα του για 

3 ή 6 μήνες, υπό την απειλή προστίμου σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη και ζητήσει την 

πρόωρη καταβολή τους. Επιπλέον, η άνοδος στα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως εξηγείται 

στη βάση της αυξημένης ρευστότητας που εμφανίζουν οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες σχεδόν 

ποτέ δεν επιλέγουν προθεσμιακούς λογαριασμούς. Τέλος, το ύψος των καταθέσεων είναι 

κυρίως συνάρτηση του ύψους των επιτοκίων. Τα σημερινά χαμηλά, σχεδόν μηδενικά επιτόκια 

καταθέσεων (αντίθετα φυσικά με τα επιτόκια δανειοδότησης που παραμένουν αδικαιολόγητα 

υψηλά) λειτουργούν αποτρεπτικά ώστε οι καταθέτες να επιστρέψουν στις τράπεζες. Επίσης, 

κι αυτό είναι ένα παράδοξο της πολιτικής αρνητικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, ούτε οι εμπορικές τράπεζες ενδιαφέρονται σήμερα να συγκεντρώσουν καταθέτες, 

εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τους παρέχει εδώ κι έναν χρόνο άφθονη ρευστότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τάσεις, δεν αφορούν μόνο την ΠΕ Καβάλας. 

Παρατηρούνται σε διαφορετικό βαθμό σε όλη την Ελλάδα.
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Μέρος δεύτερο 

Η ιδιωτική οικονομία της 
Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας 

2.1. Αριθμός επιχειρήσεων, κύκλος εργασιών, απασχολούμενοι

Με κριτήριο τον κύκλο εργασιών και με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (2017), 

ο τομέας που συγκεντρώνει την μερίδα του λέοντος στην ΠΕ Καβάλας, για την ακρίβεια 

το 47,4%, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, είναι το Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Στον συγκεκριμένο τομέα απασχολείται το 

15,6% των εργαζομένων. Περαιτέρω πληροφορίες και για τις τρεις υπό εξέταση μεταβλητές 

(αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι) δίνει η ανάλυσή τους σε 

διψήφιο και τριψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Οι δύο σχετικοί Πίνακες (διψήφιας 

και τριψήφιας ανάλυσης) παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος1. 

1  Τα σύνολα των τριών αυτών πινάκων (κατά μονοψήφιο, διψήφιο και τριψήφιο κλάδο) δεν συμπίπτουν. Μάλιστα 
όσο μεγαλώνει η ανάλυση, περνάμε δηλαδή από μονοψήφιο, σε διψήφιο και μετά σε τριψήφιο κωδικό, τόσο τα 
σύνολα φαίνεται να μειώνονται, δηλαδή να μικραίνει ο αριθμός νομικών μονάδων, κύκλου εργασιών και απασχο-
λουμένων. Αυτό συμβαίνει για λόγους «εμπιστευτικότητας» και διαφύλαξης δεδομένων. Όσο μεγαλώνει η ανάλυση 
τόσο περισσότεροι κωδικοί καταγράφουν μία ή δύο επιχειρήσεις. Επειδή τυχόν καταγραφή τους θα εξέθετε τα 
δεδομένα τους, είναι πάγια πρακτική για τις στατιστικές υπηρεσίες τα δεδομένα αυτά να απαλείφονται ώστε πίσω 
από κάθε πληροφορία να μην περιγράφεται η οικονομική μονάδα. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν πάντα, η κλαδική εξει-
δίκευση συνδυάζεται με απώλειες πληροφορίας και μετά από ένα σημείο η εξειδίκευση παύει να προσφέρει νέες 
πληροφορίες. 
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Οικονομική δραστηριότητα Νομικές Μονάδες Κύκλος Εργασιών Απασχολούμενοι

Κωδικός  
NACE 

Αναθ.2
Περιγραφή Αριθμός Ποσοστό Σε χιλιάδες 

ευρώ Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 7.195 43,9 157.295 10,1 11.000 26,6

Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 651 4,0 339.197 21,8 3.311 8,0

Δ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 70 0,4 7.254 0,5 122 0,3

Ε
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑ-
ΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

21 0,1 20.374 1,3 254 0,6

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 683 4,2 34.274 2,2 1.112 2,7

Ζ
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

2.832 17,3 738.068 47,4 6.432 15,6

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 830 5,1 78.783 5,1 1.609 3,9

Θ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

1.147 7,0 63.963 4,1 5.105 12,4

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 119 0,7 5.885 0,4 211 0,5

Κ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 147 0,9 8.645 0,6 235 0,6

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 45 0,3 4.645 0,3 141 0,3

Μ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.239 7,6 43.201 2,8 1.709 4,1

Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 135 0,8 8.131 0,5 339 0,8

Ξ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 7 0,0 552 0,0 1.270 3,1

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 209 1,3 11.851 0,8 4.667 11,3

Π
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

480 2,9 24.107 1,5 2.625 6,4

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 155 0,9 5.503 0,4 371 0,9

Σ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 415 2,5 6.914 0,4 809 2,0

  ΣΥΝΟΛΟ 16.380 100,0 1.558.641 100,0 41.322 100,0

Πίνακας 2. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, έτος 2017

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ



22

Δεύτερος σε μέγεθος τομέας, με βάση τον κύκλο εργασιών, είναι η Μεταποίηση, με 21,8%, όπου 

απασχολείται το 8% του προσωπικού. Εξετάζοντας τον τομέα σε διψήφιο κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, παρατηρούμε ότι από τους 20 κλάδους που τον απαρτίζουν το ήμισυ του 

κύκλου εργασιών συγκεντρώνει η Βιομηχανία τροφίμων. Με βάση την τριψήφια ανάλυση 

διαπιστώνουμε ότι την μερίδα του λέοντος στη Βιομηχανία τροφίμων συγκεντρώνει ο κλάδος 

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος, με κύκλο εργασιών 

39,8 εκ. € ή το 3,07% του συνόλου. Ο κλάδος που ακολουθεί στη Βιομηχανία τροφίμων είναι 

η Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων με κύκλο εργασιών 25,84 εκ. € ή 

1,99% του συνόλου. 

Τρίτος σε μέγεθος είναι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, δασοκομία, αλιεία), με 10,1% όπου 

απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της ΠΕ, 26,6%. Ο μεγάλος αριθμός 

νομικών μονάδων στον πρωτογενή τομέα οφείλεται στην εμφάνιση των «αγροτών ειδικού 

καθεστώτος» ως επιχειρηματιών (βλέπε Πίνακα 2 Παραρτήματος), με αποτέλεσμα επί της 

ουσίας αυτοαπασχολούμενοι να αθροίζονται στην ίδια κατηγορία με επιχειρήσεις. Μια εικόνα 

πιο κοντά στην πραγματικότητα για τον αριθμό των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα 

θα λαμβάναμε αν αφαιρούσαμε τους 4.159 «αγρότες ειδικού καθεστώτος» από τις 7.195 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών 

προέρχεται από τον κλάδο Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

και σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης οι πολυετείς καλλιέργειες (4,26% και 3.935 εργαζόμενοι) 

και η καλλιέργεια μη πολυετών φυτών (3,04% του κύκλου εργασιών και 1.594 εργαζόμενοι).

Ακολουθεί ο τομέας Μεταφοράς και αποθήκευσης, με 5,1% του κύκλου εργασιών, όπου το 

μεγαλύτερο μερίδιο στον κύκλο εργασιών καταλαμβάνει ο κλάδος Χερσαίες μεταφορές και 

μεταφορές μέσω αγωγών (4,08% του συνολικού κύκλου εργασιών και απασχόληση 1.356 

εργαζομένων). 

Πέμπτος σε έσοδα είναι ο τομέας Παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης με 4,1% του 

κύκλου εργασιών και 12,4% του προσωπικού, ο οποίος αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια. 

2.2. Συγκριτική εξέταση

Ένα κρίσιμο ερώτημα στο πλαίσιο της εξέτασης του οικονομικού προφίλ μιας Περιφερειακής 

Ενότητας, ή οποιουδήποτε περιφερειακού επιπέδου, αφορά την ομοιογένειά του και τον 

βαθμό ταύτισής του με το αμέσως ανώτερο διοικητικό επίπεδο. Αν εξετάζαμε μια Περιφέρεια, 

για παράδειγμα την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα κρίναμε τον ομοιογένειά 

της προς την Ελλάδα, δηλαδή τις ομοιότητες και τις διαφορές στην τομεακή διάρθρωση του 

προϊόντος. Μελετώντας την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας χρειάζεται να αξιολογήσουμε το 

βαθμό συγκρισιμότητάς των οικονομικών δομών της με την Περιφέρεια στην οποία υπάγεται. 
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Η αξιολόγηση αυτού του ερωτήματος απαντάει στο εξής: Ό,τι άραγε είναι καλό για την 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι επίσης καλό και για την Περιφερειακή 

Ενότητα Καβάλας; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, που όχι απλώς αναδεικνύει την 

αναγκαιότητα αλλά στοιχειοθετεί και τον προσανατολισμό των στοχευμένων περιφερειακών 

πολιτικών, εξετάζουμε διαφορετικές μεταβλητές και χρησιμοποιούμε διαφορετικά κριτήρια 

αντλημένα από την εκτεταμένη, σύγχρονη βιβλιογραφία στους κλάδους Περιφερειακή 

Οικονομία και Οικονομική Γεωγραφία2. 

Το πλέον διαδεδομένο μέτρο αξιολόγησης της εξειδίκευσης μιας περιοχής αναφέρεται στον 

υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής ενός κλάδου στην οικονομία της Περιφερειακής 

Ενότητας σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ανώτερου επιπέδου, εν προκειμένω της 

Περιφέρειας. Ο σχετικός δείκτης καλείται συντελεστής συμμετοχής (location quotient ή LQ ). 

Θα τον αξιολογήσουμε για τους πέντε μεγαλύτερους τομείς δραστηριότητας της ΠΕ Καβάλας, 

όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, με κριτήριο δύο μεταβλητές: τον κύκλο εργασιών και την 

απασχόληση. Τα μεγέθη τους περιγράφονται στον Πίνακα 3. Όταν ο συντελεστής ισούται με 

1, τότε ο επιλεγμένος κλάδος είναι εξ ίσου ανεπτυγμένος και στην Περιφέρεια. Εάν η τιμή 

του συντελεστή είναι μικρότερη του 1, σημαίνει ότι ο υπό εξέταση κλάδος είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένος στην ΠΕ Καβάλας σε σχέση με την Περιφέρεια. Κι αν η τιμή του υπερβαίνει το 1 

τότε η δραστηριότητα του κλάδου χαρακτηρίζεται βασική ή εξαγωγική.

2  Λαμπριανίδης, Λ. (2012), Οικονομική γεωγραφία, στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα, εκδ. Πατάκη

  Κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες €) Απασχολούμενοι

  ΠΕ Καβάλας Π. Αν. Μακεδονίας 
- Θράκης ΠΕ Καβάλας Π. Αν. Μακεδονίας - 

Θράκης

Εμπόριο, 
επισκευή οχημάτων 738.068 2.827.116 6.432 25.167

Μεταποίηση 339.197 1.659.844 3.311 14.892

Πρωτογενής τομέας 157.295 758.594 11.000 54.314

Μεταφορά, αποθήκευση 78.783 214.112 1.609 4.374

Καταλύματα, εστίαση 63.963 313.429 5.105 21.639

Σύνολο ΠΕ 
ή Περιφέρειας 1.558.641 6.706.127 41.332 179.538

Πίνακας 3. Συντελεστής συμμετοχής (location quotient) ΠΕ Καβάλας σε Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - 
Θράκης

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Εμπόριο και επισκευή οχημάτων

Ως προς κύκλο εργασιών: 738.068/2.827.116 / 1.558.641/6.706.127 = 1,125 ή >1

Ως προς απασχόληση: 6.432/25.167 / 41.332/179.538=1,108 ή >1 

Μεταποίηση: 

Ως προς κύκλο εργασιών: 339.197/1.659.844 / 1.558.641/6.706.127=0,88 ή <1 

Ως προς απασχόληση: 3.311/14.892 / 41.332/179.538=0,97 ή <1

Πρωτογενής τομέας 

Ως προς κύκλο εργασιών: 157.295/758.594 / 1.558.641/6.706.127=0,89 ή <1

Ως προς απασχόληση: 11.000/54.314 / 41.332/179.538=0,88 ή <1

Μεταφορά και αποθήκευση

Ως προς κύκλο εργασιών: 78.783/214.112 / 1.558.641/6.706.127=1,80 ή >1

Ως προς απασχόληση: 1.609/4.374 / 41.332/179.538=1,59 ή >1

Καταλύματα εστίαση

Ως προς κύκλο εργασιών: 63.963/313.429 / 1.558.641/6.707.127=0,88 ή <1

Ως προς απασχόληση: 5.105/21.639 / 41.332/179.538=1,02 ή >1

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι δύο από τους μεγάλους τομείς, Εμπόριο 

- επισκευή οχημάτων και Μεταφορά αποθήκευση, είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι στην ΠΕ 

Καβάλας και μπορούν να χαρακτηριστούν βασικοί ή εξαγωγικοί. Στον αντίποδα, ο τομέας της 

Μεταποίησης και ο πρωτογενής είναι λιγότερο ανεπτυγμένοι στην Καβάλα. 

Στο ενδιάμεσο βρίσκεται ο τομέας των Καταλυμάτων και της εστίασης που με κριτήριο τον 

κύκλο εργασιών υπολείπεται της Περιφέρειας, ενώ με κριτήριο τις θέσεις εργασίας υπερτερεί. 

Η θέση του τομέα αποσαφηνίζεται αν από τις επιδόσεις της Περιφέρειας εξαιρέσουμε το Θάσο, 

που αποτελεί κατ’ εξοχήν τουριστικό προορισμό κι οι σχέσεις της με την Καβάλα είναι σχέσεις 

εξ ίσου συνεργατικές αλλά και ανταγωνιστικές. Η μετάβαση στη Θάσο προϋποθέτει για τους 

περισσότερους επισκέπτες την μετάβαση και την έστω ολιγόωρη παραμονή στην Καβάλα, ενώ 

από την άλλη η Θάσος αφαιρεί τουρίστες και εισόδημα από την Καβάλα. Ξέροντας λοιπόν ότι 

ο κύκλος δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης 

στη Θάσο ανέρχεται σε 75.726.000 € και ο αριθμός των εργαζομένων σε 3.851 για το 2017, 

ο υπό εξέταση συντελεστής συμμετοχής του εν λόγω κλάδου της Καβάλας στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εξαιρουμένης της Θάσου είναι:

Ως προς κύκλο εργασιών 63.963/313.429-75.726 / 1.558.641/6.706.127-75.726=1,14 ή >1

Ως προς απασχόληση 5.105/21.639-3.851 / 41.332/179.538-3.851=1,22 ή >1

Εξαιρουμένης λοιπόν της Θάσου, ο τομέας Καταλυμάτων και εστίασης της ΠΕ Καβάλας 

υπερτερεί σαφώς έναντι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 



25

3.1. Κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο Παροχής 

καταλυμάτων στην ΠΕ Καβάλας, σύμφωνα με διοικητικές πηγές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, 

το 2020 ανήλθε σε 7,08 εκ. €, έναντι 16,63 εκ. € το 20193. Επομένως, ο κλάδος των καταλυμάτων 

στην ΠΕ Καβάλας το 2020, σε σχέση με το 2019, έχασε τουλάχιστον 9.543.157 €. Η μείωση 

που παρατηρήθηκε ήταν της τάξης του 57,39%, μικρότερη της μείωσης που σημειώθηκε στον 

κλάδο των Καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα, που έφτασε το 67,05%.

3  Τα προερχόμενα από διοικητικές πηγές στοιχεία διαφέρουν των πραγματικών, ως προς εκείνα τα ποσά για τα 
οποία δεν κόβονται νόμιμα παραστατικά. 

Μέρος τρίτο 

Καταλύματα

  2019 2020 2019/2020

Καβάλα 16.628.066 7.084.909 -57,39

Γενικό Σύνολο 6.991.184.282 2.303.658.141 -67,05

Πίνακας 4. Κύκλος εργασιών σε €, από Διοικητικές Πηγές, των επιχειρήσεων του κλάδου Παροχής 
Καταλυμάτων

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Η ανθεκτικότητα που έδειξε η ΠΕ Καβάλας, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, μπορεί να 

αποδοθεί στην προέλευση των τουριστών. Στο γεγονός ειδικότερα ότι μεγάλος μέρος των 

διανυκτερεύσεων πραγματοποιείται από τουρίστες προερχόμενους από Βαλκανικές χώρες 

(που κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας την άνοιξη του 2020 είχαν πολύ καλό επιδημικό 

προφίλ με μικρή διασπορά και λίγα θύματα) κι εγχώριο τουρισμό. Προς επίρρωση, αρκεί να 

δούμε ότι άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως τα νησιά του Ιονίου πελάγους που εκ παραδόσεως 

συγκεντρώνουν τουρισμό από τη Δυτική €πη και κυρίως από χώρες με πολλά θύματα όπως η 

Ιταλία, κατέγραψαν απώλειες στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερες του μέσου όρου. Συγκεκριμένα 

σε Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα η μείωση του κύκλου δραστηριοτήτων το 2020 

σε σχέση με το 2019 έφτασε το 70% (από 426,16 εκ. σε 127,55 εκ. €). Φαίνεται επομένως ότι τα 

έσοδα των επιχειρήσεων Παροχής υπηρεσιών καταλυμάτων στην ΠΕ Καβάλας επηρεάζονται 

από το εισόδημα και την ποιότητα ζωής των Βαλκανικών χωρών και την Ελλάδα.

Η οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο των καταλυμάτων παρουσιάζει ανέκαθεν έντονη 

εποχικότητα. Το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) είναι η περίοδος κορύφωσης 

στον κύκλο δραστηριοτήτων, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13. Τη συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο πραγματοποιήθηκε το 2019 το 62% του τζίρου (3,063 εκ. σε 16,63 εκ. €) και το 2020 το 

60% του τζίρου (4,27 εκ. σε 7,084 εκ. €). Αντίθετα, το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους (Ιανουάριος 

- Μάρτιος) πραγματοποιείται ο μικρότερος κύκλος εργασιών: 6,31% το 2019 (1,05 εκ. σε 16,63 

εκ. €) και 13,48% το 2020 (955.649 € σε 7,08 εκ. €). 

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις του κύκλου εργασιών κάθε τριμήνου του 2020, σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 παρατηρούμε ότι: Το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το 2019, 

η μείωση ήταν πολύ μικρή κι έφτασε το 9% (από 1.050.328 σε 955.649 €). Το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους η μείωση ήταν η μεγαλύτερη του έτους, κατά 74% (από 3.063.780 σε 809.445 €). 

Το τρίτο τρίμηνο του έτους, που ενδιαφέρει και τους περισσότερους επαγγελματίες μιας και 

πολλά καταλύματα, περισσότερο μάλιστα αυτά με τις λίγες κλίνες όπου δραστηριοποιείται η 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, λειτουργούν μόνον τότε, η μείωση ήταν 58% (από 10.296.390 

σε 4.270.763). Και το τελευταίο τρίμηνο του έτους η μείωση έφτασε το 53% (από 2.217.568 σε 

1.049.052 €).
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Διάγραμμα 13. Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων Παροχής καταλυμάτων, ανά τρίμηνο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

3.2. Επιχειρήσεις παροχής καταλύματος με διπλογραφικό σύστημα 

Μια παρόμοια, συγκρίσιμη με την παραπάνω συνολική, εικόνα εξάγουμε αν επεξεργαστούμε 

τα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών όσων επιχειρήσεων παρέχουν κατάλυμα και είναι 

υποχρεωμένες να τηρούν διπλογραφικό σύστημα4. Έχοντας στη διάθεσή μας μόνο διοικητικά 

στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα των ετών 2019 και 2020, αναφερόμαστε στο 64,81% του 

συνόλου για το 2019 (10.095.780 σε συνολικό κύκλο εργασιών 15.577.738 €) και στο 56% του 

συνόλου για το έτος 2020 (3.444.498 σε 6.129.260 €). Παρατηρούμε επομένως ότι το 2020 

στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου (αν κατά τεκμήριο θεωρήσουμε τέτοιες όσες τηρούν 

διπλογραφικό σύστημα) παροχής καταλυμάτων συγκεντρώθηκε μικρότερο μέρος του τζίρου, 

σε σχέση με το 2019.

4  Το διπλογραφικό σύστημα αφορά τις μονάδες που καταρτίζουν ισολογισμό και στο παρελθόν τηρούσαν βιβλία 
Γ’ κατηγορίας. Ενδεικτικά, διπλογραφικό σύστημα εφαρμόζουν ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ετερόρρυθμες εταιρείες, οντότητες 
της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ κι ατομικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 
άνω του 1,5 εκ. €. Απλογραφικό λογιστικό σύστημα παρακολούθησης είναι υποχρεωμένες να τηρούν οι οντότητες 
που στο παρελθόν τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας ή Εσόδων - Εξόδων: ατομικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες με 
εισόδημα κάτω του 1,5 εκ. €. 
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  2019 2020 Μεταβολή %

Σύνολο επιχειρήσεων 15.577.738 6.129.260 -60,65

Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό 
σύστημα 9.770.383 3.332.693 -65,89

Πίνακας 5. Κύκλος εργασιών σε €, επιχειρήσεων παροχής καταλύματος τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
έτους

Η σχετικά δυσχερέστερη θέση στην οποία βρέθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις (που τηρούν 

διπλογραφικό σύστημα) επιβεβαιώνεται αν συγκρίνουμε τον κύκλο εργασιών τους με 

τον κύκλο εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων τα τρία τρίμηνα, από Απρίλιο μέχρι 

Δεκέμβριο, μεταξύ των δύο τελευταίων ετών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, ενώ στο σύνολο 

των επιχειρήσεων Παροχής καταλύματος ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 60,65%, στις 

επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό σύστημα η μείωση ήταν μεγαλύτερη: κατά 65,89%. 

Η διαφορά αυτή πιθανά οφείλεται στην απόφαση των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων να 

μην λειτουργήσουν το καλοκαίρι λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τους όρους ανοίγματος 

του τουρισμού και της εκτίμησής τους για το μεγάλο κόστος που συνόδευε τη συμμόρφωση 

στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πιθανά επίσης να οφείλεται στην προτίμηση των τουριστών σε 

μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και ενοικιαζόμενα δωμάτια ώστε να αποφύγουν το συνωστισμό 

και τις κοινωνικές επαφές. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας την μείωση στον κύκλο εργασιών που εμφάνισαν οι επιχειρήσεις καταλύματος 

που τηρούν διπλογραφικό σύστημα, όπως φαίνεται στον Διάγραμμα 14, παρατηρούμε ότι η 

μείωση κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν 79,10% (από 1.995.614 το 2019 σε 416.951 το 2020), το 

τρίτο τρίμηνο 62,95% (από 6.216.075 € το 2019 σε 2.302.534 € το 2020) και στο τέταρτο και 

τελευταίο τρίμηνο του έτους η πτώση ήταν 60,66% (από 1.558.694 € το 2019 σε 613.208 € το 

2020).
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 14 Κύκλος εργασιών σε €, επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων που τηρούν διπλογραφικό 
σύστημα

3.3. Διαρθρωτικά στοιχεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καταλύματος 

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, για τα έτη 2016 

και 2017, παρατηρούμε ότι το 2017 συνολικά αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις (από 135 το 2016, σε 

141), ο κύκλος εργασιών τους (από 14,718 εκ. € το 2016, σε 15,15 εκ. €) όπως και ο αριθμός 

εργαζομένων (από 773 το 2016, σε 844). Από τις τέσσερις υπο-δραστηριότητες που αποτελούν 

τον κλάδο των καταλυμάτων, ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στον 

υπο-κλάδο καταλύματα διακοπών και σύντομης διακοπής: 89 το 2016 και 92 το 2017. Ωστόσο, 

ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών και ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων συγκεντρώνεται 

στα ξενοδοχεία: 9,15 εκ. € το 2016 και 9,22 εκ. € το 2017 και 304 εργαζόμενοι το 2016 και 

310 εργαζόμενοι το 2017. Άξιος προσοχής είναι ο υπο-κλάδος των χώρων κατασκήνωσης 

που ενώ απασχολεί πολύ λίγες επιχειρήσεις (5 και τα δύο έτη) έχει διπλάσιο κύκλο εργασιών 

από τα καταλύματα κι απασχολεί διπλάσιο κατά προσέγγιση αριθμό απασχολουμένων. Ο 

δε τζίρος αυτών των 5 επιχειρήσεων το 2017 υπερέβη τον τζίρο των 40 επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον πρώτο υπο-κλάδο των ξενοδοχείων. 
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  Αριθμός νομικών 
μονάδων

Κύκλος εργασιών 
(χιλιάδες €)

Αριθμός 
απασχολουμένων

  2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ξενοδοχεία και παρόμοια 
καταλύματα 38 40 9.151 9.223 304 310

Καταλύματα διακοπών και 
σύντομης διακοπής 89 92 1.859 2.414 173 163

Χώροι κατασκήνωσης κ.α. 5 5 3.632 3.451 291 367

Άλλα καταλύματα 3 4 76 67 5 4

Σύνολο 135 141 14.718 15.155 773 844

Πίνακας 6. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολουμένων σε καταλύματα 
(2016-2017)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μένοντας στο 2017, αν θέλαμε να περιγράψουμε την μέση επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

στον κλάδο Παροχής υπηρεσιών καταλυμάτων στην ΠΕ Καβάλας θα είχε το εξής προφίλ: Είχε 

μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 107.486 € (15.155.000:141) ή 8.957 € ανά μήνα και απασχολούσε 

κατά μέσο όρο 6 εργαζόμενους (844:141).

Η γενική αυτή εικόνα αλλάζει σημαντικά όσο εξετάζουμε κάθε υποκλάδο. Το μέσο ξενοδοχείο 

είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 230.575 € (9.223.000 €: 40) ή 19.215 € ανά μήνα και απασχολούσε 

8 εργαζόμενους (310:40). Το μέσο κατάλυμα διακοπών είχε κύκλο δραστηριοτήτων 26.239 

€ (2.414.000 €: 92) ή 2.187 € ανά μήνα, αν υποθέσουμε ότι έχουν 12μηνη λειτουργία και 

απασχολούσε 2 εργαζόμενους (163:92). Η μέση κατασκήνωση είχε ετήσιο κύκλο δραστηριοτήτων 

690.200 € (3.451.000:5) ή 57.517 € ανά μήνα, αν υποθέσουμε κι εδώ ότι λειτουργεί επί 12 μήνες, 

και απασχολούσε 73 άτομα.

3.4. Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών καταλύματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης

Εξετάζοντας το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις του 

κλάδου παροχής Καταλύματος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, όπως 

απεικονίζεται στο Διάγραμμα 15, παρατηρούμε ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του 
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προέρχεται από τον κύκλο δραστηριότητας της Θάσου5. Ενδεικτικά, αναφερόμενοι στο 2020 

ο κύκλος δραστηριοτήτων ολόκληρης της Περιφέρειας ανήλθε σε 36,05 εκ. € και της Θάσου 

σε 25,97 εκ. € ή το 72%. Το 2019 ανερχόταν στο 83,83%. 

Η μείωση που καταγράφηκε το 2020 για ολόκληρη την Περιφέρεια σε σχέση με το 2019 

ήταν της τάξης του 62,48% (από 96,09 εκ. € σε 36,05 εκ. €). Οι επιχειρήσεις καταλυμάτων 

της Περιφέρειας επομένως έχασαν το 2020, σε σχέση με το 2019, 60,04 εκ. €. Μεγαλύτερη 

πτώση, της τάξης του 67,76%, παρατηρήθηκε και στη Θάσο. Συγκρίνοντας με την πτώση που 

καταγράφτηκε στην ΠΕ Καβάλας, ύψους 57,39%, παρατηρούμε ότι είναι μικρότερη σε σχέση 

με την Περιφέρεια, που υποδηλώνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των καταλυμάτων της ΠΕ 

Καβάλας σε σχέση με την Περιφέρεια, η οποία αν δεν ταυτίζεται, εξαρτάται σημαντικά από 

τη Θάσο. 

5 Από την έχει Περιφέρεια έχει εξαιρεθεί η ΠΕ Εβρου λόγω έλλειψης επαρκών και ακριβών στοιχείων από την πηγή. 
Με βάση δική της ενημέρωση η απουσία οφείλεται στην απουσία συγκριτικών στοιχείων. Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί 
η ΠΕ Καβάλας, που παρουσιάζεται στις προηγούμενες σελίδες. 

Α' 
Τρίμηνο

Β' 
Τρίμηνο

Γ' 
Τρίμηνο

Δ' 
Τρίμηνο

ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

ΔΡΑΜΑΣ 1.074.804 1.254.254 1.366.974 358.155 1.361.975 930.089 795.723 555.469

ΘΑΣΟΥ 515.147 11.021.73 39.820.55 1.001.533 39.820.55 12.937.52 408.007 1.009.636

ΞΑΝΘΗΣ 1.196.275 1.531.434 2.040.575 305.020 1.418.414 1.134.558 964.202 710.857

ΡΟΔΟΠΗΣ 919.656 1.437.173 2.449.230 390.755 1.176.511 996.526 768.539 477.381

Σύνολο 3.705.882 15.244.59 45.677.32 2.055.463 43.777.45 15.998.69 2.936.471 2.753.343
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διάγραμμα 15. Κύκλος εργασιών σε € επιχειρήσεων παροχής καταλύματος Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης (2019-2020)

Α΄τρίμηνο Β΄τρίμηνο Γ΄τρίμηνο Δ΄τρίμηνο
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4.1. Κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες Εστίασης, 

σύμφωνα με διοικητικές πηγές, το 2020, έφτασε τα 31.935.062 €, όπως φαίνεται στον πίνακα 

7. Μειώθηκε δηλαδή κατά 35,19% σε σχέση με το 2019, όταν ο κύκλος εργασιών είχε φτάσει 

τα 49.274572 €. Η εστίαση το 2020, σε σχέση με το 2019, έχασε 17.339.510 €. Η μείωση που 

εμφάνισε στην ΠΕ Καβάλας ήταν μικρότερη από την πανελλαδική, που έφτασε το 37,72%, για 

λόγους που πιθανά σχετίζονται με τον τουρισμό της Καβάλας: υψηλή συμμετοχή από Βαλκάνια 

και το εσωτερικό της χώρας. 

Μέρος  τέταρτο 

Εστίαση

Πίνακας 7. Κύκλος εργασιών σε €, επιχειρήσεων κλάδου παροχής υπηρεσιών εστίασης

  2019 2020 2019/2020

Καβάλα 49.274.572 31.935.062 -35,19

Γενικό Σύνολο 6.059.184.851 3.773.850.833 -37,72

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εξετάζοντας ανά τρίμηνο τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων Εστίασης το 2020, σε σχέση 

με το 2019, παρατηρούμε όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 16 ότι: η μείωση το πρώτο τρίμηνο 

ήταν μικρή, μόλις 13,14% (από 7.355.552 € το 2019 σε 6.338.449 € το 2020). Η μεγαλύτερη 

μείωση ως ποσοστό παρατηρήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, 54,84%, (από 11.388.385 € 

το 2019 σε 5.143.347 το 2020), η μείωση στο τρίτο τρίμηνο ήταν 27,05% (από 21.242.981 € το 

2019 σε 15.497.528 € το 2020) και το τελευταίο τρίμηνο κατά 47,18% (από 9.287.654 € το 2019 

σε 4.905.738 € το 2020). 

Διάγραμμα 16. Κύκλος εργασιών σε €, επιχειρήσεων κλάδου παροχής υπηρεσιών εστίασης Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας (2019 - 2020)
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4.2. Διαρθρωτικά στοιχεία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης 

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν τα έτη 2016 και 2017, ο αριθμός 

των επιχειρήσεων το 2017, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 μειώθηκε σε σχέση με το 2016 (από 

1.032 το 2016, σε 1.006 το 2017), ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε (από 45,06 εκ. € το 2016, σε 

48,81 εκ. € το 2017) και ο αριθμός των εργαζομένων επίσης αυξήθηκε κατά 68 (από 4.193 το 

2016 σε 4.261 άτομα το 2017).

Ο υπο-κλάδος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων είναι της Παροχής 

ποτών με 511 νομικές μονάδες (από 535 το 2016). Είναι επίσης ο κλάδος που συγκεντρώνει τον 

μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων (2.256 το 2017, από 2.321 το 2016). Ο κλάδος, αντίθετα, που 

συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο τζίρο είναι των Εστιατορίων: 27,2 εκ. € το 2017 από 24,76 εκ. € 

το 2017.

  Αριθμός νομικών 
μονάδων

Κύκλος εργασιών 
(χιλιάδες €)

Αριθμός 
απασχολουμένων

  2016 2017 2016 2017 2016 2017

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών 
μονάδων εστίασης 461 455 24.762 27.204 1.772 1.898

Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
κ.α. 36 40 2.272 2.721 100 107

Δραστηριότητες παροχής ποτών 535 511 18.030 18.882 2.321 2.256

Σύνολο 1.032 1.006 45.064 48.807 4.193 4.261

Πίνακας 8. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και αριθμός απασχολουμένων στην εστίαση 
(2016-2017)

Μένοντας στο 2017, αν θέλαμε να περιγράψουμε την μέση επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

εστίασης στην ΠΕ Καβάλας θα είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 48.516 € (48.807.000 €: 1.006 

επιχειρήσεις) και θα απασχολούσε 4 εργαζόμενους (4.261: 1.006 επιχειρήσεις).

Η γενική εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά εξετάζοντας κάθε υποκλάδο. Στην πρώτη ομάδα, 

Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, η μέση επιχείρηση έχει ετήσιο 

κύκλο εργασιών 59.789 € (27.204.000 €: 455) ή 4.982 € ανά μήνα. Στην δεύτερη ομάδα, 

υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, η μέση επιχείρηση έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 68.025 

€ (2.721.000 €: 40 επιχειρήσεις) ή 5.669 € ανά μήνα και 3 εργαζόμενους (107 εργαζόμενοι: 

40 επιχειρήσεις). Στην τρίτη ομάδα, παροχής ποτών, η μέση επιχείρηση έχει ετήσιο κύκλο 

δραστηριοτήτων 36.951 € (18.882 €: 511 νομικές μονάδες) ή 3.079 € ανά μήνα και απασχολεί 4 

εργαζόμενους (2.256 εργαζόμενοι: 511 επιχειρήσεις).
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4.3. Επιχειρήσεις παροχής Υπηρεσιών εστίασης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης 

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα καταλύματα, όπου τα τρία τέταρτα της οικονομικής 

δραστηριότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι συγκεντρωμένα 

στη Θάσο, στον κλάδο της εστίασης η οικονομική δραστηριότητα είναι σχετικά ισότιμα και 

αναλογικά κατανεμημένη στις πέντε ΠΕ, από τις οποίες έχει εξαιρεθεί η ΠΕ Καβάλας, η οποία 

εξετάζεται στις προηγούμενες σελίδες. 

Η απώλεια που καταγράφηκε στον κύκλο δραστηριοτήτων της εστίασης το 2020, σε σχέση με 

το 2019, ανήλθε σε 32,51%, από 161,14 εκ. € το 2019 σε 108,75 εκ. € το 2020. Με άλλα λόγια, 

ο κλάδος στην Περιφέρεια σημείωσε απώλεια εισοδήματος ύψους 52,39 εκ. €. Η μείωση 

που σημειώθηκε στην Περιφέρεια είναι μικρότερη μεν, συγκρίσιμη δε, με την μείωση στην 

ΠΕ Καβάλας (35,19%), για λόγους που αποδίδονται πιθανά στην μικρότερη εξάρτηση της 

Περιφέρειας από τον τουρισμό και την εξάρτηση της εστίασης από άλλες πηγές περισσότερο 

ανελαστικές, πχ ντόπιος πληθυσμός, εγχώριος τουρισμός, στρατιωτικές μονάδες, κ.α.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Α' Τρίμηνο Β' Τρίμηνο Γ' Τρίμηνο Δ' Τρίμηνο 

ΔΡΑΜΑΣ 4.910.676 4.553.692 6.043.854 2.962.570 7.330.768 6.828.738 7.063.106 3.722.704

ΕΒΡΟΥ 8.302.089 7.513.082 10.232.383 5.752.439 16.253.112 14.894.674 10.914.667 6.342.824

ΘΑΣΟΥ 645.717 540.245 4.267.569 961.564 18.374.599 7.391.867 956.788 535.042

ΞΑΝΘΗΣ 7.421.064 5.775.628 7.324.109 3.481.218 9.612.306 7.267.043 8.049.143 4.250.327

ΡΟΔΟΠΗΣ 7.181.345 6.797.719 7.491.751 4.593.463 9.363.776 9.116.110 9.407.378 5.471.009

Γενικό Σύνολο 28.460.891 25.180.366 35.359.666 17.751.254 60.934.561 45.498.432 36.391.082 20.321.906

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

ευ
ρώ

Διάγραμμα 17 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων κλάδου παροχής υπηρεσιών εστίασης (2019 -2020)
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Προκειμένου να υπάρχει μία πιο ποιοτική εμβάθυνση στα αποτελέσματα της έρευνας, 

διοργανώσαμε στις 24 Μαρτίου και την 1η Απριλίου 2021 δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

(focus groups). Στο πρώτο focus group συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι από τον κλάδο 

των καταλυμάτων και στο δεύτερο από τον κλάδο της εστίασης. Και στα δύο focus group 

προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στη συμβολή του τουριστικού προϊόντος στην οικονομία της 

ευρύτερης περιοχής καθώς και στα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι 

του τουρισμού έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διατύπωση αναπτυξιακών 

προτάσεων για την περιοχή. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο για την οικονομία 

της ευρύτερης περιοχής όσο και συγκεκριμένα για τους κλάδους της εστίασης και των 

καταλυμάτων είναι τα εξής.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Καβάλας είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτό της Θάσου όμως 

ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος που δημιουργείται στη Θάσο διαχέεται στην Καβάλα 

εξαιτίας των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κακής 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Θάσου και Καβάλας παρατηρείται μία εκτροπή μετακινήσεων 

των κατοίκων της Θάσου από την Καβάλα προς την Ξάνθη.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της περιοχής, το 

πρώτο σε προτεραιότητα είναι η έλλειψη ζήτησης. Ακολουθεί η αδυναμία πρόσβασης στη 

Μέρος  πέμπτο

Σχόλια και παρατηρήσεις 
των ομάδων εστιασμένης 
συζήτησης 
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χρηματοδότηση, δεδομένου ότι οι τράπεζες δε δανείζουν τις μικρές επιχειρήσεις ή όταν 

δέχονται να συζητήσουν το δανεισμό θέτουν τέτοιους όρους (υψηλά επιτόκια και κυρίως 

εγγυήσεις που πολλές φορές φτάνουν το ύψος του αιτούμενου ποσού) ώστε γίνεται εντελώς 

ασύμφορος. 

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στον κλάδο της εστίασης, η εισαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, 

τα οποία ανήκαν παραδοσιακά στον κλάδο της εστίασης, σε αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου 

του λιανεμπορίου (πχ ζεστό φαγητό σε σούπερ μάρκετ ή καφές σε πρατήρια καυσίμων και 

φούρνους) εντείνουν την πίεση προς τις επιχειρήσεις της εστίασης σε βάρος των κερδών ή 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε σχέση με τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην εστίαση παρατηρείται ότι λόγω πλημμέλειας 

στη διενέργεια ελέγχων αρκετές επιχειρήσεις δεν τηρούν τις χωροταξικές διατάξεις όπως 

προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και καταλαμβάνουν αρκετά μεγαλύτερο δημόσιο 

χώρο από αυτόν που τους αντιστοιχεί. Ως σημαντικό φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού 

αναφέρθηκε η πρακτική αρκετών αφανών επιχειρηματιών σε εποχικές κυρίως επιχειρήσεις 

εστίασης οι οποίες εμφανίζονται κάθε φορά με διαφορετικούς διαχειριστές (συχνά υπηκόους 

άλλων χωρών). Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται βραχυχρόνια καλύπτοντας μόνο 

τις αμοιβές των προμηθευτών, του προσωπικού και το ενοίκιό τους, αφήνοντας ακάλυπτες τις 

υποχρεώσεις τους στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω αθέμιτων πρακτικών είναι οι επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν να 

μειώνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους και κατ’ επέκταση να μπορούν να διαθέσουν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε χαμηλότερες τιμές προς τους πελάτες τους. Η κατάσταση 

αυτή είναι ιδιαίτερα ζημιογόνα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που καλύπτουν τις υποχρεώσεις 

τους προς τις αρχές και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος λειτουργίας. 

Στον κλάδο των καταλυμάτων, οιονεί αθέμιτος ανταγωνισμός προέρχεται από ένα πλήθος 

ενοικιαζόμενων δωματίων μέσω πλατφορμών βραχυπρόθεσμης μίσθωσης τα οποία 

έχουν σαφώς χαμηλότερο κόστος λειτουργίας δεδομένου ότι δεν αντιμετωπίζονται ως 

επιχειρήσεις από τις φορολογικές αρχές. Το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας δεν έγκειται 

μόνο σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις αλλά και σε μία σειρά από κανονισμούς 

ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις των καταλυμάτων. 

Ως αποτέλεσμα, το κόστος λειτουργίας των συμμορφούμενων εμφανίζεται αδικαιολόγητα 

υψηλό, ενώ υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βλάπτοντας τη φήμη της 

περιοχής ως τουριστικός προορισμός υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πόλεις της περιφέρειας όπως η Καβάλα είναι 

ότι δεν υπάρχει παροχή φυσικού αερίου απευθείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπως 

πχ στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 
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Το υψηλό ενεργειακό κόστος είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις της περιοχής κάτι το οποίο είναι εγγενές πρόβλημα για το σύνολο των επιχειρήσεων 

στη χώρα μας. Το παράδοξο είναι ότι τόσο για τις επιχειρήσεις του κλάδου των καταλυμάτων όσο 

και της εστίασης, όσο αυξάνεται το μέγεθός τους τόσο αυξάνεται η αναλογία του ενεργειακού 

κόστους στο συνολικό κόστος λειτουργίας τους. Αυτό συμβαίνει διότι παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, μεγαλύτερο μέγεθος επιχείρησης συνεπάγεται επιπρόσθετες 

ενεργοβόρες λειτουργίες (πχ πάρκινγκ, εξωτερικοί χώροι κλπ.).

Κοινή επίσης είναι η εκτίμηση για την μεγάλη και αδικαιολόγητη άνοδο των τιμολογίων ρεύματος 

τα τελευταία χρόνια ενώ προβληματισμός επικρατεί για την εξέλιξη του κόστους της ενέργειας 

ενόψει της απολιγνιτοποίησης της χώρας.

Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους για την περιοχή και ειδικά για το 

νησί της Θάσου. Γενικά φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά του τουριστικού προϊόντος της 

ευρύτερης περιοχής. Διαφορετικές κατηγορίες τουριστών, διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών, 

απουσία σύνδεσης του τουριστικού προϊόντος των δύο περιοχών. 

Η Καβάλα, η Ηρακλείτσα και η Νέα Πέραμος φαίνεται να είναι αρκετά συνδεμένες τουριστικά με 

αρκετούς τουρίστες από τα Βαλκάνια αλλά και Έλληνες τουρίστες από τις γύρω περιοχές, μερίδα 

των οποίων είναι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών στην περιοχή. Αντίθετα η Θάσος φαίνεται να 

είναι η πιο τουριστική περιοχή με σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά ξένων τουριστών και μεγαλύτερη 

αναλογία του εισοδήματος να προέρχεται από του κλάδου του τουρισμού. 

Ο τουρισμός στην ΠΕ Καβάλας παρουσιάζει έντονη εποχικότητα και σημαντικές διαφοροποιήσεις 

εντός της περιοχής. Τα ξενοδοχεία για παράδειγμα που βρίσκονται στο χερσαίο κομμάτι 

λειτουργούν σε 12μηνη βάση, ενώ όσα βρίσκονται παραθαλάσσια λειτουργούν στη καλύτερη 

περίπτωση από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο. Εκτιμάται ότι 12μηνης λειτουργίας είναι γύρω στο 

20% των μονάδων. 

Οι τουρίστες προέρχονται από την Ελλάδα, τις χώρες των Βαλκανίων και τις χώρες της Δυτικής 

€πης και η έλευση τους διαφοροποιείται ανάλογα με την τουριστική περίοδο και το ύψος των 

τιμών. Η τουριστική περίοδος ξεκινάει από τον Μάιο με την έλευση οδικού τουρισμού από τα 

Βαλκάνια και την Τουρκία. Στους μήνες της υψηλής ζήτησης (καλοκαιρινή σεζόν) και κυρίως 

τον Αύγουστο μειώνεται ο τουρισμός από τις Βαλκανικές χώρες λόγω των αυξημένων τιμών 

και προσελκύεται τουρισμός από χώρες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου. Οι περισσότεροι 

τουρίστες της Καβάλας, της Νέας Περάμου και της Ηρακλείτσας προέρχονται από τα Βαλκάνια 

και φτάνουν στη περιοχή οδικώς ενώ η Θάσος παρουσιάζει ευρύτερη γκάμα επισκεπτών από 

χώρες της Δυτικής και της Βόρειας €πης οι οποίοι έρχονται αεροπορικώς έως την Καβάλα και 

μεταβαίνουν στη Θάσο. Στις αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως είναι η Θάσος, η Νέα Πέραμος 

και η Ηρακλείτσα τους 3 μήνες της τουριστικής σεζόν το ποσοστό των ξένων τουριστών φτάνει 
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στο 80%-90%. Αντίθετα στην περιοχή της Καβάλας το αντίστοιχο ποσοστό των ξένων τουριστών 

στο σύνολο είναι περίπου 50%. Η αγορά της Τουρκίας είχε αποκτήσει ένα σημαντικό κομμάτι του 

τουριστικού προϊόντος της περιοχής όμως εξαιτίας της πτώσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

της λίρας μετά το 2018, οι εισροές από τη γειτονική χώρα έχουν μειωθεί κατακόρυφα. 

Γενικότερα παρατηρείται ένας δυισμός στο τουριστικό προϊόν της περιοχής με την Καβάλα και 

τη Θάσο να είναι ελάχιστα ολοκληρωμένες σε ένα ενιαίο προϊόν. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις 

τουριστών που επισκέπτονται και τις δύο περιοχές. Σε αδρές γραμμές, ενώ ο μέσος όρος των 

διανυκτερεύσεων στην Θάσο είναι 12-13 μέρες, στην Καβάλα είναι μόνο 2.

Η υποτίμηση του τουρκικού εθνικού νομίσματος κατά 80% την τελευταία 10ετία, όταν από ένα 

επίπεδο 0,5 λίρας ανά € έχει φτάσει στις 0,10 λίρες ανά €, αύξησε το κόστος των επισκέψεων 

στην Ελλάδα, περιορίζοντας σημαντικά τα ταξίδια τους. Η όξυνση των σχέσεων των δύο χωρών 

σαφώς επηρέασε την εισροή τουριστών αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι η υποτίμηση 

της λίρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανακύψει μία νέα και αρκετά 

δυναμική αγορά, αυτή της Ρωσίας. Τέλος ο επαγγελματικός τουρισμός αντιπροσωπεύει ένα 

πολύ μικρό κομμάτι του συνολικού τουρισμού. Αφορά δε σε ένα βαθμό τις επιχειρήσεις που 

εκμεταλλεύονται τα μάρμαρα Θάσου. 

Διάγραμμα 18. Συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ από το 2011

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό με άλλους προορισμούς, οι κοντινές περιοχές της Τουρκίας 

μπορούν να θεωρηθούν ως ανταγωνίστριες όμως το προϊόν που προσφέρουν (all inclusive 

ξενοδοχεία) στοχεύει σε διαφορετικό κοινό από ότι η Θάσος και εν μέρει η Καβάλα και οι γύρω 

περιοχές. Το μοντέλο των μεγάλων all inclusive ξενοδοχειακών μονάδων το οποίο κυριαρχεί 

στη γειτονική Τουρκία, έχει αρχίσει να εμφανίζεται, με σαφώς μικρότερη ένταση, και στη 
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Θάσο ενώ σχεδόν απουσιάζει από την Καβάλα. Όπως είναι αναμενόμενο, οι μονάδες αυτές 

αν και αναπτύσσουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας και είναι πιο αποτελεσματικές σε όρους 

απόδοσης, διαχέουν μικρότερη αναλογία του εισοδήματος που παράγουν στην τοπική αγορά. 

Από το σύνολο των τουριστών που επισκέπτεται την περιοχή, υπάρχει η αντίληψη ότι η δαπάνη 

των Ελλήνων τουριστών είναι αναλογικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ξένων και τείνει να 

κατανέμεται ευρύτερα στην τοπική οικονομία. Εν τούτοις σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση 

δεν αρκούν μόνο οι Έλληνες τουρίστες προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα στις τουριστικές 

υποδομές της περιοχής. 

Τα τελευταία χρόνια έχει ανθίζει ραγδαία ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός, μία τάση που παρατηρείται 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Εν τούτοις ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός στην περιοχή της Καβάλας - Θάσου 

τείνει να αφορά σε τουρίστες χαμηλότερου εισοδήματος σε σχέση με τις πιο νότιες περιοχές 

της Ελλάδας, καθώς αφορά κυρίως στη ναύλωση σκαφών από την περιοχή. Ο αντίκτυπος του 

τουρισμού αυτού είναι αμφιλεγόμενος καθώς υπάρχει μία σχέση υποκατάστασης με τον κλάδο 

των καταλυμάτων και εν μέρει της εστίασης ενώ διαπιστώνονται προβλήματα συνωστισμού στη 

μαρίνα από τις εταιρίες ναύλωσης σκαφών, που σε ένα κάποιο βαθμό αποτρέπει την προσέλευση 

ιδιόκτητων σκαφών. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα των υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, είναι η μαρίνα της Θάσου η 

οποία βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση κάτι το οποίο έχει αρνητικό αντίκτυπο στην προσέλκυση, 

ιδιόκτητων κυρίως, σκαφών στην περιοχή. 

Ως ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα με σημαντικές επιπτώσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές 

της περιοχές είναι αυτό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ Καβάλας και Θάσου. Συγκεκριμένα, 

τους χειμερινούς μήνες δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Πρίνου και Καβάλας κάτι το 

οποίο θα εξυπηρετούσε ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής ενώ εκφράζονται ανησυχίες ότι 

στο άμεσο μέλλον η γραμμή αυτή θα καταργηθεί εντελώς. Παλιότερα δε, υπήρχε ακτοπλοϊκή 

σύνδεση μεταξύ Πρίνου και Νέα Περάμου η οποία υφίσταται πλέον μόνο για εμπορευματικές 

μετακινήσεις ενώ υπήρχε και γρήγορη σύνδεση μεταξύ Καβάλας και Θάσου μέσω ιπτάμενων 

δελφινιών η οποία επίσης καταργήθηκε.

Αναφορικά με τη συνεργασία των φορέων εκπροσώπησης των παραγωγικών τάξεων με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια κρίνεται ως ικανοποιητική. Όμως φαίνεται πως 

απουσιάζει ένα κοινό όραμα και μία κοινή στρατηγική για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

του τουριστικού προϊόντος και το «άνοιγμα» σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η ραγδαία αύξηση 

των τουριστών από την Κίνα επιβάλλει δραστηριότητες προετοιμασίας υψηλού κόστους: από τη 

διαφημιστική προβολή στη χώρα προέλευσης, μέχρι την προετοιμασία των επαγγελματιών και 

εγκαταστάσεων να υποδεχτούν τους τουρίστες σε οικείους τους χώρους.
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Η πανδημική κρίση φαίνεται ότι έπληξε εντονότερα τις περιοχές που εξαρτώνται περισσότερο 

από τον ξένο τουρισμό (Θάσος, Ηρακλείτσα και Νέα Πέραμος) και λιγότερο την Καβάλα, ενώ η 

εστίαση είναι ο κλάδος που επλήγη περισσότερο. Ειδικά για την εστίαση κυριαρχεί η αντίληψη 

ότι χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα όπως η παροχή κάποιου κεφαλαίου κίνησης δεδομένου 

ότι η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων συνεπάγεται μεγάλο κόστος τόσο για την αγορά πρώτων 

υλών όσο και για τη συντήρηση και επισκευή των υποδομών και του εξοπλισμού, που επί πολλούς 

μήνες παρέμεινε εκτός λειτουργίας. 

Γενικότερα η αντίληψη για τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισης της κρίσης 

είναι θετική και ειδικά αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής. Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

μέτρο ευνόησε περισσότερο τους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν απέκρυπταν έσοδα από τις 

φορολογικές αρχές αξιολογείται ως θετικό, ειδικά στο πλαίσιο καταπολέμησης του αθέμιτου 

ανταγωνισμού. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν κυρίως μέσω του προγράμματος «Συν-εργασία» 

διέσωσαν το εισόδημα του προσωπικού. Δεν αποδείχτηκαν ωστόσο τόσο αποτελεσματικά 

στις μικρές επιχειρήσεις, όπου περιστασιακά απασχολούνται συμβοηθούντα μέλη. Υπάρχει 

σαφέστατα περιθώριο βελτίωσης των μέτρων προς της κατεύθυνση της περαιτέρω εξειδίκευσης 

για κάθε κατηγορία πληττόμενων επιχειρήσεων καθώς μέχρι στιγμής τα μέτρα είναι αρκετά 

άκαμπτα και οριζόντια. Κοινό αίτημα των επαγγελματιών είναι διαγραφή χρεών και η μετάθεση 

των υποχρεώσεων που συσσωρεύτηκαν στη διάρκεια του αναγκαστικού κλεισίματος ώστε να 

εξοφληθούν με το τέλος της πανδημίας. Αναγκαία επίσης κρίνεται η πληρωμή τους σε όσο το 

δυνατόν περισσότερες δόσεις ώστε εκείνο το μέρος που θα πληρωθεί να γίνει σε βάθος χρόνου.

Αναφορικά με τον τρόπο που άνοιξε η αγορά στον ξένο τουρισμό το περασμένο καλοκαίρι 

κυριαρχεί η αντίληψη ότι αυτό έγινε χωρίς σωστό προγραμματισμό και μία αλληλουχία λαθών 

λειτούργησε αποτρεπτικά για τους τουρίστες: από το ξαφνικό κλείσιμο του τελωνείου που 

προκάλεσε την ταλαιπωρία εκατοντάδων επισκεπτών που κατευθύνονταν οδικά από τα Βαλκάνια 

στην Καβάλα, μέχρι την υποχρέωση συμπλήρωσης μιας φόρμας που κανένας τουρίστας δεν 

ήξερε πώς να το κάνει. Υπάρχει η αίσθηση ότι η παροχή voucher στους Έλληνες για εσωτερικό 

τουρισμό θα ήταν ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την επαναλειτουργία των τουριστικών 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην πρακτική του ανοίγματος και κλεισίματος της εστίασης 

ανάλογα με την πορεία της πανδημίας (ακορντεόν) αυτό κρίνεται ως καταστροφικό ειδικά για 

τις επιχειρήσεις της εστίασης. 

Τέλος, επικρατεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με την ανάκτηση μέρους του 

τουρισμού που χάθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και αν και δεν περιμένει κάποιος το 

φετινό καλοκαίρι να φτάσει τα προ-πανδημίας επίπεδα εν τούτους αναμένεται να είναι καλύτερο 

από το περσινό. Ωστόσο η εκτίμηση είναι ότι ο τουρισμός δεν πρόκειται να ανακάμψει πλήρως 

πριν το 2022. Επομένως και το τρέχον έτος, το 2021 τα εισοδήματα γύρω από το τουρισμό θα 

είναι μειωμένα. 
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Η οικονομική δραστηριότητα στην ΠΕ Καβάλας υπέστη απώλειες πριν την εμφάνιση της 

πανδημίας και το αναγκαστικό κλείσιμο των επιχειρήσεων τον Μάρτιο του 2020, κατόπι κρατικής 

εντολής για να αποφευχθεί η μετάδοση της νόσου. Οι ΠΕ Καβάλας και Θάσου και η ευρύτερη 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων 

από το 2018 λόγω της υποτίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής λίρας έναντι 

του € που, με σχετικούς όρους, μετέτρεψε την Ελλάδα σε ακριβό τουριστικό προορισμό. 

Κατ’ επέκταση, ακόμη και την περίοδο οικονομικής ανόδου που προηγήθηκε της πανδημίας 

η ΠΕ Καβάλας δεν ακολουθούσε τη γενική τάση. Μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί ως μια 

ΠΕ που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την κεντρική διοίκηση, σε κάθε επίπεδο. Σε αυτό 

το πλαίσιο απαιτούνται πέραν των γενικών, μια σειρά εξειδικευμένα και στοχοπροσηλωμένα 

μέτρα, με απώτερη επιδίωξη να άρουν τα επιπρόσθετα εμπόδια που δημιούργησε η απώλεια 

τουριστών από την Τουρκία. Οι ακολουθούμενες προτάσεις διακρίνονται σε δύο μέρη: Γενικές 

που ισχύουν για όλη την Ελλάδα και ειδικές, που αφορούν την ΠΕ Καβάλας.  

6.1. Γενικές προτάσεις 

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο ένα σύνολο προτάσεων που αφορούν την 

ανακούφιση των επιχειρήσεων από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Οι σημαντικότερες 

εξ αυτών είναι: 

Μέρος  έκτο 

Συμπεράσματα – προτάσεις 
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 ■ Επαρκής ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 ■ Διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία (χωρίς απώλεια 

συνταξιοδοτικού χρόνου), που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 

ελάφρυνση των φορολογικών συντελεστών.

 ■ Προγράμματα επιδότησης του μη μισθολογικού ή/και του μισθολογικού κόστους για τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ευρύτερα, η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη φορολογία, το ασφαλιστικό 

σύστημα, τη χρηματοδότηση, την καινοτομία και άλλους τομείς που ανταποκρίνονται στις 

ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει η τρέχουσα συγκυρία στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε η 

Έκθεση Πισσαρίδη για το αναπτυξιακό μοντέλο που θα ακολουθήσει η χώρα6. 

6.2. Ειδικές προτάσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον τουρισμό της περιοχής σχετίζεται με τους εξής στόχους: 

Πρώτο, με την επίτευξη συνεργειών μεταξύ του τουριστικού προορισμού της Θάσου από την 

μια μεριά και της Καβάλας, από την άλλη. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού 

θα μπορούσαν να αυξήσουν την ποικιλία και την ελκυστικότητα του τουριστικού προϊόντος της 

ευρύτερης περιοχής. Μέχρι στιγμής, μικρό ποσοστό επισκεπτών επιλέγουν να επισκεφτούν και 

τα δύο μέρη. Θετικό παράδειγμα αποτελούν τα όσα έχουν επιτευχθεί σε Πήλιο - Σποράδες, 

όπου εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο προορισμών. 

Δεύτερο, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 6-7 μήνες το χρόνο κάτι το οποίο θα 

ενίσχυε σημαντικά τη λειτουργία κλάδου. Τρίτο, βασική διάσταση αποτελεί η επέκταση σε 

νέες αγορές. 

Προς την ανωτέρω κατεύθυνση ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε να αποφέρει 

η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων εντός αλυσίδων αξίας (πχ 

αγροδιατροφή με καταλύματα). Με τον τρόπο αυτό πέρα από τη δημιουργία ενός πιο 

ελκυστικού και πολυδιάστατου τουριστικού προϊόντος, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

οικονομίες κλίμακας και να δημιουργηθεί ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης ως εναλλακτική 

επιλογή του μοντέλου των μεγάλων all-inclusive ξενοδοχειακών μονάδων, το οποίο αφενός 

θα είναι πιο περιβαλλοντικά βιώσιμο και αφετέρου θα οδηγεί σε μία πιο ευρεία διάχυση του 

τουριστικού εισοδήματος στον τόπο.

Η Περιφέρεια οφείλει να ενεργοποιηθεί σύντομα σε συνεννόηση πάντα με τους αρμόδιους 

τουριστικούς φορείς κι επαγγελματίες. Οφείλουν επίσης να ενεργοποιηθούν στην ίδια 

6  Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, 
Κείμενα Γνώμης 15, Ιανουάριος 2021, https://bit.ly/3mGapB3   
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κατεύθυνση και οι κεντρικές υπηρεσίες σχεδιασμού και χάραξης τουριστικής πολιτικής ώστε 

στον προγραμματισμό τους να λαβαίνουν υπ’ όψη τους τις ιδιαιτερότητες της Βόρειας Ελλάδας 

και της Καβάλας, οι οποίες δε συνάδουν με το γενικό τουριστικό προφίλ της Ελλάδας, όπως 

δείχθηκε επαρκώς στην παρούσα έκθεση.

Οι ειδικές ανάγκες της ΠΕ Καβάλας απαιτούν την ανακατεύθυνση κονδυλίων από τα αρμόδια 

υπουργεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και την ΠΕ 

Καβάλας. Τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη ρευστότητα των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής, που αποδεδειγμένα επλήγησαν από την μείωση του 

τουρισμού και την πανδημία, με άτοκα μακροχρόνια δάνεια ή/και την αγορά παγίων.

Προκρίνεται ένας εξ ίσου μακροχρόνιος σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος που προσφέρει 

η περιοχή, όπου θα δίνεται έμφαση: Πρώτο, στην συνέργεια και τη συμπληρωματική δράση των 

διαφορετικών προορισμών, δεύτερο, στην ανάπτυξη δεσμών με τις νέες τουριστικές αγορές, 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, όπως είναι η Κίνα, και, τρίτο, στην επιμήκυνση της τουριστικής 

περιόδου.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την εξασφάλιση επαρκών και σταθερών μεταφορικών 

συνδέσεων στην περιοχή, ιδιαίτερα των ακτοπλοϊκών. Η 12μηνη απρόσκοπτη λειτουργία 

των ακτοπλοϊκών γραμμών αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για να λειτουργήσει η περιοχή 

ελκτικά όλο το χρόνο αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει. Αποτρέπει επιπλέον, 

την ταλαιπωρία των ντόπιων, μόνιμων κατοίκων.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα ήταν χρήσιμο να συνδεθούν με τον υπό εξέλιξη σχεδιασμό 

για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Η αναγνώριση και αποτύπωση των 

τοπικών πλεονεκτημάτων και των αναγκαίων παρεμβάσεων (π.χ. νέες υποδομές, συνεργατικοί 

σχηματισμοί, δράσεις προώθησης κ.α.) πρέπει να προβλεφθεί με σαφή τρόπο στις κεντρικές 

κατευθύνσεις της RIS3 για την Αν.Μακεδονία-Θράκη για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

προκειμένου να διασφαλισθούν τα μέσα υλοποίησης των συγκεκριμένων προτάσεων, με 

έμφαση στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής.

Εν όψει του ανοίγματος της νέας σεζόν πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. 

Τα τελωνειακά περάσματα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και οι όροι προσέλευσης των 

τουριστών εκ των προτέρων γνωστοί και κατανοητοί σε όλους τους πιθανούς επισκέπτες από 

τα βόρεια σύνορα της χώρας. 

Τέλος, επιθυμία των συντακτών είναι η παρούσα έκθεση να πυροδοτήσει ένα δημόσιο διάλογο 

για την επανεκκίνηση της οικονομίας της ΠΕ Καβάλας.
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Για την ολοκλήρωση της μελέτης σημαντικά συνέβαλε ο κ. Μάρκος Δέμπας, Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Καβάλας. Επιπλέον, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους ακόλουθους κ.κ. 

επαγγελματίες και αιρετούς για την πολύτιμη συμβολή τους στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης: 

Κωνσταντινίδης Δαμιανός - Πρόεδρος εστιατόρων Καβάλας, Βαφείδης Γεώργιος - Πρόεδρος 

Καφεζυθοπωλών Καβάλας, Γιάννης Μαρκιανός - Πρόεδρος Ενοικιαζομένων Δωματίων 

Ανατολικής Μακεδονίας, Αντώνης Μητσάλης - Πρόεδρος Ξενοδόχων Καβάλας, Αναστάσιος 

Μπίλιας - Πρόεδρος Τουριστικού Τμήματος Επιμελητηρίου Καβάλας, Σπυρίδων Πακαταρίδης 

- πρόεδρος καταστηματαρχών Νέας Περάμου, Πάρης Παρασχούδης - Πρόεδρος Ξενοδόχων 

Θάσου, Πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου, Γιάννης 

Σαρρής - πρόεδρος καταστηματαρχών Νέας Ηρακλείτσας, Στέλιος Συνοδιάς - Ταμίας του 

Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου, Σπύρος Σωτηρούδης - Πρόεδρος 

Συλλόγου τουριστικών καταλυμάτων Ποταμιάς Θάσου, Γεώργιος Φραγκιόγλου - Τουριστικός 

πράκτορας, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Θάσο και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου, Γιάννης 

Χατζηγερακούδης - Εκπρόσωπος τουριστικών καταλυμάτων Δήμου Νέστου. Ξεχωριστές 

ευχαριστίες οφείλουμε στην κ. Σούζη Μαυρομάττη για τη διοικητική υποστήριξη που παρείχε. 

Επίσης στον Αντώνη Αγγελάκη, επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις χρήσιμες 

παρατηρήσεις που έκανε στο κείμενο, το οποίο διάβασε ως αυστηρός κριτής.

Αναγκαίο να ειπωθεί ότι τόσο οι αδυναμίες όσο και η ευθύνη των όσων περιλαμβάνονται στην 

έκθεση βαραίνει αποκλειστικά τους γράφοντες. 
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Παράρτημα πινάκων

Πίνακας 1. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά διψήφιο κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έτους 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απασχολούμενοι

Κωδικός  
NACE 

Αναθ.2
Περιγραφή Αριθμός Ποσοστό Σε .000 € Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα 
και συναφείς δραστηριότητες 7.079 43,55 143.497 9,49 10.152 24,71

02 Δασοκομία και υλοτομία 8 0,05 1.597 0,11 137 0,33

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 108 0,66 12.201 0,81 711 1,73

08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 45 0,28 16.157 1,07 217 0,53

10 Βιομηχανία τροφίμων 205 1,26 159.391 10,54 1.536 3,74

11 Ποτοποιία 28 0,17 12.374 0,82 97 0,24

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών 14 0,09 766 0,05 19 0,05

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 17 0,10 9.919 0,66 84 0,20

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτι-
νων ειδών 4 0,02 280 0,02 7 0,02

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

30 0,18 1.893 0,13 60 0,15

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων 
προϊόντων 8 0,05 2.195 0,15 27 0,07

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προ-
εγγεγραμμένων μέσων 25 0,15 1.320 0,09 45 0,11

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προ-
ϊόντων 6 0,04 1.161 0,08 7 0,02

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό 
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 11 0,07 20.521 1,36 260 0,63

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων 50 0,31 36.682 2,42 360 0,88

25
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, 
με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 
είδη εξοπλισμού 

92 0,57 24.731 1,63 291 0,71

26
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων 

3 0,02 130 0,01 3 0,01

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού 8 0,05 407 0,03 12 0,03

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 23 0,14 5.405 0,36 99 0,24

29
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημά-
των, ρυμουλκούμενων και ημιρυ-
μουλκούμενων οχημάτων 

4 0,02 134 0,01 7 0,02
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31 Κατασκευή επίπλων 50 0,31 1.823 0,12 87 0,21

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 34 0,21 2.130 0,14 88 0,21

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού 33 0,20 2.343 0,15 54 0,13

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσι-
κού αερίου, ατμού και κλιματισμού 70 0,43 7.254 0,48 122 0,30

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 
νερού 5 0,03 16.609 1,10 196 0,48

37 Επεξεργασία λυμάτων 8 0,05 458 0,03 19 0,05

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 
αποβλήτων· ανάκτηση υλικών 8 0,05 3.307 0,22 39 0,09

41 Κατασκευές κτιρίων 190 1,17 13.253 0,88 382 0,93

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 85 0,52 5.985 0,40 155 0,38

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες 408 2,51 15.036 0,99 575 1,40

45
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επι-
σκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

336 2,07 31.726 2,10 608 1,48

46
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων 
και μοτοσυκλετών 

580 3,57 357.850 23,66 1.953 4,75

47
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπό-
ριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

1.916 11,79 348.492 23,04 3.871 9,42

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές 
μέσω αγωγών 750 4,61 61.781 4,08 1.356 3,30

50 Πλωτές μεταφορές 10 0,06 6.915 0,46 77 0,19

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς 
τη μεταφορά δραστηριότητες 53 0,33 9.236 0,61 132 0,32

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες 17 0,10 851 0,06 44 0,11

55 Καταλύματα 141 0,87 15.155 1,00 844 2,05

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 1.006 6,19 48.807 3,23 4.261 10,37

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 15 0,09 1.214 0,08 45 0,11

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινι-
ών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 
εκδόσεις 

6 0,04 534 0,04 13 0,03

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού 
και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 16 0,10 1.107 0,07 42 0,10

61 Τηλεπικοινωνίες 10 0,06 1.316 0,09 21 0,05

62

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηρι-
ότητες 

47 0,29 1.346 0,09 57 0,14

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληρο-
φορίας 25 0,15 368 0,02 33 0,08

65

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από 
την υποχρεωτική κοινωνική ασφά-
λιση 

15 0,09 3.026 0,20 21 0,05
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68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 45 0,28 4.645 0,31 141 0,34

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριό-
τητες 578 3,56 12.455 0,82 781 1,90

70
Δραστηριότητες κεντρικών γραφεί-
ων· δραστηριότητες παροχής συμ-
βουλών διαχείρισης 

90 0,55 3.536 0,23 174 0,42

71
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις 

455 2,80 24.453 1,62 597 1,45

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 31 0,19 475 0,03 30 0,07

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 27 0,17 590 0,04 36 0,09

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 47 0,29 1.230 0,08 72 0,18

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 11 0,07 461 0,03 19 0,05

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκ-
μίσθωσης 38 0,23 1.303 0,09 64 0,16

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρα-
κτορείων, γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων 
και συναφείς δραστηριότητες 

15 0,09 3.507 0,23 37 0,09

80 Δραστηριότητες παροχής προστασί-
ας και έρευνας 13 0,08 1.195 0,08 70 0,17

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 36 0,22 1.273 0,08 103 0,25

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υπο-
χρεωτική κοινωνική ασφάλιση 7 0,04 552 0,04 1.270 3,09

85 Εκπαίδευση 209 1,29 11.851 0,78 4.667 11,36

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 461 2,84 23.689 1,57 2.178 5,30

87 Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ οίκον 5 0,03 0 0,00 133 0,32

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέρι-
μνας χωρίς παροχή καταλύματος 14 0,09 418 0,03 314 0,76

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέ-
χνες και διασκέδαση 29 0,18 606 0,04 54 0,13

91
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρ-
χειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

5 0,03 88 0,01 13 0,03

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 53 0,33 2.989 0,20 111 0,27

93
Αθλητικές δραστηριότητες και δρα-
στηριότητες διασκέδασης και ψυχα-
γωγίας 

68 0,42 1.820 0,12 193 0,47

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 72 0,44 320 0,02 194 0,47

95
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ειδών ατομικής ή οικιακής χρή-
σης 

90 0,55 1.443 0,10 123 0,30

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προ-
σωπικών υπηρεσιών 253 1,56 5.151 0,34 492 1,20

Σύνολο 16.254 100,00 1.512.734 100,00 41.092 100,00

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Πίνακας 2. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά τριψήφιο κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έτος 2017

Οικονομική δραστηριότητα Νομικές Μονάδες Κύκλος εργασιών Απασχολούμενοι 

Κωδικός  
NACE 
Αναθ.2

Περιγραφή Αριθμός Ποσοστό σε .000 € Ποσοστό Αριθμός Ποσοστό

010 Αγρότης ειδικού καθεστώτος 4.159 26,57 20.972 1,61 3.773 10,18

011 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών 1.028 6,57 39.430 3,04 1.594 4,30

012 Πολυετείς καλλιέργειες 1.399 8,94 55.298 4,26 3.935 10,62

013 Πολλαπλασιασμός των φυτών 12 0,08 6.213 0,48 51 0,14

014 Ζωική παραγωγή 419 2,68 12.166 0,94 455 1,23

015 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δρα-
στηριότητες 14 0,09 374 0,03 16 0,04

016
Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δρα-
στηριότητες και δραστηριότητες μετά 
τη συγκομιδή 

48 0,31 9.043 0,70 328 0,89

024 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία 
υπηρεσίες 4 0,03 1.125 0,09 88 0,24

031 Αλιεία 91 0,58 11.063 0,85 659 1,78

032 Υδατοκαλλιέργεια 17 0,11 1.138 0,09 52 0,14

101 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 
και παραγωγή προϊόντων κρέατος 11 0,07 39.822 3,07 166 0,45

102 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 4 0,03 10.741 0,83 102 0,28

104 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαί-
ων και λιπών 5 0,03 1.800 0,14 19 0,05

105 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊό-
ντων 9 0,06 5.438 0,42 34 0,09

106
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· 
παραγωγή αμύλων και προϊόντων 
αμύλου 

4 0,03 1.978 0,15 11 0,03

107 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και 
αλευρωδών προϊόντων 125 0,80 25.837 1,99 613 1,65

108 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 23 0,15 4.335 0,33 62 0,17

110 Ποτοποιία 28 0,18 12.374 0,95 97 0,26

152 Κατασκευή υποδημάτων 4 0,03 280 0,02 7 0,02

161 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός 
ξύλου 4 0,03 612 0,05 14 0,04
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162
Κατασκευή προϊόντων από ξύλο και-
φελλό και ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής 

26 0,17 1.280 0,10 46 0,12

172 Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρ-
τόνι 8 0,05 2.195 0,17 27 0,07

181 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηρι-
ότητες 25 0,16 1.320 0,10 45 0,12

235 Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και 
γύψου 3 0,02 1.336 0,10 6 0,02

236 Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδε-
μα, τσιμέντο και γύψο 10 0,06 5.732 0,44 61 0,16

237 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επε-
ξεργασία λίθων 23 0,15 24.858 1,91 259 0,70

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

4 0,03 4.067 0,31 8 0,02

251 Κατασκευή δομικών μεταλλικών προ-
ϊόντων 70 0,45 6.919 0,53 141 0,38

256 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· 
μεταλλοτεχνία 9 0,06 688 0,05 18 0,05

259 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊ-
όντων 10 0,06 17.005 1,31 127 0,34

282 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενι-
κής χρήσης 6 0,04 615 0,05 9 0,02

283 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομι-
κών μηχανημάτων 5 0,03 266 0,02 7 0,02

289 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδι-
κής χρήσης 3 0,02 1.914 0,15 28 0,08

310 Κατασκευή επίπλων 50 0,32 1.823 0,14 87 0,23

321 Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων 
αντικειμένων και συναφών ειδών 13 0,08 423 0,03 28 0,08

325 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρι-
κών οργάνων και προμηθειών 16 0,10 1.393 0,11 47 0,13

331 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μη-
χανημάτων και ειδών εξοπλισμού 30 0,19 2.187 0,17 51 0,14

332 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού 3 0,02 156 0,01 3 0,01

351 Παραγωγή, μετάδοση και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας 65 0,42 7.070 0,54 114 0,31

353 Παροχή ατμού και κλιματισμού 5 0,03 183 0,01 8 0,02

360 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 
νερού 5 0,03 16.609 1,28 196 0,53

370 Επεξεργασία λυμάτων 8 0,05 458 0,04 19 0,05

411 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 3 0,02 209 0,02 5 0,01

412 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και 
μη 187 1,19 13.044 1,00 377 1,02
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421 Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομι-
κών γραμμών 29 0,19 1.366 0,11 40 0,11

422 Κατασκευή κοινωφελών έργων 11 0,07 1.782 0,14 16 0,04

429 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού 
μηχανικού 45 0,29 2.837 0,22 99 0,27

431 Κατεδαφίσεις και προετοιμασία ερ-
γοταξίου 67 0,43 2.786 0,21 79 0,21

432
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και άλλων κατασκευαστι-
κών εγκαταστάσεων 

169 1,08 6.848 0,53 246 0,66

433 Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλή-
ρωσης και τελειώματος 121 0,77 2.059 0,16 123 0,33

439 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστι-
κές δραστηριότητες 51 0,33 3.342 0,26 127 0,34

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων 22 0,14 13.293 1,02 91 0,25

452 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνη-
των οχημάτων 200 1,28 9.072 0,70 336 0,91

453 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μη-
χανοκίνητων οχημάτων 80 0,51 7.436 0,57 135 0,36

454
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μο-
τοσυκλετών και των μερών και εξαρ-
τημάτων τους 

34 0,22 1.925 0,15 46 0,12

462
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων 
γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων 
ζώων 

29 0,19 11.014 0,85 61 0,16

463 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών 
και καπνού 163 1,04 164.646 12,68 849 2,29

464 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής 
χρήσης 107 0,68 63.683 4,90 287 0,77

465
Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πλη-
ροφοριακών και επικοινωνιακών συ-
στημάτων 

16 0,10 2.547 0,20 33 0,09

466 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημά-
των, εξοπλισμού και προμηθειών 44 0,28 14.453 1,11 103 0,28

467 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 159 1,02 69.008 5,31 429 1,16

471 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 
καταστήματα 301 1,92 49.617 3,82 414 1,12

472 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα 377 2,41 42.869 3,30 795 2,15

473 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε 
ειδικευμένα καταστήματα 71 0,45 101.744 7,83 298 0,80
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474
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληρο-
φοριακών και επικοινωνιακών συστη-
μάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 

31 0,20 1.848 0,14 47 0,13

475 Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξο-
πλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 277 1,77 26.854 2,07 479 1,29

476
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ει-
δών και ειδών ψυχαγωγίας σε ειδικευ-
μένα καταστήματα 

81 0,52 6.519 0,50 124 0,33

477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδι-
κευμένα καταστήματα 545 3,48 114.274 8,80 1.472 3,97

478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές 147 0,94 1.510 0,12 138 0,37

479 Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή αγορών 86 0,55 3.256 0,25 104 0,28

493 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 493 3,15 25.399 1,96 809 2,18

532 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφο-
ρικές δραστηριότητες 17 0,11 851 0,07 44 0,12

551 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 40 0,26 9.223 0,71 310 0,84

552 Καταλύματα διακοπών και άλλα κατα-
λύματα σύντομης διαμονής 92 0,59 2.414 0,19 163 0,44

553
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 
για οχήματα αναψυχής και ρυμουλ-
κούμενα οχήματα 

5 0,03 3.451 0,27 367 0,99

559 Άλλα καταλύματα 4 0,03 67 0,01 4 0,01

561 Δραστηριότητες εστιατορίων και κι-
νητών μονάδων εστίασης 455 2,91 27.204 2,09 1.898 5,12

562
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώ-
σεις και άλλες δραστηριότητες υπη-
ρεσιών εστίασης 

40 0,26 2.721 0,21 107 0,29

563 Δραστηριότητες παροχής ποτών 511 3,26 18.882 1,45 2.256 6,09

601 Ραδιοφωνικές εκπομπές 13 0,08 780 0,06 32 0,09

602 Τηλεοπτικός προγραμματισμός και 
τηλεοπτικές εκπομπές 3 0,02 327 0,03 10 0,03

612 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δρα-
στηριότητες 6 0,04 1.104 0,08 15 0,04

620

Δραστηριότητες προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηρι-
ότητες 

47 0,30 1.346 0,10 57 0,15
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631
Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση 
και συναφείς δραστηριότητες· δικτυ-
ακές πύλες 

16 0,10 302 0,02 22 0,06

639 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας 9 0,06 66 0,01 11 0,03

651 Ασφάλιση 15 0,10 3.026 0,23 21 0,06

662
Δραστηριότητες συναφείς προς τις 
ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία 

124 0,79 5.249 0,40 199 0,54

681 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 5 0,03 348 0,03 4 0,01

682 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων 
ή μισθωμένων ακινήτων 10 0,06 3.274 0,25 95 0,26

683 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ένα-
ντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 30 0,19 1.022 0,08 42 0,11

691 Νομικές δραστηριότητες 344 2,20 6.557 0,50 385 1,04

692
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης 
βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· πα-
ροχή φορολογικών συμβουλών 

234 1,50 5.898 0,45 396 1,07

711
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών και συναφείς δραστηριό-
τητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

445 2,84 23.045 1,77 570 1,54

712 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 10 0,06 1.408 0,11 27 0,07

721
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις φυσικές επιστήμες και τη μηχα-
νική 

28 0,18 454 0,03 28 0,08

722
Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη 
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

3 0,02 21 0,00 2 0,01

731 Διαφήμιση 22 0,14 571 0,04 33 0,09

732 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 5 0,03 18 0,00 3 0,01

743 Δραστηριότητες μετάφρασης και δι-
ερμηνείας 13 0,08 171 0,01 12 0,03

749 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 7 0,04 575 0,04 18 0,05

750 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 11 0,07 461 0,04 19 0,05

771 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνη-
των οχημάτων 8 0,05 461 0,04 17 0,05

772 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προ-
σωπικής ή οικιακής χρήσης 11 0,07 165 0,01 15 0,04

773
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μη-
χανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών 

19 0,12 677 0,05 32 0,09
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791
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρα-
κτορείων και γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών 

15 0,10 3.507 0,27 37 0,10

821 Διοικητικές και υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες γραφείου 14 0,09 237 0,02 15 0,04

823 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων 8 0,05 116 0,01 17 0,05

829 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 9 0,06 443 0,03 29 0,08

841 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοι-
νωνική πολιτική 7 0,04 552 0,04 1.270 3,43

853 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 8 0,05 115 0,01 1.483 4,00

854 Ανώτερη εκπαίδευση 14 0,09 3.127 0,24 875 2,36

855 Άλλη εκπαίδευση 179 1,14 8.346 0,64 866 2,34

861 Νοσοκομειακές δραστηριότητες 12 0,08 4.463 0,34 1.324 3,57

862 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών 
και οδοντιατρικών επαγγελμάτων 341 2,18 13.544 1,04 584 1,58

869 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας 108 0,69 5.682 0,44 270 0,73

889 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέ-
ριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 14 0,09 418 0,03 314 0,85

900 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες 
και διασκέδαση 29 0,19 606 0,05 54 0,15

910
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρ-
χειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές 
πολιτιστικές δραστηριότητες 

5 0,03 88 0,01 13 0,04

920 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 53 0,34 2.989 0,23 111 0,30

931 Αθλητικές δραστηριότητες 48 0,31 636 0,05 111 0,30

932 Δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας 20 0,13 1.184 0,09 82 0,22

941
Δραστηριότητες επιχειρηματικών, 
εργοδοτικών και επαγγελματικών ορ-
γανώσεων 

8 0,05 0 0,00 15 0,04

942 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων 6 0,04 0 0,00 51 0,14

949 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 58 0,37 320 0,02 128 0,35

951 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και εξοπλισμού επικοινωνίας 9 0,06 226 0,02 14 0,04

952 Επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης 81 0,52 1.217 0,09 109 0,29

960 Άλλες δραστηριότητες παροχής προ-
σωπικών υπηρεσιών 253 1,62 5.151 0,40 492 1,33

Σύνολο  15.652 100,00 1.298.893 100,00 37.051 100,00

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Αθήνα
Αριστοτέλους 46, 104 33
210-8846852
info@imegsevee.gr

Θεσσαλονίκη
Κωλέττη 24, 54627
2310-545967, 2310-517843
thessaloniki@imegsevee.gr

Πάτρα
Πανεπιστημίου 170, 264 43
2610-438557
patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο
Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409
2810-361040, 2810-361080
iraklio@imegsevee.gr

Λάρισα
Καστοριάς 2α, 41335
2410-579876-7
larisa@imegsevee.gr

Ιωάννινα
Σταύρου Νιάρχου 94, 45500
26510-44727
ioannina@imegsevee.gr


