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Πίνακας 31. Αζιεηηθέο Τπνδνκέο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

  

  

 

ΤΝ. 

Περιθερειακές Δνόηεηες 

Π.Δ. 
Γρεβενών 

Π.Δ. 
Καζηοριάς 

Π.Δ. 
Κοδάνες 

Π.Δ. 
Φλώρινας 

Γήπεδα 115 25 36 54  17 

Κιεηζηά Γπκλαζηήξηα 28 3 12 13  1 

Κνιπκβεηήξηα 4 1 0 3   

Δζληθά ηάδηα 6 2 2 2  1 

Αζιεηηθά Κέληξα          1 

Δγθαηαζηάζεηο 
Ναπηαζιεηηζκνχ 

(εγθαηαζηάζεηο λαπηηθψλ 
νκίισλ) 4 0 2 1  

Πίζηεο Μεραλνθίλεηνπ 
Αζιεηηζκνχ 7 1 2 3  

Δγθαηαζηάζεηο 
Αεξναζιεηηζκνχ 5 1 0 3 1 

Άιινη αζιεηηθνί ρψξνη 5 1 3 0   

Πηγή: ΑΛΘΝ 

22..11..22..33..  ΒΒααζζιικκάά  ττααρραακκηηεερριιζζηηιικκάά  ΠΠεερριιθθέέρρεειιααςς  ΓΓσσηηιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  ζζηηοονν  

ηηοομμέέαα  ««ΣΣοοππιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  κκααιι  ααππααζζττόόλλεεζζεε»»  

Η ηνπηθή νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αληηκεησπίδεη ζημανηικέρ διαπθπυηικέρ αδςναμίερ θαη έλλειμμα ανηαγυνιζηικόηηηαρ, 

απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ απνηειεί ε αζηάζεηα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, ην 

αξλεηηθφ ηεο εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ε ηδηαίηεξα πςειή αλεξγία, εηδηθά κεηά ηελ 

πξσηνθαλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. 

Οη ρακειέο απνδφζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ε απνβηνκεράληζε, απνηέιεζκα 

ηεο θξίζεο ζηνλ θξαηηθφ βηνκεραληθφ ηνκέα, αιιά θαη ηεο ζνβαξήο επηβξάδπλζεο ζηνλ 

θιάδν ηεο γνπλνπνηίαο, νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζηελ φμπλζε θαηλνκέλσλ φπσο ε αλεξγία θαη 

ε κεηαθίλεζε απφ ηελ χπαηζξν ζηηο πφιεηο. 

Η πξφδειε αλάγθε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πεξηθεξεηαθνχ νινθιεξσκέλνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα θαη κε 

άιια θξίζηκα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ζπλέρηζεο ηεο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΓΔΗ, αλαθνξηθά κε ηηο κεηεγθαηαζηάζεηο νηθηζκψλ, ηηο 

απνθαηαζηάζεηο εδαθψλ, ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε θαη ηελ 

επαλαπφδνζε εθηάζεσλ, φζν θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο «κεηαιηγληηηθήο πεξηφδνπ». 

Η δηαζχλδεζε ησλ ΑΠΔ θαη ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ κε ηελ 

αλάιεςε ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κπνξεί λα απνηειέζεη αληίβαξν ζηα 
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παξαπάλσ, ζπληεξψληαο ηελ παξαδνζηαθή πιένλ ελεξγεηαθή ηαπηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

αιιά θαη κεηακνξθψλνληάο ηελ, κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα, ζε κηα πεξηβαιινληηθά 

θαζαξή, θαηαλαισηηθά σθέιηκε (λνηθνθπξηά, δεκφζηα θηίξηα, επηρεηξήζεηο) αιιά θαη 

νηθνλνκηθά πξνζνδνθφξα επηινγή. 

Λφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, ε δηαζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΔΗ κε ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζηνλ φπνην βαζκφ επηηεχρζεθε, δελ έθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξφια απηά, ε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αγαζψλ πνηφηεηαο θαη 

ηδηαίηεξεο ηνπηθήο ζεκαζίαο κπνξεί λα ζηεξίμεη ηνλ δηαξθψο θζίλνληα πξσηνγελή ηνκέα, 

ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγήο πνηνηηθψλ, πηζηνπνηεκέλσλ θαη βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ θαη 

θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία κέζα απφ ζπιινγηθά ζρήκαηα, ζπλζέηνπλ κία απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη γηα δξάζεηο, αιιά θαη λέεο παξαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο, 

εληζρπφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθά κέζα, εζληθά θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα, κε πξφζθνξν 

έδαθνο ζηελ νηθνλνκία ηεο Πεξηθέξεηαο ιφγσ ηεο θπξίαξρεο ζέζεο ηνπ ηνκέα παξνρήο 

ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ ζεκαληηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ. 

Παξάιιεια, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εηζαγσγή θαη 

αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, απνηειεί δπλεηηθφ αιιά θαη ηζρπξφ δηαζέζηκν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ηδηαίηεξα θξίζηκνο 

είλαη ν ξφινο ησλ Αθαδεκατθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο 

γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ παξαγσγή θαη ην «επηρεηξείλ», φπσο θαη ησλ δνκψλ 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά θαη ηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. 

ην πιαίζην απηφ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ζαθή 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα δηεπηζηεκνληθή έξεπλα θαη 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο, αμηνπνηψληαο ην ζεζκφ ησλ επψλπκσλ εδξψλ ζην πιαίζην ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Ήδε ππεγξάθε 

κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΓΔΗ θαη Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

δεκηνπξγία ηξηψλ εδξψλ κε ζέκαηα «Γηαρείξηζε θαηλνηνκίαο - επηρεηξεκαηηθφηεηα - 

δηαζπλνξηαθέο ζπλεξγαζίεο», «Καηεξγαζίεο κνξθνπνίεζεο πιηθψλ γηα εθαξκνγέο ζε 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο» θαη  «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη δηαρείξηζε 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ». Παξάιιεια, πξνεηνηκάδνληαη απφ ην ΣΔΙ/Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δηεζλή πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ζέκαηα 
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θπζηθνχ αεξίνπ, αμηνπνηψληαο ηνλ Γηαδξαηηθφ Αγσγφ Φπζηθνχ Αεξίνπ (TAP). ηφρνο ε 

ανάδειξη ηηρ Γςηικήρ Κακεδονίαρ ζε ζημανηικό ππόηςπο πεπιθεπειακό κένηπο ηηρ 

Δςπώπηρ για ηην πποαγυγή ηηρ εκπαίδεςζηρ και ηηρ έπεςναρ, κςπίυρ ζε θέμαηα πος 

αθοπούν ηον ηομέα ηηρ ενέπγειαρ, ηηρ εκπαίδεςζηρ, ππακηικήρ εξάζκηζηρ και 

εξειδίκεςζηρ θοιηηηών.  

εκαληηθφηαηε παξάκεηξνο πνπ ζπλαξηάηαη κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

άκεζα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ην ανθπώπινο δςναμικό. Η ζπγθξάηεζε 

ησλ λέσλ, παιηφηεξα ζηε χπαηζξν αιιά πιένλ ιφγσ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, επηπξφζζεηα κε ηελ πεξαηηέξσ πξνζέιθπζε 

εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ, αιιά θαη γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε λένπο ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (π.ρ. εηδηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ, επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο θιπ.). 

πγθεληξσηηθά, ην πξνθίι ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε έκθαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο, Κηελνηξνθηθήο 

Παξαγσγήο, Αιηείαο, Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Τπεξεζηψλ, Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίνακα 32 πνπ αθνινπζεί. 

Πίνακας 32. Οηθνλνκηθή θαη Παξαγσγηθή Γξαζηεξηφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 
Ημερομηνία 
Καταγραυής 

Μονάδες Μέηρεζες 

ύνολο 
ΠΔ1  

Γρεβενών 
ΠΔ2 

Καζηοριάς 
ΠΔ3 

Κοδάνες 

ΠΔ4 

Φλώρινας 

Αγροτική 
Δραστηριότητα 

2008 
Θαλλιεπγήζιμη Έκηαζη ζε ζηπ. 

2.610.000 672.000 268.000 1.047.000 623.000 

2008 
Δπισειπήζειρ Δπεξεπγαζίαρ Αγποηικών Ξποφόνηυν 

98 15 10 52 21 

Κτηνοτρουική 
Δραστηριότητα 

2008 
Κονάδερ Δκηποθήρ (πλήθορ) 

8.722 1.458 1.271 3.461 2.532 

2008 
Ευικόρ Ξληθςζμόρ 

640.541 110.532 90.377 286.809 152.823 

2008 
Δπισειπήζειρ Δπεξεπγαζίαρ Θηηνοηποθικών Ξποφόνηυν 

86 27 8 42 9 

Αλιεία/ 
Ιτθσοκαλλιέργεια 

2006 
Αλιεςηικά Σκάθη 

328 0 190 37 101 

Δραστηριότητες 
Μεταποίησης / 

Παραγωγής 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ

ΩΝ 

Δπισειπήζειρ 

6.264 350 2.287 2.897 730 

Δραστηριότητες 
Τοσρισμού 

/Υπηρεσίες 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Μενοδοσεία/Θαηαλύμαηα 5***** (κλίνερ) 

86  86   

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Μενοδοσεία/Θαηαλύμαηα 4**** (κλίνερ) 

720 104 560 56  
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Ημερομηνία 
Καταγραυής 

Μονάδες Μέηρεζες 

ύνολο 
ΠΔ1  

Γρεβενών 
ΠΔ2 

Καζηοριάς 
ΠΔ3 

Κοδάνες 

ΠΔ4 

Φλώρινας 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Μενοδοσεία/Θαηαλύμαηα 3*** (κλίνερ) 

3460 679 1046 1053 682 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Μενοδοσεία/Θαηαλύμαηα 2** (κλίνερ) 

1660 250 289 603 518 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Μενοδοσεία/Θαηαλύμαηα 1* (κλίνερ) 

190 78  70 42 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Ξαπαδοζιακού ηύπος ΑΑ Τάξηρ 

51  19 32  

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 

Ξαπαδοζιακού ηύπος Α Τάξηρ 

120  99  21 

 

ΞΥΤ ΔΝΤ 2015 
Ξαπαδοζιακού ηύπος Β Τάξηρ 

77  16 14 47 

  
Τοςπιζηικά κάμπινγκ 

  0 0 0 0 

  
Κονάδερ Αγποηοςπιζμού 

1 0 0 0 1 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ

ΩΝ 

Δμποπικέρ Δπισειπήζειρ 

5.458 676 1331 2427 1024 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙ

ΩΝ 

Δπισειπήζειρ Ξαποσήρ Υπηπεζιών (εκηόρ ξενοδοσείυν/ καηαλςμάηυν/ 
ηοςπιζηικών κάμπινγκ) 

10.063 1251 1533 5903 1376 

  
Φιονοδπομικά Θένηπα (Νλικό μήκορ πιζηών) 

3 1 1 0 1 

  
Δγκαηαζηάζειρ Θεπμαλιζηικού Τοςπιζμού - Ηαμαηικέρ Ξηγέρ (Ξλήθορ) 

1   1 0 0 

  
Καπίνερ 

2 0 1 1 0 

Παραγωγή 
Ενέργειας  

  

Θεπμική Ξαπαγυγή  

Ηζσύρ μικπόηεπη ηυν 0.5 MW (πλήθορ) 

          

Ηζσύρ μεγαλύηεπη ηυν 0.5 MW (πλήθορ) 

20 2   15 3 

Σύνολο (Ξλήθορ) 

20 2   15 3 

  

Υδποηλεκηπική  

Ηζσύρ μικπόηεπη ηυν 10 MW (πλήθορ) 

5* 1   3 1 

Ηζσύρ μεγαλύηεπη ηυν 10 MW (πλήθορ) 

3     3   

Σύνολο (Ξλήθορ) 

8 1   6 1 

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΡΑΔ, 
08/2011)     



 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  2015-2019 
ΜΔΡΟ Α: ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ΠΓΜ                                                                                                                                  74 

 

 
Ημερομηνία 
Καταγραυής 

Μονάδες Μέηρεζες 

ύνολο 
ΠΔ1  

Γρεβενών 
ΠΔ2 

Καζηοριάς 
ΠΔ3 

Κοδάνες 

ΠΔ4 

Φλώρινας 

Έπγα με 
άδεια 
εγκαηάζηα
ζηρ: 

1 ηεμ./4.95 
MW  

  1 
ηεμ./1.74M
W  

1 
ηεμ./0.84MW  

Έπγα με 
άδεια 
παπαγυγή
ρ: 

22 
ηεμ./90.015 
MW  

6  ηεμ./16.911 
MW  

4 
ηεμ./2.945
MW  

2 ηεμ./1.21 
MW  

  

Αιολική  

Ηζσύρ μικπόηεπη ηυν 100 KW (πλήθορ) 

0*         

Ηζσύρ μεγαλύηεπη ηυν 100 KW (πλήθορ) 

0     ** *** 

Σύνολο (Ξλήθορ) 

0         

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΡΑΔ, 
08/2011)     

Έπγα με 
άδεια 
εγκαη/ζηρ: 

0 0 1 ΑΣΞΖΔ / 
12 ΑΓ / 24 
MW   

3 ΑΣΞΖΔ / 50 
ΑΓ / 76.9 MW   

Έπγα με 
άδεια 
παπαγυγή
ρ: 

15 ΑΣΞΖΔ / 
126 ΑΓ / 217.9 
MW   

13 ΑΣΞΖΔ 
/41 ΑΓ /303.1 
MW   

30 ΑΣΞΖΔ 
/ 376 ΑΓ 
/876.8 MW   

26 ΑΣΞΖΔ 
/243 ΑΓ / 
668.05 MW   

  

Ζλιακή  

Ηζσύρ μικπόηεπη ηυν 1 MWp (πλήθορ) 

0 0 0 0 0 

Ηζσύρ μεγαλύηεπη ηυν 1 MWp (πλήθορ) 

0         

Σύνολο (Ξλήθορ) 

0*         

* (έξγα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία ΡΑΔ, 08/2011)   

Έπγα με 
άδεια 
εγκαη/ζηρ: 

0 0 0 0 

Έπγα με 
άδεια 
παπαγυγή
ρ: 

  1ηεμ.  /  2 
ΚW 

1ηεμ.  /  1.3 
ΚW 

10 ηεμ.  / 19.3 
ΚW 

Άλλη ΑΞΔ 

Ηζσύρ μικπόηεπη ηυν 10 MW (πλήθορ) 

5 
(Φ.Β.: 1 ηεκ - 
1.99ΜW) 

(Φ.Β.: 1 ηεκ - 
0.51ΜW) 

(Φ.Β.: 1 ηεκ 
- 5.999ΜW) 

(Φ.Β.:2  ηεκ - 
2.185MW) 

Ηζσύρ μεγαλύηεπη ηυν 10 MW (πλήθορ) 

          

Σύνολο (Ξλήθορ) 

5 1 1 1 2 

Πηγή: ΑΛΘΝ, ΓιΑΞ 
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Η πιένλ πξφζθαηε θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ηεο απαζρφιεζεο ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

πξνέξρεηαη απφ ηε κειέηε κε ηίηιν «Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ 

καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και επάγγελμα 2008-2011» πνπ δεκνζίεπζε 

πξφζθαηα ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ (Δ.Τ..Δ.Κ.Σ.) (βι. Πίνακα 33). 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

απαζρνινχληαη ζηηο ππεξεζίεο (52.479 ην 2011) θαη αθνινπζνχλ αξηζκεηηθά νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα (26.074). Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη απηφο πνπ 

ππνθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε, θαζψο νη ζέζεηο εξγαζίαο ην 2011 είλαη ιηγφηεξεο 

θαηά 7.184 ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 (-27,6%). Απηφ ζεκαίλεη, φηη πάλσ απφ κία ζηηο 

ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη εμαηηίαο ηεο 

θξίζεο. ε αληηδηαζηνιή, ν ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη πιεγεί ιηγφηεξν, θαζψο έρεη κεηψζεη 

ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο κφιηο θαηά 6%. 

Πίνακας 33. Βαζηθά κεγέζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαηαλνκήο ζηελ 
απαζρφιεζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 2008 2011 Μεηαβολή 
Μεηαβολή 

(%) 

Πιεζπζκφο Υψξαο 10.776.116   10.919.626 143.510   1,3 

Πιεζπζκφο Πεξηθέξεηαο 287.111 287.090 -21   0,0 

Μεξίδην Πεξηθέξεηαο ζηνλ 
Πιεζπζκφ ηεο Υψξαο 

2,7 2,7 0,1   

Πιεζπζκφο Πεξηθέξεηαο (15-64 
εηψλ) 

185.479   184.263 -1.216   -0,7 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο 
(χλνιν) 

122.222   124.038 1.816   1,5 

Δξγαηηθφ Γπλακηθφ Πεξηθέξεηαο 
(15-64 εηψλ) 

120.501   122.829 2.328   1,9 

Γείθηεο πκκεηνρήο (Υνλδξηθφο) 42,6 43,2 0,6 1,5 

Γείθηεο πκκεηνρήο (15-64 εηψλ)  65,0 66,7 1,7 2,5 

Απαζρφιεζε (χλνιν) 107.105   95.362 -11.743   -12,3 

Απαζρφιεζε (15-64 εηψλ) 105.478   94.258 -11.220   -11,9 

Γείθηεο απαζρφιεζεο (χλνιν)  37,3 33,2 -4,1 -12,3 

Γείθηεο απαζρφιεζεο (15-64 
εηψλ) 

56,9 51,2 -5,7 -11,2 

Πξσηνγελήο Σνκέαο 18.232 16.809 -1.423   -8,5 

Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 33.258 26.074 -7.184   -27,6 

Σξηηνγελήο Σνκέαο 55.615 52.479 -3.136   -6,0 

Αλεξγία (χλνιν) 15.117   28.676 13.559   47,3 

Αλεξγία (15-64) 15.022   28.571 13.549   47,4 

Γείθηεο (Πνζνζηφ) Αλεξγίαο 12,4 23,1 10,8   
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 2008 2011 Μεηαβολή 
Μεηαβολή 

(%) 

(χλνιν) 

Γείθηεο (Πνζνζηφ) Αλεξγίαο (15-
64 εηψλ) 

12,5 23,3 10,8   

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 
επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν Γιάγραμμα 7, νη πεξηζζφηεξνη απαζρνινχκελνη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο εξγάδνληαη ζηνπο θιάδνπο «Γευπγία, 

δαζοκομία, αλιεία» (16.809 άηνκα ην 2011), «Φονδπικό και λιανικό εμπόπιο. Δπιζκεςή 

μησανοκίνηηυν οσημάηυν και μοηοζικλεηών» (15.772 άηνκα) θαη «Κεηαποίηζη» (11.232 

άηνκα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε είλαη ε απαζρφιεζε ζηνπο 

θιάδνπο «Δνημέπυζη και επικοινυνία» (266 άηνκα) θαη «Γιασείπιζη ακίνηηηρ 

πεπιοςζίαρ» (109 άηνκα). Οη θιάδνη πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε είλαη ε 

«Γευπγία, δαζοκομία, αλιεία», νη «Θαηαζκεςέρ» θαη ηα «Νπςσεία, λαηομεία». 

ην Γιάγραμμα 8 πξνζδηνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν θάζε 

θιάδνο ζηελ απαζρφιεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη πην ζεκαληηθνί 

θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη θιάδνη «Γευπγία, δαζοκομία, αλιεία» κε ην 

17,6% ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ πεξηθέξεηα, «Φονδπικό και λιανικό εμπόπιο. Δπιζκεςή 

μησανοκίνηηυν οσημάηυν και μοηοζικλεηών» κε ην 16,5% ησλ απαζρνινχκελσλ θαη 

«Κεηαποίηζη» κε 11,8% ησλ απαζρνινχκελσλ. Απφ ηηο πξψηεο ζέζεηο δε ιείπνπλ θιάδνη 

πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην δεκφζην ηνκέα, φπσο είλαη ν θιάδνο «Γημόζια 

διοίκηζη και άμςνα. Υποσπευηική κοινυνική αζθάλιζη» (8,3%), ν θιάδνο «Δκπαίδεςζη» 

(7,8%), αιιά θαη θιάδνη πνπ ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνί, φπσο ν θιάδνο 

«Θαηαζκεςέρ» (7,5%) θαη «Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών παποσήρ καηαλύμαηορ και 

ςπηπεζιών εζηίαζηρ» (6,9%). ην άιιν άθξν βξίζθνληαη θιάδνη φπσο «Γιασείπιζη 

ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ» (0,1%) θαη «Δνημέπυζη και επικοινυνία» (0,3%). 
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Διάγραμμα 7. Απαζρφιεζε αλά θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2008 θαη 2011  

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 
επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 
Διάγραμμα 8. Γηάξζξσζε ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2011  

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 
επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 

Η νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαηπσξεί ηε ρψξα απφ ην ηέινο ηνπ 2008 έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο 
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Μαθεδνλίαο θαηά 11.742 άηνκα. Όπσο θαίλεηαη ζην Γιάγραμμα 9, πξσηαγσληζηέο είλαη 

νη θιάδνη «Θαηαζκεςέρ» κε κείσζε 4.794 άηνκα, ε «Γημόζια διοίκηζη και άμςνα. 

Υποσπευηική κοινυνική αζθάλιζη» (-2.039 άηνκα), παξά ην γεγνλφο φηη αθνξά θπξίσο 

απαζρφιεζε ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε «Γευπγία, δαζοκομία, αλιεία» (-1.423 

ζέζεηο εξγαζίαο), ηα «Νπςσεία, λαηομεία» (-1.380 ζέζεηο) θαη ν θιάδνο «Δκπαίδεςζη» (-

915 άηνκα). ε αληίζεζε, θάπνηνη άιινη θιάδνη αχμεζαλ ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη, δεδνκέλνπ φηη ε πνξεία απηή αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ζην 

κέιινλ, κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ θαηαξηηζκέλνπο αλέξγνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

απμήζεθαλ νη απαζρνινχκελνη ζην «Φονδπικό και λιανικό εμπόπιο. Δπιζκεςή 

μησανοκίνηηυν οσημάηυν και μοηοζικλεηών» θαηά 1.062 άηνκα, νη εξγαδφκελνη ζηνλ 

θιάδν «Γιοικηηικέρ και ςποζηηπικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ» θαηά 916 άηνκα θαη νη 

απαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν «Δπαγγελμαηικέρ, επιζηημονικέρ και ηεσνικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ» θαηά 356 άηνκα. 

Διάγραμμα 9. Μεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο θαηά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2008-2011 ζε άηνκα  

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 
επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 

Όκσο νη απφιπηεο κεηαβνιέο πνπ ζπλνςίδνληαη ζην Γιάγραμμα 9 πξέπεη λα 

ζπγθξηζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ην κέγεζνο ηνπ θάζε θιάδνπ ζηελ απαζρφιεζε ηεο 

πεξηθέξεηαο. Απηφ επηρεηξείηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ 

απαζρνινχκελσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γιάγραμμα 10. Παξαηεξνχκε φηη ν θιάδνο 

«Θαηαζκεςέρ» απψιεζε ηελ πεξίνδν 2008-2011 ην 40,3% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά 

παξφια απηά είλαη ηξίηνο θαηά ζεηξά κε βάζε ηηο πνζνζηηαίεο απψιεηεο πίζσ απφ ηνλ 
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θιάδν «Τέσνερ, διαζκέδαζη και τςσαγυγία» (51,4%) θαη «Γπαζηηπιόηηηερ νοικοκςπιών 

υρ επγοδοηών» (-46,3%).  

 

Διάγραμμα 10. Μεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2008-2011 (%) 

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 
επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 

Ωζηφζν, απηφ πνπ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν είλαη πνηνη θιάδνη παξνπζίαζαλ ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, δηφηη 

απηφ δεκηνπξγεί ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ (νη θιάδνη ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαπηχζζνληαη, νπφηε κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ θαη άιινπο εξγαδφκελνπο). χκθσλα 

κε ην Γιάγραμμα 10, πξφθεηηαη γηα ηνπο θιάδνπο «Γιοικηηικέρ και ςποζηηπικηικέρ 

απμοδιόηηηερ» (237,3% αχμεζε), «Ξαποσή νεπού, επεξεπγαζία λςμάηυν, διασείπιζη 

αποβλήηυν και δπαζηηπιόηηηερ εξςγίανζηρ» (23,9%), «Δνημέπυζη και επικοινυνία» 

(22%) και «Δπαγγελμαηικέρ, επιζηημονικέρ και ηεσνικέρ δπαζηηπιόηηηερ» (15,7%). 

Η δπλακηθή ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηεο απφιπηεο κε ηε ζρεηηθή κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο, παξνπζηάδεηαη ζην 

Γιάγραμμα 11. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο, έληνλε ζεηηθή δπλακηθή παξνπζηάδεη ν 

θιάδνο «Γιοικηηικέρ και ςποζηηπικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ», αιιά απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην 

κηθξφ κέγεζνο ηνπ θιάδνπ ζηελ πεξηθέξεηα. Αθνινπζνχλ ζεκαληηθνί θιάδνη γηα ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ πεξηθέξεηα επηδεηθλχνληαο, φκσο, πνιχ κηθξφηεξε ζεηηθή δπλακηθή. 

Σέηνηνη θιάδνη είλαη ην «Φονδπικό και λιανικό εμπόπιο. Δπιζκεςή μησανοκίνηηυν 
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οσημάηυν και μοηοζικλεηών» (2νο ζε πνζνζηφ απαζρφιεζεο), νη «Δπαγγελμαηικέρ, 

επιζηημονικέρ και ηεσνικέρ δπαζηηπιόηηηερ» (10νο) θαη νη «Γπαζηηπιόηηηερ ςπηπεζιών 

παποσήρ καηαλύμαηορ και ςπηπεζιών εζηίαζηρ» (7νο). 

ε αληηδηαζηνιή, αξλεηηθή έσο πνιχ αξλεηηθή δπλακηθή εληνπίδεηαη ζε ηξεηο θιάδνπο 

πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην απαζρφιεζεο ζηελ πεξηθέξεηα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θιάδνπο 

«Θαηαζκεςέρ» (6νο), «Γημόζια διοίκηζη και άμςνα. Υποσπευηική κοινυνική αζθάλιζη» 

(4νο) θαη «Νπςσεία, λαηομεία» (8νο). Ο θιάδνο «Γευπγία, δαζοκομία, αλιεία» πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ πεξηθέξεηα (1νο), έρεη κελ αξλεηηθή δπλακηθή, αιιά φρη 

κεγάιε. 

Διάγραμμα 11. Γπλακηθή ηεο απαζρφιεζεο αλά θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2008-2011 

Πηγή: Ξπόζθαηερ εξελίξειρ ζηο πεδίο ηηρ απαζσόληζηρ καηά κλάδο οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και 

επάγγελμα 2008-2011, ΔΥΣΔΘΤ / Έπεςνερ Δπγαηικού Γςναμικού, ΔΙΣΤΑΤ 

 

2.1.3 Βαζικά οργανωηικά και οικονομικά ταρακηεριζηικά ηες 

Περιθέρειας Γσηικής Μακεδονίας ως οργανιζμού 

22..11..33..11..    ΓΓιιοοιικκεεηηιικκήή  ΟΟρργγάάννωωζζεε  κκααιι  λλεειιηηοοσσρργγίίαα  ΠΠεερριιθθέέρρεειιααςς  ΓΓσσηηιικκήήςς  

ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  

ην  Π.Γ. 146/2010 (ΦΔΚ Α' 239/27.12.2010) «Νπγανιζμόρ ηηρ Ξεπιθέπειαρ Γςηικήρ 

Κακεδονίαρ» θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 
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