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ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη
Επιρροής Ι), ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη χωροθετική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση του αριθμού
των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται γύρω από τον άξονα λαμβάνεται το
πλησιέστερο στην έναρξη κατασκευής του έργου έτος για το οποίο διατίθενται
στοιχεία. Ο δείκτης εκτιμάται για επιλεγμένα σημεία της Ζώνης Ι, (π.χ. περιοχές
κόμβων, παρόδιες ζώνες κοντά σε αστικά κέντρα κλπ.)
Η σκοπιμότητα εκτίμησης του δείκτη έγκειται στη γνώση των επιδράσεων της
Εγνατίας Οδού στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, και κατά
συνέπεια στην παρακολούθηση της χωρικής και κλαδικής κατανομής της
οικονομικής δραστηριότητας και των χρήσεων γης γύρω από τον άξονα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Στο παρόν Δελτίο Αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα βασικά αποτελέσματα του δείκτη για
15 περιοχές πέριξ των κόμβων: Α/Κ01 Ηγουμενίτσας, Α/Κ09 Γρεβενών, Α/Κ11 Καλαμιάς,
Α/Κ12 Κοζάνης, Α/Κ12 Βέροιας, Α/Κ21 Καλοχωρίου, Α/Κ22 Ιωνίας-Διαβατών και Α/Κ2323Α Ευκαρπίας-Γηροκομείου, Α/Κ24 Λαγκαδά, Α/Κ31 Άγιου Σύλλα, Α/Κ32 Λευκής Άμμου,
Α/Κ34 Βανιάνου, Α/Κ35 Βαφαίικων, Α/Κ37 Δυτ. Κομοτηνής, Α/Κ41 Αλεξανδρούπολης της
Εγνατίας Οδού. Ομαδοποιώντας τους κόμβους με βάση τα αποτελέσματα της απογραφικής
διαδικασίας αυτοί κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη συγκέντρωση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή τους:
α. Ως κόμβοι μικρής συγκέντρωσης (λιγότερες των 50 επιχειρήσεων) χαρακτηρίζονται οι
Α/Κ Ηγουμενίτσας, Ανατολικός Γρεβενών, Καλαμιάς Κοζάνης, Αγ. Σύλλα Καβάλας,
Βανιάνου και Βαφέικων Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης.
β. Ως κόμβοι μέσης (ήπιας) συγκέντρωσης (50 - 200 επιχειρήσεις) χαρακτηρίζονται οι Α/Κ
Βέροιας, Κοζάνης, Λαγκαδά, Λευκής Άμμου Καβάλας, Δυτικός Κομοτηνής.
γ. Ως κόμβοι μεγάλης ή πολύ μεγάλης (έντονης) συγκέντρωσης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων (περισσότερες των 200 επιχειρήσεων) χαρακτηρίζονται οι Α/Κ της
περιοχής Θεσσαλονίκης (Καλοχωρίου, Ιωνίας – Διαβατών, Ευκαρπίας – Γηροκομείου.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κόμβων ανάλογα με την κατάταξή τους στις επιμέρους
κατηγορίες είναι:
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Α. ΚΟΜΒΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 01 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου
είναι μικρός (14 συνολικά) από τις οποίες οι επτά (7) είναι νέες επιχειρήσεις, που
εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Οι νέες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται
κυρίως κοντά στον άξονα της Ε.Ο. (με πρόσωπο σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο) και κάποιες
εντοπίσθηκαν διάσπαρτες στην περιοχή μελέτης. Όλες οι νέες επιχειρήσεις υπάγονται στην
κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι έξι (6) από αυτές ανήκουν στην κατηγορία ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ. Μόνο μία
επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας το 2009.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 6 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 14 άτομα.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 09 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο κόμβος είναι κυρίως μέσα στα όρια Δημοτικών και Δημόσιων εκτάσεων. Στην περιοχή
μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή
πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις χρήσεις γης, καθώς ο κόμβος
βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και απέχει από το όριο του οικισμού των Γρεβενών τρία
χιλιόμετρα. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή
του κόμβου είναι μικρός (10 συνολικά) από τις οποίες οι τέσσερις (4) είναι νέες
επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Οι τρεις (3) νέες
επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν επί της Παλιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών – Κοζάνης και η μία
κοντά στον κόμβο. Όλες οι νέες επιχειρήσεις υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι
τρεις (3) από αυτές ανήκουν στην κατηγορία ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ. Μόνο μία επιχείρηση είναι εκτός
λειτουργίας το 2009 και δύο υπό κατασκευή.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 3 νέες επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 8 άτομα.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 11 ΚΑΛΑΜΙΑΣ

Ο κόμβος της Καλαμιάς (ΑΚ 11) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικισμού
Καλαμιάς σε μια καθαρά αγροτική προς το παρόν περιοχή, επτά χιλιόμετρα από τον οικισμό
της Κοζάνης (Δυτική είσοδος). Στην περιοχή μελέτης του κόμβου δεν υπάρχει κάποιου
είδους θεσμοθετημένος χωροταξικός ή πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος να καθορίζει τις
χρήσεις γης. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην
περιοχή του κόμβου είναι πολύ μικρός (6 συνολικά) από τις οποίες οι τέσσερις (4) είναι νέες
επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Από αυτές οι δύο
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είναι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χωροθετούνται μακράν του κόμβου και του
οδικού δικτύου, Οι άλλες δύο νέες επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν επί της Εθνικής Οδού
Κοζάνης – Ιωαννίνων. Καμία επιχείρηση δεν είναι εκτός λειτουργίας το 2009.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 3 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 5 άτομα.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 31 ΑΓ. ΣΥΛΛΑ

Ο κόμβος του Αγ. Σύλλα (ΑΚ 31) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Δυτική είσοδος) με την
Εγνατία οδό καθώς και την Εθνική οδό Καβάλας - Δράμας. Μεγάλο τμήμα της περιοχής
μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής και περιοχής προστασίας. Ο αριθμός των
επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου, είναι τριάντα
τέσσερις (34) συνολικά, από τις οποίες οι δεκατρείς (13) είναι νέες επιχειρήσεις, που
εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Συγκέντρωση επιχειρήσεων τόσο
παλιών όσο και νέων παρατηρείται επί της Εθνικής Οδού Καβάλας-Δράμας στην περιοχή
του οικισμού του Σταυρού, του Δ.Δ. Αμυγδαλεώνα. Από τις νέες επιχειρήσεις οι επτά (7)
ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι τέσσερις (4) ανήκουν στην
κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Μία (1) επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας το 2009 και δύο
(2) υπό κατασκευή.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 8 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 41 άτομα.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 34 ΒΑΝΙΑΝΟΥ

Ο κόμβος του Βανιάνου (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων των οικισμών Βανιάνου και Πετροχωρίου σε μια καθαρά αγροτική προς
το παρόν περιοχή. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην
περιοχή του κόμβου είναι πολύ μικρός (3 συνολικά) από τις οποίες μία (1) είναι νέα
επιχείρηση, που εγκαταστάθηκε μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης και ανήκει στην
κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Μία επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας το 2009 η ΣΕΠΕΚ Α.Ε.
(Βιομηχανία Κρέατος).
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων δεν υπήρχαν πληροφορίες.

6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 35 ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ

Ο κόμβος των Βαφαίϊκων (ΑΚ 34) βρίσκεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Ξάνθης και αποτελεί τη ανατολική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Φελώνη και Βαφαίικα του δήμου Βιστωνίδας καθώς
και σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής του οικισμού των Πηγαδιών σε μια κυρίως αγροτική
3
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περιοχή. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή
του κόμβου, είναι μικρός δέκα (10) συνολικά, από τις οποίες μόνο δύο (2) είναι νέες
επιχειρήσεις (μία μεταποιητική και μία του κλάδου των κατασκευών), που εγκαταστάθηκαν
μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Μία (1) επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας το 2009 (η
κονσερβοποιία ΣΕΒΑΘ ΑΕ, η οποία είναι κλειστή από το 2005) και μία (1) υπό κατασκευή..
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στη 1 επιχείρηση που απάντησε
απασχολούνται 7 άτομα.

7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 41 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο κόμβος της Αλεξανδρούπολης (ΑΚ 41) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων
από τον οικισμό της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί την δεύτερη έξοδο για την πόλη της
Αλεξανδρούπολης. Ο κόμβος βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και μεταξύ του κόμβου και
της
πόλης
παρεμβάλλονται
εκτάσεις
στρατοπέδων.
Ο
αριθμός
των
επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου, είναι τριάντα
(30) συνολικά, από τις οποίες οι δεκατρείς (13) είναι νέες επιχειρήσεις, που
εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Οι επιχειρήσεις (παλιές και νέες) είναι
εγκατεστημένες κυρίως επί της οδού Αλεξανδρούπολης – Παλαγίας και της οδού που
συνδέει τον κόμβο με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου όλες οι επιχειρήσεις είναι νέες.
Από τις νέες επιχειρήσεις οι πέντε (5) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), τρεις
(3) στην κατηγορία Η. (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και οι δύο (2) ανήκουν στην
κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Τέσσερις (4) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το 2009 και
δύο (2) υπό κατασκευή
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 9 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 75 άτομα.

Β. ΚΟΜΒΟΙ ΜΕΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 12 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο κόμβος της Κοζάνης (ΑΚ 12) βρίσκεται στην ανατολική είσοδο αυτής, σε απόσταση
τεσσάρων χιλιομέτρων από τον οικισμό της Κοζάνης και ενός χιλιομέτρου από τους
οικισμούς Δρεπάνου και Κοίλων. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που
απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου είναι εξήντα έξι (66) συνολικά, από τις οποίες οι
είκοσι επτά (27) είναι νέες επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή
μελέτης. Ο κόμβος αναπτύχθηκε σε περιοχή με μεγάλη σχετικά συγκέντρωση επιχειρήσεων,
οι περισσότερες των οποίων εγκαταστάθηκαν επί της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαϊδας
και στο υπόλοιπο υφιστάμενο δίκτυο. Οι νέες επιχειρήσεις ακολουθούν και αυτές την ίδια
χωροθέτηση, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν αναπτυχθεί πλησίον του κόμβου.
Από τις νέες επιχειρήσεις οι δεκαέξι (16) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι
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εννέα (9) ανήκουν στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Τέσσερις επιχειρήσεις είναι εκτός
λειτουργίας το 2009 και μία υπό κατασκευή. Από το βόρειο άκρο της περιοχής μελέτης και
βορειότερα εκτείνεται η ΒΙΠΕ Κοζάνης, η οποία δεν έχει ακόμη εγκατεστημένες
επιχειρήσεις.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 19 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 291 άτομα.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 14 ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο κόμβος της Βέροιας (ΑΚ 14) βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Βέροιας και η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικισμών Αγία
Βαρβάρα, Ασώματα, Βέροια, Προφήτης Ηλίας και Κυδωνοχώρι του Δήμου Βέροιας. Ο
αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου
είναι εβδομήντα τρεις (73) συνολικά, από τις οποίες οι τριάντα μία (31) είναι νέες
επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Ο κόμβος
αναπτύχθηκε κοντά σε περιοχή που υπήρχαν ήδη εγκατεστημένες πολλές επιχειρήσεις
(κυρίως επί της οδού που συνδέει την Βέροια με την Εγνατία Οδό, η χάραξη της οποίας δεν
μεταβλήθηκε στο τμήμα Κλειδί – Βέροια). Οι νέες επιχειρήσεις εμφανίζονται διάσπαρτες στο
χώρο της περιοχής μελέτης, με πολλές από αυτές να συγκεντρώνονται στον δρόμο που
συνδέει τον κόμβο με την πόλη της Βέροιας και τον οικισμό της Αγ. Βαρβάρας. Από τις νέες
επιχειρήσεις οι εννέα (9) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
– ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), οι δεκαέξι (16) ανήκουν
στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) και τέσσερις (4) στην κατηγορία Θ. (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ). Τρεις επιχειρήσεις είναι
εκτός λειτουργίας το 2009 και τέσσερις υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης είναι
εγκατεστημένο το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας του ΑΠΘ.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 22 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 268 άτομα.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 24 ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο κόμβος Λαγκαδά - Σερρών (ΑΚ 24) βρίσκεται σε αγροτική περιοχή κυρίως κοντά στους
οικισμούς Λαγυνά και Λητή του Δήμου Λαγκαδά. Ο κόμβος συνδέει την Εγνατία οδό με τις
Εθνικές οδούς προς Σέρρες, Κιλκίς και Λαγκαδά. Ο αριθμός των επιχειρήσεων
/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου, είναι εκατόν είκοσι τρεις
(123) συνολικά, από τις οποίες οι τριάντα μία (47) είναι νέες επιχειρήσεις, που
εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Οι περισσότερες από τις νέες
επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί μεταξύ της Παλιάς Εθνικής Οδού και της Εγνατίας Οδού,
βόρεια του οικισμού των Λαγυνών, περιοχή στην οποία παρατηρείται ιδιαίτερη
συγκέντρωση και παλιών επιχειρήσεων. Από τις νέες επιχειρήσεις οι δεκαέξι (16)
υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι είκοσι επτά (27) ανήκουν στην
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κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Δεκαεννέα (19) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το 2009
και δύο (2) υπό κατασκευή.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 39 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 162 άτομα.

4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 32 ΛΕΥΚΗΣ ΑΜΜΟΥ

Ο κόμβος της Λευκής Άμμου (ΑΚ 32) συνδέει την πόλη της Καβάλας (Ανατολική είσοδος) με
την Εγνατία οδό καθώς και την παλιά Εθνική οδό Καβάλας - Ξάνθης. Όπως συμβαίνει και
στον κόμβο του Αγ. Σύλλα έτσι και σε αυτό τον κόμβο της Καβάλας μεγάλο τμήμα της
περιοχής μελέτης βρίσκεται εντός δασικής περιοχής. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/
εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου, είναι εκατόν είκοσι πέντε
(125) συνολικά, από τις οποίες οι πενήντα πέντε (55) είναι νέες επιχειρήσεις, που
εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παλιών
αλλά και νέων επιχειρήσεων παρατηρείται βόρεια της Εγνατίας Οδού και κυρίως επί και
πλησίον της Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, καθώς και στην ανατολική είσοδο της Καβάλας. Από
τις νέες επιχειρήσεις οι σαράντα (40) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), οι έξι
(6) ανήκουν στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) και τέσσερις (4) στην κατηγορία Η.
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Έξι (6) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το 2009 και
δύο υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης είναι εγκατεστημένη η Βιομηχανία Φωσφορικών
Λιπασμάτων.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 36 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 209 άτομα.

5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 37 ΔΥΤ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ο Κόμβος της Κομοτηνής (ΑΚ 37) βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό της
Κομοτηνής και αποτελεί την δυτική είσοδο στην πόλη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων των οικισμών Υφαντές, Ιτέα και Μεσοχώριο του Δήμου Κομοτηνής.
Αν και ο κόμβος βρίσκεται σε αμιγώς αγροτική περιοχή, η περιοχή μελέτης διαφοροποιείται
κι έχει αρκετές επιχειρήσεις καθώς περιλαμβάνει τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Κομοτηνής – Ξάνθης. Ο αριθμός των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν
στην περιοχή του κόμβου, είναι ενενήντα (90) συνολικά, από τις οποίες οι σαράντα οκτώ
(48) είναι νέες επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης.
Συγκέντρωση επιχειρήσεων (παλιών και νέων) παρατηρείται κυρίως κοντά στο υφιστάμενο
οδικό δίκτυο και κυρίως στην Εθνική Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στην δυτική είσοδο της
πόλης. Αξιοσημείωτη είναι και η εμφάνιση συγκεντρώσεων νέων επιχειρήσεων επί της οδού
Κομοτηνής – Πολυάνθου και της οδού Κομοτηνής - Παγουριάς. Από τις νέες επιχειρήσεις οι
είκοσι εννέα (29) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ) και οι έξι (6) ανήκουν στην
κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ). Πέντε (5) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το 2009 και έξι
6
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(6) υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης βρίσκεται και ο Βιολογικός Καθαρισμός της
Κομοτηνής.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 27 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 99 άτομα.

Γ. ΚΟΜΒΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 21 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Κ1

Ο κόμβος του Καλοχωρίου (ΑΚ 21) είναι ο κόμβος που συνδέει την νέα χάραξη της Εγνατίας
με τον ΠΑΘΕ. Στα όρια της υπό μελέτη περιοχής περιέχεται και ο κόμβος Σίνδου (ΠΑΘΕ).
Δυτικά του κόμβου της Σίνδου υπάρχει καθαρά αγροτική περιοχή. Στην περιοχή του
κόμβου υπάρχει επίσης το Δέλτα Γαλλικού (προστατευόμενη περιοχή). Ο αριθμός των
επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου είναι πολύ
μεγάλος, τετρακόσιες εβδομήντα δύο (472) συνολικά, από τις οποίες οι διακόσιες σαράντα
(240) είναι νέες επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Ο
κόμβος Καλοχωρίου αναπτύχθηκε σε περιοχή με υπερβολικά πολλές εγκατεστημένες
επιχειρήσεις, κυρίως βόρεια και νότια του ΠΑΘΕ. Μικρότερος αλλά σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων εμφανίζεται και πλησίον του Κόμβου Σίνδου, ο οποίος εμπίπτει στα όρια της
περιοχής μελέτης. Οι νέες επιχειρήσεις αναπτύσσονται στην περιοχή πλησίον του κόμβου
και μειώνεται το πλήθος τους στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης (προς κόμβο Ιωνίας).
Κάποια όχι ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρείται και δυτικά του κόμβου της Σίνδου σε καθαρά
αγροτική περιοχή, η οποία είχε μικρό αριθμό παλιών επιχειρήσεων. Από τις νέες
επιχειρήσεις οι εκατόν είκοσι μία (121) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), οι
σαράντα οκτώ (48) ανήκουν στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) και εξήντα δύο (62) στην
κατηγορία Η. (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Τριάντα τρεις (33) επιχειρήσεις είναι εκτός
λειτουργίας το 2009 και είκοσι (20) υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης είναι
εγκατεστημένα τα ΤΕΙ Σίνδου και ο Βιολογικός Καθαρισμός της Θεσσαλονίκης.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 179 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 1863 άτομα.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22 ΔΙΑΒΑΤΩΝ

Ο κόμβος της Ιωνίας - Διαβατών (ΑΚ 22) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Μαγνησίας και τον οικισμό των Διαβατών (Δήμου Εχεδώρου). Ο αριθμός των
επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου είναι πολύ
μεγάλος, τετρακόσιες είκοσι τρεις (423) συνολικά, από τις οποίες οι διακόσιες δέκα (210)
είναι νέες επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Οι νέες
επιχειρήσεις ακολουθούν την χωροθετική συμπεριφορά και των παλιών, καθώς
αναπτύσσονται στην περιοχή Βόρεια και Ανατολικά του κόμβου και κυρίως επί του
υφιστάμενου οδικού δικτύου, με την μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων επιχειρήσεων πλησίον
7
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της Συμμαχικής Οδού και επί της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Από τις νέες επιχειρήσεις οι
ενενήντα δύο (92) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), οι ενενήντα μία (91)
ανήκουν στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) και δεκαπέντε (15) στην κατηγορία Η.
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Είκοσι οκτώ (28) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το
2009 και τέσσερις (4) υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται το Βιομηχανικό
Συγκρότημα Διαβατών και το Βιομηχανικό Πάρκο Νεοχωρούδας.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 158 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 1132 άτομα.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΒΟΥ Α/Κ 22-23Α ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο κόμβος της Ευκαρπίας (ΑΚ 23) βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της
Ευκαρπίας. Ο κόμβος του Γηροκομείου (ΑΚ 23Α) είναι σε μικρή απόσταση βορειότερα από
τον κόμβο ΑΚ 23
και χρησιμοποιείται κυρίως για τη εξυπηρέτηση παρόδιων
εγκαταστάσεων. Στην περιοχή υπάρχουν βιοτεχνικές και βιομηχανικές συγκεντρώσεις και
προβλέπονται αναμορφώσεις των Γ.Π.Σ. και της Ζ.Ο.Ε. Ο αριθμός των
επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων, που απογράφηκαν στην περιοχή του κόμβου είναι πολύ
μεγάλος, εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις (994) συνολικά, από τις οποίες οι διακόσιες έξι
(206) είναι νέες επιχειρήσεις, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στην περιοχή μελέτης. Ο
κόμβος αναπτύχθηκε σε περιοχή με έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων (πλησίον της
βιομηχανίας ΤΙΤΑΝ). Ιδιαίτερη συγκέντρωση νέων επιχειρήσεων εμφανίζεται επί του
υφισταμένου οδικού δικτύου, σε όλη την περιοχή μελέτης και στην περιοχή Δερβενίου. Από
τις νέες επιχειρήσεις οι εκατόν μία (101) υπάγονται στην κατηγορία Ζ. (ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ), οι
ογδόντα έξι (86) ανήκουν στην κατηγορία Γ. (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) και εννέα (9) στην κατηγορία
Η. (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ). Είκοσι οκτώ (28) επιχειρήσεις είναι εκτός λειτουργίας το
2009 και τέσσερις (4) υπό κατασκευή. Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται τα Βιομηχανικά
Πάρκα Ευόσμου, Πολίχνης, Ωραιοκάστρου και Ευκαρπίας. Κοντά στον κόμβο είναι
εγκατεστημένη η βιομηχανία ΤΙΤΑΝ.
Όσο αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις 166 επιχειρήσεις που απάντησαν
απασχολούνται 1256 άτομα.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET 19
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Επιχειρήσεις
ΣΤΑΚΟΔ

Αριθμός

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

Ποσοστό

Νέες Επιχειρήσεις
Ποσοστό
στο
σύνολο
κλάδου

Αριθμός

Ποσοστό
στο
σύνολο
νέων

Απάντησαν

Αριθμός
Απασχολουμένων

26

1,43%

4

15,38%

0,57%

3

8

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

848

46,57%

252

29,72%

35,85%

195

1360

2

0,11%

1

50,00%

0,14%

0

0

5

0,27%

1

20,00%

0,14%

1

42

24

1,32%

9

37,50%

1,28%

4

257

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

679

37.28%

330

48.60%

46.94%

271

2204

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

183

10,05%

88

48,09%

12,52%

56

455

54

2,97%

18

33,33%

2,56%

12

87

100,00%

703

38,61%

100,00%

542

4413

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Θ έως Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1821

ΣΥΝΟΛΟ
Επιχειρήσεις χωρίς
καταγεγραμμένο κλάδο
δραστηριότητας

191

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2012

Αριθμός Νέων
Επιχειρήσεων ανά Τομέα

Απάντησαν

Αριθμός
Απασχολουμένων

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

4
332
367

3
261
278

8
1863
2542

ΣΥΝΟΛΟ

703

542

4413
Αριθμός
Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

1086

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

106

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

703

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

56

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

39

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

10
7

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2012

9

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μάιος 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET 19
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Επιχειρήσεις
ΣΤΑΚΟΔ

Αριθμός

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

Ποσοστό

Νέες Επιχειρήσεις
Ποσοστό
στο
σύνολο
κλάδου

Αριθμός

Ποσοστό
στο
σύνολο
νέων

Απάντησαν

Αριθμός
Απασχολουμένων

11

2,73%

3

27,27%

1,46%

3

7

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

108

26,80%

42

38,89%

20,49%

32

260

1

0,25%

0

0,00%

0,00%

0

0

4

0,99%

3

75,00%

1,46%

0

0

4

0,99%

3

75,00%

1,46%

2

4

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

197

48.88%

118

59.90%

57.56%

83

514

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

25

6,20%

12

48,00%

5,85%

7

60

Θ έως Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

53

13,15%

24

45,28%

11,71%

7

172

205

50,87%

100,00%

134

1017

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

403

Επιχειρήσεις χωρίς
καταγεγραμμένο κλάδο
δραστηριότητας

100,00%

56

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων

459

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός Νέων
Επιχειρήσεων ανά Κλάδο

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Απάντησαν

3
80
122
205

Αριθμός
Απασχολουμένων

3
57
74
134

7
302
708
1017

Αριθμός
Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

184
27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

205

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΨΙΑΣ

5

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3
9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

459

10

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ
SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μάιος 2010

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET 19
Επιχειρήσεις
ΣΤΑΚΟΔ

Αριθμός

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ

Ποσοστό

37

Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Νέες Επιχειρήσεις
Ποσοστό
στο
σύνολο
κλάδου

Αριθμός

1,66%

7

Ποσοστό
στο
σύνολο
νέων

18,92%

0,77%

Απάντησαν

Αριθμός
Απασχολουμένων

6

15

0

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0

956

42,99%

294

30,75%

32,38%

227

1620

3

0,13%

1

33,33%

0,11%

0

0

9

0,40%

4

44,44%

0,44%

1

42

28

1,26%

12

42,86%

1,32%

6

261

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

876

39,39%

448

51,14%

49,34

354

2718

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

208

9,35%

100

48,08%

11,01%

63

515

39,25%

4,63%

40,83%

100,00%

676

5430

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Θ έως Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

4,81%
2224

ΣΥΝΟΛΟ
Επιχειρήσεις χωρίς
καταγεγραμμένο κλάδο
δραστηριότητας

100,00%

908

247
2471

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθμός Νέων
Επιχειρήσεων ανά Κλάδο

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός
Απασχολουμένων

Απάντησαν

7
412
489
908

6
318
352
676

15
2165
3250
5430

Αριθμός
Επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

1270

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

133

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ Η ΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1998

908

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2009

76

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ

45

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συνολικά στην περιοχή μελέτης είναι εγκατεστημένες 2471 επιχειρήσεις (2012 στους
κόμβους της περιοχής Θεσσαλονίκης και 459 στους υπόλοιπους 11 κόμβους). Για 247 (191
στους κόμβους της περιοχής Θεσσαλονίκης και 56 στους υπόλοιπους 11 κόμβους) από
αυτές δεν ήταν δυνατή η κατάταξή τους σε κλάδο δραστηριότητας είτε γιατί είναι νέες που
δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη είτε κλειστές για τις οποίες δεν υπάρχουν πληροφορίες. Από
τις 2224 επιχειρήσεις (1821 στους κόμβους της περιοχής Θεσσαλονίκης και 403 στους
υπόλοιπους 11 κόμβους) που κατατάχθηκαν σε κλάδους δραστηριότητας οι 908 είναι νέες
επιχειρήσεις (703 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 205 στις υπόλοιπες περιοχές). Οι
κλάδοι δραστηριότητας με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων είναι η Μεταποίηση με 956
συνολικά επιχειρήσεις (848 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 108 στις υπόλοιπες
περιοχές) από τις οποίες οι 294 είναι νέες (252 και 42 αντίστοιχα), το Εμπόριο με 876
συνολικά επιχειρήσεις (669 και 197) από τις οποίες οι 448 είναι νέες (330 και 118) και οι
Μεταφορές και Αποθηκεύσεις με 208 συνολικά επιχειρήσεις (183 και 25) από τις οποίες οι
100 είναι νέες (88 και 12). Στις περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων (21) ανήκει στην κατηγορία Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης (Εστιατόρια – Ξενοδοχεία), από τις οποίες οι 12 είναι νέες. Όσον αφορά στην
κατάταξη των νέων επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής έχουν καταγραφεί 7
εγκαταστάσεις του πρωτογενή τομέα (4 στην περιοχή Θεσσαλονίκης και 3 στις υπόλοιπες
περιοχές), 412 του δευτερογενή τομέα (332 και 80 αντίστοιχα) και 489 του τριτογενή τομέα
(367 και 122).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών μελέτης τα οποία επηρέασαν την εγκατάσταση
νέων επιχειρήσεων φαίνεται σύμφωνα με την έρευνα ότι είναι:
•

Η ιδιαιτερότητα ορισμένων κύριων οδικών αξόνων, η οποία οδήγησε στην συγκέντρωση
των επιχειρήσεων εκατέρωθεν αυτών τόσο πριν το έτος βάσης 1998 όσο και μετά. Η
σύνδεση αυτών των οδών με την Εγνατία οδό οδήγησε στην αύξηση του πλήθους των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύσσονται σε αυτούς τους άξονες.

•

Ο χαρακτήρας κάθε περιοχής πριν την υλοποίηση της Εγνατίας Οδού (αγροτικός,
βιοτεχνικός – βιομηχανικός, δασικός).

•

Η ευκολία πρόσβασης στις περιοχές εγκατάστασης επιχειρήσεων.

•

Η απόσταση από βασικά αστικά κέντρα και ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη.

•

Οι προβλέψεις υφιστάμενων ή προβλεπόμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή άλλων
πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων.

Στο ερώτημα εάν η εγγύτητα στην Εγνατία Οδό έπαιξε ρόλο στην επιλογή του τόπου
εγκατάστασης της επιχείρησης απάντησαν 1019 υπεύθυνοι επιχειρήσεων (ποσοστό 41%),
από τους οποίους οι 260 (επιμέρους ποσοστό 26%) εξέφρασαν θετική άποψη, οι 699
(ποσοστό 69%) απάντησαν πως δεν επηρέασε η εγγύτητα με την Εγνατία την εγκατάσταση
της επιχείρησής τους στο συγκεκριμένο χώρο ενώ 60 (ποσοστό 6%) απάντησαν ότι δεν
γνωρίζουν.
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Στο ερώτημα της έρευνας, που αφορά στον αριθμό των απασχολουμένων στις νέες
επιχειρήσεις, καθώς ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά στην εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων
στις υπό μελέτη περιοχές, απάντησαν στο σχετικό ερώτημα της απογραφικής διαδικασίας
676 επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται 5430 άτομα. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης
απάντησαν 542 επιχειρήσεις με 4413 απασχολούμενους και στις υπόλοιπες περιοχές 134
επιχειρήσεις με 1017 εργαζόμενους. Ο μέσος όρος απασχολούμενων σε όλες τις
περιπτώσεις είναι περίπου 8 άτομα / επιχείρηση.
► Συμπερασματικά όσον αφορά στη συγκέντρωση των επιχειρήσεων φαίνεται ότι :
•

μεγάλη ή πολύ μεγάλη (έντονη) συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
(περισσότερες των 200 επιχειρήσεων) εμφανίζεται στους κόμβους γύρω από την
Θεσσαλονίκη (Καλοχωρίου, Ιωνίας – Διαβατών, Ευκαρπίας – Γηροκομείου), τόσο γύρω
από το βασικό οδικό δίκτυο όσο και διάσπαρτη στην περιοχή μελέτης,

•

μέση (ήπια) συγκέντρωση κυρίως γύρω από το τοπικό εθνικό δίκτυο, που οδηγεί σε
μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζεται στους κόμβους Βέροιας, Κοζάνης, Λαγκαδά,
Άσπρης Άμμου Καβάλας, Δυτικός Κομοτηνής (50 - 200 επιχειρήσεις)

•

και μικρή συγκέντρωση (λιγότερες των 50 επιχειρήσεων) στους υπόλοιπους κόμβους
(Ηγουμενίτσας, Ανατολικός Γρεβενών, Καλαμιάς Κοζάνης, Αγ. Σύλλα Καβάλας,
Βανιάνου και Βαφαίικων Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης).

► Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η τελική κατάταξη των κόμβων διαφοροποιείται από
την αρχική εκτίμηση ως προς τους κόμβους:
α. Ηγουμενίτσας, ο οποίος εντάσσεται τελικά στην κατηγορία μικρής συγκέντρωσης και
β. Λαγκαδά, ο οποίος εντάσσεται τελικά στην κατηγορία μέσης συγκέντρωσης, μετά από
την αναδιαμόρφωση της περιοχής μελέτης.

Εξετάζοντας τους κόμβους της κατηγορίας μικρής συγκέντρωσης, διακρίνονται τα εξής
χαρακτηριστικά: Ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι από ελάχιστος (3 στον Α/Κ Βανιάνου)
έως μικρός (34 στον κόμβο Αγ. Σύλλα). Νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 50% και μεγαλύτερο
εμφανίζονται στον κόμβο Ηγουμενίτσας και στον κόμβο Καλαμιάς. Το ποσοστό αυτό είναι
κάτω από το 20% στον κόμβο Βαφαίικων και στους υπόλοιπους τέσσερις κόμβους αυτό
κυμαίνεται μεταξύ 20 και 50%. Για όλους τους κόμβους αυτής της κατηγορίας οι νέες
επιχειρήσεις είναι 44 (από τις 107 συνολικά). Στους κόμβους Βαφαίικων και Βανιάνου
κυριαρχεί ο δευτερογενής τομέας (Μεταποίηση – Κατασκευές) τόσο στις νέες όσο και στις
παλιές εγκαταστάσεις. Στους ίδιους κόμβους παρατηρείται και κλείσιμο μεγάλων
βιομηχανιών (ΣΕΠΕΚ και ΣΕΒΑΘ αντίστοιχα). Στον κόμβο Καλαμιάς κυριαρχούν (λόγω του
καθαρά αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής) οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ενώ στους
υπόλοιπους κόμβους (Ηγουμενίτσας, Γρεβενών, Αγ. Σύλλα και Αλεξανδρούπολης)
επικρατούν οι εμπορικές επιχειρήσεις (κωδικός Ζ της ΣΤΑΚΟΔ) στις νέες εγκαταστάσεις.
Στους κόμβους Αγ. Σύλλα και Αλεξανδρούπολης εμφανίζεται εγκατάσταση νέων
μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενώ μόνο στο Α/Κ Αλεξανδρούπολης παρουσιάζεται
εγκατάσταση επιχειρήσεων του κλάδου των Μεταφορών και της Αποθήκευσης. Στο
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ερώτημα της έρευνας για τον αριθμό των απασχολουμένων στις νέες επιχειρήσεις
συλλέχθηκαν πληροφορίες για 30 από αυτές με συνολικό αριθμό απασχολουμένων τα 150
άτομα.
Η δεύτερη κατηγορία, οι κόμβοι μέσης συγκέντρωσης, παρουσιάζουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: Ο αριθμός των επιχειρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 66 (Α/Κ Κοζάνης) μέχρι
125 (Α/Κ Λευκής Άμμου). Μόνο στον κόμβο Δυτικό Κομοτηνής οι νέες επιχειρήσεις
ξεπερνούν σε ποσοστό το 50% του συνόλου ενώ σε όλους τους άλλους κόμβους το ποσοστό
αυτό είναι γύρω στο 40% (38 – 44%). Για όλους τους κόμβους αυτής της κατηγορίας οι νέες
επιχειρήσεις είναι 208 (από τις 477 συνολικά). Στους κόμβους Βέροιας και Λαγκαδά η
πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων ανήκει στην κατηγορία της Μεταποίησης ενώ στους
υπόλοιπους κόμβους οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία του
Εμπορίου. Στο ερώτημα της έρευνας για τον αριθμό των απασχολουμένων στις νέες
επιχειρήσεις συλλέχθηκαν πληροφορίες για 143 από αυτές με συνολικό αριθμό
απασχολουμένων τα 1029 άτομα.
Στην τρίτη κατηγορία στην οποία ανήκουν οι κόμβοι της έντονης συγκέντρωσης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (οι τρεις από τους τέσσερις κόμβους της περιοχής
Θεσσαλονίκης) διακρίνονται τα εξής χαρακτηριστικά: Ο αριθμός επιχειρήσεων είναι 472
στον κόμβο Καλοχωρίου, 423 στον κόμβο Ιωνίας -Διαβατών και 994 στην κοινά μελετηθείσα
περιοχή των κόμβων Ευκαρπίας και Γηροκομείου. Από αυτές νέες επιχειρήσεις είναι οι 240
(ποσοστό 50.84%) στον Α/Κ Καλοχωρίου, οι 210 (ποσοστό 49.65%) στον κόμβο Ιωνίας –
Διαβατών και οι 206 (ποσοστό 20.72%) στην περιοχή Ευκαρπίας – Γηροκομείου. Από αυτές
οι εμπορικές επιχειρήσεις (Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου) είναι οι περισσότερες και
στους τρείς κόμβους αυτής της κατηγορίας (121 ή ποσοστό 50.42% στον κόμβο
Καλοχωρίου, 92 ή ποσοστό 43.81% στον κόμβο Διαβατών και 101 ή ποσοστό 49.03% στον
κόμβο Ευκαρπίας). Στον Α/Κ Καλοχωρίου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεύτερη στην
κατάταξη κατηγορία είναι οι νέες επιχειρήσεις του κλάδου Μεταφορών και Αποθήκευσης με
62 επιχειρήσεις (ποσοστό 25.83%) ενώ στους άλλους δύο κόμβους οι επιχειρήσεις του
κλάδου Μεταποίησης (91 επιχειρήσεις ή ποσοστό 43.33% στον κόμβο Διαβατών και 86
επιχειρήσεις ή ποσοστό 41.76 % στον κόμβο Ευκαρπίας). Οι επιχειρήσεις του κλάδου της
Μεταποίησης, που εγκαταστάθηκαν μετά το 1998 στον Α/Κ Καλοχωρίου είναι 48 ή ποσοστό
20% του συνόλου των νέων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις
που για διάφορους λόγους τέθηκαν εκτός λειτουργίας (έκλεισαν) μετά το 1998 στους
συγκεκριμένους κόμβους. Έτσι 33 επιχειρήσεις ή ποσοστό 7% του συνόλου καταγράφηκαν
ως κλειστές στον κόμβο Καλοχωρίου, 28 επιχειρήσεις ή ποσοστό 6.62 % στον κόμβο
Διαβατών και 28 επιχειρήσεις ή ποσοστό 2.82% στον κόμβο Ευκαρπίας. Στο ερώτημα της
έρευνας για τον αριθμό των απασχολουμένων στις νέες επιχειρήσεις συλλέχθηκαν
πληροφορίες για 503 από αυτές με συνολικό αριθμό απασχολουμένων τα 4251 άτομα.
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ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
Περιοχές μελέτης
Για τον προσδιορισμό του δείκτη ορίζονται οι εξής περιοχές μελέτης:
Α/Α
κόμβου

Όνομα κόμβου

Πλάτος
ζώνης
(μέτρα)

Μήκος
ζώνης
(μέτρα)

01
09

Ηγουμενίτσας
Ανατ. Γρεβενών

2.000
2.000

5.000
2.000

11
12

Καλαμιάς
Κοζάνης

2.000
2.000

2.000
5.000

14

Βέροιας

2.000

5.000

21

Καλοχωρίου Κ1

5.000

7.2001

22

Ιωνίας – Διαβατών Κ2

5.000

6.5002

23-23Α
24

Ευκαρπίας Κ4- Γηροκομείου
Λαγκαδά – Σερρών

5.000
2.000

5.0003
3.4004

31
32
34

Αγ. Σύλλα
Άσπρης Άμμου (Καβάλας)
Βανιάνου (Δυτ. Ξάνθης)

2.000
2.000
2.000

2.000
5.000
2.000

35
37
41

Βαφαίικα (Ανατ. Ξάνθης)
Δυτ. Κομοτηνής
Αλεξανδρούπολης

2.000
2.000
2.000

2.000
5.000
2.000

1: με κατεύθυνση προς την Σίνδο ζώνη μήκους 5000μ. και με κατεύθυνση προς τα Διαβατά ζώνη μήκους
2200μ
2: με κατεύθυνση προς το Καλοχώρι ζώνη μήκους 3000μ. και με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη
μήκους 3500μ
3: με αρχή τον κόμβο Κ4 και κατεύθυνση προς τον Κ24 Λαγκαδά ενιαία ζώνη μήκους 5000μ (1900μ. είναι
ανάμεσα στους δύο κόμβους Κ4 και Κ23Α, και 3100μ. από τον Κ23Α προς τον Κ24 Λαγκαδά). Η ζώνη μήκους
5000μ. με αρχή τον Κ4 και κατεύθυνση προς τον κόμβο Κ2 Διαβατών έχει μελετηθεί στην πιλοτική μελέτη.
4: με κατεύθυνση προς την Ευκαρπία ζώνη μήκους 2400μ. και με κατεύθυνση προς τον Κ25 Προφήτη ζώνη
μήκους 1000μ.

Πηγές
Τα αποτελέσματα του δείκτη προέρχονται από τη «μελέτη μεταβολών χρήσεων και αξιών
γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού» που
εκπονήθηκε το 2009, μετά από διεθνή διαγωνισμό, από την σύμπραξη των γραφείων
μελετών ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΑΚΚΤ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., υπό την επίβλεψη των
στελεχών (Β. Φούρκας και Αθ. Γιαννακού) του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Για την καταγραφή της εγκατάστασης των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν:
1. Ορθοεικόνες SPOT/IKONOS έτους Βάσης και έτους Ελέγχου.
2. Όρια θεσμοθετημένων οικισμών, ΒΙΠΕ και μη θεσμοθετημένων οικισμών, όπως
προκύπτουν από επεξεργασία του αρχείου οικισμών, που παραδόθηκε από τον
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Εργοδότη και αναλυτική χωροταξική και πολεοδομική διερεύνηση των επιμέρους
περιοχών της μελέτης.
3. Επίγεια Συλλογή Δεδομένων Πεδίου η οποία περιλαμβάνει την διαδικασία
καταγραφής των στοιχείων κάθε επιχείρησης μέσω ειδικά διαμορφωμένων
απογραφικών δελτίων.
Μεθοδολογία
Ο υπολογισμός του δείκτη SET 19 στηρίζεται στην επεξεργασία του ψηφιακού
διανυσματικού αρχείου, που δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής
των απαραίτητων περιγραφικών πληροφοριών με επιτόπια έρευνα (αυτοψία) στο πεδίο και
της συμπλήρωσης των απογραφικών δελτίων.

Η διαδικασία προσδιορισμού του Δείκτη ακολουθεί τα παρακάτω στάδια :
1. Εξαίρεση των περιοχών συνεχούς αστικής δόμησης και ΒΙΠΕ
2. Εντοπισμός όλων των γεωτεμαχίων στις ορθοεικόνες, στα οποία υπάρχει
οποιαδήποτε εγκατάσταση (κτίριο ή σύνολο κτιρίων).
3. Εντοπισμός των νέων επιχειρήσεων μέσω της συλλογής επιτόπιων απογραφικών
στοιχείων.
4. Συλλογή πρόσθετων απαιτούμενων στοιχείων μέσω απογραφικών δελτίων,
τηλεφωνικών επικοινωνιών, έρευνας στο διαδίκτυο και σε αρχεία δεδομένων
επιχειρήσεων (π.χ. Χρυσός Οδηγός).
5. Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων με βάση ΣΤΑΚΟΔ 2008 της ΕΣΥΕ.
Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
¾ Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
¾ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
¾ Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
¾ Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
¾ Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
¾ ΣΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΙΙΙ. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
¾ Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
• Ζ.1 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ 45)

• Ζ.2 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ 46 &47)

¾ Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
¾ Θ έως Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
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•

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

•

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

•

Κ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•

Λ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

•
•
•

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

•

Ο. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

•

Ρ. ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

•

Σ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΜΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΗ

•

•

•

Μάιος 2010

Υ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ

6. Δημιουργία Γεωβάσης χωρικών και περιγραφικών δεδομένων.
7. Δημιουργία αρχείου χωρικών και περιγραφικών δεδομένων των νέων επιχειρήσεων.
8. Δημιουργία αρχείου χωρικών δεδομένων των γεωτεμαχίων που περιλαμβάνουν τις
νέες επιχειρήσεις.
9. Υπολογισμός επιχειρήσεων ανά κλάδο – Δημιουργία πινάκων.
10. Δημιουργία Χάρτη συγκέντρωσης νέων επιχειρήσεων.
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Χάρτης 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2009)
ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Α/Κ ΚΑΛΟΧΩΡΊΟΥ ΚΑΙ Α/Κ ΛΑΓΚΑΔΑ/ΣΕΡΡΩΝ
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SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μάιος 2010
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