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Κεφάλαιο 1: Γενικά χαρακτηριστικά της πόλης του Άργους 

1.1 Αποτύπωση Γενικών Στοιχείων Περιφέρειας  
 

1.1.1 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της Ελλάδας και το 

πέμπτο σε έκταση της Μεσογείου. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου  περιλαμβάνει 

τις Περιφερειακές Ενότητες: 1) Αρκαδίας, 2) Κορίνθου, 3) Μεσσηνίας, 4) Λακωνίας 

και 5) Αργολίδας. Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανέρχεται σε 

15.490 τετρ. χλμ. και έχει πληθυσμό 577.903 κατοίκους, ήτοι το 5,34 % του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. Είναι η τρίτη σε έκταση Περιφέρεια της χώρας 

και η έβδομη σε πληθυσμό. Αποτελεί το νοτιότερο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και 

καλύπτει το 11,7% της συνολικής έκτασης της χώρας. Επίσης, καταλαμβάνει ένα 

μέρος του βόρειου τμήματος, ολόκληρο το νοτιοανατολικό, και ένα μέρος του 

δυτικού τμήματος του συνόλου της Πελοποννήσου  συνορεύοντας δυτικά με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και βορειοανατολικά με την Περιφέρεια Αττικής.   

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτελεί το έντονο 

ανάγλυφο του εδάφους της, το οποίο που διαφοροποιείται τόσο μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) όσο και ενδογενώς  σε κάθε μία από αυτές. 

Συνολικά, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κυριαρχούν οι ορεινοί όγκοι που 

αποτελούν το 50,1% της συνολικής της έκτασης, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις 

συνιστούν  και φυσικό σύνορο μεταξύ των ΠΕ (π.χ. Ταΰγετος μεταξύ Μεσσηνίας και 

Λακωνίας).  Παράλληλα, το 19,9% της έκτασης της είναι πεδινό (και το 30% 

ημιορεινό), εκτεινόμενο  κυρίως στις περιοχές εγγύτερα των θαλάσσιων κόλπων, 

όπου και σχηματίζονται αρκετές πεδιάδες. Ωστόσο, παρά το μικρό ποσοστό των 

πεδινών εκτάσεων, η Περιφέρεια διαθέτει μερικές από τις πιο εύφορες περιοχές της 

χώρας, όπως ο Αργολικός κάμπος και ο κάμπος της Κορινθίας.    
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1.1.2 Δημογραφικά Στοιχεία Περιφέρειας 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιστοιχεί περίπου στο 5,4% (2011) 

του συνολικού πληθυσμού της χώρας, (581.980 κάτοικοι), ενώ τον μεγαλύτερο 

μεταξύ των ΠΕ φιλοξενεί η ΠΕ Μεσσηνίας που συγκεντρώνει  στο 28,02% του 

συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας (163.110 κάτοικοι).  

Η πληθυσμιακή πυκνότητα της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 

απογραφής του 2011, είναι υποδιπλάσια του μέσου όρου της χώρας (37,57 κάτοικοι 

ανά Km2) και αποτελεί την 4η χαμηλότερη πυκνότητα μεταξύ  των Περιφερειών, με 

τις ΠΕ Αρκαδίας και Λακωνίας να κατατάσσονται στις ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες 

περιοχές της χώρας (6η και 8η χαμηλότερη πυκνότητα πληθυσμού μεταξύ των 73 

Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας). Αναλυτικά, τα στοιχεία έκτασης και μόνιμου 

πληθυσμού του 2011 για όλες τις ΠΕ αποτυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 1: : Έκταση, Μόνιμος Πληθυσμός (2011) και Πυκνότητα Πληθυσμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

Περιφ. Ενότητες/ 
Περιφέρεια 

Πελοποννήσου/ 
ΧΩΡΑ 

 
Έκταση 

 
   (Km2) 

Μόνιμος Πληθυσμός (2011)  
Πυκνότητ

α 
(κάτοικοι 

/ Km2) 
 

 
Σύνολο 

Άρρενες Θήλεις 
Αριθμός % Αριθμός % 

Αργολίδας 2.154 97.090 48.910 50,38 48.180 49,62 45,07 

Αρκαδίας 4.419 86.820 44.560 51,32 42.260 48,68 19,65 

Κορινθίας 2.290 145.360 72.930 50,17 72.430 49,83 63,48 

Λακωνίας 3.636 89.600 46.030 51,37 43.570 48,63 24,64 

Μεσσηνίας 2.991 163.110 82.480 50,57 80.630 49,43 54,53 

Περ. Πελοποννήσου 15.490 581.980 294.910 50,67 287.070 49,33 37,57 

Σύνολο Ελλάδας 131.957 10.787.690 5.303.690 49,16 5.484.000 50,84 81,75 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από «υψηλή» γήρανση του 

πληθυσμού της και οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες της είναι οι δυσμενέστεροι της 

χώρας. Ειδικότερα, παρουσιάζει υψηλούς δείκτες γήρανσης (άτομα ηλικίας 65 και 

άνω / άτομα ηλικίας 0-14) και εξάρτησης  (άτομα ηλικίας 65 και άνω + άτομα 
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ηλικίας 0-14) / άτομα ηλικίας 15-65) που ανέρχονται στο 139,59 και 54,50 έναντι 

110,06 και 46,81 αντίστοιχα της χώρας.  Τέλος, ο δείκτης αντικατάστασης (άτομα 

ηλικίας 15-24 / άτομα ηλικίας 55-64) είναι χαμηλότερος στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου σε σχέση με το σύνολο της χώρας (113,62 έναντι 129,85).  

Συνολικά, ο μόνιμος πληθυσμός κατά το διάστημα 1991‐2001, σύμφωνα με τα 

στοιχεία απογραφών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1991 και 2001, αυξήθηκε στο σύνολο των Νομών 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με εξαίρεση το Ν. Αρκαδίας που παρουσίασε 

μείωση κατά 4,86%. Στις κύριες βασικές πληθυσμιακές μεταβολές μεταξύ των ετών 

2001 και 2011 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται η μείωση του 

μόνιμου πληθυσμού της κατά 2,62%, με αύξησή του μόνο στην ΠΕ Κορινθίας 

(0,58%) και μεγαλύτερη πτώση στην Αρκαδία (-4,93%).  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει αρνητικό 

φυσικό ισοζύγιο (γεννήσεις μείον θανάτους) με αποτέλεσμα αρνητικές επιδράσεις 

στο δείκτη γήρανσης στη Περιφέρεια. Αντίθετα, η  φαινόμενη μετανάστευση είναι 

οριακά θετική. Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου    παρουσιάζει μείωση του 

μόνιμου πληθυσμού της σε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό της χώρας (‐2,62% 

έναντι ‐ 1,32%) και την τέταρτη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των 

Περιφερειών της, μετά τη Δυτική Ελλάδα, τη Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο 

Αιγαίο. Στον Πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται οι βασικές πληθυσμιακές 

μεταβολές μεταξύ των ετών 2001 και 2011 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στις 

Περιφερειακές της Ενότητες και στο σύνολο της χώρας. 

Πίνακας 2: Πληθυσμιακές μεταβολές 2001‐2011 Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Περιφ. Ενότητες/ 
Περιφέρεια 

Πελοποννήσου/ 
 Χώρα 

 
Μόνιμος Πληθυσμός 

Απόλυτη 
διαφορά 

2001‐2011 

% 
Μεταβολή 
2001‐2011 

Φυσικό 
Ισοζύγιο 

2001‐2010 

Φαινόμενη 
Μετανάστευση 

(Φ.Μ.) 

100* Φ.Μ. / 
Απόλυτη 
διαφορά 

2001‐2011 

Φ.Μ. %/ 
πληθυσμού 

το 2011 
2001 2011 

Αργολίδας 102.392 97.090 -5.302 -5,18% -979 -4.323 81,54 -4,45% 

Αρκαδίας 91.326 86.820 -4.506 -4,93% -5.362 856 -19,00 0,99% 
Κορινθίας 144.527 145.360 833 0,58% -1.109 1.942 233,13 1,34% 
Λακωνίας 92.811 89.600 -3.211 -3,46% -3.725 514 -16,01 0,57% 

Μεσσηνίας 166.566 163.110 -3.456 -2,07% -6.182 2.726 -78,88 1,67% 
Περ. Πελ/σου 597.622 581.980 ‐15.642 ‐2,62% ‐17.357 1.715 ‐10,96 0,29% 

Σύνολο Χώρας 10.932.136 10.787.690 ‐144.446 ‐1,32% 37.651 ‐182.097 126,07 ‐1,69% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

7 



 

1.1.3 Βασικά Μακροοικονομικά Στοιχεία 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση τα 

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (έτος 2010), ανήλθε στις 267,9 χιλιάδες 

άτομα, που αποτελούν το 5,3% του συνολικά οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 

χώρας  ενώ  ο απασχολούμενος πληθυσμός ανήλθε σε 241,5 χιλ. (5,5%).  

Χαρακτηριστικό της διάρθρωσης της απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

αποτελεί ο μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων. Ειδικότερα το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων, επί των συνολικά απασχολούμενων στην Περιφέρεια 

ανέρχεται στο 45,9% το 2010, έναντι 30,3% της χώρας, 14,7% της ΕΕ-15 και 15,2% 

της ΕΕ-27. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου αποτελούν τα δομικά και διαρθρωτικά της προβλήματα που 

εντοπίζονται κυρίως:  

1) στη τάση μείωσης, μετά το 2007, του οικονομικά ενεργού της πληθυσμού 

της, σε αντίθεση με την σταθερά ανοδική τάση του σύνολου της χώρας,  

2) στην υψηλή συμμετοχή των μεγάλων  ηλικιακών ομάδων επί του συνόλου  

του απασχολούμενου δυναμικού («γηρασμένο» εργατικό δυναμικό),  

3) στο μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων στη συνολική 

απασχόληση (το υψηλότερο μεταξύ του συνόλου των Περιφερειών της 

χώρας),  

4) στο χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του απασχολούμενου δυναμικού της,  

5) στο επίμονα για μια σειρά ετών υψηλό μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας 

στο σύνολο του πληθυσμού των ανέργων.  

Τα τελευταία έτη αυξάνεται έντονα το ποσοστό ανεργίας και ανέρχεται το 2011 στο 

14,25%, ποσοστό σαφώς χαμηλότερο από εκείνο στο επίπεδο της χώρας (17,65%).   

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και της ανεργίας σε επίπεδο ΠΕ 

συνοψίζονται ως εξής:   
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• Αρκαδία - δραματική μείωση του οικονομικά ενεργού της πληθυσμού 

αλλά και τα  υψηλότερα επίπεδα ανεργίας μεταξύ των Ενοτήτων της 

Περιφέρειας,    

• Αργολίδα - τάσεις ενίσχυσης του οικονομικά ενεργού της πληθυσμού με 

αυξημένες διακυμάνσεις και επίπεδο ανεργίας το 2009 ελαφρά 

υψηλότερο του μέσου όρου της Περιφέρειας,   

• Κορινθία – τάσεις μείωσης του οικονομικά ενεργού της πληθυσμού μέχρι 

το 2007 και στη συνέχεια ανάκαμψη, υψηλό ποσοστό ανεργίας,    

• Λακωνία – σταθεροποίηση οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε επίπεδο 

υψηλότερο  από αυτό του 2000. Καταγράφεται επίσης το χαμηλότερο 

ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ΠΕ,  

• Μεσσηνία – σταθερά δυναμική αύξηση του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού της και χαμηλά επίπεδο ανεργίας. 

Το 2009 το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθε σε 

9.809εκ.€ μειωμένο κατά 0,73% σε σχέση με το 2008. Σε σχέση με την περιφερειακή 

κατανομή του ΑΕΠ στην Ελλάδα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα έτη 2008 και 2009 

παράγει περίπου το 4,23% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας.   

Το Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας το έτος 2009 ήταν 16.600€, υπολειπόμενο 

του αντίστοιχου μέσου δείκτη της χώρας κατά 0,6% (ή 100€). Χαρακτηριστικό της 

εσωτερικής διάρθρωσης και διακύμανσης του Περιφερειακού ΑΕΠ την περίοδο 

2000-2009 στις Περιφερειακές της Ενότητες, είναι η τάση μείωσης της συμβολής της 

Κορινθίας, που παρόλα αυτά διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση μεταξύ των 

Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και η αύξηση της συμμετοχής της Μεσσηνίας.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης του 

Περιφερειακού ΑΕΠ σε σχέση με το σύνολο της χώρας, γεγονός που οδηγεί στην 

παγίωση και στην όξυνση των αναπτυξιακών υστερήσεων της περιφέρειας.   
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 Σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στην 

κατανομή του ΑΕΠ αποτελούν και οι τάσεις που διαμορφώνονται την περίοδο 2000-

2009 και συγκεκριμένα: 

• αρνητικούς ρυθμούς  μεγέθυνσης του κατά Κεφαλή ΑΕΠ σε Μονάδες 

Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) μεταξύ των ΠΕ της Περιφέρειας παρουσιάζει η ΠΕ 

Κορινθίας (-9,79%). Μεταξύ των Νομών της χώρας υποχωρεί από τη 2η θέση το 

2000 (μετά τη Βοιωτία) στην 9η . Μερικά, και όχι καθοριστικά, το ΚΚ ΑΕΠ σε 

ΜΑΔ της Κορινθίας επηρεάζεται και από τις δημογραφικές εξελίξεις 

(συγκράτηση και οριακή αύξηση του πληθυσμού της),    

• δυναμικότερους ρυθμούς μεγέθυνσης παρουσιάζει η ΠΕ Μεσσηνίας (αύξηση 

του ΚΚ ΑΕΠ σε ΜΑΔ κατά 34,48%), βελτιώνοντας τη θέση της μεταξύ των Νομών 

της χώρας κατά πέντε (5) θέσεις (από τη 42η στη 37η θέση) και μειώνοντας την 

απόσταση που την χωρίζει από το μέσο όρο της Περιφέρειας,   

• η ΠΕ Αρκαδίας υποχωρεί ,σε σχέση με το 2000, κατά τέσσερις (4) θέσεις μεταξύ 

των Νομών της χώρας (από την 7η στην 11η θέση), παρουσιάζοντας την περίοδο 

2000-2009 αύξηση του ΚΚ ΑΕΠ σε ΜΑΔ κατά 18,97%. Καθοριστικός παράγοντας 

για τις υψηλές επιδόσεις της Αρκαδίας αποτελεί η παρουσία του μεγάλου 

ενεργειακού κέντρου της Μεγαλόπολης,   

• κατά την ίδια περίοδο το ΚΚ ΑΕΠ σε ΜΑΔ της ΠΕ Αργολίδας αυξάνεται κατά 

24,14%, βελτιώνοντας οριακά τη θέση της μεταξύ των Νομών (από την 23η στην 

22η θέση),   

• το ΚΚ ΑΕΠ σε ΜΑΔ  στη Λακωνία την περίοδο 2000-2009, αυξήθηκε κατά 

24,11%, ως απόλυτο μέγεθος για το 2009 και εξακολουθεί να είναι από τα 

χαμηλότερα της χώρας (8η χειρότερη επίδοση μεταξύ των Νομών της χώρας), 

ενώ ως ποσοστό του μέσου δείκτη της Περιφέρειας παρουσιάζει σημαντικές 

διακυμάνσεις και υπολείπεται σημαντικά αυτού 
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1.2 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά Περιφερειακής Ενότητας 

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας εκτείνεται στο ανατολικό άκρο της 
Πελοποννήσου καταλαμβάνοντας έκταση 2.154 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
Συνορεύει με τις Περιφερειακές Ενότητες  Κορινθίας και Αρκαδίας ενώ βρέχεται 
από τον Αργολικό και το Σαρωνικό κόλπο. Πρωτεύουσα της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας είναι το Ναύπλιο. Η Περιφερειακή Ενότητα αποτελείται από 
τους Δήμους Άργους Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ναυπλιέων. Η  ΠΕ  
Αργολίδας  συνδυάζει  ορεινές  και  πεδινές  εκτάσεις.  Ειδικότερα,  το  57,49%  των  
εκτάσεων  είναι  ορεινές,  23,76%  
ημιορεινές και 18,75% πεδινές. Στην ΠΕ Αργολίδας εκτείνεται ο  
Αργολικός κάμπος που φημίζεται για την παραγωγή γεωργικών  προϊόντων, όπως 
κηπευτικά, πορτοκάλια κ.α..   

Το  μεγαλύτερο  όρος  της  Αργολίδας  είναι  το  Αραχναίο  με  δύο  κύριες  κορυφές 
μέγιστου  ύψους 1.199  μέτρων και βρίσκεται μεταξύ της Επιδαύρου και του 
Αργολικού  κάμπου. Τέλος, στην ΠΕ Αργολίδας περιλαμβάνεται επίσης ένα μέρος  
από το Αρτεμίσιο όρος το οποίο εκτείνεται κυρίως στην ΠΕ Αρκαδίας  (με υψόμετρο 
1.648 μέτρα).   

 

1.3 Πληθυσμιακά Στοιχεία Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας 

Η Αργολίδα μετά τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού τη 10ετία 1991‐2001 
παρουσιάζει σημαντική μείωση του μόνιμου πληθυσμού τους σε ποσοστό περίπου 
5%. Η  βελτίωση  των  υποδομών  μεταφορών (αυτοκινητόδρομος  Κόρινθος  –  
Τρίπολη )  φαίνεται  να  λειτούργησε  ως push effect εξωθώντας τον πληθυσμό να 
μεταναστεύσει εσωτερικά., 

 
Πίνακας 3: Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση ασχολίας Π.Ε. 

Αργολίδας 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011 

Περιγραφή 
τόπου 

μόνιμης 
διαμονής/ 

ομάδες 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 

Σύνολο Απασχολούμενοι  Άνεργοι Σύνολο Συνταξιούχοι Λοιποί 

Π. Ε. 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

97.044 40.716 34.165 6.551 56.328 22.933 33.395 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες ηλικιών και κατάσταση ασχολίας Π.Ε. 

Αργολίδας 

Περιγραφή 
τόπου 

μόνιμης 
διαμονής/ 

φύλο 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 
 Σύνολο Απασχολούμενοι                       ΑΝΕΡΓΟΙ Σύνολο Μαθητές‐ 

σπουδαστές 
Συνταξιούχοι Λοιποί 

 Σύνολο Πρώην 
απασχολούμενοι 

"Νέοι" 

Π.ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

97.044 40.716 34.165 6.551 4.316 2.235 56.328 13.336 22.933 20.059 

ΑΡΡΕΝΕΣ 48.713 25.403 21.684 3.719 2.442 1.277 23.310 6.700 11.644 4.966 

ΘΗΛΕΙΣ 48.331 15.313 12.481 2.832 1.874 958 33.018 6.636 11.289 15.093 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 5: Απασχολούμενοι, κατά φύλο και επάγγελμα Π.Ε. Αργολίδας 

Περιγραφή τόπου μόνιμης διαμονής / επάγγελμα ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

34.165 21.684 12.481 

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 1.913 1.387 526 

Επαγγελματίες 4.322 2.006 2.316 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

2.131 1.060 1.071 

Υπάλληλοι γραφείου 1.660 705 955 

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 
πωλητές 

6.767 3.636 3.131 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 
και αλιείς 

6.877 4.736 2.141 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 

4.510 4.151 359 

0‐14 13.853 0 0 0 13.853 0 13.853 

15‐34 22.052 13.291 9.599 3.692 8.761 0 8.761 

35‐54 28.637 21.668 19.254 2.414 6.969 924 6.045 

55+ 32.502 5.757 5.312 445 26.745 22.009 4.736 
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Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) 

1.881 1.699 182 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και 
μικροεπαγγελματίες 

4.104 2.304 1.800 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

1.4  Πληθυσμιακά Στοιχεία Δήμου Άργους Μυκηνών 

Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 
3852/2010) από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άργους, Κουτσοποδίου, 
Λέρνας, Λυρκείας, Μυκηναίων, Νέας Κίου και των δημοτικών κοινοτήτων Αλέας και 
Αχλαδοκάμπου, είναι ο μεγαλύτερος δήμος  του Νομού Αργολίδας και εδράζεται  
στο δυτικό τμήμα του νομού.  

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών συνορεύει δυτικά με τον Δήμο Τριπόλεως, 
νότια με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, ανατολικά με τους Δήμους Ναυπλιέων και 
Επιδαύρου και βόρεια με τους Δήμους Κορίνθου και Νεμέας ενώ μικρό τμήμα του 
βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο. Η συνολική έκταση του νέου Καλλικρατικού 
Δήμου ανέρχεται σε 1.003 km²τετραγωνικών χιλιομέτρων ενώ φιλοξενεί πληθυσμό 
42.022 ατόμων (απογραφή 2011). 

Το Άργος είναι η μεγαλύτερη πόλη του νομού και αριθμεί 42.022 κατοίκους. Απέχει 
από την Αθήνα 140χλμ και από την πρωτεύουσα του νομού, το Ναύπλιο, 12χλμ. Η 
πόλη έχει οικοδομηθεί μέσα στον Αργολικό κάμπο, περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται 
από έντονη γεωργική δραστηριότητα. Είναι επίσης το βιομηχανικό και εμπορικό 
κέντρο της Αργολίδας.  

 

Πίνακας 6: Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας Δήμου Άργους ‐ 

Μυκηνών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΠΟΥ  

ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ 

 ΣΎΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧ/ΝΟΙ                        ΆΝΕΡΓΟΙ Σύνολο Μαθητές‐ Συνταξιούχοι Λοιποί 
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ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ 

 ΦΥΛΟ 

 ΣΎΝΟΛΟ Πρώην 
Απασχολούμενοι 

"Νέοι" σπουδασ. 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΥΣ ‐ 
ΜΥΚΗΝΩΝ
ΩΝ 

42.022 17.605 14.605 3.000 1.873 1.127 24.417 5.835 10.362 8.220 

ΆΡΡΕΝΕΣ 20.835 11.104 9.360 1.744 1.087 657 9.731 2.887 5.222 1.622 

ΘΉΛΕΙΣ 21.187 6.501 5.245 1.256 786 470 14.686 2.948 5.140 6.598 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Κατανομή Κατοίκων ανά Δημοτική Ενότητα  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ 42.022 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΑΣ 660 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ 27.050 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ 497 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 3.272 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ 2.319 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΡΚΕΙΑΣ 2.058 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ 3.388 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ 2.778 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

1.5 Κλαδική διάρθρωση Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας  

1.5.1 Πρωτογενής Τομέας 

Η συμμετοχή του Νομού στον πρωτογενή τομέα ανέρχεται στο 29,6% του ΑΕΠ της 

Περιφέρειας (το 16,8% του προϊόντος του νομού, 1,9% της συνολικής γεωργικής 

παραγωγής της χώρας) και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες αποκλίσεις υπόλοιπη 

περιφέρεια. Με τη γεωργία ασχολούνται περίπου 16.100 οικογένειες (το 16,10% 
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του εργατικού δυναμικού). Από αυτές 12.230 οικογένειες ή ποσοστό 77% είναι 

καθαρά αγροτικές και οι υπόλοιπες έχουν τη γεωργία σαν δεύτερο επάγγελμα. 

Η συνολική έκταση του νομού είναι 2.154.600 στρέμματα (στρ.). Από αυτές, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ..ΣΤΑΤ., οι γεωργικές περιοχές είναι 1.108.000 στρ: 

αρόσιμες περιοχές 287.000 στρ., μόνιμες καλλιέργειες 263.100 στρ., βοσκότοποι: 

244600 στρ., ετερογενείς γωργ. περιοχές: 583.800 στρ. 

Οι δασικές-ημιφυσικές περιοχές του νομού είναι: 1.014.800 στρ., οι εκτάσεις που 

καλύπτονται με νερά είναι 3.600 στρ. (χερσαία ύδατα, παραθαλάσσιες υγρές 

ζώνες), ενώ οι τεχνητές περιοχές (αστική οικοδόμηση, βιομηχανικές και εμπορικές 

ζώνες, δίκτυα συγκοινωνιών, ορυχεία, χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων και 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων) ανέρχονται σε 30800 στρ. 

Η καλλιεργούμενη έκταση του Νομού ανέρχεται σε 710.000 στρ. περίπου (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

εκ των οποίων τα 228.000 ή 32,1% είναι αρδευόμενα. Από τις εκμεταλλεύσιμες 

αυτές εκτάσεις, τα 349.071,1 στρ. είναι μικτές γεωργικές και κτηνοτροφικές 

εκτάσεις, 343.575,6 στρ. είναι αμιγώς γεωργικές και 9.291 στρ. καθαρά 

κτηνοτροφικές. Μόνο το 16,5% του νομού είναι πεδινό (709.400 χιλ στρ.). 

Κυριότερη είναι η Αργο-ναυπλιακή πεδιάδα που αναπτύσσεται στο ενδιάμεσο των  

Αργολιδοαρκαδικών βουνών (δυτικό μέρος) και των βουνών της Αργολικής 

Χερσονήσου (ανατολικό κομμάτι νομού). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Πρωτογενούς παραγωγής στον Δήμο Άργους –  

Μυκηνών είναι: 

Απασχολούμενοι: 31.739 

Καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις:  709,4 τ.χλμ.  (32,9% του νομού) 

έκταση βοσκοτόπων:  1.145 τ.χλμ. (53,1% του νομού) 

δασικές εκτάσεις:  176,1 τ.χλμ. (8,2% του νομού). 

αριθμός αγροτεμάχιων:  84.826 

μέσο εμβαδόν αγροτεμάχιου: 7,8 στρ. 

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε 

ιδιοκτήτη γη:  

92% 

κυριά γεωργικά προϊόντα:  εσπεριδοειδή, λάδι, κηπευτικά, 
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δημητριακά, κρασί 

είδη ζωών που εκτρέφονται: αιγοπρόβατα, χοίροι, πουλερικά 

απασχολούμενοι:  31.739 

 

 

 

1.5.2 Δευτερογενής Τομέας 

Η δευτερογενής παραγωγή περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου 

με τις οποίες μετασχηματίζει και μετατρέπει τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα 

με τεχνητό τρόπο (χρήση τεχνολογίας) σε άλλα διαφορετικής φύσης προϊόντα π.χ. 

σιτάρι, αλεύρι. ψωμί ή αργό πετρέλαιοo, καύσιμα κ.λπ. 

Η δευτερογενής παραγωγή έχει αναπτυχθεί και εξειδικευτεί τόσο πολύ ώστε να μη 

χρησιμοποιεί μόνο αυτούσια προϊόντα του πρωτογενούς τομέα (ανεπεξέργαστες 

ύλες)  αλλά και ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα (όπως εξαρτήματα μηχανών, υλικά 

οικοδομών κ.λπ.) άλλων μονάδων του δευτερογενούς τομέα, στα οποία δίνει την 

τελική (εμπορεύσιμη) τους μορφή. 

Η δευτερογενής παραγωγή, που ονομάζεται και δευτερογενής τομέας της οικονο- 

μίας, περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες ομάδες δραστηριοτήτων: 

1) τα ορυχεία, τα μεταλλεία, τα λατομεία, τις αλυκές (δηλ. την εξόρυξη του 

ορυκτού πλούτου), 

2) τη μεταποίηση, 

3) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη διανομή νερού, φυσικού αερίου κ.λ.π. 

και 

4) τις κατασκευές (κατοικίες, τεχνικά έργα κ.ά.). 

Στη δευτερογενή παραγωγή συμπεριλαμβάνονται (όπως φαίνεται ανωτέρω) και τα 

προϊόντα της εξόρυξης παρότι αντλούνται από το υπέδαφος και θα μπορούσαν  να 

συμπεριληφθούν στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. 

Κατά γενική ομολογία η δευτερογενής παραγωγή αποτελεί τον πιο δυναμικό τομέα 

μιας οικονομίας, από την ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται η μεγέθυνση της. Στις 
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πολύ ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, των λεγόμενων μεταβιομηχανικών 

οικονομιών, ο δευτερογενής τομέας χάνει την πρώτη θέση ως προς τη συμμετοχή 

του στο ΑΕΠ από τον τριτογενή τομέα, δηλ. τις υπηρεσίες γενικά, των οποίων η 

ζήτηση αυξάνεται σε βάρος των προϊόντων του πρωτογενούς και του 

δευτερογενούς τομέα. Στην Ελλάδα, που βρίσκεται σε φάση οικονομικής 

ανάπτυξης, η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

παραμένει σταθερή πάνω από 23%, με μικρές διακυμάνσεις: 1960 24,7% , 1970 

23,6% , 1980 27,0% , 1990 28,0%, 1995 23,8%. 

Στην ΠΕ  Αργολίδας ο δευτερογενής τομέας είναι πρωτίστως προσανατολισμένος 

στον κλάδο της μεταποίησης (βιομηχανία τροφίμων & ποτών, κατασκευή προϊόντων 

από μη μεταλλικά ορυκτά, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση 

μηχανήματα και είδη εξοπλισμού) και στις κατασκευές. Στις επιχειρήσεις του νομού 

αναλογεί 0,5% των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας. Στον 

τομέα αυτό αναλογεί το 32% περίπου του ακαθάριστου προϊόντος και παράγεται το 

16,1% του ολικού προϊόντος του νομού. Αν και το ποσοστό αυτό φαίνεται μεγάλο, 

το μεγαλύτερο κομμάτι του ανήκει στις κατασκευές που συνεισφέρουν το 10,1% 

του ακαθάριστου προϊόντος του νομού και στην βιομηχανία με ποσοστό 16,2%, 

καθώς ο νομός βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή των Αθηνών και για τον λόγο 

αυτό συγκεντρώνει βιομηχανικές μονάδες, που δεν επιθυμούν να βρίσκονται στον 

νομό Κορινθίας. 

Η μεταποίηση βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παράγοντας μόλις το 3,9% του 

ακαθάριστου προϊόντος, ενώ και η συμμετοχή της στην συνολική μεταποιητική 

παραγωγή της χώρας, περιορίζεται στο 0,4%. Η συμμετοχή του Νομού στον 

δευτερογενή τομέα, ανέρχεται στο 18,3% της Περιφέρειας. 

Οι κυριότεροι κλάδοι βιομηχανίας στο Νομό είναι: 

1) Επεξεργασία φρούτων, χυμοποιεία και  ελαιοτριβεία 

2) Μηχανουργεία και κατασκευή αντλιών 

3) Παραγωγή πλαστικών σωλήνων, εξαρτημάτων τεχνικών παροχών κλπ 

4) Επεξεργασία μαρμάρων και ειδών λαϊκής τέχνης 

17 



Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό προϊόν του δευτερογενή τομέα 

καταλαμβάνει η μεταποίηση, η οποία όμως ακολουθεί φθίνουσα πορεία. 

Η Αργολίδα είναι από τους κυριότερους Νομούς σε αποθέματα μαρμάρων “καλής 

ποιότητας”. Υπάρχουν περίπου πενήντα (50) μισθωμένα λατομεία μαρμάρων στην 

περιοχή της Αργολίδας κυρίως στις τοποθεσίες Καρνεζαίϊκα, Δίδυμα, Λυγουριό, 

Επίδαυρο και Ηλιόκαστρο. Η δευτερογενής παραγωγή στο Δήμο Άργους – Μυκηνών 

περιλαμβάνει τα καταστήματα μεταποίησης τα οποία είναι 1.398, οι 

απασχολούμενοι κυμαινονται στους 5.617, ενώ οι κυριότερες βιοτεχνικές και 

βιομηχανικές μονάδες περιλαμβάνουν μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας 

γεωργικών προϊόντων, υφαντουργία, σαπωνοποιία, κεραμουργεία, μηχανουργεία. 

 

1.5.3 Τριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας είναι αυτός με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διάρθρωση του 

ακαθάριστου προϊόντος της Περιφέρειας,. Ο τομέας αυτός παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις, από την άποψη της συμμετοχής στο προϊόν της Περιφέρειας, αν και 

παραμένει σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο 

χώρας. Συνολικά συνεισφέρει  το 56% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) 

της Περιφέρειας, με πολύ μικρές τάσεις αύξησης της παραγόμενης ΑΠΑ κατ’ έτος. 

Στο τριτογενή τομέα (τουρισμός, εμπόριο) απασχολείται το 54,1% του δυναμικού 

και παράγεται το 67,1% του ολικού αργολικού προϊόντος. Βασικές  οικονομικές 

δραστηριότητες του τριτογενή τομέα στην Πελοπόννησο είναι η «διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες», το 

«χονδρικό και λιανικό εμπόριο», οι «μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και τα 

«Ξενοδοχεία και εστιατόρια». Οι συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες 

παράγουν το 65% της ΑΠΑ του τριτογενή τομέα στην Περιφέρεια. Ο τουριστικός 

τομέας αποτελεί την οικονομική δραστηριότητα η οποία αναμένεται στρατηγικά να 

στηρίξει την αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας και του Νομού, παρέχοντας 

υπηρεσίες διατοπικού και υπερτοπικού  χαρακτήρα.   Η   συμμετοχή  του   Νομού   

στον   τριτογενή τομέα, παρουσιάζει σημαντική δυναμική, ειδικά μετά το 1991, με 

ποσοστό συμμετοχής 52,1%. Η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη του Νομού 
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και στην εξάλειψη των ανισοτήτων είναι σημαντική, δεδομένου ότι η πλειοψηφία 

της ξενοδοχειακής υποδομής της Περιφέρειας βρίσκεται στην Αργολίδα. 

1.6 Ανεργία-Απασχόληση 
 

Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία τη Απογραφής Πληθυσμού (2011), ο οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας ανέρχεται στα 40.716 

άτομα   ή το 42% του συνολικού του πληθυσμού, ποσοστό υψηλότερο του μέσου 

όρου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (40,5%), ενώ και σε επίπεδο Δήμου Άργους 

Μυκηνών η αναλογία των οικονομικά ενεργών είναι όμοια (41,9%). Σαφέστερη 

αναλογία σημειώνει ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός στο σύνολο του  

πληθυσμού, που στην ΠΕ  Αργολίδας φτάνει το 58,1%, ενώ αντίστοιχη αναλογία 

είναι στο δήμο Άργους Μυκηνών (58%). Η αντίστοιχη αναλογία στο σύνολο της 

Χώρας  κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα (57,6%).   

Από την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού, όσον αφορά την κατάσταση 

απασχόλησης, προκύπτει ότι οι άνεργοι στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας με 

βάση τα τελευταία διαθέσιμα (2015), ανέρχονται στο 15,6% του οικονομικά 

ενεργού πληθυσμού.  

 

Πίνακας 8: Απογραφή Πληθυσμού 2011. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και κατάσταση απασχόλησης 

Περιγραφή 
τόπου μόνιμης 

διαμονής Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί  Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο 
Απασχολούμεν

οι 

Άνεργοι 

Σύνολο 
Μαθητές‐ 

σπουδαστές 
Συνταξι‐

ούχοι Λοιποί  Σύνολο  

Πρώην 
απασχολούμεν

οι "Νέοι" 
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΥΣ 
ΜΗΚΥΝΩΝ 42.022 17.605 14.605 3.000 1.873 1.127 24.417 5.835 10.362 8.220 

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 
97.044 

 
40.716 

 
34.165 

 
6.551 

 
4.316 

 
2.235 

 
56.328 

 
13.336 

 
22.933 

 
20.059 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

 
577.903 

 
233.986 

 
196.761 

 
37.225 

 
23.243 

 
13.982 

 
343.917 

 
80.790 

 
152.193 

 
110.934 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 10.816.286 4.586.636 3.727.633 859.003 593.235 265.768 6.229.650 1.737.074 2.407.222 2.085.354 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.Ε.Μ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε. 
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Λόγω του ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, όσον αφορά το ποσοστό των 

ανέργων, επιτρέπουν την πιο ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων στο σύνολο της 

Περιφέρειας, θα αναφερθούμε στο ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και των επιμέρους νομών της. Συγκεκριμένα,  σε επίπεδο 

περιφέρειας, στην Πελοπόννησο, για το τελευταίο διαθέσιμο τρίμηνο (Δ΄ τρίμηνο 

2015), η ανεργία αγγίζει το 19,9%, φανερά πιο εξασθενημένη από την ανεργία στο  

σύνολο της χώρας, στο 24,4%, το ίδιο τρίμηνο. Η ανεργία στην Πελοπόννησο δεν 

εμφανίζεται ενισχυμένη, κυρίως λόγω εποχικότητας της απασχόλησης την 

τουριστική περίοδο, δεδομένου ότι στο πρώτο και στο τελευταίο τρίμηνο 

σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (27,2% και 26,5% αντίστοιχα), ενώ στο 

δεύτερο και στο τρίτο σχετικά χαμηλότερα (22,7% και 20,7% αντίστοιχα), τα οποία 

συμπίπτουν με την θερινή εμπορική περίοδο. Όσον αφορά στους νομούς της 

Πελοποννήσου, διαφαίνεται ότι  ο νομός Κορινθίας εμφανίζεται ως ο νομός με το 

υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (24,6%) στην Πελοπόννησο το 2015, ενώ  οι νομοί 

Αργολίδας και Λακωνίας βρίσκονται σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα στο 15,6% και 

11% αντίστοιχα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν σημειώνουν υψηλό ποσοστό 

ανέργων, στα ίδια επίπεδα με το σύνολο της χώρας.   

 

Πίνακας 9:Ποσοστό ανεργίας ανά Νομό (%) 
Γεωγραφική 
Περιφέρεια ΝΟΜΟΣ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 7,6 7,0 6,8 8,8 8,8 11,1 13,5 24,1 24,6 15,6 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 12,0 11,0 10,3 10,2 13,3 14,6 21,5 24,4 19,9 25,2 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6,0 6,1 7,6 9,4 12,3 16,7 20,1 21,0 27,4 25,5 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4,8 6,0 5,5 5,2 6,9 10,8 15,1 14,7 12,8 11,5 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7,7 7,2 5,9 6,8 7,9 14,0 23,1 24,0 25,8 27,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.Ε.Μ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε 

 

1.7 Οικονομικά στοιχεία Π.Ε. Αργολίδας και Δήμου Άργους 
Μυκηνών 
 

Η καταγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην περιφέρεια 

Πελοποννήσου και στην περιφερειακή ενότητα (νομό) Αργολίδας δεν μπορεί να 

20 



θεωρηθεί ολοκληρωμένη καθώς τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία περιορίζονται 

μέχρι το 2013 ενώ η ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίζεται έως 

σήμερα. Από το 2008, οπότε και το ΑΕΠ κατέγραψε το μεγαλύτερο ύψος του, το 

προϊόν υποχωρεί αδιάλειπτα, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στο νομό Αργολίδος. 

Η σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ στην περιφερειακή ενότητα Αργολίδος την 

περίοδο 2008-2014 διαμορφώθηκε σε 26,4%, δηλαδή υψηλότερα από την 

αντίστοιχη μείωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου (24%) και ελάχιστα χαμηλότερη 

του συνόλου της χώρας (26,5%). Το μερίδιο της ενότητας ΠΕ Αργολίδος στην 

παραγωγή της Πελοποννήσου το 2014 (18,7%) παρέμεινε στα περίπου στα ίδια 

επίπεδα με το αντίστοιχο του 2008 (19,3%) παρά τις μικρές του διακυμάνσεις, ενώ 

και στο σύνολο της χώρας διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητο τα τελευταία χρόνια.  

 
 

Πίνακας 10: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Περιφέρεια Κρήτης και κατά Περιφερειακή Ενότητα/ Νομό (σε 

εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Έτη αναφοράς 

Χωρική 

Ενότητα  
2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 

Πελοπόννησος 9.124 9.790 10.102 9.912 9.430 8.806 8.270 7.847 7.674 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1.715 1.868 1.953 1.908 1.811 1.600 1.491 1.433 1.437 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1.641 1.688 1.645 1.677 1.611 1.510 1.400 1.376 1.363 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2.275 2.446 2.632 2.491 2.342 2.192 2.092 1.976 1.826 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.217 1.334 1.357 1.367 1.280 1.262 1.172 1.126 1.092 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.217 1.334 1.357 1.367 1.280 1.262 1.172 1.126 1.092 

Μερίδιο 

Αργολίδας 

στην 

Πελοπόννησο 

18,8% 19,0% 19,3% 19,2% 19,2% 18,2% 18,0% 18,3% 18,7% 

Μερίδιο 

Αργολίδας στη 

Χώρα 

0,79% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,77% 0,78% 0,79% 0,8% 

ΕΛΛΑΔΑ 217.862 232.695 241.990 237.534 226.031 207.029 191.204 180.654 177.941 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.. - *: Προσωρινά στοιχεία-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.Ε.Μ.Υ. 
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Οι εξελίξεις αυτές επισημαίνουν πως οι πιέσεις που δέχτηκε η περιφερειακή 

ενότητα Αργολίδος σε όρους προϊόντος ήταν σχεδόν ίδιας έντασης με εκείνες που 

ασκήθηκαν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και στο σύνολο της χώρας. Το 

γεγονός αυτό δεν πρέπει φυσικά να λειτουργήσει καθησυχαστικά, ιδιαίτερα πριν 

οριστικοποιηθεί η έξοδος της χώρας από την ύφεση και ολοκληρωθεί η πλήρης 

καταγραφή των επιπτώσεών της, αλλά είναι ενδεικτικό της θέσης και της δυναμικής 

της Αργολίδος σε σχέση με την Πελοπόννησο αλλά και το σύνολο της χώρας.   

Ελαφρώς δυσμενέστερη είναι η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ. Η κρίση αποτυπώθηκε με εναργή τρόπο από το 2009 τόσο στο 

σύνολο της χώρας, όσο και στην περιφέρεια της Πελοποννήσου αλλά και στην 

περιφερειακή ενότητα Αργολίδος. Σωρευτικά, την περίοδο 2008-2014 η πτώση του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ενότητα Αργολίδος (-23,7%) κινήθηκε σε χαμηλότερα 

επίπεδα με εκείνη της Πελοποννήσου (-28,7%) ενώ στο σύνολο της χώρας 

εντοπίζεται σε ενδιάμεσο επίπεδο (-25,2%).   

 
 

Πίνακας 11: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά  Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα/ Νομό 

Έτη αναφοράς 

Χωρική Ενότητα  
2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 

Πελοπόννησος 
17.621 18.330 19.176 18.542 17.372 15.465 14.046 13.584 13.773 

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 17.416 18.950 19.787 19.309 18.310 16.170 15.097 14.574 14.656 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 18.181 18.789 18.382 18.805 18.141 17.110 16.027 15.941 15.954 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 15.679 16.810 18.011 16.944 15.843 14.770 14.081 13.291 12.270 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13.671 14.930 15.125 15.158 14.118 13.880 12.878 12.375 11.996 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14.008 15.107 15.480 15.182 14.652 13.771 13.037 11.971 12.155 

ΕΛΛΑΔΑ 19.769 21.061 21.845 21.386 20.324 18.643 17.311 16.475 16.336 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.. - *: Προσωρινά στοιχεία-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.Ε.Μ.Υ. 

 
Με βάση το κατά κεφαλή προϊόν για το 2013 (τελευταίο διαθέσιμο έτος), η 

περιφέρεια Πελοποννήσου κατέλαβε την 7η θέση,  μεταξύ των 13 περιφερειών της 

χώρας και ο νομός Αργολίδος τη 9η, σε σύνολο 51 περιφερειακών ενοτήτων. Η 
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περιφερειακή ενότητα Αργολίδος κέρδισε 2 θέσεις σε σχέση με το 2008 οπότε και 

καταλάμβανε τη 9η θέση στο σύνολο της χώρας, κινούμενη υψηλότερα από όλες τις 

περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου πλην εκείνης του Αρκαδίας. Η 

αναμενόμενη αναθεώρηση της κατανομής των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία 

της Ε.Ε. προς όφελος των ελληνικών περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης και της 

Πελοποννήσου, εξαιτίας της μεγάλης συρρίκνωσης του προϊόντος που 

παρουσίασαν, δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκές αντιστάθμισμα για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξείας οικονομικής ύφεσης.    

Σε όρους διάρθρωσης της προσφοράς της περιφερειακής ενότητας της Αργολίδας, 

είναι φανερό πως οι μεγαλύτερες σχετικές πιέσεις ασκήθηκαν στο δευτερογενή 

τομέα. Μεγάλη ήταν η σωρευτική πτώση του πρωτογενή τομέα, κατά 29% στη 

περίοδο 2008-2014, ενώ παρόμοια ήταν η πτώση της προστιθέμενης αξίας του 

δευτερογενούς τομέα. Κερδισμένος, σε σχετικούς όρους, φαίνεται να είναι ο 

τριτογενής τομέας καθώς απώλεσε σωρευτικά το 24,8% της προστιθέμενης αξίας.  

Κατά συνέπεια ο πρωτογενής τομέας και κυρίως ο τομέας των υπηρεσιών στην 

ενότητα Αργολίδας, σημειώνει μεγάλες αρνητικές επιδόσεις τουλάχιστον για όσο 

διάστημα συνεχίζεται η οικονομική ύφεση. Υπογραμμίζεται όμως πως η σταδιακή 

ανάκαμψη της οικονομίας σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες τόνωσης της 

επιχειρηματικότητας θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στους τομείς που 

επλήγησαν περισσότερο από την ύφεση. 

 
Πίνακας 12:Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά τομέα δραστηριότητας στην περιφερειακή ενότητα Χανίων (Σε 

εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές για τα έτη 2008 και 2014) 

2008 

ΤΟΜΕΑΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πελοπόννησος Αργολίδα 

Μερίδιο συμμετοχής 

Αργολίδας  στην 

Πελοπόννησο Ελλάδα 
Πρωτογενής Τομέας  664 186 28,0% 6.793 

Δευτερογενής Τομέας 2.173 409 18,8% 37.895 

Τριτογενής Τομέας 3.942 1130 28,7% 169.130 

Σύνολο  6779 1725 25,44% 213.819 

2014 
Πρωτογενής Τομέας  572 132 23,0% 5.843 

Δευτερογενής Τομέας 1613 287 17,8% 25.048 
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Τριτογενής Τομέας 4.594 850 18,5% 126.295 

Σύνολο  6.779 1.269 25,7% 157.186 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 

 
 

1.8 Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Δήμου Άργους 
Μυκηνών  
 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που αφορούν το 

έτος 2010, ο δήμος Άργους Μυκηνών φιλοξενεί  4.267 επιχειρήσεις. Πρόκειται 

για το Δήμο με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο της επιχειρηματικότητας 

της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, καθώς συμμετέχει κατά 42%,. 

Αναλυτικότερα, η κατανομή των επιχειρήσεων του δήμου Άργους-Μυκηνών ανά 

μονοψήφιο κλάδο δραστηριότητας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

 

 

 

 

 

Πίνακας 13: Κατανομή επιχειρηματικότητας ανά μονοψήφιο κλάδο δραστηριότητας στο 

Δήμο Άργους‐Μυκηνών 

 

ΣΤΑΚΟΔ0
8 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ
Ν 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σ 

Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ   57 1,34% 
Β ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ   2 0,05% 
Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ   369 8,65% 

Δ 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   34 0,80% 

Ε 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   11 0,26% 

Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ   1.309 30,68% 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   249 5,84% 
Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 317 7,43% 
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ   

Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   46 1,08% 

Κ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   17 0,40% 

Λ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   18 0,42% 

Μ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   391 9,16% 

Ν 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   45 1,05% 

Ξ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ· 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   1 0,02% 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   26 0,61% 

Π 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ   8 0,19% 

Ρ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ   36 0,84% 

Σ 
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   119 2,79% 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   585 13,71% 
Ω ΆΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 627 14,69% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  4.267 
Πηγή: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 

 
 

Ειδικότερα, ο κλάδος του εμπορίου στο Δήμο Άργους Μυκηνών το 2010 (τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία) αριθμούσε 1.309 επιχειρήσεις, κατέχοντας μια πολύ σημαντική  

συμμετοχή (30,7%) στο σύνολο της επιχειρηματικότητας της περιοχής.  

Το εμπόριο αποτελεί τον πρώτο σε αναλογία κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

για το Άργος,  και στη συνέχεια ακολουθούν ο κλάδος των Κατασκευών (13,7%),ο 

κλάδος των Επιστημονικών, επαγγελματικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (9,2%),  

ενώ η συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων (καταλυμάτων και εστίασης) κατά 

7,4%  κάτι που επιβεβαιώνει την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Πρόκειται 

ουσιαστικά μια για μια πόλη, που κατέχει το ρόλο διοικητικού κέντρου, οπότε η 

κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων είναι απόλυτα προσδεμένη  στο ρόλο αυτό.  

Ωστόσο, λόγω του ότι τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα δεν είναι 

επικαιροποιημένα, δεν δίνεται δυνατότητα αποτύπωσης της διάρθρωσης των 

επιχειρήσεων στην εμπορική αγορά του Άργους, λόγω των οικονομικών συνθηκών 

της ύφεσης που πλήττει τη χώρα (από το 2008) και των δραματικών αλλαγών που 

έχουν προκληθεί τόσο στο πλήθος των επιχειρήσεων, όσο και στην καθαυτό 

σύνθεση της επιχειρηματικότητας. 
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής δυσπραγίας, έχουν εντονότερο χαρακτήρα στο 

μικρομεσαίο εμπόριο  των τοπικών αγορών, όπως  εκείνη του Άγγους, καθώς 

παράλληλα με την εξέλιξη της ύφεσης, το εμπόριο αναδιαρθρώνεται ενδογενώς. 

Μέσα στην οικονομική κρίση φαίνεται να μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό η 

φυσιογνωμία του και η δυναμική του, καταγράφοντας όμως υψηλή ανθεκτικότητα. 

 
 

Πίνακας 14: Συμμετοχή εμπορίου στην επιχειρηματικότητα του Δήμου Άργους‐Μυκηνών 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10.150 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 4.267 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2.849 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 1.309 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 42,0% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 45,9% 

Πηγή: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 
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ΜΕΡΟΣ 2 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 
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Κεφάλαιο 2: Η έρευνα – Το προφίλ των καταναλωτών της 
εμπορικής αγοράς του Άργους 
 

Για την βαθύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της αγοράς του Άργους, η 
έρευνα εστίασε τόσο στους καταναλωτές  όσο και στα καταστήματα που 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Με  σκοπό την αποτύπωση των στάσεων και 
αντιλήψεων  των καταναλωτών σχετικά με την  τοπική αγορά, διενεργήθηκαν 
συνεντεύξεις σε διερχόμενους καταναλωτές. Πρόκειται δηλαδή, όχι μόνο για τους 
μόνιμους κατοίκους του δήμου Άργους  (με βάση τα στοιχεία της Απογραφής 
Πληθυσμού 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ), αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής 
του.1 Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι οι κάτοικοι άνω των 
δεκαπέντε ετών, του Δήμου Άργους-Μυκήνων αλλά και των όμορων ή μη, περιοχών 
και δήμων οι οποίοι εν δυνάμει επισκέπτονται την ευρύτερη εμπορική αγορά του 
Άργους.2  

2.1 Γενικό προφίλ καταναλωτών 
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, τόσο σε μόνιμους κατοίκους της πόλης του 
Άργους, όσο και σε κατοίκους οικισμών πλην του Άργους, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω. Τα ευρήματα της έρευνας συγκλίνουν στο ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διερχόμενων καταναλωτών στο κέντρο του Άργους, αποτελείται από του μόνιμους 
κατοίκους της πόλης (74%), ενώ ένα αξιοσημείωτο ποσοστό, της τάξεως του 26%, 
προέρχονται από  άλλες περιοχές.  

1 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 48.713 48.331 97.044 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 16.888 16.468 33.356 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ‐ ΜΥΚΗΝΩΝ 20.835 21.187 42.022 
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 4.099 4.016 8.115 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 6.891 6.660 13.551 
*Πηγή: Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 

 
2 Αναλυτικά η μεθοδολογία της έρευνας στο κεφάλαιο 5. 
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Σχετικά με τους διερχόμενους καταναλωτές, που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές 
εκτός πόλης (26%), παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών προέρχονται από 
τους  οικισμούς του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ενώ οι 2 στους 10 κατοικούν μόνιμα 
στο Δήμο Ναυπλίου. 

Αναλυτικότερα, ως προς τους οικισμούς προέλευσης των μη κατοίκων της πόλης 
του Άργους, ο επικρατέστερος οικισμός για το δήμο Άργους-Μυκηνών  είναι η Νέα 
Κίος και εκτός δήμου, το Ναύπλιο. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και καταναλωτές από 
άλλες περιοχές της Αργολίδας. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι περιοχές αυτές με 
βάση τη συχνότητα καταγραφής τους. 

Πίνακας 2.1 Περιοχές προέλευσης καταναλωτών, εκτός της πόλης του Άργους 
Δαλαμανάρα 

Μύλοι 
Κουτσοπόδι 
Κεφαλάρι 
Σχινοχώρι 
Ερμιόνη 

Αγία Τριάδα 
Άγιος Γεώργιος 

Ίναχος 
Λύρκεια 
Μπόρσα 

Πυργέλλα 
Σκαφιδάκι 
Σταθαίικα 

 

Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης, είναι αναγκαίο, να σημειωθεί πως μια σειρά από 
μεταβλητές αναλύθηκαν με βασικό κριτήριο τον τόπο  μόνιμης κατοικίας των 
διερχόμενων καταναλωτών. Αναλυτικότερα, ως «κάτοικοι του Άργους» ορίζονται 
εκείνοι οι καταναλωτές που κατοικούν μόνιμα στην πόλη του Άργους, ενώ ως 
«κάτοικοι άλλων περιοχών» θεωρούνται οι υπόλοιποι επισκέπτες της αγοράς που 
μένουν σε κάποιο οικισμό πλην του Άργους. 

74% 

26% 

Διάγραμμα 2.1 Μόνιμοι κάτοικοι της πόλης του  Άργους 

Ναι 

Όχι 
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Όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους της πόλης, οι 2 στους 5, επισκέπτονται 
σχεδόν καθημερινά για αγορές την τοπική αγορά. Οι κάτοικοι άλλων περιοχών 
παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση από τους μόνιμους κατοίκους σε σχέση με τη 
συχνότητα επίσκεψης της αγοράς. Συγκεκριμένα,  φαίνεται να παρουσιάζουν  
χαμηλότερη συχνότητα επίσκεψης στην αγορά, καθώς περίπου οι 4 στους 10  
επισκέπτονται το Άργος 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Παρ όλα αυτά, το γεγονός ότι 
το 70% των κατοίκων άλλων περιοχών επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα το Άργος για αγορές τους, τους  καθιστά τακτικούς επισκέπτες. 

 

 

Όσον αφορά τον τρόπο μετάβασης των καταναλωτών  του Άργους, οι μόνιμοι 
κάτοικοι φτάνουν κυρίως πεζοί (7 στους 10), ενώ οι κάτοικοι  άλλων περιοχών 
χρησιμοποιούν το  ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται οι βασικοί λόγοι επίσκεψης του 
κέντρου του Άργους ανά ηλικιακή ομάδα. Τα άτομα έως 34 ετών, επισκέπτονται  το 
Άργος κυρίως για «διασκέδαση και ψυχαγωγία» και δύο στους πέντε αναφέρουν ως 
βασικό λόγο επίσκεψης είτε τις αγορές για καθημερινές ανάγκες είτε ως βόλτα στα 
μαγαζιά. Η πλειονότητα της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας (46%) αναφέρει ως 
βασικό λόγο τις αγορές καθημερινών ειδών και με περίπου το ίδιο ποσοστό (15%)  
ως λόγοι επίσκεψης εμφανίζονται  η «βόλτα στα μαγαζιά-αγορές», η επίσκεψη στη 
«λαϊκή αγορά» και οι «άλλες υπηρεσίες». 

Για τα άτομα ηλικίας  35-54 ετών  βασικός λόγος επίσκεψης της αγοράς είναι  η 
προμήθεια των «ειδών καθημερινών αναγκών». Επίσης,  στην ίδια ηλικιακή ομάδα, 

41% 

17% 

28% 

9% 
5% 

15% 
19% 

36% 

28% 

2% 

% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Περισσότερες 
από 5  φορές την  

εβδομάδα 

3-4 φορές την 
εβδομάδα 

1-2 φορές την 
εβδομάδα 

1-2 φορές το 
μήνα 

Πιο σπάνια 

Διάγραμμα 2.2 Συχνότητα επίσκεψης για αγορές στο κέντρο του 
Άργους, κατά μόνιμη κατοικία 

Κάτοικοι Άργους Κάτοικοι άλλων περιοχών 
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βασικοί λόγοι επίσκεψης του κέντρου του Άργους αποτελούν  τόσο η «διασκέδαση- 
ψυχαγωγία», όσο και οι «Δημόσιες Υπηρεσίες/Τράπεζες» σε ποσοστό περίπου 15%. 

 

 

 

 

Πίνακας 2.2 Συνηθέστερος λόγος επίσκεψης στο κέντρο του Άργους ανά ηλικιακή κατηγορία 

Λόγοι επίσκεψης στο κέντρο του Άργους Ηλικιακή κατηγορία 

Έως 34 35‐54 55+ 

Για αγορές ειδών καθημερινών αναγκών 21% 37% 46% 

Για  «βόλτα» στα μαγαζιά‐Αγορές 21% 12% 15% 

Για διασκέδαση‐ψυχαγωγία 48% 16% 6% 

Για στοχευόμενη  αγορά προϊόντος για 
κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης 

5% 4%  

Δημόσιες Υπηρεσίες/ Τράπεζες 2% 15% 6% 

Για άλλες υπηρεσίες 2% 8% 13% 

Για να επισκεφθώ τη λαϊκή αγορά  2% 12% 

ΔΑ 2% 6% 2% 

 

Αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράζουν σχεδόν πάντα οι καταναλωτές του 
Άργους  διαπιστώνεται ότι είναι κυρίως, βασικά καταναλωτικά αγαθά.  
Αναλυτικότερα, περίπου 9 στους 10, αγοράζουν τα είδη πρώτης ανάγκης  σχεδόν 
πάντα  από την αγορά του Άργους. Υψηλή συγκέντρωση καταγράφεται επίσης για 
τα «είδη ένδυσης» και «υπόδησης/δερμάτινα» με 3 στους 4 καταναλωτές 
προμηθεύονται αυτά τα είδη σχεδόν πάντα από το Άργος. Σε μικρότερο βαθμό, 
φαίνεται να πραγματοποιούν αγορές αποκλειστικά στο Άργος σε είδη «οικιακού 
εξοπλισμού/είδη σπιτιού» και «ειδών τεχνολογίας». 

31 



 

 

2.2 Λαϊκή αγορά της εμπορικής αγοράς του Άργους 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφεται αν οι καταναλωτές πραγματοποιούν 
επισκέψεις/αγορές σε τακτική βάση στην τοπική λαϊκή αγορά του Άργους, που 
πραγματοποιείται στην πλατεία Δημοκρατίας. Από την ανάλυση φαίνεται ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών (65%) πραγματοποιεί αγορές στη λαϊκή αγορά 
σε τακτική βάση, πρακτική η οποία φαίνεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις ανά 
ηλικιακή ομάδα.   

.  
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Οικιακός εξοπλισμός/είδη σπιτιού 

Διάγραμμα 2.3 Εάν αγοράζουν τα παρακάτω προϊόντα σχεδόν 
πάντα από  την εμπορική αγορά του Άργους (%) 

Ναι Όχι ΔΑ 

65% 

35% 

Διάγραμμα 2.4 Πραγματοποιήση αγορών στη λαϊκή 
αγορά  σε τακτική βάση 

Ναι Όχι 
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Η ηλικιακή κατανομή, ως προς την πραγματοποίηση τακτικών αγορών στη λαϊκή 
αγορά, φαίνεται ότι σημειώνει υψηλή συγκέντρωση σε υψηλότερα ηλικιακά 
στρώματα. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες άνω των 55 χρόνων, υπάρχει μια ιδιαίτερη 
προτίμηση της τάξεως του 85%, για αγορές στη λαϊκή, ενώ στη μικρότερη ηλικιακή 
ομάδα το ποσοστό μειώνεται περίπου στο μισό, δηλαδή στο 44%. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στην ηλικιακή ομάδα άνω 55 ετών, 
η λαϊκή αγορά αποτελεί ένα βασικό λόγο επίσκεψης του κέντρου του Άργους,  ενώ 
στις υπόλοιπες κατηγορίες δεν εγγράφεται κάτι παρόμοιο. 

 

 

2.3 Δαπάνες καταναλωτών της αγοράς του Άργους 
 

Σε αυτήν την ενότητα, εξετάζονται οι βασικές καταναλωτικές μεταβλητές των 
καταναλωτών στο  κέντρου του  Άργους. Πιο   συγκεκριμένα εξετάζονται το μηνιαίο 
ποσό του οικογενειακού προϋπολογισμού που δαπανάται  στην αγορά του Άργους, 
ο τρόπος εξόφλησης των αγορών και η πραγματοποίηση των  ηλεκτρονικών 
αγορών.  

Σε ότι αφορά τις μηνιαίες δαπάνες του  οικογενειακού προϋπολογισμού, για την 
αγορά προϊόντων, εκτός των τροφίμων, περισσότερες από 5 στις 10 γυναίκες, 
καταναλώνουν μηνιαίως έως 50 ευρώ για αγορές. Στους άνδρες παρουσιάζεται μια 
διαφοροποίηση σχετικά με ύψος της μηνιαίας δαπάνης,  με 4 στους 10 άνδρες να 
πραγματοποιούν αγορές 50 έως 100 ευρώ.  

44% 

67% 

85% 

56% 

33% 

15% 
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Έως 34 

35-54 

55+ 

Διάγραμμα 2.5 Πραγματοποιήση αγορών  σε τακτική 
βάση στη λαϊκή αγορά ανά ηλικιακή ομάδα 

Ναι 

Όχι 
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Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληρωμής των καταναλωτών  της εμπορικής αγοράς 
του Άργους φαίνεται να είναι τα μετρητά (61%). Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ένα 
σημαντικό μέρος χρησιμοποιεί κάρτες και μετρητά με περίπου την ίδια συχνότητα 
(31%), ενώ είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του καταναλωτικού κοινού που 
χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο συναλλαγής τις κάρτες.    

 

  

30% 

42% 

19% 

9% 

54% 

33% 
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1% 3% 
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Διάγραμμα 2.6 Μηνιαίο ποσό δαπάνης του οικογενειακού 
προϋπολογισμού ανά φύλο 

Άνδρας 

Γυναίκα 

61% 
8% 

31% 

Διάγραμμα 2.7 Κύριος τρόπος πληρωμής  

Μετρητά 

Κάρτα 

Και τα δύο 
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Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνεται αν  οι διερχόμενοι καταναλωτές του 
Άργους πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή όχι, και στη συνέχεια ακολουθεί 
ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα.   

Το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών του Άργους δεν πραγματοποιεί 
ηλεκτρονικές αγορές, ενώ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 38%, αγοράζουν προϊόντα 
μέσω του διαδικτύου. 

 

 

Η ανάλυση ανά ηλικία, δείχνει ότι η ηλικιακή κατηγορία που καταγράφει 
υψηλότερη συχνότητα στις ηλεκτρονικές αγορές είναι εκείνη των ατόμων ηλικίας 
έως 35 ετών, ενώ αντίθετα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας φαίνεται ότι κατά 
πλειονότητα δεν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου3.   

 

 

3 Το παραπάνω εύρημα συνδέεται άμεσα και με επίσημες έρευνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου  τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια ιδιαίτερη 

αύξηση πραγματοποίησης αγορών μέσω του διαδικτύου στους νέους,  «Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, 

ΕΛΣΤΑΤ, 2015, όπου καταγράφεται 33,8% χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2015 έναντι 18,4% το 2010. 

38% 

62% 

Διάγραμμα 2.8 Πραγματοποιήση ηλεκτρονικών 
αγορών 

Ναι 

Όχι 

61% 

43% 

6% 

39% 

57% 

94% 
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Διάγραμμα 2.9 Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών ανά 
ηλικία 

Ναι 

Όχι 
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2.4 Βασικές στάσεις, αντιλήψεις και βαθμός ικανοποίησης των 
καταναλωτών από την εμπορική αγορά του Άργους 
 

Σε αυτό το μέρος πρόκειται να  παρουσιαστεί ο βαθμός ικανοποίησης των 
καταναλωτών από  τη λειτουργία της εμπορικής αγοράς του Άργους. Συγκεκριμένα, 
ζητήθηκε από τους καταναλωτές να αξιολογήσουν σε τι βαθμό τους ικανοποιούν οι 
παρακάτω παράμετροι όσον αφορά την εμπορική αγορά της πόλης:  

 

 

 

 

 

Σχετικά με  τις τιμές των προϊόντων στην αγορά του Άργους, το ήμισυ των 
ερωτώμενων δήλωσαν «μέτρια» ικανοποίηση, ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό 
(33%) που δήλωσε «πάρα πολύ» ή «πολύ» ικανοποιημένο από τις τιμές.  

 

  

9% 

24% 

53% 

10% 
4% 

Διάγραμμα 2.10 Ικανοποίηση από τιμές προϊόντων 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

Τιμές προϊόντων, ποιότητα προϊόντων, ποικιλία προϊόντων, 
εικόνα καταστημάτων, Parking, εξυπηρέτηση πελατών, διάθεση 

επώνυμων προϊόντων, ωράριο λειτουργίας και οι κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 
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Η ποιότητα των προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί μια θετική παράμετρος της αγοράς 
του Άργους, καθώς  για το ήμισυ των καταναλωτών της (55%), καταγράφει  υψηλό 
βαθμό ικανοποίησης.  

 

 

Η εμπορική αγορά του Άργους φαίνεται ότι ανταποκρίνεται επίσης θετικά και σε 
σχέση με την ποικιλία προϊόντων, καθώς το 44% των καταναλωτών δηλώνει 
ικανοποιημένο. Το χαρακτηριστικό της ποικιλίας των προϊόντων φαίνεται να 
υπολείπεται αυτό της ποιότητας αφού το 28% των καταναλωτών είναι είτε λίγο είτε 
καθόλου ικανοποιημένο από τον συγκεκριμένο παράγοντα. 

 

  

12% 

43% 

32% 

11% 

2% 

Διάγραμμα 2.11 Ικανοποίηση από την ποιότητα 
προϊόντων 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 
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Καθόλου 

12% 
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29% 
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4% 

Διάγραμμα 2.12 Ικανοποίηση από την ποικιλία των 
προϊόντων 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου 
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Η εικόνα των καταστημάτων της αγοράς του Άργους, αποτελεί μια θετική 
συνιστώσα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, με 65% των 
καταναλωτών να αναφέρουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Το συγκεκριμένο 
ποσοστό είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε σύγκριση με όλα τις μεταβλητές που 
μετρήθηκαν. 

 

Σοβαρό πρόβλημα φαίνεται να αποτελεί η εύρεση θέσης στάθμευσης. Το 56% των 
καταναλωτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις υποδομές στάθμευσης και 
συνολικά οι δυσαρεστημένοι ανέρχονται στο 80% του συνόλου των ερωτηθέντων. 
Αντιθέτως, μόλις το 7% δηλώνει ικανοποιημένο από τις θέσεις στάθμευσης στην 
τοπική αγορά. 
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Διάγραμμα 2.13 Ικανοποίηση από την εικόνα των 
καταστημάτων 
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Διάγραμμα 2.14 Ικανοποίηση από τις θέσεις στάθμευσης 
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Η εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί τον παράγοντα με το δεύτερο υψηλότερο 
ποσοστό ικανοποίησης καταναλωτών. Συγκεκριμένα το 30% δηλώνει πάρα πολύ 
ικανοποιημένο και το 43% πολύ, ενώ οι δυσαρεστημένοι δεν ξεπερνάν το 10%. 

 

Το επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών από τη διάθεση επώνυμων προϊόντων, 
θεωρείται ικανοποιητικό, καθώς, παραπάνω από  4 στους 10 δηλώνουν «μέτρια» 
ικανοποίηση, ενώ 3 στους 10 χαρακτηρίζουν «πολύ» και 1 στους 10 «πάρα πολύ» 
ικανοποιητική τη διάθεση επώνυμων προϊόντων.  
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43% 
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Διάγραμμα 2.15 Ικανοποίηση από την  εξυπηρέτηση 
πελατών 
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Διάγραμμα 2.16 Ικανοποίηση από τη διάθεση 
επώνυμων προϊόντων 

Πάρα πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 
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Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αποτελεί την παράμετρο της εμπορικής 
αγοράς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης. Η συντριπτική 
πλειονότητα, της τάξης του 90%, δηλώνει ότι τους καλύπτει το ωράριο λειτουργίας 
των καταστημάτων και μόνο το 4% αναφέρει ότι δεν μένει ικανοποιημένο από 
αυτό.  

 

Η ικανοποίηση από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις φαίνεται πως αποτελεί, μετά τις 
θέσεις στάθμευσης, το δεύτερο δομικό πρόβλημα της αγοράς του Άργους. 
Χαρακτηριστικά, το 72% των καταναλωτών είναι «λίγο» και «καθόλου» 
ικανοποιημένο από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη 
σημαντικότητα της συγκεκριμένης παραμέτρου. 
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Διάγραμμα 2.17 Ικανοποίηση από το ωράριο 
λειτουργίας 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Μέτρια 

Λίγο 

Καθόλου 

4% 
6% 

18% 

27% 

45% 

Διάγραμμα 2.18 Ικανοποίηση από τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 
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2.5 Άλλες αγορές επίσκεψης των μόνιμων κατοίκων του 
Άργους 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα πρόκειται να αναλυθούν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της 
πόλης, καθώς πρόκειται να εξεταστεί ι) αν επισκέπτονται άλλες αγορές εκτός της 
τοπικής, β) η συχνότητα αυτής της πρακτικής, γ) ποιες είναι αυτές οι αγορές, δ) τι 
προϊόντα ψωνίζουν αλλά και ε) τους λόγους που την επισκέπτονται.  

Αρχικά, από τους μόνιμους κατοίκους του Άργους, οι 2 στους 5 επισκέπτονται άλλες 
εμπορικές αγορές.  

 

Σχετικά με τη συχνότητα με την οποία οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται 
κάποια άλλη αγορά, διαπιστώνεται ότι για τους περισσότερους δεν αποτελεί  μια 
εβδομαδιαία πρακτική. Το 42% πραγματοποιεί αγορές εκτός του Άργους μία με δύο 
φορές το μήνα και περίπου ίδια είναι η αναλογία των καταναλωτών που το 
πράττουν σε μικρότερη συχνότητα. Το ποσοστό εκείνων που πηγαίνουν για αγορές 
εκτός του Άργους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ανέρχεται στο 13%. 

39% 

61% 

Διάγραμμα 2.19 Εάν επισκέπτονται κάποια άλλη αγορά 
εκτός του Άργους 

Ναι Όχι 
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Για τους μόνιμους κατοίκους  που επισκέπτονται άλλες αγορές, παρουσιάζεται 
παρακάτω η κατανομή ανά φύλο, ανά ηλικία και εμπορική αγορά προτίμησης. 

Το αν επισκέπτονται κάποια άλλη αγορά εκτός Άργους φαίνεται να παρουσιάζει μια 
διαφοροποίηση ανά φύλο, καθώς στις γυναίκες σημειώνεται υψηλότερη αναλογία 
που επισκέπτονται κάποια άλλη αγορά, σε σύγκριση με τους άντρες. 

 

 

Επιπρόσθετα, κάνοντας μια σύγκριση της επισκεψιμότητας των μόνιμων κατοίκων 
του Άργους, σε άλλες αγορές, με βάση την ηλικία, καταγράφεται πως όσο αυξάνεται 
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Διάγραμμα 2.20 Συχνότητα επίσκεψης κάποιας άλλης 
αγοράς εκτός του Άργους (μόνιμοι κάτοικοι Άργους) 
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Διάγραμμα 2.21 Επίσκεψη κάποιας άλλης αγοράς ανά 
φύλο (μόνιμοι κάτοικοι) 
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η ηλικία, τόσο μειώνεται το ποσοστό της επίσκεψης άλλων αγορών. Οι νεότεροι, 
έως 34 χρόνων, δηλώνουν σε ποσοστό 55% ότι επισκέπτονται άλλες αγορές, ενώ 
στις ηλικίες άνω των 55, 8 στους 10 καταναλωτές δεν επισκέπτονται άλλες 
εμπορικές αγορές. 

 

Από το σύνολο των μόνιμων κατοίκων της πόλης, που επιλέγουν άλλες αγορές, 
υψηλά στην προτίμησή τους βρίσκεται η εμπορική αγορά του Ναυπλίου και 
ακολουθεί η αγορά της Αθήνας. Μικρότερα ποσοστά καταγράφουν η Κόρινθος και η 
Τρίπολη, παρόλο που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Άργος. 

 

 

 

55% 
40% 

17% 

45% 
60% 

83% 

Έως 34 35-54 55+ 

Διάγραμμα 2.22 Επίσκεψη κάποιας άλλης αγοράς ανά 
ηλικία (μόνιμοι κάτοικοι Άργους) 
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Διάγραμμα 2.23 Άλλη εμπορική αγορά εκτός του Άργους 
που επισκέπτονται  (μόνιμοι κάτοικοι) 
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Σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν από άλλες αγορές εκτός Άργους,  βασική 
κυρίως προτίμηση αποτελούν κυρίως τα είδη «ένδυσης», και δευτερεύοντος τα είδη 
υπόδησης και τα δερμάτινα είδη. 

 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι κάτοικοι του Άργους, 
επισκέπτονται άλλες αγορές, έναντι της τοπικής τους εμπορικής αγοράς καθώς η 
ποικιλία στα προσφερόμενα προϊόντα είναι μεγαλύτερη. Επίσης, με το ίδιο ποσοστό 
36%, εμφανίζονται οι λόγοι «καλύτερες τιμές» και «συνδυασμός αγορών με άλλες 
δραστηριότητες», (ψυχαγωγία, ιατρικά θέματα, λοιπές υπηρεσίες, επίσκεψη σε 
συγγενικά/φιλικά πρόσωπα, κτλ). Διαπιστώνουμε, ότι οι άλλες αγορές, τις οποίες 
επισκέπτονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Άργους, είναι περισσότερο ανταγωνιστικές 
στα παραπάνω ζητήματα. 

 

 

2% 

14% 

15% 

17% 

17% 

49% 

78% 

% 20% 40% 60% 80% 100% 

ΔΑ 

άλλο 

Τρόφιμα 

Οικιακός εξοπλισμός/ είδη σπιτιού 

Είδη τεχνολογίας  

Υπόδηση / δερμάτινα είδη 

Ένδυση 

Διάγραμμα 2.24 Προϊόντα που προμηθεύονται κυρίως 
από αγορές εκτός του Άργους (μόνιμοι κάτοικοι Άργους) 

2% 
2% 
3% 

7% 
7% 
8% 
10% 

36% 
37% 

76% 

Δεν Γνωρίζω / Δεν Απαντώ 
Καλύτερη Εξυπηρέτηση πελατών  

Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων 
 Καλύτερη ποιότητα προϊόντων  

Εύκολη Εύρεση θέσεων στάθμευσης (parking) 
Διάθεση επώνυμων προϊόντων 

Μεγάλες αλυσίδες 
Συνδυασμός αγορών με άλλες δραστηριότητες  

Καλύτερες τιμές 
Μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων  

Διάγραμμα 2.25 Βασικοί λόγοι επίσκεψης άλλων αγορών έναντι 
του Άργους (μόνιμοι κάτοικοι) 
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2.6 Σύγκριση αγοραστικής ικανότητας καταναλωτών με τρία 
χρόνια πριν 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, παρουσιάζεται η σύγκριση της αγοραστικής δύναμης 
των καταναλωτών σε σχέση με πριν τρία χρόνια. Επίσης, παρουσιάζονται ο βαθμός 
μεταβολής της αγοραστικής ικανότητας, οι βασικοί λόγοι που προκαλούν τη μείωση 
των αγορών, όπως επίσης και τα βασικά αγαθά που έχουν υποστεί τη μείωση. Τα 
παραπάνω αναλύονται για το σύνολο των διερχόμενων καταναλωτών του κέντρου 
της πόλης. 

Το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών (74%), δηλώνουν πως μείωσαν τις αγορές 
τους σε σχέση με τρία χρόνια πριν. Μονάχα 2 στους 10 έχουν διατηρήσει την 
καταναλωτική δαπάνη στα ίδια επίπεδα.  

 

  

Για τους καταναλωτές που μείωσαν τις αγορές τους τα τελευταία τρία χρόνια στην 
αγορά του Άργους, στο προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης των αγορών, 4 σχεδόν 
στους 10, δήλωσαν πως οι αγορές τους μειώθηκαν «πάρα πολύ», ενώ στην ίδια 
κλίμακα ακολουθούν όσοι δήλωσαν πως μείωσαν «πολύ» τις αγορές τους. 

74% 

22% 

3% 

1% 

Διάγραμμα 2.26 Μείωση αγορών, στην εμπορική αγορά 
του Άργους, σε σύγκριση με τρία χρόνια 

Ναι 

Όχι έχουν μείνει στα ίδια 
επίπεδα 

Όχι, έχουν αυξηθεί 

ΔΑ 
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Επιπλέον, τα προϊόντα στα οποία έχει γίνει η μεγαλύτερη περικοπή αγορών 
εμφανίζονται τα είδη ένδυσης και υπόδησης. Γίνεται αντιληπτό, ότι αυτά τα 
προϊόντα, καθώς δεν αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης, παρουσιάζουν υψηλή 
ελαστικότητα ζήτησης, ενώ αντίθετα τα τρόφιμα ως είδη καθημερινής ανάγκης 
εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά μείωσης λόγω ανελαστικής ζήτησης. 

 

  

38% 

37% 

25% 

Διάγραμμα 2.27 Βαθμός μείωσης των αγορών σε 
σύγκριση με τρία χρόνια πριν 

Πάρα πολύ 

Πολύ 

Λίγο 

24,7% 

84,7% 
74,7% 

58,7% 56,7% 

1,3% 

Τρόφιμα Ένδυση Υπόδηση / 
δερμάτινα 

είδη 

Οικιακός 
εξοπλισμός/ 
είδη σπιτιού 

Είδη 
τεχνολογίας  

ΔΑ 

Διάγραμμα 2.28 Προϊόντα στα οποία μειώθηκαν οι 
αγορές σε σύγκριση με τρια χρόνια πριν 
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Στα παρακάτω διαγράμματα εξετάζονται οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν τους 
καταναλωτές να μειώσουν τις αγορές τους, τα τελευταία τρία χρόνια, στην εμπορική 
αγορά του Άργους. Βασική διαπίστωση από τα παρακάτω διαγράμματα είναι πως 
ιδιαίτερο ρόλο για τη μείωση των αγορών διαδραματίζει η οικονομική κατάσταση. 

Η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη ύφεση, η οποία έχει συρρικνώσει τα 
εισοδήματα των καταναλωτών, επηρεάζει άμεσα την καταναλωτική δαπάνη στην 
τοπική αγορά του Άργους. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσης εμφανίζεται στη 
μείωση του εισοδήματος, όπου 9 στους 10, δηλώνουν ότι η μείωση στο εισόδημά 
τους είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν και οι αγορές που πραγματοποιούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92% 

7% 

1% 

Διάγραμμα 2.27 Μείωση αγορών λόγω μείωσης 
εισοδήματος 

Ναι Όχι ΔΑ 
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Όπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα μικρότερος είναι ο ρόλος των 
«κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» και η «κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών από 
άλλες αγορές», ως προς τη μείωση των αγορών στην τοπική αγορά. Εφτά στους 
δέκα δεν αναφέρουν καμία από τις δύο παραμέτρους ως λόγο για τον οποίο 
μείωσαν τις αγορές τους στην τοπική αγορά τα τελευταία τρία χρόνια. 

 

 

Επιπρόσθετα, ούτε η «πεζοδρόμηση των δρόμων» του Άργους, φαίνεται να 
επηρεάζει τη μείωση που της ενεργούς ζήτησης , αφού 9 σχεδόν στους 10 
καταναλωτές δεν ορίζει την παράμετρο αυτή ως λόγο μείωσης των αγορών. 

 

 

 

28% 

71% 

1% 

Διάγραμμα 2.28.1 Μείωση 
αγορών λόγω κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων 

Ναι 

Όχι 

ΔΑ 

23% 

76% 

1% 

Διάγραμμα 2.28.2 Μείωση 
αγορών λόγω της κάλυψης 

των αναγκών τους από άλλες 
εμπορικές αγορές 

Ναι 

Όχι 

ΔΑ 

12% 

87% 

1% 

Διάγραμμα 2.29 Μείωση αγορών λόγω πεζοδρόμησης 
των εμπορικών δρόμων 

Ναι Όχι ΔΑ 
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Το γεγονός ότι μειώθηκαν οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο του Άργους επηρέασε 
αρνητικά το 37% των καταναλωτών στις αγοραστικές τους συνήθειες και αποτελεί 
τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα μείωσης των αγορών.   

 

Ένας ακόμα λόγος που συσχετίζεται με την ανάπλαση του κέντρου του Άργους, η 
διάρκεια των έργων, βρέθηκε ότι έχει συμβάλει στη μείωση των αγορών  για το 27% 
των καταναλωτών, ίδιο περίπου ποσοστό με τον παράγοντα για τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις. 

 

 

 

 

37% 

61% 

2% 

Διάγραμμα 2.30 Μείωση αγορών λόγω λιγότερων 
θέσεων στάθμευσης 

Ναι 

Όχι 

ΔΑ 

27% 

70% 

3% 

Διάγραμμα 2.31 Μείωση αγορών λόγω διάρκειας των 
έργων 

Ναι 

Όχι 

ΔΑ 
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Μετά τη μείωση του εισοδήματος, μεγάλη σημασία φαίνεται ότι έχει η αύξηση των 
τιμών, για τους καταναλωτές που μείωσαν τις αγορές τους στο Άργος. Είναι 
χαρακτηριστικό πως 8 στους 10 καταναλωτές, θεωρούν πως για τη μείωση της 
καταναλωτικής τους δαπάνης, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η αύξηση των τιμών 
των προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

19% 

2% 

Διάγραμμα 2.32 Μείωση αγορών λόγω αύξησης των 
τιμών 

Ναι 

Όχι 

ΔΑ 
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2.7 Ανάπλαση στο κέντρο του Άργους 
 

Η ανάπλαση μιας πόλης επηρεάζει τόσο τις εμπορικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο κέντρο της, όσο και τους καταναλωτές, τόσο εκείνους που 
διαμένουν μόνιμα στην πόλη όσο και εκείνους που την επισκέπτονται. Διαμέσου 
της συγκεκριμένης ερευνητικής πρωτοβουλίας έγινε μια πρώιμη απόπειρα 
αποτύπωσης της γενικότερες στάσης των δυο άμεσα εμπλεκόμενων, καταναλωτών 
και καταστηματαρχών του Άργους, όσον αφορά την πρόσφατη ανάπλαση της 
περιοχής.   

Αρχικά, οι καταναλωτές σε μεγάλο βαθμό (45%), όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
διάγραμμα, θεωρούν πως τα εμπορικά καταστήματα έχουν ωφεληθεί μέχρι στιγμής 
από την ανάπλαση στο κέντρο του Άργους. Αρκετά σημαντικός όμως είναι και ο 
αριθμός των καταναλωτών, συγκεκριμένα 3 στους 10, ο οποίος κατατάσσει την 
ανάπλαση ως ζημιογόνα για τα καταστήματα της πόλης. 

 
 

  

45% 

30% 

20% 

5% 

Διάγραμμα 2.33 Πως έχουν επηρεαστεί τα εμπορικά 
καταστήματα από την ανάπλαση 

Έχουν ωφεληθεί 

Έχουν ζημιωθεί 

Δεν τα έχει επηρεάσει  

ΔΑ 
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Στα παρακάτω διαγράμματα, εξετάζεται κατά πόσο έχει επηρεάσει η ανάπλαση τη 
πρόσβαση των καταναλωτών στο κέντρο του Άργους. Το 39% των μόνιμων κατοίκων 
της πόλης, φαίνεται να μένουν ανεπηρέαστοι από την ανάπλαση, ως προς τη 
πρόσβασή τους στο κέντρο, ένας στους τρεις  θεωρεί πως η ανάπλαση τους έχει 
διευκολύνει, ενώ ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι έχει καταστήσει δυσχερέστερη 
την προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης.  

Όσον αφορά τους κατοίκους άλλων περιοχών, ενώ και αυτοί, σε ποσοστό 42%, 
δηλώνουν ανεπηρέαστοι από την ανάπλαση, 3 στους 10 έχουν δυσκολευτεί από τις 
αλλαγές στο κέντρο του Άργους και μόλις ένας στους τέσσερις έχει διευκολυνθεί. Η 
ανάπλαση φαίνεται δηλαδή να έχει δυσκολέψει τους κατοίκους άλλων περιοχών, 
στη πρόσβασή τους στην τοπική αγορά σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μόνιμους 
κατοίκους. 

 

 

 

  

36% 

25% 

39% 

Διάγραμμα 2.34.1 Ρόλος της 
ανάπλασης στη πρόσβαση 

καταναλωτών (μόνιμοι κάτοικοι 
Άργους) 

 

Ναι με 
διευκόλυνε 

Όχι με 
δυσκόλεψε 

Δεν με 
επηρεάσει  

26% 

32% 

42% 

Διάγραμμα 2.34.2 Ρόλος της 
ανάπλασης στη πρόσβαση 

καταναλωτών, κάτοικοι άλλων 
περιοχών 

Ναι με 
διευκόλυνε 

Όχι με 
δυσκόλεψε 

Δεν με 
επηρεάσει  
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Στο σύνολο των καταναλωτών, τόσο για τους μόνιμους όσο και για τους κατοίκους 
εκτός πόλης, η ανάπλαση δεν έχει επηρεάσει τη συχνότητα επίσκεψης τους στο 
κέντρο του Άργους.  

Ωστόσο, το 29% των μόνιμων κατοίκων του Άργους, θεωρούν ότι η ανάπλαση τους 
έχει βοηθήσει στο να επισκέπτονται συχνότερα το κέντρο, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους κατοίκους άλλων περιοχών είναι 17%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

9% 60% 

2% 

Διάγραμμα 2.35.1 Πώς έχει 
επηρεάσει η ανάπλαση τη 

συχνότητα επίσκεψης του στο 
κέντρο του Άργους 

 (μόνιμοι κάτοικοι Άργους) 

Ναι έρχομαι 
συχνότερα 

Όχι  έρχομαι 
πιο σπάνια 

Δεν με 
επηρέασε 

ΔΑ 

17% 

11% 

72% 

Διάγραμμα 2.35.1 Πώς έχει 
επηρεάσει η ανάπλαση τη 

συχνότητα επίσκεψής του στο 
κέντρο του Άργους  

(κάτοικοι άλλων περιοχών) 

Ναι έρχομαι 
συχνότερα 

Όχι  έρχομαι 
πιο σπάνια 

Δεν με 
επηρέασε 
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Τέλος, η κατανομή του φύλου όσον αφορά τη συχνότητα επίσκεψης παρουσιάζει 
μια διαφοροποίηση. Αν και οι πλειονότητα των ανδρών (70%) και των γυναικών 
(58%) δεν άλλαξε τη συχνότητα επίσκεψης στο κέντρο του Άργους, οι γυναίκες 
δηλώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι πλέον το επισκέπτονται συχνότερα σε 
σύγκριση με τους άντρες. 

 

 

2.8 Δημογραφικό προφίλ καταναλωτών του Άργους 
 

Όσον αφορά το δημογραφικό προφίλ των καταναλωτών παρατηρείται μία υπεροχή 
των γυναικών έναντι των ανδρών με τα ποσοστά να ανέρχονται σε 57% και 43% 
αντίστοιχα.  

Περίπου οι μισοί ερωτώμενοι (45%) ανήκουν στη μεσαία ηλικιακή ομάδα 35-54 
ετών, ενώ οι ακραίες κατηγορίες, μικρότεροι από 24 και μεγαλύτεροι από 65 
συγκεντρώνουν ποσοστά της τάξης του 15%. 

Οι καταναλωτές με ανώτερη εκπαίδευση και οι απόφοιτοι Λυκείου εμφανίζουν ίδιο 
περίπου ποσοστό (37%) ενώ σε μικρότερη αναλογία βρέθηκαν οι απόφοιτοι 
Γυμνασίου (25%). 

Ερωτώμενοι με 3 ή 4 άτομα στο νοικοκυριό αποτελούν τον κύριο όγκο του 
δείγματος με το αθροιστικό ποσοστό να ανέρχεται σε 45% και ακολουθούν τα 
νοικοκυριά με 2 άτομα σε ποσοστό 23%. 
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31% 

10% 9% 

70% 

58% 

1% 2% 
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10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Άνδρας Γυναίκα 

Διάγραμμα 2.36 Ρόλος της ανάπλασης στη συχνότητα 
επίσκεψης των καταναλωτών ανά φύλο 

Ναι έρχομαι συχνότερα 

Όχι  έρχομαι πιο σπάνια 

Δεν με επηρέασε 

ΔΑ 
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43% 

57% 

Διάγραμμα 2.37  Φύλο 
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Γυναίκα 
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Διάγραμμα 2.38 Ηλικία (%) 

Έως 24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 
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Το 26% των καταναλωτών είναι «μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα», ενώ ακολουθούν 
οι «συνταξιούχοι» (18%). Υψηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης οι άνεργοι και όσοι 
δήλωσαν «οικιακά». 

 

7% 

23% 

29% 

26% 

11% 
4% 

Διαγραμμα 2.39 Αριθμός μελών νοικοκυριού 

Ένα άτομο 

 Δύο άτομα 

Τρία άτομα 

Τέσσερα άτομα 

Πέντε άτομα 

Παραπάνω από πέντε άτομα 

2% 

25% 

37% 

36% 

Διάγραμμα 2.40 Επίπεδο εκπαίδευσης 

Δεν πήγε σχολείο 

Απόφοιτος Γυμνασίου 

Απόφοιτος Λυκείου 

Ανώτερη/ανώτατη 
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Οι καταναλωτές του Άργους, φαίνεται πως προέρχονται στη πλειονότητά τους από 
τις μεσαίες οικονομικές τάξεις, καθώς οι μισοί δήλωσαν ατομικό εισόδημα για το 
2016, από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Σημαντικό είναι και το ποσοστό των 
χαμηλότερων οικονομικά ομάδων με σχεδόν 4 στους 10 να δηλώνουν ατομικό 
εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ. 
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Διάγραμμα 2.41 Επαγγελματική κατάσταση (%) 
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Διάγραμμα 2.42 Ατομικό εισόδημα 2016 
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2.9 Βασικές διαπιστώσεις διερχόμενων καταναλωτών του κέντρου 
του Άργους 
 

Τα ευρήματα της έρευνας των καταναλωτών στο κέντρο του Άργους συνθέτουν μια 
σημαντική εικόνα για το τρόπο με τον οποίο κινείται η αγορά της πόλης. Το γεγονός 
ότι ανάμεσα στους διερχόμενους καταναλωτές, υπήρξαν και μόνιμοι κάτοικοι 
άλλων περιοχών, εκτός δηλαδή της πόλης του Άργους, μας δίνει την δυνατότητα να 
περιγράψουμε και για αυτούς κάποια βασικά χαρακτηριστικά για τις καταναλωτικές 
τους συνήθειες. 

Αρκετοί καταναλωτές προτιμούν την αγορά του Άργους για την ικανοποίηση των 
βασικών αναγκών τους, δηλαδή για την αγορά κυρίως τροφίμων και άλλων ειδών 
καθημερινής χρήσης. Η λαϊκή αγορά αποτελεί πόλος έλξης κυρίως για τις 
μεγαλύτερες ηλικίες, αφού προσελκύει περισσότερους από 8 στους 10, 
καταναλωτές στις ηλικίες άνω των 55.  

Ωστόσο, παρατηρούμε πως οικονομικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει άμεσα τους 
καταναλωτές, ενώ συγκεκριμένες κατηγορίες φαίνεται να προσελκύονται και από 
την εξέλιξη των τεχνολογιών και να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. 
Είναι η ηλικιακή ομάδα των έως 34 ετών, η οποία καταγράφει υψηλή αγοραστική 
κινητικότητα καθώς επιλέγει όχι μόνο το διαδίκτυο για αγορές, αλλά και άλλες 
εμπορικές πόλεις, όπως το Ναύπλιο και η Αθήνα. 

Σε όλα αυτά, προστίθενται και οι αλλαγές ως προς την χωροταξική δομή της πόλης, 
η οποία έχει δημιουργήσει, όπως καταγράφεται από τους καταναλωτές, ζητήματα 
στις θέσεις στάθμευσης και στο κυκλοφοριακό της πόλης.  

 

Μόνιμοι κάτοικοι πόλης του Άργους 

Οι καταναλωτές έχουν μειώσει τις αγορές τους λόγω της μείωσης του διαθέσιμου 
εισοδήματος, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, όπως καταγράφηκε από την 
παρούσα μελέτη. Η ένταση αυτής της μείωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, με τους 
κλάδους της ένδυσης και της υπόδησης/δερμάτινα είδη να πλήττονται περισσότερο 
από αυτές τις μειώσεις, αφού οι καταναλωτές μείωσαν τις δαπάνες αυτών των 
κατηγοριών.  

Όσον αφορά το τομέα της ανάπλασης, οι μόνιμοι κάτοικοι του Άργους φαίνεται να 
αξιολογούν πως για τα εμπορικά καταστήματα η ανάπλαση αποτέλεσε μια θετική 
εξέλιξη, αλλά για τους ίδιους, σε υψηλά ποσοστά, και ιδιαίτερα για τους άνδρες, το 
όλο έργο δεν έχει επηρεάσει με κάποιο τρόπο. 
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Κάτοικοι εκτός Άργους 

Κάνοντας μια βασική σύνοψη των χαρακτηριστικών των καταναλωτών που 
προέρχονται από άλλες περιοχές, καταρχήν οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η 
πλειονότητα αυτών προέρχεται από το Ναύπλιο και τη Νέα Κίο, με τη μέση 
συχνότητα επίσκεψής τους να κυμαίνεται σε κάποιες επισκέψεις στην αγορά ανά 
εβδομάδα.  

Σχετικά με την ανάπλαση, οι κάτοικοι εκτός του Άργους έχουν επηρεαστεί αρνητικά 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τους κατοίκους του Άργους, λόγω της δυσκολίας 
πρόσβασης στο κέντρο. Το παραπάνω εύρημα μπορεί να συνδεθεί με τα πολύ 
χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης που καταγράφονται στους καταναλωτές, ως προς τη 
διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
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ΜΕΡΟΣ 3 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ: Η γνώμη των εμπορικών 
επιχειρήσεων για την αγορά του Άργους  
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Κεφάλαιο 3: Η έρευνα – Η γνώμη των εμπορικών επιχειρήσεων 
για την αγορά του Άργους 
 

Στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπορική αγορά του Άργους, εκτός από 
προσωπικές συνεντεύξεις σε διερχόμενους καταναλωτές στο κέντρο της πόλης, η 
έρευνα απευθύνθηκε και σε ιδιοκτήτες τοπικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 
της περιοχής. Αυτό συντελέστηκε διότι ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εις 
βάθος διερεύνηση της εμπορικής αγοράς και της ανάδειξης των ενδεχόμενων 
αδυναμιών της.  

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής, συνθέτουν βασικό πυλώνα της 
εμπορικής αγοράς και δεδομένου της πρόσφατης ανάπλασης στην περιοχή, η 
«γνώμη» του εμπορικού κόσμου, για την αγορά του Άργους αλλά και για την  ίδια 
την ανάπλαση, αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της ανάλυσης.  

Ως εκ τούτου, ως πληθυσμός στόχος της έρευνας, τέθηκαν τα καταστήματα με κύρια 
δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο, συγκεκριμένων κλάδων, που συνθέτουν το 
στενό εμπορικό κορμό μιας αγοράς. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι παρακάτω 
κλάδοι: 

 Ένδυση 
 Υπόδηση-Δερμάτινα-Τσάντες 
 Οικιακός Εξοπλισμός-Έπιπλα-Οικιακές συσκευές 
 Λευκά είδη-Κλωστοϋφαντουργικά/νήματα 
 Είδη ψυχαγωγίας-επιμορφωτικά είδη (Βιβλιοπωλεία/δισκοπωλεία, 

κατάστημα αθλητικών ειδών και παιχνίδια) 
 Κοσμήματα 
 Ηλεκτρονικά είδη 
 Οπτικά 
 Τρόφιμα (Βιολογικά προϊόντα, βότανα, ξηροί καρποί και όχι μανάβικα, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και φούρνοι) 
 Καλλυντικά-Αρώματα 
 Είδη Κιγκαλερίας  
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3.1 Προφίλ επιχειρήσεων 
 

Αρχικά παρουσιάζεται το προφίλ των επιχειρήσεων του δείγματος και πιο 
συγκεκριμένα ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης, η νομική μορφή, τα έτη 
λειτουργίας και ο αριθμός των μισθωτών υπαλλήλων. 

Ως προς τους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος 
αποτελούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ένδυση και την 
υπόδηση/δερμάτινα, με 4 στις 10 επιχειρήσεις να προέρχονται από τους δυο 
αυτούς κλάδους. Πρόκειται για δραστηριότητες  που λειτουργούν συμπληρωματικά 
στα όρια μιας εμπορικής αγοράς και συγκεκριμένα η ένδυση αποτελεί βασική 
οικονομική δραστηριότητα με υψηλή αναλογία σε πανελλαδικό επίπεδο.  

Σχεδόν το 1/3 του δείγματος αποτελείται από επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα 
τον οικιακό εξοπλισμό. Στην κατηγορία «άλλο λιανικό εμπόριο» 
συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις τροφίμων, καλλυντικών, βιβλιοπωλεία και 
κοσμηματοπωλεία, κλάδοι που συγκεντρώνουν συνολικά το 28% του συνόλου της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της εμπορικής αγοράς του Άργους. 

 

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι πρόκειται κυρίως για 
ατομικές επιχειρήσεις (72%) και δευτερευόντως για προσωπικές εταιρίες (28%), με 
κύρια μορφή αυτών την Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.).   

Όσον αφορά το δημογραφικό προφίλ των ιδιοκτητών επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου, το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι άνδρες, ηλικίας 35 έως 54 ετών, με 
μέσο εκπαιδευτικό επίπεδο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

28% 

14% 

30% 

28% 

Διάγραμμα 3.1 Κλάδος  κύριας δραστηριότητας 

Ένδυση Υπόδηση/δερμάτινα Οικιακός εξοπλισμός Άλλο λιανικό εμπόριο 
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Αναφορικά με τα έτη λειτουργίας των επιχειρήσεων του Άργους, παρατηρείται 
υψηλή αναλογία επιχειρήσεων με περισσότερα από 30 έτη λειτουργίας, καθώς 
παραπάνω από 3 στις 10 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πάνω από 30 έτη (24% , 
31 – 50 και 12% πάνω από 50 έτη). 

Σημαντικό είναι  επίσης ότι 1 στις 4 λειτουργεί από 16 έως 30 έτη, ενώ  1 στις 5 
λειτουργεί από 6 έως 15 έτη. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι, παρόλο 
που πρόκειται για μια μικρή εμπορική αγορά, τα εμπόδια εισόδου νέων 
επιχειρήσεων δεν είναι ισχυρά αφού το λιανικό εμπόριο φαίνεται να αποτελεί πύλη 
εισόδου «επιχειρηματικότητας», με το 18% των επιχειρήσεων να έχουν ξεκινήσει τη 
δραστηριότητά τους τα τελευταία 5 έτη.  

 

 

72% 

22% 

6% 

Διάγραμμα 3.2 Νομική μορφή 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΕ ΕΕ 

18% 

18% 

24% 

24% 

12% 

4% 

Διάγραμμα 3.3 Έτη λειτουργίας 

Έως 5 έτη 6-15 έτη 16-30 έτη 31-50 έτη Περισσότερα από 50 έτη ΔΑ 
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Όσον αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους (Διάγραμμα 3.4), φαίνεται πως το 
μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (72%) δεν  απασχολεί εξαρτημένη εργασία, 
δηλαδή ανήκει στην κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων, ενώ το 28% απασχολεί 
τουλάχιστον 1 μισθωτό υπάλληλο. Το 58% των επιχειρήσεων  στρέφεται στην 
οικογένεια (συμβοηθούντα μέλη) για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, 
εύρημα που είναι συμβατό με την υψηλή συγκέντρωση αυτοαπασχόλησης. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά σκιαγραφούν το επιχειρηματικό πρότυπο της μέση 
εμπορικής επιχείρησης στο κέντρο του  Άργους: Πολύ μικρές / 
αυτοαπασχολούμενοι οικογενειακές επιχειρήσεις.  

 

  

 

3.2. Ποιοτικές διαπιστώσεις για τα χαρακτηριστικά των 
πελατών και τη θέση της επιχείρησης  

 
Σε 8 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις(76%),  οι καταναλωτές προέρχονται από 
περιοχές εκτός της πόλης του Άργους, διαπιστώνοντας, ότι υπάρχει ιδιαίτερη 
παρουσία στα καταστήματα του Άργους, από πελάτες άλλων οικισμών. 

 

72% 

28% 

Διάγραμμα 3.4 Απασχόληση 
Μισθωτών υπάλληλων στην 

επιχείρηση 

Χώρις 
μισθωτούς 
υπαλλήλους 

Με 
τουλάχιστον 
έναν 
υπάλληλο 

42% 

48% 

6% 

4% 

Διάγραμμα 3.5 Αριθμός 
συμβοηθούντων μελών της 

οικογένειας 

0 1 2 3 
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Οι βασικές περιοχές προέλευσης των επισκεπτών καταναλωτών είναι το Ναύπλιο 
και το Άστρος. Ακολουθούν  η Κόρινθος και η  Νεμέα από το Νομό Κορίνθου καθώς 
και η  Τρίπολη από το Νομό Αρκαδίας.  

Τέλος, καταγράφονται καταναλωτές και από άλλες περιοχές όπως την Ερμιόνη, το 
Κουτσοπόδι, την Επίδαυρο, το Λεωνίδιο, το Λυγουριό, το Κρανίδι, τις Μυκήνες, την 
Ορεινή Αργολίδα και τον Τυρό. 

Οι παραπάνω μετακινήσεις καταναλωτών, τεκμηριώνεται από την έρευνα ότι 
αποτελούν χαρακτηριστικό μίας εδραιωμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς και 
δεν έχουν μόνο χαρακτήρα εισόδου στο Άργος, αφού το 86% των επιχειρήσεων 
επιβεβαιώνουν και την αντίθετη κίνηση, δηλαδή, κάτοικοι του Άργους να 
επισκέπτονται άλλες αγορές. Σε πρώτη ανάγνωση, η παράλληλη εισροή και εκροή 
καταναλωτών θα μπορούσε να δημιουργεί ένα ουδέτερο ισοζύγιο. Παρ όλα αυτά, 
μία ακριβής περιγραφή των επιπτώσεων αυτού του καταναλωτικού προτύπου στην 
εμπορική αγορά του Άργους, προϋποθέτει αναλυτική έρευνα στην επισκεψιμότητα 
και στο μέγεθος της κατανάλωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

 

 

 

 

 

76% 

24% 

Διάγραμμα 3.6 Εάν επισκέπτονται το κατάστημα 
καταναλωτές από άλλες περιοχές εκτός της πόλης του 

Άργους 

Ναι Όχι 
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Διερευνήθηκε η εξέλιξη της καταναλωτικής εκροής την τελευταία τριετία. Τα τρία 
έτη επιλέχθηκαν ως το χρονικό διάστημα αναφοράς της ανάλυσης, για να καλυφθεί 
τόσο το διάστημα της διάρκειας των έργων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή 
λόγω ανάπλασης αλλά και ένα εύλογο διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.  

Η εμπορική αγορά του Άργους δεν συμφωνεί στην κρίση της απέναντι στην εξέλιξη 
του φαινομένου την τελευταία τριετία, αφού οι απόψεις των επιχειρηματιών είναι 
μοιρασμένες.  Η μισή αγορά κρίνει ότι η συχνότητα των εκροών έχει παραμείνει 
αμετάβλητη την τελευταία τριετία και η άλλη μισή ότι έχει αυξηθεί. 

 

 

Στη συνέχεια, περιγράφεται ο κύριος τρόπος εξόφλησης των αγορών για τους 
πελάτες του καταστήματος. Στις τέσσερις από τις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις οι 

86% 

12% 
2% 

Διάγραμμα 3.7 Εάν οι κάτοικοι του Άργους πηγαίνουν συχνά σε 
άλλες πόλεις να προμηθευτούν προϊόντα που διαθέτει στο 

κατάστημά του  

Ναι Όχι ΔΑ 

50% 
42% 

8% 

Διάγραμμα 3.8 Εάν πηγαίνουν συχνότερα σήμερα οι 
καταναλωτές σε άλλες αγορές για να προμηθευτούν 

εμπορεύματα που διαθέτει το κατάστημα σε σύγκριση με πριν 
από τρία χρόνια 

Ναι Όχι ΔΑ 
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καταναλωτές, χρησιμοποιούν κάρτες και μετρητά με περίπου την ίδια συχνότητα.4, 
ενώ για το  32% των επιχειρήσεων, τα μετρητά ως τρόπος εξόφλησης αγορών 
υπερτερούν έναντι του πλαστικού χρήματος και το 24% ότι, η χρήση καρτών είναι ο 
συνηθέστερος τρόπος πληρωμής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια της καταγραφής της φυσιογνωμίας των καταστημάτων του κέντρου του 
Άργους, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, κλήθηκαν να τοποθετηθούν ως προς τη 
συγκέντρωση κλειστών καταστημάτων στην περιοχή που βρίσκεται η επιχείρησή 
τους.  

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (84%) δηλώνει ότι 
βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν γενικά πολλά κλειστά καταστήματα. Αν και οι 
απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις εμπεριέχουν έντονο βαθμό 
υποκειμενικότητας, είναι ενδεικτικό ότι, ακόμα και ως «αίσθηση», ένας τόσο 
μεγάλος αριθμός αντιλαμβάνεται με αυτό τον τρόπο την ύπαρξη ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών.  

Η έρευνα καταγραφής της επιχειρηματικότητας που πραγματοποιείται σε τακτική 
βάση, σε κεντρικές αγορές αστικών κέντρων, καταγράφει υψηλή αναλογία κλειστών 
καταστημάτων σε κεντρικές πόλεις5. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 
συνηγορούν στο  ότι το φαινόμενο των κλειστών επιχειρήσεων παρατηρείται και σε 
μικρότερες αγορές όπως η τοπική αγορά του Άργους. 

4 Πρόκειται για αυθόρμητη απάντηση του επιχειρηματία 
5 Βλ.  «Έρευνες καταγραφής εμπορικής δραστηριότητας και επαγγελματικών στεγών σε εμπορικούς 
πόλους», ΙΝ.ΕΜ.Υ., Σεπτέμβριος 2016.  

24% 

32% 

44% 

Διάγραμμα 3.9 Κύριως τρόπος εξόφλησης 

Κάρτες Μετρητά Και τα δυο το ίδιο 
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84% 

16% 

Διάγραμμα 3.10 Εάν υπάρχουν  στην περιοχή πολλά 
κλειστά καταστήματα 

Ναι Όχι 
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3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε 
σύγκριση με τρία χρόνια πριν  
 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η μεταβολή του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου του κέντρου του Άργους, σε διάστημα τριών ετών, 
καθώς επίσης και οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτήν.  

Αναφορικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών,  στο 80% των επιχειρήσεων του 
Άργους ο τζίρος μειώθηκε ενώ στο 16% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και μόλις στο 
2% αυξήθηκε.  

 

 

 
Στις περιπτώσεις όπου υπήρξε μείωση στον κύκλο εργασιών η μείωση κυμάνθηκε 
μεταξύ 21% και 50%. Επιπλέον, 1 στις 4 επιχειρήσεις κατέγραψε μείωση μέχρι 20%, 
ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό (15%), που σημείωσε μείωση άνω του 50% στον 
κύκλο εργασιών της επιχείρησης. 

80% 

2% 

16% 

2% 

Διάγραμμα 3.11 Μεταβολη του κύκλου εργασιών εντός 
τριών ετών 

Μείωση 

Αύξηση 

Δεν έχει σημειωθεί 
μεταβολή του τζίρου 

Νεοσύστατη επιχείρηση 
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Λόγω της υψηλής αναλογίας της μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης στο 
διάστημα αναφοράς, τέθηκαν μια σειρά από παράγοντες, όπως εμφανίζονται στο 
παρακάτω διάγραμμα, όπου ο ερωτώμενος κλήθηκε να απαντήσει για κάθε έναν, 
αν επηρέασε στη μείωση του τζίρου της επιχείρησης του ή όχι.   

Η μείωση του κύκλου εργασιών, συνδέεται όπως φαίνεται στο διάγραμμα, άρρηκτα 
με τη «μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών», γεγονός που δεν προκαλεί 
έκπληξη σε μια περίοδο όπου τα εισοδήματα έχουν υποστεί έντονη συρρίκνωση. Ως 
λόγοι μείωσης του τζίρου, σε υψηλό βαθμό (με σχεδόν 7 στους 10 εμπόρους) 
βρίσκονται επίσης, οι «θέσεις στάθμευσης» και οι «κυκλοφοριακές ρυθμίσεις» στην 
πόλη του Άργους.  

 

 

27% 

50% 

15% 

8% 

Διάγραμμα 3.12 Ποσοστό μείωσης κύκλου εργασιών 
εντός τριών ετών 

Έως 20% 21%-50% Άνω του 50% ΔΑ 
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38 
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Μείωση εισοδήματος καταναλωτών 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

Το ότι οι καταναλωτές επισκέπτονται άλλη 
αγορά για την κάλυψη των αναγκών τους 
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Ιδιαίτερα, σημαντικό θεωρείται από τους επιχειρηματίες και το γεγονός ότι οι 
καταναλωτές επισκέπτονται «άλλες αγορές για την κάλυψη των αναγκών τους».   

Η «εκτενής διάρκεια των έργων στην περιοχή», φαίνεται να έχει και αυτή επιρροή 
στη μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς 45% των εμπόρων θεωρεί το 
συγκεκριμένο παράγοντα ως υψηλής σημασίας για τη μείωση του κύκλου 
εργασιών.  

Ωστόσο, η «πραγματοποίηση της λαϊκής αγοράς» στο κέντρο της πόλης και η 
«πεζοδρόμηση των εμπορικών δρόμων», θεωρούνται ως λιγότερο σημαντικοί 
λόγοι. Οι δύο τελευταίοι παράγοντες δεν επηρεάζουν αρνητικά τις εμπορικές 
επιχειρήσεις του Άργους. 

3.4 Αξιολόγηση προβλημάτων των επιχειρήσεων της 
εμπορικής αγοράς του Άργους  
 

Στην ανίχνευση των δομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της 
τοπικής αγοράς του Άργους, το επόμενο διάγραμμα επιχειρεί να σκιαγραφήσει το 
βαθμό που επηρεάζουν τον εμπορικό κόσμο της περιοχής μια σειρά από ζητήματα. 
Ο τρόπος διεξαγωγής των παρακάτω αναλύσεων πραγματοποιήθηκε  μέσω της 
αξιολόγησης από τους εμπόρους, των προβλημάτων που επηρεάζουν αρνητικά την 
επιχείρηση, βάσει πενταβάθμιας κλίμακας όπου 1 σημαίνει «καθόλου» και 5 «πάρα 
πολύ». 

 

 

 

4,58 

4,62 

4,84 

3,98 

3,98 

3,84 

2,10 

4,31 

Έλλειψη ρευστότητας 

Μείωση καταναλωτικής 
δαπάνης 

Φορολόγηση 

Καταβολή υψηλών 
ασφαλιστικών εισφορών 

Λειτουργικό κόστος 

Πράξεις αθέμιτου 
ανταγωνισμού/Παραεμπόρι

ο 

Περιορισμένη πρόσβαση σε 
προμηθευτές 

Η μειώση της εμπορικής 
κίνησης στην αγορά του 

Άργους 

Διάγραμμα 3.14 Αξιολόγηση προβλημάτων των επιχείρησεων 
λιανικής στην εμπορική αγορά του Άργους 

72 



Η φορολόγηση αποτελεί το μείζον πρόβλημα για τις εμπορικές επιχειρήσεις και 
ξεπερνά σε κρισιμότητα όλα τα υπόλοιπα θέματα του τέθηκαν στους επιχειρηματίες 
του Άργους. Να αναφερθεί ότι, εξίσου κρίσιμο θεωρείται το  συγκεκριμένο 
πρόβλημα  για το μεγαλύτερο  μέρος των επιχειρήσεων λιανικής σε όλη τη χώρα6. 

Πολύ κοντά, ως βασικά προβλήματα των εμπόρων, εντοπίζονται  η «έλλειψη 
ρευστότητας» και η «μείωση της καταναλωτικής δαπάνης». Για τις παραπάνω 
μεταβλητές,  δεν παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιχειρήσεις 
του λιανικού εμπορίου πανελλαδικά, καθώς πρόκειται για κρίσιμα ζητήματα που 
έχουν κατά καιρούς προκύψει στον κλάδο7. Επίσης σε ανάλογη σπουδαιότητα για 
τους καταστηματάρχες του Άργους, βρίσκεται η μείωση της κίνησης στην εμπορική 
αγορά του Άργους. 

Υψηλά αλλά με εμφανή διαφορά σε σχέση με τα παραπάνω, τοποθετούνται οι 
«ασφαλιστικές εισφορές» και το «λειτουργικό κόστος». Ο βαθμός με τον οποίο 
επιβαρύνει την επιχείρηση το «λειτουργικό κόστος», σχεδόν ταυτίζεται με τα 
διαθέσιμα στοιχεία για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, όπου η μέση τιμή 
καταγράφεται στο 3,97, με το αντίστοιχο στις επιχειρήσεις  του Άργους να 
ανέρχεται στο 3,98. 

Ο «αθέμιτος ανταγωνισμός/παραεμπόριο» και η «περιορισμένη πρόσβαση σε 
προμηθευτές» φαίνεται να αποτελούν ζητήματα ήσσονος σημασίας για τους 
εμπόρους μπροστά στη φορολογία,  την μείωση της καταναλωτικής δαπάνης και 
την έλλειψη ρευστότητας. 
 

3.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εμπορικής αγοράς 
του Άργους  
 

Στην ενότητα αυτή, εξετάζονται ορισμένες ποιοτικές προσεγγίσεις των 
επιχειρηματιών λιανικού εμπορίου, ως προς τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζει η τοπική αγορά που δραστηριοποιούνται8.  

Καταρχήν 2 στους 5 εμπόρους δεν εντοπίζει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα της 
εμπορικής αγοράς του Άργους έναντι άλλων εμπορικών αγορών. Περίπου ένας 
στους πέντε έθεσε ως βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι η πόλη του Άργους 
αποτελεί διαχρονικά μία εμπορική πόλη. 

6Ό.π. Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 2016  
7Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 2016, ΙΝ.ΕΜ.Υ,  
8 Πρόκειται για αυθόρμητες απαντήσεις των ερωτώμενων επιχειρηματιών σχετικά με το βασικό πλεονέκτημα 
και  μειονέκτημα της εμπορικής αγοράς του  Άργους και παρουσιάζονται κατόπιν ομαδοποίησης. 
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 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, όπως οι «χαμηλές τιμές», η «ποικιλία» 
προϊόντων και οι «οργανωμένες προσφορές», καθώς επίσης και ο τρόπος 
οργάνωσης της αγοράς, ότι δηλαδή «είναι συγκεντρωμένα τα καταστήματα στο 
κέντρο /ότι υπάρχει «προσβασιμότητα στο εμπορικό κέντρο», θεωρούνται από το 
10% των επιχειρηματιών ως τα βασικά πλεονεκτήματα της τοπικής αγοράς . 

Τέλος, οι «διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ πελατών και εμπόρων», η «ανάπλαση» 
και η «λαϊκή αγορά» αναφέρθηκαν και αυτά ως θετικά στοιχεία της αγοράς του 
Άργους. 

 

 

Αναφορικά με τα μειονεκτήματα της εμπορικής  αγοράς, υπήρξαν διαπιστώσεις 
όπως η «οικονομική κρίση» και τη «νοοτροπία των πολιτών», που δεν συσχετίζονται 
τόσο με χαρακτηριστικά της αγοράς αλλά με γενικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος. Επιπρόσθετα, όσον αφορά το βασικό 
μειονέκτημα της αγοράς, για 3 στους 10 εμπόρους, αυτό εντοπίζεται στους «χώρους 
στάθμευσης» καθώς και για έναν στους δέκα η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο ρόλος 
που διαδραματίζει το πάρκινγκ, αλλά και το κυκλοφοριακό, σε μια εμπορική αγορά, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτελεί παράγοντα προσέλκυσης (pull effect) 
καταναλωτών που κινούνται με κάποιο όχημα. 

Αναλυτικότερα, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα βασικά 
μειονεκτήματα που υπέδειξαν οι επιχειρηματίες λιανικού εμπορίου του Άργους. 
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Διάγραμμα 3.15 Βασικό πλεονέκτημα της εμπορικής αγοράς 
του Άργους (%) 
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3.6 Αξιολόγηση της ανάπλασης του κέντρου του Άργους από 
τους επιχειρηματίες  
 

Η ανάπλαση του κέντρου του Άργους, η πεζοδρόμηση βασικών οδικών αξόνων της 
πόλης και η ενοποίηση των πλατειών, αποτελεί ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι 
άλλαξε ριζικά την όψη της πόλης και κυρίως του κέντρου επηρεάζοντας άμεσα όλες 
τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, ζητήθηκε από 
τους ιδιοκτήτες καταστημάτων στο κέντρο του Άργους, να αποτυπώσουν τις 
προσεγγίσεις και τα συμπεράσματά τους, για τον τρόπο που επηρεάζονται από την 
ανάπλαση της πόλης. Υψηλή είναι η αναλογία (4 στους 10) εκείνων που δηλώνουν 
ότι μέχρι στιγμής η ανάπλαση έχει επηρεάσει αρνητικά τα καταστήματα της 
περιοχής. Αντιθέτως, περίπου το ένα τρίτο των εμπόρων (28%) δηλώνει ότι έχει ήδη 
ωφεληθεί, ενώ ίδιο ποσοστό σημειώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί ούτε θετικά, ούτε 
αρνητικά η επιχείρησή του. 
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Διάγραμμα 3.16 Βασικό μειονέκτημα της εμπορικής αγοράς 
του Άργους (%) 
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Αποτιμώντας την έως τώρα αποδοτικότητα της ανάπλασης (και τη συχνότητα 
επίσκεψης καταναλωτών στο κατάστημά τους) οι μισοί επιχειρηματίες, θεωρούν 
πως η επισκεψιμότητα των καταναλωτών έχει επηρεαστεί αρνητικά. Το 22% 
καταγράφει μια θετική επίδραση της ανάπλασης σε σχέση με την επισκεψιμότητα 
καταναλωτών ενώ το 28% δεν παρατηρεί καμία επίδραση της ανάπλασης στην 
επισκεψιμότητα του καταστήματος του.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παραπάνω εύρημα σε σχέση με τις παρακάτω 
απαντήσεις των επιχειρήσεων. Αν και μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις έχουν κυρίως 
αρνητική επίδραση από το έργο της ανάπλασης, η στάση για τα μελλοντικά οφέλη 
του έργου διαφοροποιείται αισθητά. Το 46% των επιχειρήσεων κρίνει ότι η 
ανάπλαση θα συμβάλλει θετικά στην αύξηση της εμπορικής κίνησης,  το 26% , 
σκιαγραφεί μια αρνητική επίπτωση για την επιχείρησή του, ενώ το 18% πιθανολογεί 
πως η ανάπλαση μελλοντικά δε θα επηρεάσει καθόλου την επιχείρησή του.   

 

 

Από τα ευρήματα της έρευνας στους επιχειρηματίες φαίνεται ότι η ανάπλαση του 
κέντρου της πόλης μπορεί μέχρι στιγμής να έχει επηρεάσει αρνητικά  τα 
καταστήματα αλλά, μακροπρόθεσμα κρίνεται ότι θα έχει θετική επίδραση. Τούτο 
γιατί η διάρκεια  των εργασιών της ανάπλασης, αλλά και το διάστημα που 
χρειάζεται το καταναλωτικό κοινό για να εξοικειωθεί με τα νέα δεδομένα, 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες  για τους ρυθμούς της πόλης τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της 
έρευνας, καθώς σημειώθηκε ότι  η  εκτενής διάρκεια των έργων στην περιοχή, 
συνέβαλε σε ένα βαθμό  στη μείωση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων. 
Παρόλα αυτά όμως φαίνεται ότι η νέα μορφή της πόλης, κατά τους 
καταστηματάρχες, δυνητικά μπορεί να λειτουργήσει θετικά στο μέλλον.  

Από τα παραπάνω ευρήματα είναι ενδεικτικό ότι η εμπορική αγορά δεν έχει ακόμα 
μία εναργή και ομοιογενή άποψη για το έργο της ανάπλασης αλλά και τις 
επιπτώσεις στην εμπορική κίνηση. Αυτή η ασυμμετρία μπορεί να προκύπτει είτε 
γιατί η ωφέλεια της ανάπλασης κατανέμεται ανισομερώς στα εμπορικά 
καταστήματα, και εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως η θέση, το είδος κτλ, 
είτε γιατί είναι ακόμα νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Σε κάθε 
περίπτωση, η έρευνα επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά, ότι η οικονομική κρίση και 
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τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές 
επιχειρήσεις, παρουσιάζουν υπερτοπικότητα.  

Τα επόμενα στοιχεία αναφέρονται στο πόσο έχουν επηρεαστεί, προσωπικά, οι ίδιοι 
οι έμποροι από την ανάπλαση, ως προς την πρόσβασή τους στο κέντρο του Άργους. 
Πάνω από τους μισούς δυσκολεύονται πλέον να προσεγγίσουν το κέντρο, και 
περίπου 3 από τους 10 δεν έχουν επηρεαστεί. Το μικρότερο ποσοστό, της τάξης του 
8% αντιπροσωπεύει τους εμπόρους που έχουν διευκολυνθεί από την ανάπλαση, ως 
προς την πρόσβασή τους στο κέντρο. 

 

3.7  Δημογραφικά ιδιοκτήτη της επιχείρησης  
 

Στο δείγμα της έρευνας βρέθηκε ότι 3 στους 10 επιχειρηματίες βρίσκονται στην 
ηλικιακή ομάδα των 35-44 και ακολουθεί σχεδόν  ισοποσοστιαία  η ηλικιακή ομάδα 
45-54. Οι νέοι επιχειρηματίες, έως και 34 χρονών, στην εμπορική αγορά του Άργους 
αποτελούν το ένα πέμπτο του δείγματος και ανάλογο ποσοστό αντιπροσωπεύει η 
μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών. 

Οι ιδιοκτήτες στο Άργος σε υψηλά ποσοστά είναι «απόφοιτοι Λυκείου» και 
«απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ», με το συνολικό ποσοστό των δύο κατηγοριών να φτάνει το 
82%, 44% για την πρώτη ομάδα και 38% για τη δεύτερη. Μικρότερο, αλλά 
σημαντικό, είναι το ποσοστό των «απόφοιτων ΙΕΚ/Επαγγελματικής εκπαίδευσης» με 
10%, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες, απόφοιτοι Δημοτικού, απόφοιτοι Γυμνασίου και 
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού, απαρτίζουν το 8% του συνολικού 
πληθυσμού. 
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Τέλος, ως προς το φύλο των εμπόρων στην τοπική αγορά του Άργους, φαίνεται να 
υπάρχει μία υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών κατά δώδεκα ποσοστιαίες 
μονάδες.  
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3.8 Βασικές διαπιστώσεις  
 

• Οι εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος είναι κυρίως ατομικές επιχειρήσεις 
(72%) και δευτερευόντως προσωπικές εταιρίες (28%), με κύρια μορφή 
αυτών την Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) και έχουν οικογενειακό χαρακτήρα 
καθώς στις 6 από τις 10 επιχειρήσεις, απασχολείται τουλάχιστον ένα μέλος 
της οικογένειας. 

• Στα καταστήματα του Άργους υπάρχει ιδιαίτερη παρουσία από πελάτες 
άλλων οικισμών, με βασικές περιοχές προέλευσης των καταναλωτών το 
Ναύπλιο και το Άστρος. 

• Οι κάτοικοι του Άργους, πηγαίνουν συχνά σε άλλες πόλεις για να 
προμηθευτούν προϊόντα που διαθέτουν και τα καταστήματα του Άργους, 
πρακτική που δεν είναι ξεκάθαρο αν παρατηρείται σήμερα σε συχνότερη 
βάση σε σχέση με τρία χρόνια πριν.  

• Το 32% των επιχειρηματιών της αγοράς του Άργους, αναφέρουν ότι, τα 
μετρητά ως τρόπος εξόφλησης αγορών υπερτερούν έναντι του πλαστικού 
χρήματος.  

• Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (84%) 
δηλώνει ότι βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν γενικά πολλά κλειστά 
καταστήματα. 

• Αναφορικά με τη μεταβολή του κύκλου εργασιών  (τζίρος), είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις του Άργους κατέγραψαν 
μείωση στο διάστημα των τριών ετών, ενώ το 16% στασιμότητα. 

• Οι λόγοι μείωσης του τζίρου σε σύγκριση με τρία χρόνια πριν, κατά την 
απόψη των επιχειρήσεων, είναι κυρίως η μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος, οι ελλιπείς «θέσεις στάθμευσης» και οι «κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις» στην πόλη του Άργους. 

• Για 4 στις  10 επιχειρήσεις η ανάπλαση έχει επηρεάσει αρνητικά τα 
καταστήματα τους. Ενώ για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς, η 
ανάπλαση είτε ωφέλησε, είτε δεν είχε καμία επίδραση στην πορεία του 
καταστήματος.   

• Σχεδόν το ήμισυ των επιχειρηματιών λιανικού εμπορίου, κρίνει ότι η 
επιχείρησή του θα έχει θετικά οφέλη στο μέλλον από την ανάπλαση του 
κέντρου. 

• Το βασικό μειονέκτημα της αγοράς, για 3 στους 10 εμπόρους, εντοπίζεται 
στους «χώρους στάθμευσης» καθώς και για έναν στους δέκα στην 
κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
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Προφίλ 
επιχειρήσεων  

Οι εμπορικές επιχειρήσεις 
του Άργους είναι πολύ 
μικρού μεγέθους και έχουν 
έντονα οικογενειακό 
χαρακτήρα 

Φυσιογνωμία 
εμπορικής αγοράς & 

χαρακτηριστικά 
πελατών 

Εισροή: Στα καταστήματα του 
Άργους υπάρχει ιδιαίτερη 

παρουσία από πελάτες άλλων 
οικισμών, με βασικές περιοχές 
προέλευσης των καταναλωτών 

το Ναύπλιο και το Άστρος. 

Εκροή: Οι κάτοικοι του Άργους, 
πηγαίνουν συχνά σε άλλες 

πόλεις για να προμηθευτούν 
προϊόντα που διαθέτουν και τα 

καταστήματα του Άργους 

Μεταβολή του κύκλου 
εργασιών τα τελευταία 

τρια έτη  
8 στις 10 επιχειρήσεις του 

Άργους, καταγράφουν 
μείωση στο διάστημα των 

τριών ετών, ενώ το 16% 
δήλωσε στασιμότητα. 

Ως λόγοι μείωσης του τζίρου, 
εκτός από τους προφανέις 

λόγο συγκυρίας όπως η 
μείωση εισοδήματος είναι οι 
«θέσεις στάθμευσης» και οι 
«κυκλοφοριακές ρυθμίσεις» 

στην πόλη του Άργους. 

Η «εκτενής διάρκεια των έργων 
στην περιοχή», φαίνεται να έχει 

και αυτή επιρροή στη μείωση 
του κύκλου εργασιών, καθώς 
45% των εμπόρων θεωρεί το 
συγκεκριμένο παράγοντα ως 

υψηλής σημασίας για τη μείωση 
του κύκλου εργασιών.  

Πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα της εμπορικής αγοράς του Άργους  

 
•Ένας στους πέντε έθεσε ως βασικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι η πόλη του Άργους αποτελεί 

διαχρονικά μία εμπορική πόλη. 
•Οι «διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ πελατών και εμπόρων», η «ανάπλαση» και η «λαϊκή 

αγορά» αναφέρθηκαν και ως θετικά σημεία της αγοράς του Άργους. 
•Το βασικό μειονέκτημα της αγοράς, για 3 στους 10 εμπόρους, εντοπίζεται στους «χώρους 

στάθμευσης» καθώς και για έναν στους δέκα την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
 

Αξιολόγηση της ανάπλασης  του κέντρου του  Άργους από τους επιχειρηματίες 

 
•Οι μισοί επιχειρηματίες, θεωρούν πως η επισκεψιμότητα των καταναλωτών έχει επηρεαστεί 

αρνητικά μέχρι στιγμής  
•Σχεδόν το ήμισυ των επιχειρηματιών λιανικού εμπορίου, θεωρεί ότι η επιχείρησή του θα έχει 

θετικά οφέλη στο μέλλον από την ανάπλαση του κέντρου. 
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4. Συμπεράσματα  
 

Η μέτρηση των επιπτώσεων μίας ανάπλασης σε ένα δεδομένο χώρο αποτελεί ένα αρκετά 
σύνθετο εγχείρημα. Η ανάπλαση αποτελεί μία χωρική παρέμβαση η οποία μπορεί να 
επηρεάσει, όχι μόνο τη φυσιογνωμία του χώρου, αλλά και άλλες κοινωνικοοικονομικές 
εκφάνσεις μίας πόλης, όπως για παράδειγμα την εμπορική κίνηση και κατ’ επέκταση την 
εμπορική δραστηριότητα στο σύνολο της.  

Είναι προφανές, ότι η παρούσα μελέτη δεν έχει στόχο να εξετάσει το έργο της ανάπλασης 
στο σύνολο του, αλλά να περιοριστεί σε μία πρωτόλεια  αποτύπωση των επιπτώσεων στην 
εμπορική αγορά, μέσω πρωτογενούς έρευνας σε καταναλωτές και επιχειρηματίες της 
περιοχής.  

Η ανάπλαση, ως μία παρέμβαση στην καθημερινότητα των πολιτών, αποτελεί μία 
«αλλαγή» στον τρόπο καθημερινής λειτουργίας στο χώρο και κατ’ επέκταση και στην 
καταναλωτική του «διαδρομή». Ως μία αλλαγή, απαιτείται χρόνος ώστε να μπορέσει να 
εμπεδωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών και μάλιστα χωρίς να είναι εύκολο να καθοριστεί 
το μέγεθος του χρονικού διαστήματος.  

Στην περίπτωση που εξετάστηκε, υπήρχαν τα εξής δεδομένα: 

• Η ανάπλαση που υλοποιήθηκε το (2015  έως 2017) στο Άργος είναι από τις 
λεγόμενες μικρής κλίμακας αλλά με ριζικό χαρακτήρα αναπλάσεις, καθώς 
αναδιαμόρφωσε εκ βάθρων την εικόνα της κεντρικής πλατείας του Άργους και 
δημιούργησε νέες συνθήκες ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία της πόλης.  

• Από τη μία μεριά δημιούργησε έναν νέο πόλο έλξης επισκεπτών με έμφαση κυρίως 
στην αναψυχή και την “κατανάλωση” της εικόνας της πόλης, αλλά από την άλλη 
διατάραξε τη μέχρι στιγμή λειτουργία της, καθώς οι στοχευμένες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν (πεζοδρομήσεις τμημάτων της Δαναού και της 
Φείδωνος) επιβάρυναν περεταίρω τον άξονα (Βασ. Σοφίας-Βασ. Κωνσταντίνου-
Τσώκρη) καθιστώντας τον το μοναδικό εν λειτουργία άξονα που διατρέχει την πόλη 
από ανατολή προς δύση. Επιπλέον επιβαρύνθηκαν οι δρόμοι Καποδιστρίου και 
Κορίνθου, οι οποίες αποτελούν πύλες εισόδου-εξόδου στο κέντρο της πόλης και 
συνδέονται άμεσα με τον παραπάνω άξονα (Βασ.Σοφίας - Βασ. Κωνσταντίνου). 

• Οι παραπάνω πεζοδρομήσεις, σε συνδυασμό με εκείνες των οδών Μπελίνου και 
Δημοκρατίας αλλά και την αποκοπή της πρόσβασης με ΙΧ στο χώρο της Λαϊκής 
Αγοράς (που εκτός Τετάρτης και Σαββάτου λειτουργούσε ως υπαίθριος χώρος 
στάθμευσης) στέρησε από το κέντρο της πόλης 400 περίπου θέσεις στάθμευσης.  

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω, βραχυπρόθεσμες, επιπτώσεις δε σημαίνει ότι θα 
έχουν μόνιμο αρνητικό αντίκτυπο για την πόλη του Άργους. Σταδιακά αναμένεται να γίνουν 
κτήμα του μεγαλύτερου τμήματος του πληθυσμού της πόλης και να διαμορφωθεί ένα νέο 
“ήθος” ως προς τη χρήση του ΙΧ στην πόλη αλλά και στους τρόπους πρόσβασης στο κέντρο. 
Η περισσότερο φιλική προς τον πεζό πόλη σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες σημειακές 
αναπλάσεις εμβληματικών κτηρίων αναμένεται να συμβάλει θετικά στην εικόνα της πόλης 
και να την καταστήσει ελκυστικότερο προορισμό. Γεγονός που με τη σειρά του αναμένεται 
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να έχει θετικά αποτελέσματα και στην τοπική οικονομία, πράγμα που αποτυπώνεται και 
από τις προσδοκίες τόσο των επιχειρηματιών όσο των κατοίκων της πόλης, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας δεν εντοπίστηκε μία ομοιογενής άποψη για την 
ανάπλαση τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρηματίες. Επιπλέον και στις 
δύο ομάδες – στόχους υπήρξε ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κρίνει αδιάφορή την 
ανάπλαση αναφορικά με τις επιπτώσεις της στην κίνηση της αγοράς ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό της τάξης του 35%  θεωρεί ότι μέχρι σήμερα οι αλλαγές που έχουν 
πραγματοποιηθεί λόγω της ανάπλασης έχουν επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις.  Η τάση 
η οποία επιβεβαιώνεται και στους καταναλωτές και στους επιχειρηματίες είναι η 
αισιοδοξία αναφορικά με τον αντίκτυπο της ανάπλασης στο μέλλον. Ακόμα και εκείνοι που 
υποστηρίζουν  ότι μέχρι σήμερα η ανάπλαση είχε αρνητική επίδραση, στο μέλλον 
διατηρούν πιο αισιόδοξη στάση.  
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5. Μεθοδολογία πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις και 
καταναλωτές της εμπορικής αγοράς του Άργους 
 

Κατόπιν αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Άργους προς το ΙΝΕΜΥ, με θέμα τη διεξαγωγή 
έρευνας για τη διερεύνηση των αιτιών της πτώσης της αγοραστικής κίνησης στην εμπορική 
αγορά της περιοχής, εξετάζοντας και  τις επιπτώσεις από την ανάπλαση της περιοχής, το 
ΙΝΕΜΥ διενήργησε επιτόπια  έρευνα στην εμπορική αγορά του Άργους το διάστημα 2 με 8 
Μαΐου. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών το ΙΝ.ΕΜ.Υ, μέσω της  ερευνητικής του 
πρωτοβουλίας, διερεύνησε μέσω ποσοτικής έρευνας, τόσο την πλευρά των καταναλωτών 
όσο και την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου της υπό μελέτης εμπορικής αγοράς. 
Παρακάτω σημειώνεται η Τεχνική περιγραφή της έρευνας και ο ερευνητικός σχεδιασμός.   

Τεχνική περιγραφή της έρευνας στο καταναλωτικό κοινό της εμπορικής αγοράς του 
Άργους  

Η μεθοδολογία της έρευνας είναι ποσοτική ούτως ώστε να αποτυπώνονται οι γενικές 
τάσεις και να καθίσταται εφικτή η στατιστική γενίκευση των αποτελεσμάτων στον υπό 
έρευνα πληθυσμό-στόχο. Η τεχνική συλλογής των δεδομένων που εφαρμόστηκε στην  
έρευνα πεδίου είναι η συνέντευξη με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου πρόσωπο με 
πρόσωπο.  Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από κλειστές ερωτήσεις απλής και πολλαπλής 
επιλογής, και ερωτήσεις διαβάθμισης, ενώ περιλαμβάνει και ορισμένες ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου (ελεύθερης απάντησης) ώστε να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα που δεν έχουν 
προβλεφθεί από τον ερευνητικό σχεδιασμό.  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν από 4 καταρτισμένους ερευνητές, οι οποίοι και έλαβαν ειδική 
εκπαίδευση για τη διενέργεια της έρευνας. Επιπρόσθετα,  υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έρευνας επόπτης που ήταν υπεύθυνος για την ορθή διενέργεια των συνεντεύξεων. Η 
περίοδος συλλογής των δεδομένων διήρκησε 7 ημέρες.  

Πληθυσμός‐στόχος, δείγμα της έρευνας και τεχνική δειγματοληψίας  

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από τους διερχόμενους καταναλωτές στην εμπορική 
αγορά του Άργους. Πρόκειται δηλαδή όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους του δήμου (με 
βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ), αλλά και για τους κατοίκους 
της ευρύτερης περιοχής του , εντός και εκτός νομού. Αναλυτικότερα, σε κατοίκους του 
Ναυπλίου, της Επιδαύρου, του Κρανιδίου αλλά και των γύρω χωριών.  Επίσης, η έρευνα 
απευθύνεται και στους διερχόμενους από το Άργος,  λόγω του ότι είτε είναι η περιοχή 
εργασίας τους ή περιοχή όπου εξυπηρετούν άλλες ανάγκες τους, καθώς στην περιοχή 
στεγάζονται αρκετές δημόσιες υπηρεσίες όπως Εφορία, ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείο, άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες και Τράπεζες. 
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Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι κάτοικοι άνω των δεκαπέντε ετών, του 
Δήμου Άργους-Μυκήνων αλλά και των όμορων ή μη, περιοχών και δήμων οι οποίοι εν 
δυνάμει επισκέπτονται την εμπορική αγορά του Άργους.  

Εκτός από τους διερχομένους καταναλωτές, η έρευνα διεξήχθη και σε τοπικές εμπορικές 
επιχειρήσεις του Άργους, καθώς κατέχει ως σκοπό την εις βάθος διερεύνηση της εμπορικής 
αγοράς και την ανάδειξη των προβληματικών σημείων. Δεδομένου της πρόσφατης 
ανάπλασης στην περιοχή, η «γνώση» των εμπλεκόμενων της εμπορικής αγοράς, δηλαδή 
του εμπορικού κόσμου, κρίθηκε ως  αναγκαία.   

Το μέγεθος του δείγματος για τους καταναλωτές ήταν τα 200 άτομα ηλικία από 15 ετών και 
άνω. Όσον αφορά, τους καταναλωτές, οι ερευνητές πραγματοποίησαν  προσωπικές 
συνεντεύξεις (face to face) σε κεντρικά σημεία (central locations) της εμπορικής αγοράς του 
Άργους, σημεία τα οποία επιλέχθηκαν τόσο με βάση την επισκεψιμότητα την ώρα 
διεξαγωγής της έρευνας, αλλά και με βάση τη επιτόπια παρατήρηση που προηγήθηκε στην 
περιοχή πριν την έναρξη της έρευνας.  

Η έρευνα διήρκεσε  μια εβδομάδα, ώστε οι  ερευνητές να «βγαίνουν» όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας σε βάρδιες, πρωινή και απογευματινή, με σκοπό να καλυφθούν όλες οι ημέρες 
και οι ώρες επίσκεψης του κέντρου της περιοχής.   

 

Τεχνική περιγραφή της έρευνας στα καταστήματα της εμπορικής αγοράς του Άργους 

Στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50 επιτόπιες  συνεντεύξεις  σε ώρες 
λειτουργίας των τοπικών καταστημάτων,  σε ιδιοκτήτες καταστημάτων σε εμπορικούς 
δρόμους της αγοράς του Άργους. Όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία προσέγγιζε μια 
επιχείρηση ο κάθε ερευνητής ώστε να πραγματοποιήσει μια συνέντευξη, ορίστηκε  με βάση  
τον κλάδο της επιχείρησης, την απόκριση, αλλά και  τη γεωγραφική διασπορά  των  
επιχειρήσεων.  

Πληθυσμός‐στόχος και τεχνική δειγματοληψίας  

Ο πληθυσμός στόχος της έρευνας σε εμπορικά καταστήματα του Άργους αποτελείται από 
τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου συγκεκριμένων κλάδων, που αποτελούν το βασικό 
εμπορικό κορμό και αποτυπώνουν την πορεία μιας εμπορικής αγοράς. Οι κλάδοι που 
επιλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα είναι οι παρακάτω:  

1. Ένδυση 

2. Υπόδηση-Δερμάτινα-Τσάντες 

3. Οικιακό Εξοπλισμό-έπιπλα-Οικιακές συσκευές 

4. Λευκά είδη- Κλωστοϋφαντουργικά / νήματα  

5. Είδη ψυχαγωγίας- επιμορφωτικά είδη (Βιβλιοπωλεία/ δισκοπωλεία / κατάστημα 
αθλητικών ειδών και παιχνίδια) 

6. Κοσμήματα 

86 



7. Ηλεκτρονικά είδη 

8. Οπτικά 

9. Τρόφιμα (Βιολογικά προϊόντα, βότανα, ξηροί καρποί και όχι μανάβικα, κρεοπωλεία,   
ιχθυοπωλεία και φούρνοι)  

10. Καλλυντικά-Αρώματα 

11. Είδη Κιγκαλερίας 

 

Όσον αφορά την τεχνική δειγματοληψίας, παρόλο που αρχικός σχεδιασμός ήταν η επιλογή 
των επιχειρήσεων που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα, να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
λίστας τυχαίων αριθμών, στην πράξη κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να επιτευχθεί. Τούτο γιατί η 
αρίθμηση στις περισσότερες οδούς του κέντρου του Άργους ήταν ελλιπής με αποτέλεσμα η 
δειγματοληψία βασισμένη σε τυχαίους αριθμούς να μην είναι δυνατή. Γι αυτό το λόγο η 
δειγματοληψία των επιχειρήσεων τροποποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε βάση 
καθορισμένου βήματος. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές ξεκίνησαν από την αρχή των 
προκαθορισμένων οδών και μόλις υπήρχε επιτυχής συνέντευξη «προσπερνούσαν» τις τρεις 
επόμενες επιχειρήσεις του πληθυσμού στόχου ώστε να διασφαλιστεί η τυχαιότητα του 
δείγματος ανά οδό. Στην περίπτωση που δεν συμπλήρωναν τον αριθμό των 
ερωτηματολογίων που αναλογούσε σε κάθε οδό επαναλάμβαναν τη διαδικασία με 
μικρότερο βήμα, δηλαδή προσπερνούσαν δύο επιχειρήσεις του πληθυσμού στόχου, μέχρις 
ως ότου συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός ερωτηματολογίων ανά οδό. 

Συμπληρωματικά με τις επιτόπιες συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 
πραγματοποιήθηκαν σε δεύτερο χρόνο και 20 συνεντεύξεις τηλεφωνικά σε ιδιοκτήτες από 
εξειδικευμένους ερευνητές σε οργανωμένο δειγματοληπτικό πλαίσιο επιχειρήσεων των 
υπό μελέτη κλάδων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ως εγγραφές οι επιχειρήσεις που έχουν 
συμμετάσχει στην επιτόπια έρευνα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια  δειγματοληπτική έρευνά 
«κάλυψης», που διενεργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την ανάγκη ελέγχου της 
πρότερης επιτόπιας έρευνας σε επιχειρήσεις, τόσο ως προς την αποτύπωση των 
χαρακτηριστικών του υπό έρευνα πληθυσμού αλλά και τον περιορισμό της υποεκτίμησης 
της εκπροσώπησης ορισμένων κλάδων δραστηριότητας. Η τυχαιότητα του δείγματος 
εξασφαλίστηκε με τη δημιουργία ενός ορθού δειγματοληπτικού πλαισίου με όλες τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις στην περιοχή του Άργους των υπό μελέτη δραστηριοτήτων.   
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