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ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

1.1 Γεωγραφικά Στοιχεία Περιφέρειας Κρήτης 

Η Κρήτη είναι η ένατη σε έκταση Περιφέρεια της χώρας και η πέμπτη σε πληθυσμό. 

Αποτελεί τη νοτιότερη Περιφέρεια της χώρας και καλύπτει το 6,3% της συνολικής 

έκτασης της (8.313,0 τ. χλμ.). 

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τις εξής Περιφερειακές Ενότητες: 1) 

Ηρακλείου, 2) Λασιθίου, 3) Ρεθύμνου και 4) Χανίων. Στον παρακάτω 

(συγκεντρωτικό) πίνακα αποτυπώνεται ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας 

Κρήτης, η επιφάνεια που καλύπτει, καθώς και η πυκνότητα πληθυσμού ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όπως παρατηρείται, η πυκνότητα πληθυσμού ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη σε εθνικό επίπεδο. 

 

Πίνακας 1: Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού (2011) 

Χωρική Μονάδα Πληθυσμός Επιφάνεια (τ.χλμ.) 

Πυκνότητα 

πληθυσμού ανά 

τ.χλμ. 

Ελλάδα 10.816.286 131.957,413 82,86 

Κρήτη 623.065 8.313 74,9 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

1.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Κρήτης 

Σύμφωνα µε την απογραφή του 2011, η Περιφέρεια Κρήτης αριθμεί 623.065 

μόνιμους κατοίκους. Αναλυτικότερα, η πολυπληθέστερη Περιφερειακή Ενότητα είναι 

η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 

Ρεθύμνου ενώ η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφερειακή Ενότητα είναι το Λασίθι. 
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Πίνακας 2: Πληθυσμός Περιφέρειας Κρήτης ανά Περιφερειακές Ενότητες (2011) 

Περιφερειακή Ενότητα 2001 2011 

Ηρακλείου 291.225 305.490 

Λασιθίου 75.736 75.381 

Ρεθύμνου 78.957 85.609 

Χανίων 148.450 156.585 

Σύνολο 594.368 623.065 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης 

κατανέμεται ηλικιακά σύμφωνα με τον πίνακα 3. Σε σχέση με την πυραμίδα ηλικιών, 

οι  πολυπληθέστερες ηλικιακά ομάδες είναι α) μεταξύ 30-39 (97.447 άτομα που 

αποτελούν το 25,57% του συνολικού πληθυσμού) και β) 40-49 (88.815 άτομα). 

Η Περιφέρεια παρουσιάζει υψηλούς δείκτες γήρανσης και εξάρτησης, δηλαδή άτομα 

ηλικίας 65 και άνω και άτομα ηλικίας 0-14. 

 

Πίνακας 3: Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Περιφέρειας Κρήτης (2011) 

Σύνολο 0-9 10-19 20-39 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

623.065 69.924 68.459 82.605 97.447 88.815 72.308 60.089 50.890 32.528 

100% 11,22 10,99 25,57 15,64 14,25 11,60 9,64 8,17 5,22 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται διοικητικά από 24 Δήμους οι οποίοι κατανέμονται 

στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με τον πίνακα 4. Η Κρήτη 

περιλαμβάνει μόλις τρεις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κάτοικους. 

Πολυπληθέστερη πόλη και έδρα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Κρήτης είναι το 

Ηράκλειο (173.993 κάτοικους), ακολουθούν τα Χανιά (108.642 κάτοικοι) και έπεται 

το Ρέθυμνο με 55.525 κάτοικους. Η Ιεράπετρα είναι η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της 

Κρήτης με πληθυσμό 27.602 κάτοικους. 
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Πίνακας 4: Διάρθρωση Δήμων Περιφέρειας Κρήτης 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Δήμος Πληθυσμός Έδρα Δήμου 

Ηρακλείου Αρχανών-Αστερουσίων 16.692 Πεζά 

Βιάννου 5.563 Άνω Βιάννος 

Γόρτυνας 15.632 Άγιοι Δέκα 

Ηρακλείου 173.993 Ηράκλειο 

Μαλεβιζίου 24.864 Γαζί 

Μινώα Πεδιάδας 17.563 Ευαγγελισμός 

Φαιστού 24.466 Μοίρες 

Χερσοννήσου 26.717 Γούρνες 

Λασιθίου Αγίου Νικολάου 27.074 Άγιος Νικόλαος 

Ιεράπετρας 27.602 Ιεράπετρα 

Οροπεδίου Λασιθίου 2.387 Τζερμιάδο 

Σητείας 18.318 Σητεία 

Ρεθύμνου Αγίου Βασιλείου 7.427 Σπήλι 

Αμαρίου 5.915 Αγία Φωτεινή 

Ανωγείων 2.379 Ανώγεια 

Μυλοποτάμου 14.363 Πέραμα 

Ρεθύμνης 55.525 Ρέθυμνο 

Χανίων Αποκορώνου 12.807 Βρύσες 

Γαύδου 152 Γαύδος 

Καντάνου-Σελίνου 5.431 Παλαιοχώρα 

Κισσάμου 10.790 Κίσσαμος 

Πλατανιά 16.874 Γεράνι 

Σφακίων 1.889 Χώρα Σφακίων 

Χανίων 108.642 Χανιά 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

H κατανομή του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης ανά κατηγορία εκπαίδευσης 

αποτυπώνεται αναλυτικά στον πίνακα 5. Η πολυπληθέστερη ομάδα είναι των 

αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (25,70% του μόνιμου πληθυσμού) και εν 

συνεχεία των αποφοίτων Λυκείου (18,91%) του συνολικού πληθυσμού. Οι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το 8,2% του συνολικού 

πληθυσμού της Περιφέρειας. 
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Πίνακας 5: Μόνιμος Πληθυσμός Περιφέρειας Κρήτης κατ’ επίπεδο εκπαίδευσης 

Τύπος Εκπαίδευσης Πληθυσμός % του 

συνόλου 

Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 1.948 0,31 

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 5.622 0,90 

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου - Πολυτεχνείου και 
ισότιμων σχολών 

51.116 8,20 

Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών 26.745 4,29 

Πτυχιούχοι ανώτερων επαγγελματικών σχολών 5.509 0,88 

Πτυχιούχοι μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) 

24.660 3,96 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ.) 117.832 18,91 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικού Λυκείου 18.824 3,02 

Πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 12.692 2,04 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου 75.062 12,05 

Απόφοιτοι Δημοτικού 160.104 25,70 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση 

23.523 3,78 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή 42.670 6,85 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 11.444 1,84 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 

1/1/2005) 

45.314 7,27 

ΣΥΝΟΛΟ 623.065 100 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

 

1.3 Οικονομικά στοιχεία Περιφέρειας Κρήτης 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης κινείται πτωτικά καθ’ 

όλη τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης (2009-2014). Αντίθετη ήταν η πορεία του 

κατά την περίοδο 2000-2008 όπου παρατηρήθηκε συνεχής μεγέθυνση. Το ΑΕΠ της 

Κρήτης ακολουθεί παρόμοια πορεία με το εθνικό ΑΕΠ. Συγκεντρωτικά, όπως 

διαφαίνεται στον Πίνακα 6, η μεταβολή του εθνικού και περιφερειακού ΑΕΠ στην 

περίοδο 2000-2014 καταγράφεται ως εξής: 
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Πίνακας 6: Εξέλιξη Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Περιφέρειας Κρήτης (2000-2014) 
(σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Έτος Ελλάδα % μεταβολή Κρήτης % μεταβολή σε 
επίπεδο Περιφέρειας 

2000 141.247 - 6.899 - 

2001 152.194 7,75 7.551 9,45 

2002 163.461 7,40 8.080 7,01 

2003 178.905 9,45 8.801 8,92 

2004 193.716 8,28 9.679 9,98 

2005 199.242 2,85 9.867 1,94 

2006 217.862 9,35 10.693 8,37 

2007 232.695 6,81 11.200 4,74 

2008 241.990 3,99 11.808 5,43 

2009 237.534 -1,84 11.509 -2,53 

2010 226.031 -4,84 10.860 -5,64 

2011* 207.029 -8,41 9.716 -10,53 

2012* 191.204 -7,64 8.845 -8,96 

2013* 180.654 -5,52 8.565 -3,17 

2014* 177.941 -1,50 8.693 1,49 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

*προσωρινά στοιχεία 

Όπως παρατηρείται παραπάνω, το 2001 και το 2004 σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες 

ποσοστιαίες αυξήσεις στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (9,45% και 9,98% αντιστοίχως) ενώ η 

μεγαλύτερη ποσοστιαία συρρίκνωση καταγράφεται το 2011 και το 2012 (-10,53% και 

-8,96% αντιστοίχως). Από το 2009 και μετά, το ποσοστό συρρίκνωσης του ΑΕΠ της 

Περιφέρειας Κρήτης κινείται σε χαμηλότερο επίπεδο από τα αντίστοιχο εθνικό με 

εξαίρεση τα δύο τελευταία έτη. Μάλιστα κατά το 2014 παρουσιάστηκε αύξηση της 

τάξεως του 1,49%. 

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της Κρήτης σε 

σχέση µε την αντίστοιχη σε εθνικό επίπεδο. Κατά την περίοδο 2000-2008 

παρατηρείται συνεχής αύξηση ενώ από το 2009 ξεκινά να καταγράφει πτωτική 

πορεία. Στον πίνακα 7 αποτυπώνεται η μεταβολή της ΑΠΑ κατά τη περίοδο 2000-

2014 τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
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Πίνακας 7: Εξέλιξη Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας Κρήτης 
(2000-2014) 

(σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 
Έτος Ελλάδα % μεταβολή σε 

εθνικό επίπεδο 
Κρήτης % μεταβολή 

Κρήτης 

2000 126.181 - 6.163 - 

2001 135.470 7,36 6.721 9,05 

2002 145.797 7,62 7.207 7,23 

2003 160.513 10,09 7.896 9,56 

2004 174.773 8,88 8.732 10,59 

2005 178.821 2,32 8.856 1,42 

2006 193.047 7,96 9.475 6,99 

2007 205.267 6,33 9.880 4,27 

2008 213.819 4,17 10.433 5,60 

2009 212.391 -0,67 10.291 -1,36 

2010 199.644 -6,00 9.592 -6,79 

2011* 181.909 -8,88 8.537 -11,00 

2012* 168.979 -7,11 7.817 -8,43 

2013* 160.237 -5,17 7.597 -2,81 

2014* 157.187 -1,90 7.679 1,08 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Ειδικότερα, η ΑΠΑ της Κρήτης σημείωσε σωρευτική μείωση μεταξύ του 2008 και του 

2014 που κυμάνθηκε στο -13,3% ενώ η αντίστοιχη μείωση σε επίπεδο οικονομίας 

ήταν -26,39%. Ειδικότερα, το 2004 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση (της τάξεως του 10,59%) των τελευταίων ετών ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

συρρίκνωση εγγράφεται για τo 2011 (-11,0%). 

Σχετικά με τους κλάδους οικοδομικής δραστηριότητας, ο κλάδος της γεωργίας, 

δασοκομίας και αλιείας απασχολεί 33.258 άτομα σε σύνολο 225.718 (14,73% της 

συνολικής δραστηριότητας) ενώ ο κλάδος του εμπορίου καλύπτει το 15,97% της 

συνολικής δραστηριότητας. 
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Πίνακας 8: Απασχολούμενοι κατά κλάδο δραστηριότητας (μονοψήφιο) στη Περιφέρεια 
Κρήτης (2011) 

Κλάδος (μονοψήφιος) Πληθυσμός % επί του συνόλου 

Α. Γεωργία, Δασοκομία Και Αλιεία 33.258 14,73 

Στ. Κατασκευές 16.774 7,43 

Ζ. Χονδρικό Και Λιανικό Εμπόριο – 
Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων 
Και Μοτοσυκλετών 

36.071 15,97 

Η. Μεταφορά Και Αποθήκευση 8.838 3,92 

Θ. Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος Και Υπηρεσιών Εστίασης 

34.147 15,13 

Ν. Διοικητικές Και Υποστηρικτικές 
Δραστηριότητες 

6.467 2,87 

Ξ. Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα – 
Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 

17.282 7,66 

Ο. Εκπαίδευση 17.911 7,94 

Π. Δραστηριότητες Σχετικές Με Την 
Ανθρώπινη Υγειά Και την Κοινωνική 
Μέριμνα 

13.679 6,06 

Λοιποί Κλάδοι 41.291 18,29 

ΣΥΝΟΛΟ 225.718 100,00 
Πηγή: Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Στη περίπτωση του λιανικού και χονδρικού εμπορίου η κατανομή του πλήθους των 

επιχειρήσεων στη Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
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Πίνακας 9: Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας στην Περιφέρεια Κρήτης (2013) 

Κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

ΚΡΗΤΗ 

45: Χονδρικό 
και λιανικό 
εμπόριο και 

επισκευή 
μηχανοκίνητων 
οχημάτων και 
μοτοσυκλετών 

46: Χονδρικό 
εμπόριο, εκτός 

από το 
εμπόριο 

μηχανοκίνητων 
οχημάτων και  
μοτοσυκλετών 

47: Λιανικό 
εμπόριο, εκτός 

από το 
εμπόριο 

μηχανοκίνητων 
οχημάτων και  
μοτοσυκλετών 

Αριθμός επιχειρήσεων 251.413 
(*15.094) 

1.514  
(**24.525) 

3.483  
(**66.782) 

10.097 
(**160.105) 

Μέση 
ετήσια 
απασχόληση 

Σύνολο 758.229 3.334 14.253 25.385 

Από αυτή:  
Μισθωτοί και 
ημερομίσθιοι 

464.012 1.584 11.090 13.512 

Κόστος 
εργασίας 

Σύνολο 8.516.479 22.634 157.375 156.411 

Από αυτό:    
Αμοιβές 
απασχολουμένων 

6.785.925 17.651 123.512 122.722 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 14.053.114 42.226 280.009 285.319 

Ακαθάριστη αξία παραγωγής 30.636.877 69.855 561.778 539.224 

Κύκλος εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) 114.426.057 244.672 2.312.187 2.540.866 

Ακαθάριστο περιθώριο κέρδους 28.841.167 67.351 530.134 535.111 

Συνολικές δαπάνες για αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών 

101.725.953 205.249 2.051.451 2.270.812 

Επενδύσεις 1.055.898 1.458 77.192 16.329 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

*πλήθος επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, **πλήθος επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο 

 

Στον πίνακα 10 αποτυπώνεται η κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Πίνακας 10:  Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια 
Κρήτης (2013) 

Κωδικοί κλάδων 
οικονομικής 

δραστηριότητας Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 
Σύνολο 

επιχειρήσεων Κρήτη 

% 
συμμε- 
τοχής 

Σύνολο 251.413 15.094 6 

45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών 24.525 1.514 

6,17 

451 Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων 3.463 201 
5,80 

452 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 14.255 956 
6,71 

453 Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 4.247 195 4,59 

454 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών, των μερών 
και εξαρτημάτων τους 2.560 163 

6,37 

46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και  μοτοσυκλετών 66.782 3.483 

5,22 

461 Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 11.152 554 
4,97 

462 
Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών & 
ζώντων ζώων 3.110 226 

7,27 

463 Χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 12.920 967 
7,48 

464 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης 14.283 554 
3,88 

465 
Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων 1.138 47 

4,13 

466 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, εξοπλισμού και 
προμηθειών 6.850 315 

4,60 

467 Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 14.622 774 
5,29 

469 Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 2.707 46 
1,70 

47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και  μοτοσυκλετών 160.105 10.097 

6,31 

471 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 22.580 1.917 
8,49 

472 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε 
ειδικευμένα καταστήματα 25.026 1.267 

5,06 

473 
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα 
καταστήματα 6.501 515 

7,92 

474 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών     συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 2.208 134 

6,07 

475 
Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 29.540 1.745 

5,91 

476 
Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών 
ψυχαγωγίας σε ειδικευμένα καταστήματα 8.000 449 

5,61 

477 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 48.917 3.639 
7,44 

478 Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 10.295 104 
1,01 

479 
Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών 7.038 328 

4,66 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 
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1.4 Δημογραφικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου 

Κατά την τελευταία απογραφή (2011) η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αριθμεί 

συνολικά 75.381 κατοίκους συγκεντρώνοντας το 12,1%, του συνολικού πληθυσμού 

της Κρήτης και το 0,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στον παρακάτω 

πίνακα αποτυπώνεται η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου κατά την απογραφή του 2011 σε τέσσερις μεγάλες ηλικιακές 

ομάδες: 

 

Πίνακας 11: Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού Π.Ε. Λασιθίου (2011) 

Σύνολο 0-29 30-49 50-69 70+ 

75.381 23.591 21.483 17.146 13.161 

100% 31,3% 28,5% 22,7% 17,5% 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η 

κατανομή του πληθυσμού λαμβάνει χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται στον 

πίνακα 12. Πολυπληθέστερη ομάδα είναι οι απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης που 

αποτελούν και το 26,39% του συνολικού πληθυσμού της Π.Ε. 
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Πίνακας 12: Μόνιμος Πληθυσμός Π.Ε. Λασιθίου κατ’ επίπεδο εκπαίδευσης 

Τύπος Εκπαίδευσης Σύνολο 

Χώρας 

Π.Ε.  

Λασιθίου 

% του συνολικού 

πληθυσμού της 

Π.Ε. Λασιθίου 

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού 
τίτλου /Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου - 

Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων 
επαγγελματικών  και ισότιμων σχολών 

 

1.809.087 

 

9.808 

 
13,01 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολλέγια κλπ.) 

502.079 2.772 3,68 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, 

Εκκλησιαστικού, Επαγγελματικού κλπ. 

2.532.396 15.714 20,85 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και 

πτυχιούχοι Επαγγελματικών Σχολών 

1.428.490 11.293 14,98 

Απόφοιτοι Δημοτικού 2.524.345 21.745 28,85 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση / 

Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / 

Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

 

1.343.534 

 

9.375 

 
12,44 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα 

μετά την 1/1/2005) 

676.355 4.674 6,2 

ΣΥΝΟΛΟ 10.816.286 75.381 100,00 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Το ΑΕΠ της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ακολουθεί πορεία παρόμοια με το 

εθνικό ΑΕΠ. Από το 2000 έως και το 2009 παρατηρήθηκε μία εντυπωσιακή αύξηση 

της τάξεως του 68,24%, ενώ κατά την ίδια περίοδο το εθνικό ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 

68,16%. Αντίθετα το 2009 ξεκινά η καθοδική πορεία για το ΑΕΠ της Περιφερειακής 

Ενότητας Λασιθίου, το οποίο και σημειώνει σωρευτική μείωση -23,3% (περίοδος 

2009-2014) ενώ σε εθνικό επίπεδο η αντίστοιχη απομείωση είναι -25,08%. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Πίνακα 13, για το 2014, το ΑΕΠ της Π.Ε. Λασιθίου σταθεροποιείται 

σε σχέση με την τριετία 2010-2012 όπου παρουσίαζε μείωση. 
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Πίνακας 13: Εξέλιξη Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου περιόδου 2000-2014 (σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Έτος Ελλάδα % μεταβολή σε 
εθνικό επίπεδο 

Π.Ε. Λασιθίου % μεταβολή 
Π.Ε. Λασιθίου 

2000 141.247 - 844 - 

2001 152.194 7,75 930 10,19 

2002 163.461 7,40 967 3,98 

2003 178.905 9,45 1.050 8,58 

2004 193.716 8,28 1.145 9,05 

2005 199.242 2,85 1.225 6,99 

2006 217.862 9,35 1.307 6,69 

2007 232.695 6,81 1.376 5,28 

2008 241.990 3,99 1.419 3,13 

2009 237.534 -1,84 1.420 0,07 

2010 226.031 -4,84 1.299 -8,52 

2011* 207.029 -8,41 1.145 -11,86 

2012* 191.204 -7,64 1.093 -4,54 

2013* 180.654 -5,52 1.093 0,00 

2014* 177.941 -1,50 1.089 -0,37 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

*προσωρινά στοιχεία 

 

Ανάλογη του ΑΕΠ της Π.Ε. ήταν και η εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. 

Από το 2000 έως το 2009 παρατηρείται σωρευτική αύξηση της τάξεως του 68,44% 

ενώ από το 2009 έως το 2014 η αντίστοιχη μείωση κινείται στο 24,25%. Στον 

παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη της ΑΠΑ της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο και καταγράφεται η ετήσια μεταβολή 

κατά την περίοδο 2000-2014. Η σημαντικότερη αύξηση παρατηρήθηκε το 2004 

(9,66%) ενώ η σημαντικότερη μείωση το 2010 (-12,29%). 
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Πίνακας 14: Εξέλιξη Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου στην περίοδο 2000-2014 (σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Έτος Ελλάδα % μεταβολή σε 
εθνικό επίπεδο 

Π.Ε. Λασιθίου % μεταβολή 
Π.Ε. 

Λασιθίου 

2000 126.181 - 754 - 

2001 135.470 7,36 828 9,81 

2002 145.797 7,62 863 4,23 

2003 160.513 10,09 942 9,15 

2004 174.773 8,88 1.033 9,66 

2005 178.821 2,32 1.100 6,49 

2006 193.047 7,96 1.159 5,36 

2007 205.267 6,33 1.214 4,75 

2008 213.819 4,17 1.254 3,29 

2009 212.391 -0,67 1.270 1,28 

2010 199.644 -6,00 1.147 -9,69 

2011* 181.909 -8,88 1.006 -12,29 

2012* 168.979 -7,11 966 -3,98 

2013* 160.237 -5,17 969 0,31 

2014* 157.187 -1,90 962 -0,72 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Από το 2009, οπότε και το κατά Κεφαλήν ΑΕΠ κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση 

του, το προϊόν υποχωρεί αδιαλείπτως, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Π.Ε. Λασιθίου. 

Η σωρευτική συρρίκνωση του κατά Κεφαλήν ΑΕΠ στο Λασίθι, την περίοδο 2009-

2014 διαμορφώθηκε σε -24,25%, επίδοση οριακά καλύτερη από την αντίστοιχη του 

συνόλου της χώρας (-25,99%). Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κατά Κεφαλήν  ΑΕΠ στην 

Π.Ε. Λασιθίου παρουσιάζεται ως  ακολούθως: 
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Πίνακας 15: Εξέλιξη κατά Κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου περιόδου 2000-2014 (σε εκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές) 

Έτος Ελλάδα % μεταβολή σε 
εθνικό επίπεδο 

Π.Ε. Λασιθίου % μεταβολή Π.Ε. 
Λασιθίου 

2000 13.071 - 11.650 - 

2001 14.011 7,19 12.616 8,29 

2002 14.994 7,02 12.905 2,29 

2003 16.371 9,18 14.013 8,59 

2004 17.683 8,01 15.273 8,99 

2005 18.134 2,55 16.343 7,01 

2006 19.769 9,02 17.413 6,55 

2007 21.061 6,54 18.287 5,02 

2008 21.845 3,72 18.807 2,84 

2009 21.386 -2,10 18.773 -0,18 

2010 20.324 -4,97 17.139 -8,70 

2011* 18.643 -8,27 15.113 -11,82 

2012* 17.311 -7,14 14.467 -4,27 

2013* 16.475 -4,83 14.513 0,32 

2014* 16.336 -0,84 14.506 -0,05 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Κατά το έτος 2004 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του κατά 

Κεφαλήν ΑΕΠ στο Λασίθι (8,99%) ενώ το έτος 2011 υπέστη τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

συρρίκνωση (-11,82%). 

 

1.5 Δημογραφικά στοιχεία Δήμου Ιεράπετρας 

Ο Δήμος Ιεράπετρας έχει μόνιμο πληθυσμό 27.602 κατοίκους συγκεντρώνοντας 

σχεδόν το 36,44% του μόνιμου πληθυσμού του συνόλου της Περιφερειακής 

Ενότητας. Η Ιεράπετρα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και οι 

μεγαλύτεροι οικισμοί της είναι η Γρα Λυγιά, η Νέα Ανατολή και ο Κουτσουράς.  

Σύμφωνα με τις τελευταίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις του Ν. 4852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης), ο Δήμος Ιεράπετρας προέκυψε από την συνένωση των 

προϋπαρχόντων Καποδιστριακών Δήμων Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού, η δε έκταση 

του νέου Δήμου είναι 551,04 τ.χλμ. 
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Ο πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κατανέμεται σε τέσσερις 

Δήμους: το Δήμο Ιεράπετρας, το Δήμο Αγίου Νικολάου, το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου 

και το Δήμο Σητείας.  Μεγαλύτερος σε πληθυσμό είναι ο Δήμος Ιεράπετρας (27.602 

κάτοικοι) και ακολουθεί ο Δήμος Αγίου Νικολάου με 27.074 κατοίκους.  

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο πληθυσμός του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις 

δύο τελευταίες απογραφές: 

 

Πίνακας 16: Μεταβολή Μόνιμου πληθυσμού 2001-2011, (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2001,2011) 

Χωρική Μονάδα 
2001 2011 % μεταβολή 

Δήμος Ιεράπετρας 27.744 27.602 -0,51 

Π.Ε. Λασιθίου 75.736 75.381 -0,47 

Περιφέρεια Κρήτης 594.368 623.065 4,83 

Σύνολο Χώρας 10.934.097 10.816.286 -1,08 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Σχετικά με τις δημογραφικές μεταβολές, παρατηρείται πως ο Δήμος Ιεράπετρας, 

ακολουθεί την περιφερειακή ποσοστιαία μεταβολή, αλλά διαφοροποιείται σε σχέση 

με την ποσοστιαία μεταβολή σε επίπεδο Κρήτης.  

Ο Δήμος Ιεράπετρας αποτελείται από δύο δημοτικές ενότητες και περιλαμβάνει 

συνολικά 24 τοπικές κοινότητες. Αναλυτικά η διάρθρωση του Δήμου αποτυπώνεται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 17: Δημοτικές, Τοπικές, Κοινότητες, Οικισμοί Δ.Κ. Ιεράπετρας 

Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες Οικισμοί 

Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας Αγιασμένος, Άγιος Γεώργιος, Βαϊνιά, Γρα Λυγιά, Ιερά Μονή 

Φανερωμένης, Ιεράπετρα, Κάμπος, Κεντρί, Κεφάλα, Ποτάμοι, 

Σταυρός, Χρυσή (νησίδα)  

 Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου  Αγία Φωτιά, Άγιος Ιωάννης, Κουτσουνάρι, Ξηροκαμάρα, Φέρμα 

Τοπική Κοινότητα Ανατολής  Αμμουδάρες, Ανατολή, Καλόγεροι, Νέα Ανατολή 

Τοπική Κοινότητα Γδοχίων  Βάτος, Γδόχια 

Τοπική Κοινότητα Καβουσίου  Δρακαλεύρι, Καβούσι, Μέλισσες, Παναγία, Τσαμάντης 

Τοπική Κοινότητα Καλαμαύκας  Καλαμαύκα, Καμάρα, Ψαθί 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωρίου  Θρυπτή, Κάτω Χωριό, Ψαρή 

Τοπική Κοινότητα Μακρυλιάς Μακρυλιά 

Τοπική Κοινότητα Μαλών  Ιερά Μονή Παναγίας Εξακουστής, Μάλες 

Τοπική Κοινότητα Μεσελέρων Μεσελέροι 

Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου  Μεταξοχώρι 

Τοπική Κοινότητα Μουρνιών  Άνω Σύμη, Μουρνιές 

Τοπική Κοινότητα Μύθων  Καρύδι, Μινός, Μύθοι, Ορνιάς, Συκιά 

Τοπική Κοινότητα Μύρτου  Γαβρίλης, Καλλιθέα, Κοπάνες, Μύρτος, Νέος Μύρτος 

Τοπική Κοινότητα Παχείας Άμμου  Βασιλική, Μοναστηράκι, Ξηρόκαμπος, Παχεία Άμμος 

Τοπική Κοινότητα Ρίζης  Καημένος, Ρίζα, Σφακούρα 

Τοπική Κοινότητα Χριστού  Λακούδια, Μαθοκοτσανά, Σελάκανο, Χριστός 

Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού  

Τοπική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου  Άγιος Στέφανος, Μακρυγιαλός 

Τοπική Κοινότητα Λιθινών Αζάλι, Λαγκάδα, Λιθίνες  

Τοπική Κοινότητα Ορεινού  Άγιος Παντελεήμων, Ανδριανός, Καλυβίτης, Ορεινό 

Τοπική Κοινότητα Περιβολακίων  Επάνω Περιβολάκια, Καλό Νερό, Μονή Καψά, Πεζούλας, 
Περιβολάκια 

Τοπική Κοινότητα Πεύκων  Ανάληψη, Άσπρος Ποταμός, Πεύκοι, Πιλαλήματα 

Τοπική Κοινότητα Σταυροχωρίου  Κουτσουράς Λάπιθος, Σταυροχώρ, Τσικκαλαριά 

Τοπική Κοινότητα Σχινοκαψάλων  Αχλιά, Γαλήνη, Μαύρος Κόλυμπος, Σχινοκάψαλα 

Τοπική Κοινότητα Χρυσοπηγής  Μπέμπονας, Χρυσοπηγή 

 

Στον πίνακα 18 αποτυπώνεται ο μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο (και ανά Δήμο) στους 

τέσσερις που συνολικά απαρτίζουν την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σχετικά με 

την κατανομή του μόνιμου πληθυσμού ανά φύλο, με βάση τα  τελευταία διαθέσιμα 
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απογραφικά δεδομένα του 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

υπερτερούν αριθμητικά οι γυναίκες (38,032) έναντι των ανδρών (37.439). Επίσης και 

στο Δήμο Ιεράπετρας οι γυναίκες (13.812) υπερτερούν (οριακά) των ανδρών (13.790). 

 

Πίνακας 18: Μόνιμος πληθυσμός ανά φύλο και ανά δήμο  στην Περιφερειακή ενότητα 

Λασιθίου (Απογραφή Πληθυσμού 2011) 

Χωρική Ενότητα ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 75.381 37.349 38.032 

(%) 100,00 49,55 50,45 

Δήμος Αγίου Νικολάου 27.074 13.372 13.702 

(%) 100,00 49,39 50,61 

Δήμος Ιεράπετρας 27.602 13.790 13.812 

(%) 100,00 49,96 50,04 

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου 2.387 1.184 1.203 

(%) 100,00 49,60 50,40 

Δήμος Σητείας 18.318 9.003 9.315 

(%) 100,00 49,15 50,85 

Περιφέρεια Κρήτης 623.065 308.665 314.400 

(%) 100,00 49,54 50,46 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

  

Οι απόφοιτοι δημοτικής εκπαίδευσης είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία 

αποτελώντας το 30,14% του μόνιμου πληθυσμού ενώ οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ακολουθούν ως η δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία (19,15%). Τα 

στατιστικά αυτά παρουσιάζουν κανονικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα 

περιφερειακά και εθνικά. Παρακάτω αποτυπώνεται η κατανομή του Πληθυσμού του 

Δήμου Ιεράπετρας κατ’ επίπεδο εκπαίδευσης: 
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Πίνακας 19: Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Ιεράπετρας  κατά επίπεδο εκπαίδευσης (2011) 

Κατηγορία εκπαίδευσης Πληθυσμός % του συνολικού 
πληθυσμού 

Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου / 
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου - Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ, 

ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών  και ισότιμων 
σχολών 

3.222 11,67 

Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) 

942 3,41 

Απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, 
Επαγγελματικού κλπ.) 

5.285 19,15 

Απόφοιτοι τριτάξιου Γυμνασίου και πτυχιούχοι 
Επαγγελματικών Σχολών 

4.493 16,28 

Απόφοιτοι Δημοτικού 8.318 30,14 
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και 
ανάγνωση / Ολοκλήρωσαν την προσχολική αγωγή / Δε 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

3.555 12,88 

Μη κατατασσόμενοι (άτομα γεννηθέντα μετά την 
1/1/2005) 

1.787 
 

6,47 

Σύνολο 27.602 100 
Πηγή: Απογραφή πληθυσμού και κατοικιών 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

1.6 Οικονομικά στοιχεία Δήμου Ιεράπετρας 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου Ιεράπετρας αριθμεί 13.030 άτομα και 

αποτελεί το 47,2% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού. Ως προς την κατανομή του 

ενεργού πληθυσμού, ανά τομέα απασχόλησης, παρατηρείται ότι το 49,12% των 

απασχολουμένων δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τριτογενή τομέα 

(υπηρεσίες) ενώ στο γεωργικό τομέα απασχολούνται συνολικά 4.731 άτομα που 

αποτελούν το 41,34% του συνόλου των απασχολούμενων στο Δήμο Ιεράπετρας. Στο 

δευτερογενή τομέα απασχολούνται 1.092 άτομα, ήτοι 9,54% του πληθυσμού. Σε 

επίπεδο Περιφέρειας το 14,73% των απασχολούμενων σχετίζεται με τον πρωτογενή 

τομέα, το 14,5% στον δευτερογενή και το 70,76% στον τριτογενή τομέα.  
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Πίνακας 20: Κατανομή απασχολούμενων ανά τομέα στον Δήμο Ιεράπετρας (2011) 

Περιγραφή Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

Σύνολο 
οικονομικών 

ενεργών 

Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 
Σύνολο 

απασχ/μενων 
Πρωτογενής 

Τομέας 
Δευτερογενής 

Τομέας 
Τριτογενής 

Τομέας 

Σύνολο 
Χωράς 10.816.286 4.586.636 3.727.633 372.209 654.377 2.701.047 859.003 6.229.650 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

623.065 269.873 225.718 33.258 32.740 159.720 44.155 353.192 

Π.Ε. 
Λασιθίου 

75.381 33.005 28.593 7.015 3.355 18.223 4.412 42.376 

Δήμος 
Ιεράπετρας 

27.602 13.030 11.444 4.731 1.092 5.621 1.586 14.572 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

Σχετικά με την κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου Ιεράπετρας 

ανά επίπεδο εκπαίδευσης, η πολυπληθέστερη κατηγορία είναι οι απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (33,08%) ενώ το ποσοστό του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχεται 

στο 18,55%. Για τις ίδιες κατηγορίες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Κρήτης τα 

ποσοστά είναι 36,79% και 22,19% αντίστοιχα. 

Πίνακας 21: Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Δήμου  Ιεράπετρας κατ’ επίπεδο 
εκπαίδευσης 
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Δήμος 
Ιεράπετρας 

27.602 13.030 2.417 4.310 2.639 3.664 

Π. Ενότητα 
Λασιθίου 

75.381 33.005 7.323 12.144 6.116 7.422 

Περιφέρεια 
Κρήτης 

623.065 269.873 69.921 99.837 45.247 54.868 

Σύνολο Χώρας 10.816.286 4.586.636 1.368.667 1.822.704 673.547 721.718 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 
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Το ποσοστό των οικονομικά ενεργών που απασχολούνται κυμαίνεται στο 87,83% και 

των ανέργων στο 12,17%. Σε απόλυτους αριθμούς οι οικονομικά μη ενεργοί είναι 

14.572. Στον πίνακα 22 αποτυπώνεται η διάρθρωση του οικονομικά ενεργού και 

οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού κατά κατάσταση ασχολίας του Δήμου Ιεράπετρας 

βάσει της απογραφής του 2011. 

Πίνακας 22: Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Ιεράπετρας κατά κατάσταση ασχολίας (2011) 

Οικονομικά ενεργοί 

Σύνολο Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 

Σύνολο 
Πρώην 

απασχολούμενοι "Νέοι" 

13.030 11.444 1.586 988 598 

Οικονομικά μη ενεργοί 

Σύνολο 
Μαθητές- 

σπουδαστές Συνταξιούχοι Λοιποί 

14.572 4.181 6.522 3.869 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Επεξεργασία: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης, ο νομός Χανίων συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό 

ανεργίας (24,6%) ενώ ο νομός Ρεθύμνου το χαμηλότερο (21,6%). Αξιοσημείωτο είναι 

ότι το ποσοστό ανεργίας για τον Νομό ενδιαφέροντος, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν ανακοινώνει 

εκτιμήσεις λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος.    

      

Πίνακας 23: Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Ανεργίας Ανά Νομό Της Περιφέρειας Κρήτης 

Χωρική Ενότητα Αναφοράς Μέσο Ετήσιο Ποσοστό Ανεργίας (%) 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 22,0 

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου όχι εκτίμηση 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 21,6 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 24,6 

Σύνολο Χώρας 23,5 
Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού-2016, Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ-Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 
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1.7 Επιχειρηματική δραστηριότητα Δήμου Ιεράπετρας 

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

2010, ο Δήμος Ιεράπετρας φιλοξενεί 2345 επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον Δήμο με τη 

δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο της επιχειρηματικότητας της 

Περιφερειακής Ενότητα Λασιθίου, καθώς συμμετέχει κατά 35,57% σε αυτήν.  

Ειδικότερα, ο κλάδος του εμπορίου στο Δήμο Ιεράπετρας, αριθμούσε το 2010 728 

επιχειρήσεις, έχοντας σημαντική συμμετοχή (31,04%) στη συνολική 

επιχειρηματικότητα της περιοχής. Αναλυτικότερα, η κατανομή των επιχειρήσεων του 

Δήμου Ιεράπετρας, ανά μονοψήφιο κλάδο δραστηριότητας, παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 24: Κατανομή Επιχειρηματικότητας Ανά Μονοψήφιο Κλάδο Δραστηριότητας στο 

Δήμο Ιεράπετρας (2010) 

ΣΤΑΚΟΔ08 

Περιγραφή Κλάδου Οικονομικής 

Δραστηριότητας 

Αριθμός 

Επιχειρήσεων 

% επί του συνόλου 

Α Γεωργία, Δασοκομία & Αλιεία 158 6,74% 

Γ Μεταποίηση 147 6,27% 

Δ 

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, 

Φυσικού Αεριού, Ατμού και 

Κλιματισμού 49 2,09% 

Ε 

Παροχή Νερού, Επεξεργασία 

Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων 

Και Δραστηριότητες Εξυγίανσης 3 0,13% 

Ζ 

Χονδρικό Και Λιανικό Εμπόριο, 

Επισκευή Μηχανοκίνητων 

Οχημάτων και Μοτοσυκλετών 728 31,04% 

Η Μεταφορά και Αποθήκευση 96 4,09% 

Θ 

Δραστηριότητες Υπηρεσιών 

Παροχής Καταλύματος και 

Υπηρεσιών Εστίασης 401 17,10% 

Ι Ενημέρωση και Επικοινωνία 21 0,90% 

Κ 

Χρηματοπιστωτικές και 

Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 4 0,17% 

Λ Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 22 0,94% 

Μ 

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και 

Τεχνικές Δραστηριότητες 220 9,38% 
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Ν 

Διοικητικές & Υποστηρικτικές 

Δραστηριότητες   43 1,83% 

Ξ 

Δημόσια Διοίκηση & Άμυνα 

Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση   1 0,04% 

Ο Εκπαίδευση   18 0,77% 

Π 

Δραστηριότητες Σχετικές με την 

Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική 

Μέριμνα 8 0,34% 

Ρ Τέχνες, Διασκέδαση & Ψυχαγωγία   31 1,32% 

Σ 

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής 

Υπηρεσιών   78 3,33% 

ΣΤ Κατασκευές   308 13,13% 

Ω Άγνωστη Δραστηριότητα 9 0,38% 

Σύνολο Οικονομικής Δραστηριότητας του Δήμου 

Ιεράπετρας 2345 100,00% 

Σύνολο Οικονομικής Δραστηριότητας 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 6593 

Αναλογία Δήμου στην Περιφερειακή Ενότητα 35,57% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων 2010, Επεξεργασία Στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ. 

 

Ο νομός Ηρακλείου διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. Συγκεκριμένα, 27.046 επιχειρήσεις βρίσκονται 

στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ενώ μόλις 6.593 στο Λασίθι. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του πλήθους των επιχειρήσεων ανά Περιφερειακή 

Ενότητα στην Κρήτη. 

 

Πίνακας 25: Αριθμός Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης ανά Νομό 

Περιφέρεια Νομός Αριθμός Επιχειρήσεων 

Κρήτης 

Ηρακλείου 27.046 

Λασιθίου 6.593 

Ρεθύμνου 8.201 

Χανίων 14.786 

Σύνολο Περιφέρειας 56.626 

Συμμετοχή Λασιθίου στο Σύνολο Της Περιφέρειας 11,64% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων 2010, Επεξεργασία Στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 
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Η συμμετοχή των Δήμων στο πλήθος των επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου αποτυπώνεται εναργώς στον πίνακα 26. 

 

Πίνακας 26: Αριθμός Επιχειρήσεων στη Π.Ε. Λασιθίου ανά Δήμο 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος Αριθμός Επιχειρήσεων 

Λασιθίου 

Αγίου Νικολάου 2.879 

Ιεράπετρας 2.345 

Οροπεδίου Λασιθίου 131 

Σητείας 1.238 

Σύνολο Π.Ε  Λασιθίου 6593 

Συμμετοχή Ιεράπετρας στο σύνολο της Π.Ε. Λασιθίου 35,57% 
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων 2010, Επεξεργασία Στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

26 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2Ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ IΕΡΑΠΕΤΡΑ 

2.1 Εισαγωγή 

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

2010, ο Δήμος Ιεράπετρας φιλοξενεί 2.345 επιχειρήσεις. Η κατανομή των 

επιχειρήσεων του δήμου στους τρείς βασικούς τομείς της παρουσιάζεται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 
Πίνακας 27: Αριθμός επιχειρήσεων και μερίδιο (%) στο Δήμο κατά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας, 2010 
 
 
Δήμος Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Σύνολο 

 
Ιεράπετρας 

158 507 1680 2345 

6,74% 21,62% 71,64 100,0% 

Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία στοιχείων ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ 

 

Ειδικότερα, ο εμπορικός κλάδος στον Δήμο Ιεράπετρας το 2010 (σύμφωνα με τα 

τελευταία διαθέσιμα δεδομένα) αριθμούσε 728 επιχειρήσεις. Από τα δεδομένα του 

πίνακα εξάγεται το εύρημα ότι η σύνθεση της εμπορικής επιχειρηματικότητας στο 

Δήμο χαρακτηρίζεται από την σημαντικά υψηλή παρουσία του λιανικού εμπορίου. 

Ωστόσο, η έλλειψη επίκαιρων στατιστικών δεδομένων δεν επιτρέπει την αξιόπιστη 

και ακριβή αποτύπωση της διάρθρωσης της επιχειρηματικότητας στην τοπική 

αγορά, δεδομένης της έντασης της ύφεσης στη χώρα που έχει προκαλέσει 

δραματικές αλλαγές στο πλήθος και τη σύνθεση των επιχειρήσεων όλων των 

επιμέρους κλάδων της οικονομίας.  

2.2 Το ΑΚΕ (Ανοιχτό κέντρο εμπορίου/Opel Mall) ως πρακτική ενίσχυσης της 

τοπικής αγοράς 

Οι έντονες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πολλαπλάσιες για τα μικρά 

εμπορικά καταστήματα των τοπικών αγορών καθώς ταυτόχρονα με την εξέλιξη της 

οικονομικής ύφεσης, το εμπόριο αντιμετωπίζει εσωτερικές αναδιαρθρώσεις που 
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μεταβάλλουν την φυσιογνωμία και την δυναμική του. Ειδικότερα η ανάπτυξη και 

εξάπλωση τα τελευταία χρόνια των Μεγάλων Εμπορικών Κέντρων εντός και εκτός 

αστικών κέντρων αναπόφευκτα πλήττει την λειτουργία των παραδοσιακών 

εμπορικών συνοικιακών αγορών.  

Δεδομένης της παραπάνω προβληματικής, ικανοποιητική πρακτική για τη θωράκιση 

και περαιτέρω επέκταση των τοπικών αγορών είναι η δημιουργία δικτύων 

επιχειρήσεων και η θεσμοθέτηση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου/Open Malls (ΑΚΕ).  

Η  δράση των «ΑΚΕ» (Open Malls) αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργιών που 

προκύπτουν από την συνεργασία μικρών επιχειρήσεων εντός των παραδοσιακών 

εμπορικών κέντρων των αστικών κέντρων. Μέσω ποικίλων δράσεων και διαδικασιών 

οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να προσφέρουν κίνητρα στους καταναλωτές 

παρόμοια με εκείνα που προσφέρουν τα σύγχρονα εμπορικά κέντρα. Αναλυτικότερα, 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων θεσμοθέτησης «ΑΚΕ» προβλέπονται1 μελέτες 

χωροθέτησης και χαρτογράφησης των ανοικτών εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό 

με τη δημιουργία σχετικών υποδομών, οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ (ενιαία 

κάρτα αγορών καταναλωτή με πόντους αγορών ή και εκπτώσεις), οργανωμένη και 

συστηματική προώθηση / προβολή / επικοινωνία των επιχειρήσεων της εμπορικής 

περιοχής που συμμετέχουν στη δράση και δραστηριότητες που συνδυάζουν το 

αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία (π.χ. street events, social events). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο θα παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν 

υφιστάμενους πελάτες, να διευρύνουν την πελατειακή βάση τους, να επεκτείνουν τη 

εμπορική δράση τους, να ενισχύσουν την ρευστότητα τους και να δημιουργήσουν 

πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.  

Το πρόγραμμα των ΑΚΕ είναι συναφές με τα Business Improvement Districts (BID), τα 

οποία αποτελούν επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές σε πληθώρα κρατών σε 

όλο τον κόσμο όπως π.χ., στις ΗΠΑ, στο Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 

                                                           
1 Βλ. περισσότερα «ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας», 
http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2525  
 

http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2525
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Γερμανία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νότια Αφρική, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στη 

Σερβία, κ.α. 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας αναγνωρίζοντας τις παραπάνω τάσεις και 

διαπιστώνοντας τη διαρκή επιδείνωση της εικόνας της τοπικής αγοράς, γεγονός που 

τεκμηριώνεται και από την ανάλυση που ακολουθεί, αποφάσισε να κινηθεί προς την 

κατεύθυνση θεσμοθέτησης ΑΚΕ στην περιοχή της Ιεράπετρας. 

Βασικοί παράγοντες για τη θεσμοθέτηση ενός ΑΚΕ είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη 

τεκμηρίωση της περιοχής στην οποία θα χωροθετηθεί το ΑΚΕ και η κατά το δυνατόν 

πιστότερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο στην περιοχή του ΑΚΕ όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Εμπορικός Σύλλογος 

Ιεράπετρας απευθύνθηκε στο ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή 

και τεχνογνωσία για την καταγραφή και τεκμηρίωση επιχειρηματικών 

συγκεντρώσεων.  

 

2.3 Έρευνα απογραφής επιχειρηματικότητας 

Σε πρώτη φάση, μέσα από τη χρήση της ΓΕΩΒΑΣΗΣ2, αναδείχθηκαν περιοχές έντονων 

εμπορικών συγκεντρώσεων στο Δήμο Ιεράπετρας. Οι έντονες εμπορικές 

συγκεντρώσεις αποτελούν ισχυρό εκτιμητή για την κεντρικότητα κάποιας περιοχής 

δεδομένου ότι από τη φύση τους οι εμπορικές δραστηριότητες έχουν την τάση 

χωροθέτησης σε κεντρικές και πολυσύχναστες περιοχές. Επιπλέον η έντονη εμπορική 

δραστηριότητα δημιουργεί αυτοδύναμα αναπτυξιακές συνθήκες για μία περιοχή 

δεδομένου ότι οι εμπορικές δραστηριότητες συνιστούν πόλο έλξης καταναλωτών και 

κατ’ επέκταση αποτελεί πόλο έλξης άλλων δραστηριοτήτων.  

Στη συνεχεία ακολούθησε διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού 

Συλλόγου Ιεράπετρας και ζητήθηκε από τα μέλη και το προεδρείο να αποτυπώσουν 

                                                           
2 Ενιαία βάση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΙΝ.ΕΜ.Υ., με δυνατότητα 

ταυτόχρονης άντλησης στοιχείων και χαρτογράφησης της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε μία 
περιοχή.  
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χαρτογραφικά, πως αντιλαμβάνονται, την εικόνα του εμπορικού κέντρου της 

Ιεράπετρας. Η αποτύπωση αυτή της εικόνας συνέπλευσε σε γενικές γραμμές με τα 

αποτελέσματα που απέδωσε η ΓΕΩΒΑΣΗ. Επιπροσθέτως, στη διαβούλευση 

αποφασίστηκε η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των στοιχείων της ΓΕΩΒΑΣΗΣ 

με επιπλέον στοιχεία τα οποία θα προκύπταν από την επιτόπια παρατήρηση και 

καταγραφή στις εμπορικές/κεντρικές περιοχές της πόλης της Ιεράπετρας. 

 

 2.4 Γενικά στοιχεία περιοχής καταγραφής 

Οι περιοχές στις οποίες έγινε επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή αποτελούν το 

εμβαδό του πολυγώνου που ορίζεται (από δυτικά προς ανατολικά) από τις οδούς Ν. 

Βασαρμίδη, Κύπρου, Κ. Καραμανλή, Ιατρού Παπαγεωργίου η οποία εφεξής θα 

αναφέρεται ως Πολυγωνική Περιοχή.  

Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταγραφή φαίνονται στο χάρτη που 

ακολουθεί (Χάρτης 1). 
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Χάρτης 1: Οι περιοχές επιτόπιας καταγραφής 

 

Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους καταγραφείς οι οποίοι 

εκπαιδεύτηκαν για αυτό από στελέχη του ΙΝ.ΕΜ.Υ.. Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε 

με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων απογραφικών καρτελών που είχαν ως χωρικό 

επίπεδο αναφοράς το Οικοδομικό Τετράγωνο. Ο καταγραφέας απέγραφε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα (εκτός της κατοικίας και της διεύθυνση της 

δραστηριότητας αυτής) ανά οικοδομικό τετράγωνο. Επίσης, κατεγράφη το είδος, η 

επωνυμία και η κατάσταση κάθε δραστηριότητας (ανοιχτή/κλειστή). Συνολικά 

προγραμματίστηκε η διεξαγωγή καταγραφής σε 230 Οικοδομικά Τετράγωνα εκ των 

οποίων σε 115 παρουσιάστηκε επιχειρηματική δραστηριότητα, αριθμός που 
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αντιστοιχεί στο 50% του συνόλου των Οικοδομικών Τετραγώνων του Δήμου 

Ιεράπετρας. Σε 115 από τα Οικοδομικά Τετράγωνα δεν εντοπίστηκε επιχειρηματική 

δραστηριότητα είτε γιατί το Οικοδομικό Τετράγωνο αποτελούνταν εξ’ ολοκλήρου 

από κατοικίες (105) είτε από κάποια άλλη κοινωφελή δραστηριότητα (Σχολεία, 

Εκκλησίες, Πάρκα, Πλατείες κλπ.). Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η 

κατάσταση των Οικοδομικών Τετραγώνων που απογράφηκαν3. 

 

Πίνακας 28: Πλήθος και ποσοστό οικοδομικών τετραγώνων που απογράφηκαν 

 Σύνολο ΟΤ Κοινόχρηστ

οι Χώροι 

Καθαρά ΟΤ ΟΤ με έστω 

και μία 

επιχείρηση 

ΟΤ μόνο με 

κλειστές 

ΟΤ μόνο με 

ανοιχτές 

ΟΤ χωρίς 

επιχειρήσεις 

ΟΤ 230 10 220 115 7 73 105 

Ποσοστό 

επί του 

συνόλου 

100 4,3 95,7 50 3 31,7 45,7 

2.5 Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων 

Τα δεδομένα των επιτόπιων καταγραφών αποδελτιώθηκαν με τη χρήση ειδικής 

ηλεκτρονικής φόρμας και πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένα η αντιστοίχιση της 

δραστηριότητας που καταγράφηκε στο πεδίο σε κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2010). Εν συνεχεία, ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος του 

ΣΤΑΚΟΔ που αποδόθηκε σε κάθε επιχείρηση με τη δραστηριότητα που απεγράφη στο 

πεδίο ώστε να αποφευχθούν τυχόν συστηματικά λάθη.  

Ακολούθησαν λογικοί έλεγχοι κατά τους οποίους διερευνήθηκε εάν τα τμήματα των 

οδών που κατεγράφησαν και καταχωρήθηκαν, οριοθετούν το συγκεκριμένο 

οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο αναφέρονται. Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκε σε 

                                                           
3 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των καταγραφών κατά μήκος σημαντικών αξόνων, μπορεί να υπάρχει 

δραστηριότητα σε οποιαδήποτε άλλη οδό του οικοδομικού τετραγώνου αλλά όχι σε αυτή που καταγράφηκε 
αξονικά. Έτσι αν ένα τετράγωνο έχει 20 επιχειρήσεις αλλά καμία με μέτωπο στην οδό καταγραφής η τιμή που 
λαμβάνει είναι μηδενική. Αντίστοιχα, αν μια επιχείρηση είναι σε γωνία μεταξύ οδού που απογράφεται και οδού 
που δεν απογράφεται τότε αν η κύρια είσοδος είναι στη οδό καταγραφής τότε η εν λόγω επιχείρηση 
καταγράφεται ειδάλλως όχι. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το σημαντικό ποσοστό οικοδομικών τετραγώνων χωρίς 
καμία δραστηριότητα σε οδικούς άξονες που a priori είχαν θεωρηθεί σημαντικοί.  
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περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ένας πίνακας όπου ο 

κωδικός του κάθε οικοδομικού τετραγώνου αντιστοιχήθηκε με τις οδούς που το 

περιβάλλουν. Ο πίνακας συγκρίθηκε για πιθανές αποκλίσεις με τον αντίστοιχο πίνακα 

που προέκυψε από τα δεδομένα που καταγράφηκαν στο πεδίο. Κατά συνέπεια 

διασφαλίστηκε η ορθότητα των καταγραφών στο πεδίο, δηλαδή ότι ο καταγραφέας 

κατέγραφε το σωστό οικοδομικό τετράγωνο καθώς ένα τετράγωνο ορίζεται 

μονοσήμαντα από τις οδούς που το περιβάλλουν. Σε αυτό τον έλεγχο διαπιστώθηκαν 

2 τύπων σφάλματα. 

 Σφάλμα Τύπου Ι: Οι οδοί που καταγράφηκαν να αντιστοιχούν σε διαφορετικό 

οικοδομικό τετράγωνο. Στην περίπτωση αυτή ελεγχόταν πρωτίστως η 

απογραφική καρτέλα για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους στην 

καταγραφή και εν συνεχεία ελεγχόταν η φόρμα καταχώρησης για πιθανά 

λάθη κατά τη διάρκεια μεταφοράς (αναγραμματισμοί κλπ.). Τα σφάλματα 

που εμφανίστηκαν εδώ αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις λαθών κατά τη 

διάρκεια της καταχώρησης. 

 Σφάλμα Τύπου ΙΙ: Το σύνολο των οδών που καταγράφηκαν να μην ορίζουν 

μονοσήμαντα οικοδομικό τετράγωνο. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων 

παρατηρήθηκε η καταγραφή δραστηριοτήτων σε τρεις ή/και λιγότερες 

πλευρές του τετραγώνου. Κατά συνέπεια, με κλειδί αναζήτησης τη διεύθυνση 

και την επωνυμία κάποιας συγκεκριμένης επιχείρησης και με τη χρήση της 

υπηρεσίας Google Street View πραγματοποιήθηκε έλεγχος σχετικά με την 

απογραφή του σωστού οικοδομικού τετραγώνου. Σε δεύτερη φάση 

ελέγχθηκε η απογραφική καρτέλα για να διασφαλιστεί ότι η μη 

καταγεγραμμένη οδός περιλάμβανε ή όχι δραστηριότητες. Τέλος 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος για αποκλεισμούς Σφαλμάτων Τύπου Ι, 

ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχήμα που ακολουθεί 

(Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση διαδικασιών ελέγχου 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σφαλμάτων ακολούθησε η 

διαδικασία της γεωκωδικοποίησης που κατ’ ουσία συνίσταται στην απόδοση 

γεωγραφικών συντεταγμένων σε περιγραφικά στοιχεία. Εν προκειμένω, περιγραφικά 

στοιχεία αποτέλεσαν οι διευθύνσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 

απογράφηκαν. Μέσω της χρήσης του εξειδικευμένου λογισμικού γεωκωδικοποίησης 

Terra Geocoder όλες οι επιχειρήσεις αντιστοιχήθηκαν με την πραγματική θέση τους 

στο χώρο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, οι γεωγραφικές 

συντεταγμένες αναζητήθηκαν σε δύο συστήματα αναφοράς το Παγκόσμιο 

Γεωκεντρικό και το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (WGS 84 και ΕΓΣΑ 87 

αντίστοιχα). Οι γεωκεντρικές συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για να καταστεί 

δυνατή η αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Google και οι υπόλοιποι 

δικτυακοί εξυπηρετητές ενώ οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 χρησιμοποιήθηκαν για να 
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προκύψει κοινή γεωγραφική αναφορά με τα διαθέσιμα υπόβαθρα όλων των 

εγχώριων φορέων (ΕΛ.ΣΤΑΤ., ΟΚΧΕ κλπ.).  

Ακολούθησαν λογικοί και γεωμετρικοί έλεγχοι για να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν 

πιστότερη χαρτογραφική απόδοση της διαθέσιμης πληροφορίας. Επί τούτου, 

δημιουργήθηκε σε περιβάλλον GIS, ένας πίνακας  χωρικής  εγγύτητας μεταξύ της 

θέσης των επιχειρήσεων και των οικοδομικών τετραγώνων. Σε αυτή τη διαδικασία 

καταγράφηκε δίπλα από κάθε επιχείρηση το πλησιέστερο σε εκείνη οικοδομικό 

τετράγωνο. Αν το πλησιέστερο οικοδομικό τετράγωνο συμπίπτει με εκείνο που 

αποτυπώνεται στον πίνακα με την περιγραφική πληροφορία τότε η 

γεωκωδικοποίηση εκλαμβάνεται ως ορθή. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

παρουσιάζεται ταύτιση, ελέγχεται η φόρμα καταχώρησης και η καρτέλα καταγραφής 

για πιθανά σφάλματα κατά τη μεταφορά των δεδομένων (πχ. Γρεβενών 123 αντί για 

Γρεβενών 132). Ο έλεγχος αυτός εκτός από τη δυνατότητα εντοπισμού 

αναγραμματισμών, παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας της 

γεωκωδικοποίησης καθώς η θέση στην οποία αποδίδεται το κάθε σημείο μπορεί να 

διασταυρωθεί με το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται 

πλησιέστερα.   

Ακολούθως, με βάση την παραδοχή ότι ένα ζεύγος συντεταγμένων αντιστοιχεί σε μία 

μοναδική θέση στο χώρο, διεξήχθη έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 

ένα ζεύγος συνταγμένων αντιστοιχεί σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο εξαλείφθηκε η πιθανότητα σφαλμάτων που οφείλονται σε bugs της 

διαδικασίας γεωκωδικοποίησης.4 

Η ολοκλήρωση των προαναφερθέντων ελέγχων εξασφάλισε τη λεγόμενη 

ακεραιότητα του συνόλου των δεδομένων και την ορθή αντιστοίχιση τους στις 

πραγματικές θέσεις τους στον γεωγραφικό χώρο.  

                                                           
4 Τέτοια σφάλματα συναντήθηκαν σε περιπτώσεις που το λογισμικό αδυνατούσε να εντοπίσει την πραγματική 
θέση της επιχείρησης και επέστρεφε σε συντεταγμένες αυτές του κεντροειδούς της Ιεράπετρας ή του 
κεντροειδούς του οδικού άξονα. Τα σφάλματα αυτά διορθώθηκαν με τη χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών 
γεωκωδικοποίησης.  
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Τελευταία διαδικασία ελέγχου, αποτέλεσε η σύγκριση κοντινών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και διατηρούν την ίδια ή παρεμφερή 

επωνυμία. Κατεγράφησαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό συνέβη λόγω διπλής 

καταχώρισης στη φόρμα καταγραφής (στις περιπτώσεις αυτές είχαμε ίδια επωνυμία, 

ίδια διεύθυνση και ίδια θέση στο οικοδομικό τετράγωνο συνεπώς διαγράφηκαν οι 

επιπλέον καταγραφές) και περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση με την ίδια επωνυμία 

καταλαμβάνει δύο κοντινές γειτονικές στέγες ή απλώς μεταφέρθηκε από τη μία θέση 

στην άλλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μη απάλειψη τέτοιων περιπτώσεις ως 

διπλοεγγραφές, χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Google Street View όπου με δεδομένα 

εισόδου το στίγμα της κάθε καταγραφής (σε συντεταγμένες WGS 84) ελέγχθηκε κατά 

πόσο υπήρχαν 2 επιχειρήσεις με την ίδια επωνυμία σε πολύ κοντινές θέσεις.  

 

2.6 Η Επιχειρηματική Εικόνα του Δήμου Ιεράπετρας 

2.6.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα/Επαγγελματικές Στέγες 

Στην παρούσα μελέτη, ως σύνολο  επιχειρηματικής  δραστηριότητας νοείται το 

σύνολο των επαγγελματικών στεγών που βρίσκεται χωροθετημένο σε μία οδό 

ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριοποίησης και την κατάσταση κάθε επιχείρησης 

(ενεργή/ανενεργή). Εκ των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν, οι 

σημαντικότερες οδοί της πόλης της Ιεράπετρας είναι κατά σειρά δυναμικότητας οι 

παρακάτω :  

Πίνακας 29: Οδοί με τις περισσότερες επιχειρήσεις 

Α/Α οδός Πλήθος επιχειρήσεων 

1.  Κοθρή 42 

2.  Πλατεία Ελευθερίας 32 

3.  Εθνικής Αντιστάσεως-Χούτα 30 

4.  Δημοκρατίας 27 

5.  Κύπρου: 26 

6.  Κύρβα 23 

Σύνολο 180 
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Χαρακτηριστικό της παραπάνω συγκέντρωσης είναι ότι περίπου 4 στις 10 

επιχειρήσεις (30,47%), που απογράφηκαν στο Δήμο Ιεράπετρας, χωροθετούνται σε 

μία από τις παραπάνω οδούς. Η έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων στις παραπάνω 

οδούς διαγράφεται και στο Χάρτη 2 όπου απεικονίζεται η θέση του συνόλου των 

επιχειρήσεων.  

 

Χάρτης 2: Οι επαγγελματικές στέγες 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι οδοί που συγκεντρώνουν πλήθος 

επιχειρήσεων (Ν) μεγαλύτερο ή ίσο του 10. 
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2.6.2 Κλειστές Επιχειρήσεις 

Αναλύοντας περαιτέρω τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώνεται ότι 

η εικόνα που παρουσιάζει η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ενθαρρυντική 

καθώς μονάχα το 12,78% των επαγγελματικών στεγών που καταγράφηκαν είναι 

κλειστές. Αναλυτικότερα στις 493 καταγεγραμμένες επαγγελματικές στέγες, οι 63 

είναι κλειστές. Όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη (Χάρτης 3), το απογραφικό 

πεδίο δεν είναι διάστικτο από κλειστές επιχειρήσεις ωστόσο παρουσιάζεται 

συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων  πλησίον του παραλιακού μετώπου και κατά 

μήκος αυτού.  

Πίνακας 29: Οι οδοί με τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

Οδός Πλήθος 

Επιχειρήσεων 

(Ν) 

% Επί του συνόλου των 

επιχειρήσεων 

Κοθρή 40 9,3 

Πλατεία Ελευθερίας 32 7,4 

Εθνικής Αντιστάσεως-Χούτα 30 7 

Δημοκρατίας 27 6,3 

Κύπρου 26 6 

Κύρβα 23 5,3 

Μαρκόπουλου 19 4,4 

Καραμανλή 18 4,2 

Σαμουήλ 18 4,2 

Παπαγεωργίου 16 3,7 

Λασθένους 15 3,5 

Γιαννικάκη 14 3,3 

Βασαρμίδη 13 3 

Γιαννάκου 12 2,8 

Βιτσέντζου Κορνάρου 11 2,6 

Ψυλλινάκη 11 2,6 

Παπάγου 10 2,3 

Σύνολο 335 εκ των 430 77,9 % 
Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι οδοί εκείνες που το πλήθος ανοιχτών επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

του 10. Στο παράρτημα υπάρχει και ο συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις οδούς. 
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Χάρτης 3: Οι κλειστές επιχειρήσεις 

 

Η γενικότερη εικόνα των κλειστών καταστημάτων στις σημαντικές οδούς της πόλης 

της Ιεράπετρας (Ν≥1) αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 



 
 
 

39 
 
 

Πίνακας 30: Οι οδοί με τα υψηλότερο αριθμό κλειστών καταστημάτων 

Οδός 

Κλειστές 

Επιχειρήσεις 

Σύνολο 

Επιχειρήσεων 

% Κλειστών 

επιχειρήσεων 

Φαρών 69 209 33,01% 

Εθνικής Αντιστάσεως-Χούτα 11 41 26,83% 

Λαμπράκη 7 13 53,85% 

Κύρβα 4 27 14,81% 

Μεταξάκη 4 11 36,36% 

Παπαγεωργίου 4 20 20,00% 

Σαμουήλ 4 22 18,18% 

Βασαρμίδη 3 16 18,75% 

Βιτσέντζου Κορνάρου 3 14 21,43% 

Κοθρή 3 43 6,98% 

Παπάγου 3 13 23,08% 

Γιαννάκου 2 14 14,29% 

Καλημεράκη 2 5 40,00% 

Κούνδουρου 2 2 100,00% 

Ψυλλινάκη 2 13 15,38% 

Αναγνωστάκη 1 7 14,29% 

Δημοκρατίας 1 28 3,57% 

Επισκόπου Σφακιανάκη 1 2 50,00% 

Καραμανλή 1 19 5,26% 

Κοντοπόδη 1 1 100,00% 

Κύπρου 1 27 3,70% 

Λασθένους 1 16 6,25% 

Μεραμβέλλου 1 4 14,67% 

Παπαδάκη 1 1 28,95% 

 

 

2.6.3 Κλαδική σύνθεση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Στη πόλη της Ιεράπετρας παρατηρείται μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, σημαντικότερη συγκέντρωση παρουσιάζεται να 

έχουν οι δραστηριότητες που αφορούν το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα, απογράφηκαν 126 διακριτοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Το 

μεγάλο πλήθος κλαδικών δραστηριοτήτων καθιστά δύσκολη τη συνθετική 

επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συνύπαρξη  ομοειδών 

κλάδων (π.χ. ένδυση και υπόδηση) σε τοπικές εμπορικές αγορές. Για το λόγο αυτό 



 
 
 

40 
 
 

επιχειρήθηκε η συνένωση των επιμέρους κλάδων σε μεγαλύτερες, κατά το δυνατόν 

ομοιογενέστερες, κατηγορίες. Οι κατηγορίες που διαμορφώθηκαν περιγράφονται  

στη δεύτερη στήλη του πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός επιχειρήσεων ανά 

κατηγορία στην τρίτη στήλη και το ποσοστό της κατηγορίας επί του συνόλου τη 

εμπορικής δραστηριότητας παρατίθεται στη τέταρτη στήλη.  

 

Πίνακας 31: Αριθμός Επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Κατηγορία Περιγραφή Κλάδου Πλήθος 
Επιχειρήσεων 

Ποσοστό επί του 
Συνόλου* 

k01 

Εστίαση και συναφείς 

δραστηριότητες 81 18,84% 

k02 

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 

υπόδησης και αθλητικού εξοπλισμού 43 10,00% 

k09 Λιανικό εμπόριο τροφίμων 40 9,30% 

k03 Άλλο λιανικό εμπόριο 30 6,98% 

k04 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 30 6,98% 

k11 Καλλωπισμός-Φυσική ευεξία 24 5,58% 

k05 

Δραστηριότητες συναφείς με τον 

τουρισμό ή συμπληρωματικές προς 

αυτόν 23 5,35% 

k08 Super Markets, Mini Markets κλπ. 21 4,88% 

k21 

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, 

εργαλείων, χρωμάτων υλικών 

οικοδομής 14 3,26% 

k19 

Πώληση και συντήρηση 

μηχανοκίνητων οχημάτων 14 3,26% 

k13 

Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων, 

βιβλίων, παιχνιδιών 13 3,02% 

k14 

Φαρμακεία, Ιατρικά είδη και 

καλλυντικά 12 2,79% 

k07 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων 9 2,09% 

k12 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 8 1,86% 

k10 Ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 8 1,86% 

k15 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών 8 1,86% 

k06 

Κοινωφελείς Εξυπηρετήσεις (ΔΥ, 

Προνοιακές υποδομές κλπ.) 7 1,63% 

k17 Λιανικό εμπόριο ειδών σπιτιού 7 1,63% 
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Πίνακας 31: Αριθμός Επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

Κατηγορία Περιγραφή Κλάδου Πλήθος 
Επιχειρήσεων 

Ποσοστό επί του 
Συνόλου* 

k28 

Οικοδομικές και συναφείς τεχνικές 

εργασίες 7 1,63% 

k18 Προσωπικές Υπηρεσίες 5 1,16% 

k25 Τυχερά παιχνίδια 5 1,16% 

k23 

Υπηρεσίες σχετικές με την 

πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες 4 0,93% 

k16 Επισκευή ειδών οικιακής χρήσης 3 0,70% 

k29 Λιανικό εμπόριο καυσίμων 3 0,70% 

k24 Μεταποίηση 3 0,70% 

k20 Τράπεζες 3 0,70% 

k26 Χονδρεμπόριο 3 0,70% 

k22 Μεταφορές 2 0,47% 

 

Από την παραπάνω κατανομή παρατηρείται ότι η σημαντικότερη ομάδα κλάδων που 

εμφανίζεται στη πόλη της Ιεράπετρας περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την «Εστίαση και Συναφείς Δραστηριότητες» (Κ01) οι οποίες απεικονίζονται στο 

Χάρτη 4. Ιδιαίτερα έντονες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στην οδό Κύρβα (15 

επιχειρήσεις), κατά μήκος της οδού Σαμουήλ (14 επιχειρήσεις) και στις οδούς Εθνικής 

Αντιστάσεως – Χούτα (9 επιχειρήσεις) και Μαρκοπούλου (8 επιχειρήσεις). Ο 

συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων της κατηγορίας Κ01 κατά μήκος των παραπάνω 

αξόνων είναι 46 και αντιπροσωπεύουν το 56,8% των ομοειδών επιχειρήσεων. Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η σχετική διασπορά 

που παρατηρείται κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι σχεδόν 1 στις 5 επιχειρήσεις της Ιεράπετρας δραστηριοποιείται στον 

χώρο της εστίασης. 
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Χάρτης 4: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ01 

Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία επιχειρήσεων που εμφανίζεται στην πόλη της 

Ιεράπετρας, είναι οι επιχειρήσεις «Λιανικού Εμπορίου Ειδών Ένδυσης, Ειδών 

Υπόδησης και Αθλητικού Εξοπλισμού»5 (κατηγορία Κ02). Η κατηγορία αυτή εμφανίζει 

ιδιαίτερα έντονες συγκεντρώσεις επί της Πλατείας Ελευθερίας (9 επιχειρήσεις) και 

στις οδούς Κοθρή (7 επιχειρήσεις) και Γιαννικάκη (7 επιχειρήσεις). Στις τέσσερις αυτές 

οδούς συγκεντρώνονται 23 επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων, πλήθος που 

αντιστοιχεί στο 53,5% των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η 

προκείμενη κατηγορία, σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία Κ01 (βλ. Χάρτη 

5), ακολουθεί ένα περισσότερο συμπαγές πρότυπο και εμφανίζει πολύ σημαντικές 

συγκεντρώσεις επί της οδού Κοθρή και στις πέριξ οδούς στο κέντρο της πόλης της 

                                                           
5 Το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού ενσωματώθηκε στην εν λόγω κατηγορία γιατί οι περισσότερες 
επιχειρήσεις ήταν καταστήματα πώλησης αθλητικών ρούχων και παπουτσιών. 
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Ιεράπετρας, όπου φαίνεται να χωροθετούνται οι 43 επιχειρήσεις της σχετικής 

κατηγορίας.  

 

Χάρτης 5: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ02 

 

Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία (3η) περιλαμβάνει το «Λιανικό Εμπόριο 

Τροφίμων» (Κ09). Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, κάβες κλπ. Η συγκεκριμένη  κατηγορία 

αριθμεί 40 επιχειρήσεις των οποίων η χωροθέτηση αποτυπώνεται στον παρακάτω 

χάρτη (βλ. Χάρτη 6). Σημαντικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται στην τριγωνική 

περιοχή που σχηματίζουν οι οδοί Εθνικής Αντιστάσεως – Χούτα – Δημοκρατίας-
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Κύπρου. Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω κατηγορία δεν λειτουργεί με ιδιαίτερα έντονα 

στοιχεία αγοράς τοπικής εμβέλειας καθώς σε συγκεκριμένα σημεία του εμπορικού 

κέντρου της πόλης, τα ομοειδή καταστήματα τείνουν να εγκαθίστανται το ένα 

πλησίον του άλλου. 

 

Χάρτης 6: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ09 

 

Η κατηγορία του «Άλλου Λιανικού Εμπορίου» (Κ03), είναι 4η κατηγορία με εξαιρετικά 

περίπλοκη διάρθρωση καθώς περιλαμβάνει τις κατηγορίες λιανικού εμπορίου οι 

οποίες δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν διαφορετικά. Μία εξ’ αυτών, και εν 

προκειμένω από τις πλέον σημαντικότερες, είναι τα εποχικά/τουριστικά είδη που 

αναδείχθηκε βάσει των ποιοτικών στοιχείων των καταγραφών (βλ. Χάρτη 7). Σε 
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γενικές γραμμές παρουσιάζεται έντονη συγκέντρωση στη περιοχή που περικλείεται 

από τις οδούς: Μαρκοπούλου, Κοθρή, και Πλατεία Ελευθερίας. Σε απόλυτους 

αριθμούς συνολικά η κατηγορία αυτή αριθμεί 30 ανοιχτές επιχειρήσεις 

 

Χάρτης 7: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ03 

 

Η επόμενη κατηγορία (5η) αφορά την παροχή «Εξειδικευμένων Υπηρεσιών» (Κ04). 

Αποτελεί την πλέον πολυπληθέστερη κατηγορία καθότι περιλαμβάνει 20 επιμέρους 

δραστηριότητες που εκτείνονται από υπηρεσίες που παρέχουν εξειδικευμένοι 

επιστήμονες (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και λογιστές) μέχρι μεσιτικές 

και ασφαλιστικές υπηρεσίες. Στην κατηγορία συμπεριλήφθηκαν και οι 

συμπληρωματικές προς τις παραπάνω δραστηριότητες (μεταφραστές, φωτοτυπικά 

κέντρα κλπ.). Σε γενικές γραμμές, η εν λόγω κατηγορία  λειτουργεί με πολύ έντονα 
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στοιχεία διασποράς καθώς τα εμπορικά καταστήματα της κατηγορίας δεν γειτνιάζουν 

άμεσα και δεν κινούνται στη λογική περιοχής συγκέντρωσης ομοειδούς εμπορικής 

δραστηριότητας («πιάτσα»). Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σημαντικό 

πλήθος των δραστηριοτήτων της κατηγορίας αυτής επιλέγει να εγκατασταθεί κοντά 

στο φορέα του οποίου διεκπεραιώνει υποθέσεις (πχ. Λογιστές πλησίον στη ΔΟΥ 

κ.λπ.).  

 

Χάρτης 8: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ04 

 

Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία (6η) στην πόλη της Ιεράπετρας αφορά στις 

«Υπηρεσίες Καλλωπισμού» (Κ11). Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει κέντρα 
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αισθητικής, κομμωτήρια κλπ. Αριθμεί 24 επιχειρήσεις οι οποίες χωροθετούνται σε 

όλο το απογραφικό πεδίο της Ιεράπετρας (βλ. Χάρτη 10). Σε γενικές γραμμές η εν 

λόγω κατηγορία  λειτουργεί σε παρόμοιο επίπεδο με την προηγούμενη κατηγορία. 

Δεν παρατηρείται άμεση γειτνίαση επιχειρήσεων με παρόμοια εμπορική 

δραστηριότητα. 

 

Χάρτης 10: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ11 

 

Η έκτη κατά σειρά σημαντικότητας κατηγορία (Κ05) περιλαμβάνει και αριθμεί 23 

επιχειρήσεις που αφορούν «Δραστηριότητες συναφείς με τον Τουρισμό ή 

συμπληρωματικές προς αυτόν». Οι περισσότερες εξ αυτών βρίσκονται επί του 
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παραλιακού μετώπου τη πόλης. Το χωροθετικό πρότυπο της συγκεκριμένης 

κατηγορίας χαρακτηρίζεται ως αναμενόμενο δεδομένου ότι η πλειονότητα των 

ξενοδοχείων και  λοιπών καταλυμάτων θα επιλέγουν ως τόπο εγκατάστασης με 

εγγύτητα (φυσική ή/και άμεση οπτική) στον αιγιαλό. Δραστηριότητες που σχετίζονται 

με θαλάσσιες εκδρομές και κρουαζιέρες είναι προφανές ότι θα πρέπει να βρίσκονται 

παραθαλάσσια και μάλιστα σε σημείο όπου υπάρχει μαρίνα. 

 

 

Χάρτης 11: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ05 

 

Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία (8η) είναι τα Super Markets και τα Mini Markets 

(Κ08) με συνολικό πλήθος 21 επιχειρήσεις. Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένη 

κατηγορία, καθώς σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων που κατατάσσονται σε αυτούς 
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τους κλάδους μπορεί να είναι παντοπωλεία που εξειδικεύονται στην πώληση 

τοπικών προϊόντων με καθαρά τουριστική απεύθυνση ή Mini Markets που πωλούν 

και εποχικά είδη. Παράλληλα με αυτές τις ιδιαιτερότητες, στον ίδιο κλάδο 

συνυπάρχουν και τα παραδοσιακά Super Markets που απευθύνονται στον τοπικό 

πληθυσμό και την κάλυψη των καθημερινών του αναγκών.  

 

Χάρτης 12: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ08 

Η ένατη κατά σειρά σημαντικότητας κατηγορία, είναι τα καταστήματα «Λιανικού 

Εμπορίου Σιδηρικών, Εργαλείων, Χρωμάτων, Υλικών Οικοδομής κλπ.» (Κ21). Η 

συγκεκριμένη  κατηγορία αριθμεί 14 επιχειρήσεις οι οποίες χωροθετούνται σε όλη 

την Πολυγωνική Περιοχή, ωστόσο όμως παρατηρείται μία υποτυπώδης συγκέντρωση 

σε δύο σημεία του εμπορικού κέντρου στις οδούς Λασθένους και Δημοκρατίας, όχι 

όμως σε βαθμό δημιουργίας ισχυρής συνύπαρξης και άλλων εμπορικών 
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δραστηριοτήτων στην περιοχή αυτή ώστε να διαμορφώνουν ισχυρό εμπορικό 

πυρήνα (βλ. Χάρτη 13). 

 

Χάρτης 13: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ21 

Η δέκατη πολυπληθέστερη κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικά με 

«Πώληση και Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων» και αριθμεί 14 επιχειρήσεις. 

Λόγω του μικρού τους αριθμού, δεν παρατηρείται χωροθέτηση με έντονα στοιχεία 

συγκέντρωσης. Οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται διάσπαρτες στο απογραφικό πεδίο 

και εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες.  
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Χάρτης 14: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ19 

 

Η ενδέκατη κατά σειρά σημαντικότητας κατηγορία αφορά «Λιανικό εμπόριο ειδών 

δώρων, βιβλίων, παιχνιδιών» (Κ13). Η συγκεκριμένη  κατηγορία αριθμεί 13 

επιχειρήσεις οι οποίες χωροθετούνται κατά κύριο λόγο στις  οδούς Κ. Καραμανλή και 

Παπαγεωργίου δημιουργώντας μία εξειδικευμένη περιοχή συγκέντρωσης ομοειδούς 

εμπορικής δραστηριότητας («πιάτσα») που συνδυάζεται η ισχυρή συνύπαρξη και 

έτερων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Προφανώς πρόκειται για 

επιχειρήσεις που δεν απευθύνονται μόνο στο τοπικό καταναλωτικό κοινό αλλά 

καλούνται να καλύψουν τη ζήτηση των επισκεπτών-τουριστών ειδικά στις περιόδους 

αυξημένης επισκεψιμότητας όπου η τουριστική κίνηση αυξάνεται.  
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Χάρτης 15: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ13 

 

Η δωδέκατη κατά σειρά σημαντικότερη κατηγορία, η κατηγορία Κ14, περιλαμβάνει 

«Φαρμακεία, Ιατρικά Είδη, Καλλυντικά» (χάρτης 16). Η κατηγορία αυτή αριθμεί 12 

επαγγελματικές στέγες αλλά λόγω της φύσης της, παρουσιάζει εντελώς μη συμπαγή 

χωρικά πρότυπα τα οποία και καθορίζονται βάσει της των κανόνων εγγύτητας και 

αδειοδότησης φαρμακείων. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη 16, οι συγκεντρώσεις 

των επιχειρήσεων της κατηγορίας εκτείνονται καθ’ όλη την έκταση του εμπορικού 

κέντρου της πόλης. Γεγονός είναι ότι η χωροταξική παρουσία των επιχειρήσεων 

καλύπτει σχεδόν το σύνολο του χάρτη, ωστόσο παρατηρείται σχετική πυκνότητα σε 

συγκεκριμένη χωρική περιοχή έντονης ομοειδούς εμπορικής δραστηριότητας 

(εμπορική πιάτσα) στα γύρω από το άξονα της Κοθρή. 
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Χάρτης 16: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ14 

 

Οι υπόλοιπες κατηγορίες, παρά το σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνουν, δε φαίνεται να έχουν συγκεκριμένο χωροθετικό πρότυπο (είτε 

γραμμικό, είτε σε μία συγκεκριμένη περιοχή). Συνεπώς η χαρτογράφησή τους δεν 

κρίθηκε αδήριτης σημασίας. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι στο κέντρο της Ιεράπετρας και 

κατά μήκος των κεντρικών αξόνων που διατρέχουν την πόλη, συγκεντρώνεται 

σημαντικό πλήθος διαφορετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν 

μεγάλο φάσμα τόσο των καθημερινών αναγκών όσο και των αναγκών για διαρκή 

αγαθά.  

Η παραδοσιακή αγορά της Ιεράπετρας φαίνεται πως είναι εδραιωμένη στο 

παραλιακό μέτωπο όπου συνυπάρχει το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρηματικών 
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στεγών αλλά και κλειστών καταστημάτων. Επίσης η περιοχή που περικλείεται στο 

τρίγωνο που σχηματίζουν οι οδοί Δημοκρατίας – Κύπρου – Εθνική Αντιστάσεως 

αποτελεί περιοχή όπου παρατηρείται σημαντική και πυκνή εμπορική δραστηριότητα.  

Μία εκ των πιο διαδεδομένων αποτελεσματικών πρακτικών θωράκισης 

παραδοσιακών κεντρικών περιοχών είναι η θεσμοθέτηση Οpen Μall. Βασική 

προϋπόθεση της επιτυχούς θεσμοθέτησης ενός Οpen Μall είναι η κατά το δυνατόν 

τεκμηριωμένη οριοθέτηση του αλλά και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

ανάμιξη/συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην 

εν λόγω δράση. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, πραγματοποιείται συνθετική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της επιτόπιας καταγραφής που πραγματοποιήθηκε σε 

σημαντικό μέρος της πόλης της Ιεράπετρας. 
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ΜΕΡΟΣ 3Ο: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ OPEN MALL   

 

Βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η έκταση ενός Οpen Μall δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 1,5 km2 ενώ οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

είναι λιγότερες από 50. Συνεπώς η περιοχή οριοθέτησης πρέπει να περιλαμβάνει όσο 

το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις (μεγαλώνοντας έτσι την πιθανότητα εύρεσης  

50 ενδιαφερομένων) σε όσο το δυνατόν μικρότερη έκταση (εξασφαλίζοντας έτσι την 

ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής απαιτούμενων υποδομών όπως σήμανση, 

παρόδιες διαμορφώσεις κ.λπ.). Επιπλέον, ένα Οpen Μall θα πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν πιο διαθεματικό, δηλαδή να προσφέρει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών 

μεταξύ τους δραστηριοτήτων χωρίς όμως να αφαιρεί από τον καταναλωτή το 

δικαίωμα εναλλακτικών επιλογών. Συνεπώς πρέπει να έχει όσο το δυνατόν 

περισσότερες διαφορετικές δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα και σημαντικό πλήθος 

ομοειδών δραστηριοτήτων.  

Η ταυτόχρονη εκπλήρωση όλων των παραπάνω συνθηκών, εξασφαλίζει σημαντικό 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε μία περιοχή και θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση ενός 

επιτυχημένου Οpen Mall, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μόνο η βέλτιστη επιλογή 

περιοχής αποτελεί το μοναδικό απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία ενός τέτοιου 

εγχειρήματος καθώς απαιτείται σαφές επιχειρησιακό πλάνο και κατάλληλες δράσεις 

προώθησης του. 

Αρχικά επελέγησαν περιοχές που εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις ενεργών 

επιχειρήσεων. Θεωρώντας δεδομένο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει την 

τάση να λειτουργεί με «πιάτσες», επελέγη έναν δείκτη υπολογισμού συγκέντρωσης 

επιχειρήσεων που δεν υπολογίζει μόνο το πλήθος επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 

ένα οικοδομικό τετράγωνο αλλά συνυπολογίζει και το πλήθος των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στα γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα.  

Αναλυτικότερα, η μέθοδος υπολογισμού που επελέγη συναντάται στη βιβλιογραφία 

ως δείκτης Getis-Ord Gi* ή ως Hot Spot Analysis. Τα αποτελέσματα που δίνει η 

παραπάνω ανάλυση επιτρέπουν την αναγνώριση περιοχών έντονης συγκέντρωσης 
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δραστηριοτήτων. Η λογική της μεθόδου συνίσταται στη θεώρηση ότι ένα τετράγωνο 

για παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση, δεν αρκούν υψηλές τιμές μόνο εντός του 

οικοδομικού τετραγώνου αλλά απαιτούνται και υψηλές τιμές στα γύρω οικοδομικά 

τετράγωνα. Προκύπτει από τη σχέση 
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Όπου 𝑖 το οικοδομικό τετράγωνο για το οποίο θα υπολογιστεί ο δείκτης, 𝑥𝑗το πλήθος 

των δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο 𝑗 και 𝑤𝑖,𝑗 το χωρικό βάρος μεταξύ 𝑖 

και 𝑗 και 𝑛 το πλήθος των οικοδομικών τετραγώνων μίας περιοχής (Getis and Ord, 

1992 και Ord and Getis, 1995). Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω σχέσεις, για τον 

υπολογισμό του εν λόγω δείκτη είναι πολύ κρίσιμες οι παράμετροι 𝑛 και 𝑤𝑖,𝑗. Το 

πλήθος των 𝑛 οικοδομικών τετραγώνων τα οποία θα συνυπολογιστούν για την 

εξαγωγή του δείκτη, εξαρτάται άμεσα από τη μέθοδο προσδιορισμού χωρικού 

βάρους που θα επιλεγεί. Στην προκειμένη περίπτωση εφόσον πρόκειται για 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον αστικό χώρο, επελέγη ως προσδιοριστικός 

παράγοντας χωρικού βάρους η άμεση φυσική εγγύτητα μεταξύ των οικοδομικών 

τετραγώνων. Η άμεση φυσική εγγύτητα αποδίδει αρκετά σε ικανοποιητικότερο 

βαθμό την έννοια της «εμπορικής πιάτσας» και λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 

ιδιομορφίες του αστικού χώρου, γεγονός που δε συμβαίνει αν υιοθετηθεί μία 
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συγκεκριμένη απόσταση-κατώφλι υπολογισμού. Για καλύτερη κατανόηση της 

μεθόδου απόδοσης χωρικού βάρους (βλ. Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση της μεθόδου απόδοσης χωρικών βαρών 

 

 

Τα αποτελέσματα του δείκτη 𝐺𝑖
∗ , όπως φαίνεται και στο Χάρτη 15 ανέδειξαν μία 

διακριτή περιοχή υψηλής επιχειρηματικής συγκέντρωσης στο κέντρο της πόλης.  

Λόγω της φυσιογνωμίας της πόλης αλλά και της διάστικτης επιχειρηματικότητας που 

παρατηρείται στο σύνολο του οικιστικού της ιστού, σε συνδυασμό με το όχι και τόσο 

μεγάλο πλήθος καταγεγραμμένων επιχειρήσεων, προτείνεται το όριο της προς 

οριοθέτησης περιοχής Open Mall να συμπίπτει με την περιοχή στην οποία 

διεξήχθησαν οι πρωτογενείς καταγραφές και η οποία έχει συνολικό εμβαδόν 1,27 τετ. 

χλμ.. 
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Η περιοχή του Open Mall οροθετείται από τις οδούς: 

 Ν. Κουγιουμτζάκη 

 Βασαρμίδη 

 Δημοκρατίας 

  Κύπρου 

  Κ. Καραμανλή 

 Παπαγεωργίου 

Η προαναφερόμενη περιοχή περιλαμβάνει 220 οικοδομικά τετράγωνα εκ των οποίων 

187 είναι πολυγωνικά και τα 33 γραμμικά. Σε 105 οικοδομικά τετράγωνα δεν 

παρατηρείται καμία εμπορική δραστηριότητα ενώ εκ των 115 υπολοίπων, τα 73 δεν 

έχουν κλειστές επιχειρήσεις ενώ μόνο 7 περιλαμβάνουν αποκλειστικά ανενεργές 

επιχειρήσεις. 

Το συνολικό μεικτό εμβαδόν είναι 1271863.381 τ.μ. ήτοι 127.19 εκτάρια (Ha) ή 1,27 

στρέμματα. Το καθαρό εμβαδόν (δηλαδή χωρίς πλάτη οδών και κοινωφελείς 

εξυπηρετήσεις) είναι 1073600.29 τ.μ. ήτοι 107.36 εκτάρια ή 1.07 τετ. χλμ. 

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει συνολικά 493 καταστήματα εκ των οποίων 430 είναι 

ανοιχτά και τα 63 κλειστά. Στην περιοχή περιλαμβάνονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το 

σύνολο των τετραγώνων που ανήκουν στην υψηλότερη κλάση του δείκτη hot spot. 
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Χάρτης 17: Η περιοχή υψηλής επιχειρηματικής συγκέντρωσης της πόλης της Ιεράπετρας 

 

Αναμφίβολα, η εν λόγω περιοχή αποτελεί ένα συμπαγή πυρήνα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται οι 

εκτάσεις των επιχειρηματικά συμπαγών οικοδομικών τετραγώνων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 32: Κατανομή επιχειρήσεων ανά οικοδομικό τετράγωνο  
(πάνω από 7 εν λειτουργία επιχειρήσεις ανά ο.τ.) 

 

Οικοδομικό 
Τετράγωνο 

Πλήθος Επιχειρήσεων Αναλογία Επιχειρήσεων 
Ανοιχτές Κλειστές Σύνολο % Ανοιχτές 
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Η κατά το δυνατόν αρτιότερη οριοθέτηση ενός Open Mall πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

η προτεινόμενη περιοχή περιέχει σημαντική ποικιλία δραστηριοτήτων, ώστε 

δυνητικά να τη διαφοροποιήσει από μία μονοθεματική περιοχή ή από μία περιοχή 

με χαμηλό βαθμό ποικιλομορφίας. Στην προσέγγιση της διαθεματικότητας 

χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης της εντροπίας. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές από 0 ως 

95 27 0 27 100 

97 23 1 24 95,8 

117 15 0 15 100 

118 15 0 15 100 

124 13 1 14 92,9 

120 12 0 12 100 

119 11 0 11 100 

252 11 4 15 73,3 

99 10 1 11 90,9 

122 10 2 12 80,3 

150 10 1 11 90,9 

123 9 1 10 90 

53 8 0 8 100 

126 8 1 9 88,9 

145 8 0 8 100 

258 8 1 9 88,9 

375 8 0 8 100 

385 8 1 9 88,9 

77 7 3 10 70 

151 7 2 9 77,8 
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1 και όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων 

παρουσιάζεται στην περιοχή. Προκύπτει από τη μαθηματική σχέση: 

𝛨2 = − ∑

[(
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑗
) 𝑙𝑛 (

𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑗
)]

𝑙𝑛𝑛

𝑛

𝑖=1

 

όπου το n είναι το πλήθος των επιμέρους δραστηριοτήτων. Το Pij είναι το πλήθος των 

επιχειρήσεων με δραστηριότητα (i)6  στο οικοδομικό τετράγωνο j, το Pj είναι το 

σύνολο των δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο (j). (Theil, 1972 και Theil and 

Finezza, 1971). 

Ο δείκτης εντροπίας υπολογίστηκε για όλα εκείνα τα οικοδομικά τετράγωνα της 

πόλης της Ιεράπετρας που περιλαμβάνουν έστω και μία εν λειτουργία 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Επελέγη ο υπολογισμός του δείκτη για το σύνολο των 

οικοδομικών τετραγώνων της πόλης της Ιεράπετρας για να υπάρχει η δυνατότητα 

αντιπαραβολής της διαθεματικότητας που εμφανίζει η περιοχή του open mall με 

αυτή που εμφανίζεται σε άλλους επιχειρηματικούς θύλακες. Τέλος ο υπολογισμός 

του δείκτη για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου της πόλης μας δίνει τη 

δυνατότητα να εντοπίσουμε τα δυναμικότερα από πλευράς ποικιλομορφίας 

οικοδομικών τετραγώνων. 

Οι τιμές που έλαβε ο δείκτης κυμαίνονται από 0 ως 0.684700 και αναπαρίστανται, 

στον πίνακα που ακολουθεί με 5 διαφορετικές κλάσεις εντεινόμενης χρωματικής 

διαβάθμισης. Συνεπώς όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του οικοδομικού τετραγώνου 

τόσο μεγαλύτερη ποικιλομορφία διαθέτει. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, τα 

περισσότερα διαθεματικά οικοδομικά τετράγωνα εμφανίζονται εντός των ορίων της 

περιοχής που πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια για την οριοθέτηση Open Mall (η 

οποία έχει επισημανθεί με μωβ περίγραμμα).  

Στην περιοχή περιλαμβάνονται 17 οικοδομικά τετράγωνα που ανήκουν στην 

υψηλότερη κλάση του δείκτη hot spot που υποδηλώνει την σημαντικότερη 

                                                           
6 Στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν οι ευρύτερες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
αναδείχτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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συγκέντρωση. Στη δεύτερη κλάση περιλαμβάνονται 9 οικοδομικά τετράγωνα και 

μόλις ένα στην τρίτη σημαντικότερη κλάση. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μία 

εξαιρετικά συμπαγή αγορά που σε συνδυασμό με τις διάσπαρτες επιχειρήσεις 

παραπέμπει σε προοπτικές περαιτέρω επέκτασης του εμπορικού κέντρου). 

Ως προς την εντροπία οι κλάσεις είναι 5 και στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το 

σύνολο των ΟΤ για κάθε κλάση αλλά και εντός της περιοχής Open Mall. 

 

Πίνακας 33: Ποικιλομορφία επιχειρηματικής δραστηριότητας Οικοδομικών 
Τετραγώνων  (Δείκτης Εντροπίας) 

Κλάση Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

0 105 

0.000001 – 0.240600 23 

0.240601 – 0.399800 18 

0.399801 – 0.524500 15 

0.524501 – 0.684700 10 

 

Συνεπώς η περιοχή που προκρίθηκε με βάση όλα τα προηγούμενα κριτήρια είναι και 

η σημαντικότερη, από πλευράς ποικιλομορφίας, στο σύνολο του κέντρου της πόλης 

της Ιεράπετρας. 
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Χάρτης 18: Οι διαθεματικές περιοχές της Ιεράπετρας 

 

Εν κατακλείδι,  η παραπάνω περιοχή, ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για τη 

θεσμοθέτηση Open Mall. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος σε συνδυασμό με 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (παραλιακό μέτωπο, εγγύτητα σε 

σημαντικούς οδικούς άξονες) αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην 

ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς, στη συγκράτηση και τη διεύρυνση του 

καταναλωτικού της κοινού αλλά και να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός μοχλός για τη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή η οποία όπως είδαμε παραπάνω 

διαθέτει σημαντικό απόθεμα κενών επαγγελματικών στεγών. Πρόκειται για ένα 

σχέδιο με αναπτυξιακό χαρακτήρα που είναι σε θέση να στηρίξει τον επιχειρηματικό 

ιστό της πόλης, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής εμπορικής 

ταυτότητας της Ιεράπετρας. Επιπλέον είναι σε θέση να βελτιώσει πολύπλευρα τις 

συνθήκες στις παραδοσιακές αγορές προσελκύοντας τόσο τον τοπικό καταναλωτή 

όσο και τον επισκέπτη και κατά συνέπεια μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω 

ποικιλόμορφη ανάπτυξη της τοπικών κοινωνιών. 
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