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ΒΟΛΟΣ, 16.12.2013 

Απόστολος Παπαδούλης            Γιόλα Φράγκου 

Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής     Στέλεχος ΣΒΘΚΕ

  

The Kingdom of Smart  



      Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ:   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

Η Έκθεση έλαβε υπόψη ή βασίζεται σε κείμενα που συνεισέφεραν οι: 

Αποστολέρης  Γ. ,  Αράβας Ν., Καραμάνος Σπ. , Μυστακίδης,  Ε. , Οικονόμου Γ.,  Παπαδούλης Απ. , 

, Φράγκου Γ., Χαϊδεμενόπουλος  Γρ., Χατζηαναστασίου  Κ. 

 

 

Σύνθεση Ομάδας Εργασίας 

Αποστολέρης  Γ. ,   Αράβας Ν.,  Καραμάνος Σπ. ,  Κωτούλας  Ν.,  Λυκομήτρος Β.,  Μυστακίδης  Ε.,  

Οικονόμου Γ.,  Παπαδούλης  Απ. , Φράγκου Γ. , Χαϊδεμενόπουλος  Γρ., Χατζηαναστασίου Κ.  

 

 Κοινοποίηση Μελέτης: ΕXALCO AE, INTRAKAT ΑΕ, COMPACT AE,   ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ AE, 

SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ, OSCAR ABEE , SHELTER ABEE, INOXDESIGN KATERIS AE, 

ΜΕΤΚΑ ΑΕ, SERVISTEEL ΑΕ,   ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ, ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ ΝΙΚ. ΑΕΒΕ, MLA OSCAR ABEE,  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, LYKOMITROS STEEL AE,   ΣΥΡΜΑ ΑΕ, 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , SIELMAN ΑΕ, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν.  ΑΕ, ΒΟΣΑ ΑΕ, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

  

   

Σχολιασμός Μελέτης:  Τζαμτζής Αρ., Χούστης  Ηλ. 
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RIS3: “ Η Ομάδα Εργασίας «ΜΕΤΑΛΛΟ»    

 

• Στη σύνθεση της ομάδας εργασίας «ΜΕΤΑΛΛΟ» συμμετέχουν εκπρόσωποι: 

 

 Της επιχειρηματικής κοινότητας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και 

Κεντρικής Ελλάδος --ΣΒΘΚΕ, ως εκπρόσωπος του επιχειρηματικού κόσμου, 

καθώς και αξιόλογες επιχειρήσεις  του κλάδου του μετάλλου, εγκατεστημένες 

στην περιφέρεια Θεσσαλίας 

 

 Της ακαδημαϊκής κοινότητας της Θεσσαλίας (Καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας - τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών) 

 

 Της ερευνητικής (Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, ΙΕΤΕΘ, πρώην 

ΚΕΤΕΑΘ) καθώς και η μοναδική εταιρία εξειδικευμένης υποστήριξης σε 

επιχειρήσεις μετάλλων  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) 

        

      

 Οι συμμετέχοντες συγκροτούν  ομάδα  ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με γνώσεις 

συναφείς προς το αντικείμενο και την περιφερειακή ανάπτυξη. 
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Ο  Τομέας του Μετάλλου 

Βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχανιών Μετάλλου : 

 

– Η ένταση κεφαλαίου. Απαιτούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε 

τεχνολογία και εξοπλισμό, με εξαιρετικά μακρά διάρκεια χρήσης 

– Η  παρουσία εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης 

– Η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των 

βασικών μεταλλουργικών βιομηχανιών 
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Ο  Τομέας του Μετάλλου 

Οι κύριοι κλάδοι σύμφωνα με την  Κωδικοποίηση  Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008: 

• Βιομηχανία Παραγωγής Βασικών Μετάλλων (ΚΑΔ 24)  

• Βιομηχανία Μεταλλικών Προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

(ΚΑΔ 25) 

• Βιομηχανία Κατασκευής Μηχανημάτων και Εξοπλισμού (ΚΑΔ 28) 

• Βιομηχανία Κατασκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Ρυμουλκούμενων, 

Ημιρυμουλκούμενων (ΚΑΔ 29) 

 

      Στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επιχειρήσεων στους 

προαναφερθέντες κλάδους. Στον κλάδο Μεταλλικά Προϊόντα και Κατασκευές, από το 

σύνολο των 269 εταιριών στη χώρα, οι 135 

       βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλίας.  

       Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτών βρίσκεται  

       στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας. 
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Αξία πωλήσεων του Κλάδου 24 ‘ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ’, της 

περιφέρειας Θεσσαλίας και συμμετοχή στην αξία πωλήσεων σε εθνικό 

επίπεδο   

Oι βιομηχανίες της Θεσσαλίας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 24  συμμετέχουν κατά 

μεγάλο ποσοστό, κυμαινόμενο από 25% μέχρι 39% στην αξία πωλήσεων του 

συγκεκριμένου κλάδου σε επίπεδο χώρας, κατά τα έτη 2008-2011  

 

ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

% ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΛΛΑΔΑ % ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2008 977.987.008 3.142.456.667 31% 

2009 478.342.897 -51,09% 1.811.624.261 -42,35% 26% 

2010 561.414.441 17,37% 1.432.819.029 -20,91% 39% 

2011 645.395.159 14,96% 2.568.869.907 79,29% 25% 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  



 
 

Αξία Πωλήσεων βασικών μετάλλων σε περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Ελλάδα (σε ευρώ) 
 

 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΣΒΘΚΕ 
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Αξία πωλήσεων του Κλάδου 25 ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ’, της περιφέρειας 

Θεσσαλίας και συμμετοχή στην αξία πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο   

 

Oι βιομηχανίες της Θεσσαλίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 25  συμμετέχουν 

κατά μεγάλο ποσοστό, κυμαινόμενο από 15% μέχρι 36% στην αξία πωλήσεων του 

συγκεκριμένου κλάδου σε επίπεδο χώρας, κατά τα έτη 2008-2011.  

 
ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

% ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΛΛΑΔΑ % ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2008 377.750.495 1.280.509.768 30% 

2009 380.877.140 0,83% 1.066.647.737 -16,70% 36% 

2010 100.993.497 -73,48% 690.943.602 -35,22% 15% 

2011 150.763.783 49,28% 751.488.288 8,76% 20% 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  



 

Αξία Πωλήσεων μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, σε περιφέρεια 

Θεσσαλίας και Ελλάδα (σε ευρώ) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΣΒΘΚΕ 
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Αξία πωλήσεων του Κλάδου 28 ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ π.δ.κ.α.’, της περιφέρειας Θεσσαλίας και συμμετοχή στην αξία 

πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο  

 

 Οι βιομηχανίες της Θεσσαλίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 28  συμμετέχουν κατά 

μικρό ποσοστό κυμαινόμενο από 4,05% μέχρι 7,38% στην αξία πωλήσεων του συγκεκριμένου 

κλάδου σε εθνικό επίπεδο, κατά τα έτη 2008-2011.  

 
ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

% ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΛΛΑΔΑ % ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2008 24.742.040 335.472.214 7,38% 

2009 13.590.545 -45,07% 239.444.118 -28,62% 5,68% 

2010 12.657.195 -6,87% 225.842.040 -5,68% 5,60% 

2011 9.714.065 -23,25% 240.058.097 6,29% 4,05% 
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.  



Αξία Πωλήσεων κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., 

σε περιφέρεια Θεσσαλίας και Ελλάδα (σε ευρώ) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΣΒΘΚΕ 
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Αξία πωλήσεων του Κλάδου 29 ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ’, της περιφέρειας Θεσσαλίας και συμμετοχή στην αξία 

πωλήσεων σε εθνικό επίπεδο  

  

 
       Οι βιομηχανίες της Θεσσαλίας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συμμετέχουν 

κατά μεγάλο ποσοστό κυμαινόμενο από 30% μέχρι 37% στην αξία πωλήσεων 

του συγκεκριμένου κλάδου στο εθνικό επίπεδο, κατά τα έτη 2008-2010. 

 Το έτος 2011 υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση της συμμετοχής της περιφέρειας 

Θεσσαλίας στην εγχώρια αξία πωλήσεων των προϊόντων.   

 

17/12/2013 12 

ΕΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

% ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 

% ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2008 17.388.218 57.559.495 30% 

2009 18.671.074 7,38% 50.573.747 -12,14% 37% 

2010 14.369.070 -23,04% 47.030.913 -7,01% 31% 

2011 821.560 -94,28% 12.222.043 -74,01% 7% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 



Αξία Πωλήσεων κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σε 

περιφέρεια Θεσσαλίας και Ελλάδα (σε ευρώ) 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΣΒΘΚΕ  
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Κωδικός Περιγραφή 

'72' ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 

'73' ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 

'74' ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ 

'75' ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ 

'76' ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 

'78' ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ 

'79' ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 

'80' ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ 

'81' ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓ. ΣΥΝΘ. 

'82' ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΛΠ. 

'83' ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

'84' ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ 

'85' ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 

'86' ΟΧΗΜΑΤΑ - ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

‘87’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΑ ΜΕΡΗ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Συμμετοχή των εξαγωγών των κλάδων μετάλλων, μεταλλικών 

προϊόντων, μηχανημάτων, οχημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας στις 

συνολικές εξαγωγές της περιφέρειας 
 

Ο κλάδος των βασικών μετάλλων, μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και 

οχημάτων είναι σε μεγάλο βαθμό εξωστρεφής.  
Κωδικοί  προϊόντων  72 μέχρι και 87, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και 

Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων 2007 (συνδυασμένη ονοματολογία CN 2010), 
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Αξία συνόλου εξαγωγών της περιφέρειας Θεσσαλίας, εξαγωγές των κωδικών 

72-87  και % συμμετοχή 

• Ο κλάδος των βασικών μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών προϊόντων, μηχανημάτων 

και οχημάτων,  συμμετέχει κατά μέσο όρο με ποσοστό υψηλότερο του 25% στις 

εξαγωγές της περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΕ € 

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΚΩΔΙΚΩΝ 72 -87, 

ΣΕ € 

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΩΝ  72-87 ΣΤΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

2008 825.999.623 211.231.684 25,57% 

2009 768.762.032 179.098.710 23,30% 

2010 887.195.704 224.761.148 25,33% 

2011* 971.880.806 362.053.118 37,35% 

2012* 1.086.154.498 316.506.259 29,14% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
* Προσωρινά Στοιχεία 



Αξία συνόλου εξαγωγών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εξαγωγές 

των κωδικών 72-87 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΣΒΘΚΕ 
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Αξία εξαγωγών κύριων κωδικών βασικών μετάλλων, μεταλλικών κατασκευών- προϊόντων, 

μηχανημάτων και οχημάτων, της περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά τα έτη 2008-2012 

 

Οι κλάδοι 72-‘Χυτοσίδηρος, Σίδηρος Χάλυβας’ και 76-‘Αργίλιο (αλουμίνιο) και τεχνουργήματα από 
αργίλιο’,  συμμετέχουν με τα υψηλότερα ποσοστά στις εξαγωγές των  μετάλλων,  της περιφέρειας 
Θεσσαλίας. 
Ο κύριος όγκος των εξαγωγών των μετάλλων κατευθύνεται προς τρίτες χώρες. 
Ο κύριος όγκος των εξαγωγών του κλάδου 72  κατευθύνεται προς τις τρίτες χώρες, ενώ ο κύριος 
όγκος των εξαγωγών του κλάδου 76, προωθείται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ,ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ,ΣΙΔΗΡΟ-ΧΑΛΥΒΑ 

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ 

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ,ΛΕΒΗΤΕΣ,ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΛΠ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
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Η απασχόληση στις επιχειρήσεις των κλάδων 24,25,28 και 29 στην 

περιφέρεια Θεσσαλία. 

       Το σύνολο των εργαζομένων στη περιφέρεια Θεσσαλίας στους κλάδους 24,25,28 και 

29 αποτελεί ένα ποσοστό 26% με 28% των εργαζομένων της περιφέρειας στον 

δευτερογενή τομέα της περιφέρειας, πλην κατασκευών.  
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Έτος 2008 2009 2010 2011 

24, Παραγωγή βασικών μετάλλων 2.334 2.599 2.167 1.639 

25, Κατασκευή μεταλλικών 

προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 4.474 4.528 4.182 3.546 

28, Κατασκευή μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 699 804 584 381 

29, Κατασκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 593 165 156   

          

Σύνολο εργαζομένων  10.109 10.104 9.098 7.577 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 



Εργαζόμενοι στους κλάδους 24,25,28,29 και σύνολο εργαζομένων στη 

περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έτη 2008-2011 

Έτος 2008 2009 2010 2011 

Σύνολα Εργαζομένων 

Κλάδων 24,25,28 και 

29 στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας 10.109 10.104 9.098 7.577 

Σύνολα εργαζομένων 

στο δευτερογενή τομέα 

πλην κατασκευών 

στην περιφέρεια 

Θεσσαλίας 37.181 37.758 32.182 

Ποσοστό 27,19% 26,76% 28,27% 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ 
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Η συμβολή των κλάδων 24,25,28 και 29 στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

της περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
       Οι πωλήσεις των κλάδων  συμμετέχουν με 11,98% στον σχηματισμό του περιφερειακού ΑΕΠ,  

κατά το έτος 2008,  ενώ τα επόμενα έτη υποχωρούν γύρω στο 7%. 
 

Αξία Πωλήσεων σε € των προϊόντων των επιχειρήσεων των κλάδων 24,25,28 και 29 της περιφέρειας Θεσσαλίας 

κατά τα έτη 2008-2011, και η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του περιφερειακού ΑΕΠ  
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Έτος 2008 2009 2010 2011 

24, Παραγωγή βασικών μετάλλων 977.987.008 478.342.897 561.414.441 645.395.159 

25, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με 

εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 377.750.495 380.877.140 100.993.497 150.763.783 

28, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών 

εξοπλισμού π.δ.κ.α. 24.742.040 13.590.545 12.657.195 9.714.065 

29, Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων       17.388.218 18.671.074 14.369.070 821.560 

          

Σύνολο αξίας πωλήσεων προϊόντων κλάδων 

24,25,28 και 29 1.397.869.769 891.483.665 689.436.213 806.696.578 

          

ΑΕΠ Θεσσαλίας 11.756.444.634 11.495.183.855 10.742.218.828   

Συμμετοχή στο ΑΕΠ της Θεσσαλίας 11,89% 7,76% 6,42%   



 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ  

(SWOT ANALYSIS) 
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Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

 Εξειδικευμένο δυναμικό 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 Λίγες μεγάλες επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν διεθνείς συνεργασίες 

 Αξιολογημένες δυνατότητες από την 

συμμετοχή επιχειρήσεων στα μεγάλα έργα 

 Αυξημένες δυνατότητες για τον 

περιορισμό του κόστους εργασίας 

 Αφθονία πρώτων υλών στον ελλαδικό 

χώρο (εκτός από χάλυβα) 

 Μεγαλύτερη συγκριτικά με το σύνολο των 

ελληνικών επιχειρήσεων, εξαγωγική 

διείσδυση  

  

 Μεγάλος αριθμός πολλών μικρών 

μονάδων 

 Μικρό στρατηγικά το μέγεθος των 

μεγάλων μονάδων 

 Οργανωτικά προβλήματα  

 Χαμηλή ταχύτητα στη διαδικασία 

απορρόφησης τεχνολογίας 

 Απουσία κουλτούρας συνεργασιών 

 Μικρά περιθώρια εξαγωγικής 

δραστηριότητας 

 Περιορισμένη συνεργασία με 

ερευνητικούς φορείς 

 Μεταβλητότητα των τιμών παγκοσμίως 

 Υψηλή κατανάλωση και τιμή της 

ενέργειας και ιδιαίτερα ενεργοβόρες 

διεργασίες παραγωγής  



 

  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ  

(SWOT ANALYSIS) 
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Ευκαιρίες Απειλές 

 Επενδυτικές ευκαιρίες μέσω των έργων του 

ΕΣΠΑ, ΣΕΣ 

 Έναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στην 

Ευρώπη μετά την κρίση 

 Αύξηση της ταχύτητας απορρόφησης της 

νέας τεχνολογίας 

 Αξιοποίηση των συνεργασιών με μεγάλα 

consortia για εργασίες εκτός Ελλάδος – 

Στρατηγικές συμμαχίες 

 Πρωτοβουλία των μεγάλων επιχειρήσεων 

για δορυφορικά υπεργολαβικά σχήματα 

 Επέκταση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές 

 Αξιοποίηση του νέου περιβάλλοντος μετά 

την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

 Η αλλαγή των καθεστώτων στις αραβικές 

χώρες 

 Η κυρίαρχη θέση των επιχειρήσεων του 

τομέα στις Βαλκανικές χώρες, 

 Αδυναμία αξιοποίησης των ευκαιριών, που 

διαμορφώνονται στην ανακάμπτουσα Ευρώπη 

 Δυσχέρεια για την δημιουργία παραγωγικών 

clusters 

 Πόλεμος τιμών από οργανωμένες εισαγωγές ή 

εσωτερικός κανιβαλισμός του κλάδου 

 Μονιμοποίηση της κρίσης στην Ελλάδα 

 Κοινωνικές αναταραχές - Συγκρουσιακές 

εργασιακές σχέσεις 

 Μηδενικός τεχνολογικός εκσυγχρονισμός 

 Σταδιακός μαρασμός των επιχειρήσεων 

 Υψηλό κόστος ενέργειας 

 Το υψηλό κόστος ενέργειας που δημιουργεί 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας με άλλες χώρες. 

 Τα φαινόμενα προστατευτισμού που 

παρατηρούνται σε αγορές – στόχους του 

εξωτερικού (κυρίως χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 



Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 
 

• Περιφέρεια Θεσσαλίας: Εγκατεστημένες σημαντικές μονάδες που ασχολούνται με θέματα 

προμηθειών της αμυντικής βιομηχανίας 

 

• Ισότιμη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά συστήματα των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. -  Συμβολή στην  απασχόληση και στην ανάπτυξη 

 

• Επανενεργοποίηση της σύσκεψης προώθησης της «Ελληνικοποίησης» των Προμηθειών. 

 

• Δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Αμυντικής Βιομηχανίας στα τρία Σώματα των 

Ενόπλων Δυνάμεων  για: 

– Υποβολή Προτάσεων για διενέργεια διαγωνισμών . Για την προμήθεια υλικού από το 

εξωτερικό ,που δεν παράγεται στην Ελλάδα ,να είναι  υποχρεωτική η Ελληνική συμμετοχή 

– Εκμετάλλευση περί των 100.000 και πλέον κατασκευαστικών σχεδίων που παραμένουν 

ανενεργά για όλα τα παλαιά αεροσκάφη(Α-7, F-4, F-16 κ.α.) 

– Πρόσβαση σε Τεχνικές Οδηγίες για άντληση στοιχείων, και σε υλικά της Πολεμικής 

Αεροπορίας 

 

• Προκήρυξη Διαγωνισμών για ανάληψη έργου τεχνικής υποστήριξης 
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Η Ελληνική ενεργειακή αγορά  σε πορεία ραγδαίων και ριζικών εξελίξεων 

• Οι εξελίξεις στο διεθνή ενεργειακό χάρτη και ειδικότερα στην ανατολική Μεσόγειο  

• Η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αέριου στην ευρωπαϊκή οικονομία 

• Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας 

 

– δίνουν τη δυνατότητα αναβάθμισης της θέσης της χώρας στον παγκόσμιο 

ενεργειακό χάρτη διπλά: είτε ως μεταφορέας, είτε ως παραγωγός ενέργειας. 

 

• Μεγάλες δυνατότητες και σημαντική δυναμική σε υδρογονάνθρακες 

         κρύβουν τρεις θαλάσσιες περιοχές της χώρας:  

• Πέριξ της Κέρκυρας,  

• Ανοιχτά του Κατακόλου  

•  Νότια της Κρήτης 

 

 Οι προοπτικές για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, στο χώρο του Ιονίου και της 

Κρήτης, προϋποθέτει την εγκατάσταση μεταλλικών πλατφορμών εξόρυξης,  

      Απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνολογίας (συγκόλλησης)  

 Εξειδικευμένο προσωπικό 

 Απαιτούμενη τεχνογνωσία  με συνεργασίες και συμμετοχή σε κοινοπραξίες με ξένες 

επιχειρήσεις 
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
• Aδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline - TAP) 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για την κατασκευή παράλληλων υποστηρικτικών 

υποδομών, όπως  αποθηκευτικούς  χώρους  

 Επαναφέρει στο προσκήνιο και τη δημιουργία υπόγειας αποθήκης φυσικού 

αερίου, στο υπό εξάντληση υπεράκτιο πεδίο φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας. 

 Η δημιουργία της αποθήκης μπορεί να αναδείξει τη χώρα  σε κόμβο προμήθειας 

και τιμολόγησης φυσικού αερίου για την ευρύτερη περιοχή 

 

• Σημαντικά οφέλη και από την  επιχειρούμενη διασύνδεση με τον αγωγό South-

Stream 

 

• Η άντληση φυσικού αερίου  δημιουργεί  την ανάγκη δημιουργίας μονάδων 

υγροποίησης  του για την ευκολότερη μεταφορά του.  

 

 Η κατασκευή των μεταλλικών αγωγών φυσικού αερίου και η συντήρησή τους  

προβάλλει σημαντικές προοπτικές απασχόλησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου των 

μετάλλων, των μεταλλικών προϊόντων και των μεταλλικών κατασκευών. 
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Προβλέψεις  Εξέλιξης του  Τομέα του Μετάλλου 

• Ανάπτυξη-μεγέθυνση ελληνικής/παγκόσμιας οικονομίας 

Το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο 

Η εξέλιξη του εισοδήματος στην ελληνική οικονομία, στις Αραβικές χώρες, στη  ΝΑ 

Ευρώπη,  εξαγωγικούς  προσανατολισμούς  του ελληνικού τομέα Μετάλλου 

Η προοπτική εκμετάλλευσης των πιθανολογούμενων ενεργειακών κοιτασμάτων  

        

       Το επικρατέστερο σενάριο 

 

Η Ελληνική Οικονομία θα επιτύχει τους στόχους της, θα επανέρθει σε  θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης 

 

Η ελληνική  και η παγκόσμια οικονομία θα βρεθούν σε μία περίοδο στασιμότητας, 

συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο  

 

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες θα αποτελέσουν, με μεγαλύτερη ένταση, την 

ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Μακροπρόθεσμα, ο τομέας της ενέργειας ενδέχεται να προσφέρει επιπλέον 

σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στον κλάδο του μετάλλου 

17/12/2013 26 



• Διεθνής / Εγχώριος Ανταγωνισμός 

Η πρόσβαση στις πρώτες ύλες 

Η καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για τα μέταλλα και τις πρώτες ύλες τους  σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο  

Η  τάση εξάπλωσης των πρακτικών στρέβλωσης από τις αναδυόμενες οικονομίες 

Η  ισχυρή αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας 

Το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος που επωμίζονται οι βιομηχανίες 

  Το επικρατέστερο σενάριο 

Ο ανταγωνισμός  θα  ενταθεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο 

Οι αναδυόμενες οικονομίες  καταγράφουν αυξητική τάση στις τιμές διάθεσης των 

προϊόντων 

Οι  νοτιοευρωπαϊκές οικονομίες  μειώνουν  το κόστος-  «σύγκλιση»   οικονομιών 

Αναζήτηση, νέων νησίδων φθηνού κόστους, π.χ. στη Μέση Ανατολή – κινδύνους στην 

ποιότητα  

 Το άνοιγμα των αγορών  θα πιέσει για  εξορθολογισμό της παραγωγικής διάρθρωσης 

Οι στρεβλώσεις, που καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο θα  υποχωρήσουν σταδιακά 
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• Τεχνολογία και Καινοτομία 

Η τεχνολογία και  η ικανότητα καινοτομίας  καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας  

Η έρευνα και ανάπτυξη  σημαντικές  σε επίπεδο προϊόντος αλλά και μεθόδων παραγωγής  

Σε επίπεδο προϊόντων, η καινοτομία  διαφοροποιεί  το τελικό προϊόν- Έντονος  ανταγωνισμός μεταξύ 

των διαφόρων μετάλλων,  μεταξύ  μετάλλων και άλλων υλικών 

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες  στις μεθόδους παραγωγής   σε ικανοποιητικό επίπεδο,- Αναζητούνται 

νέες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, όπως  για τη μείωση των εκπομπών στη χαλυβουργία κατά 50%. 

   

  Το επικρατέστερο σενάριο 

Το επίπεδο τεχνολογίας  σταθεροποιείται  στα σημερινά επίπεδα. Αποτελεσματικότερη διάχυση 

της υπάρχουσας τεχνολογίας 

Η επιτυχής εξέλιξη των ερευνών για υδρογονάνθρακες  μπορεί να καλυφθεί με το υπάρχον 

επίπεδο τεχνολογίας. Απαιτούνται στρατηγικές επενδύσεις  για  αύξηση της παραγωγικότητας 

 Η  εποπτεία της αγοράς και η υποχρεωτικότητα εφαρμογής προδιαγραφών θα αποτελέσουν 

καθοριστικό παράγοντα για τα προϊόντα αλουμινίου 

Η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών θα σταθεροποιηθεί στα σημερινά επίπεδα λόγω  υποχώρησης 

της εγχώριας δραστηριότητας και  εξασθένισης των εξαγωγών 

Η υποτονική ανάκαμψη  ίσως προκαλέσει ανάγκη για νέα προϊόντα. Η δημιουργία clusters για  

υλοποίηση προγραμμάτων,  μπορεί δυνητικά να αποφέρει νέα προϊόντα ή νέες μεθόδους 

παραγωγής, με χαμηλότερο κόστος.  
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• Τιμές και διαθεσιμότητα ενέργειας και πρώτων υλών 
 

Η παραγωγή των προϊόντων Μετάλλου (σίδηρος, αλουμίνιο) είναι εντάσεως ενέργειας. Η 
πορεία των τιμών και η διαθεσιμότητα των πηγών ενέργειας καθορίζουν  την  λειτουργία των 
εταιρειών  
Οι διεθνείς τιμές για τον σίδηρο και το αλουμίνιο - Οι μεταβολές της ζήτησης μετάλλου 
παγκοσμίως, επηρεάζουν την αγορά μετάλλου 
Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στη Μεσόγειο  θα επηρεάσουν τον τομέα τα επόμενα έτη 

 
      Το επικρατέστερο σενάριο 
 

 Οι τιμές της ενέργειας θα καταγράψουν αυξητική τάση την επόμενη περίοδο (μέχρι το 2020) 

 Οι τιμές των πρώτων υλών θα  διαμορφωθούν σε υψηλά επίπεδα, με αυξητική τάση, λόγω 

και της εντατικότερης χρήσης των προϊόντων μετάλλου από τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

Η αύξηση των τιμών, σε διεθνές επίπεδο, θα επηρεάσει σημαντικά τον τομέα, όπου στον κλάδο 

αλουμινίου, ένα κατεξοχήν χρηματιστηριακό αγαθό, θα βελτιώσει τα έσοδα των ελληνικών 

βιομηχανιών. Αντίθετα στο χάλυβα, όπου μεγάλο τμήμα του εισάγεται, εκτιμάται ότι η αύξηση 

των τιμών θα επηρεάσει ελαφρώς αρνητικά το σχετικό κλάδο.  
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• Ρυθμιστικό πλαίσιο – Περιβάλλον – Επιχειρηματικό περιβάλλον 

 Οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις στην παραγωγική διαδικασία 

 Η   μείωση των εκπομπών ρύπων  ίσως μεταβάλλει τις ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο 

Η ανακύκλωση προϊόντων μετάλλου  θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τον τομέα 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, με τις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται σε 

παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων του τομέα 

 

      Το επικρατέστερο σενάριο 

Οι ρυθμίσεις για  τις μεθόδους παραγωγής  δεν θα μεταβληθούν  

Το σύστημα εμπορίας ρύπων θα  επηρεάσει τα λειτουργικά κόστη των βιομηχανιών, 

στην ΕΕ  

Η μη υιοθέτηση παρόμοιου συστήματος από γειτονικές χώρες ή αναδυόμενες οικονομίες, θα 

επηρεάσει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού του τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ αυστηροποιούνται 

 Οι βασικές συνθήκες δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν θα αλλάξουν  

 Η ανακύκλωση των προϊόντων μετάλλου θα  επιταχυνθεί τα επόμενα έτη 
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Τεχνολογίες, προϊόντα ή ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά:  Ελπίδες 
 για την περιφερειακή οικονομία την προσεχή δεκαετία 

 
  

 
• Η μεταποίηση  παραμένει   δραστηριότητα των αναπτυγμένων περιοχών,  εφόσον η  διαχείριση 

γνώσης εξισορροπεί  το κόστος εργασίας των αναπτυσσόμενων χωρών.  

 

• Η κρίση ανέδειξε στην Ευρώπη την πολύ μεγάλη σημασία της βιομηχανίας για το σύνολο της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ΕΕ στοχεύει να ανεβάσει τη βιομηχανία από 15% του ΑΕΠ στο 20% 

ως το 2020. 

 

• Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας   να αξιοποιήσουν την εμπειρία που έχουν  συσσωρεύσει  από 

ανάληψη έργων κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών. - Η τεχνογνωσία σοβαρό 

πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό   

 

• Στόχος η αντικατάσταση ενός μέρους των εισαγόμενων προϊόντων 

 

• Η εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή εξοικονόμηση σύμφωνα με το 

Στόχο 20-20-20 θα δώσει  νέα ώθηση για καινοτομία, προωθώντας την εφεύρεση-κατασκευή 

νέων υλικών που θα εξοικονομούν ενέργεια 

 

• Η αλλαγή των καθεστώτων στις αραβικές χώρες και η κυρίαρχη θέση των Ελληνικών 

επιχειρήσεων του τομέα στις Βαλκανικές χώρες, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης στρατηγικών 

συμμαχιών και ανάπτυξης κοινών δικτύων διανομής 
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Ενέργειες για την ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων 

 
• Ένα σοβαρό κενό αποτελεί  η  αδυναμία του κλάδου να εμφανιστεί στις διεθνείς 

αγορές με ολοκληρωμένα προϊόντα 

 

•  Δημιουργία συνθηκών, οι οποίες θα ωθήσουν σε συνεργασίες, που θα κατατείνουν σε 

νέα παραγωγικά αποτελέσματα, διεθνώς εμπορεύσιμα. Αξιοποίηση υφιστάμενων 

τεχνολογικών εφαρμογών, ενισχυμένες με καινοτομικές εισροές.  

 

• Περιοχή εξαιρετικού ενδιαφέροντος  είναι αυτή της τεχνολογίας ανάπτυξης 

προϊόντων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

 Η τεχνολογία του τομέα είναι ώριμη  

 Η  χώρα  χαρακτηρίζεται από πλούτο εναλλακτικών πηγών 

 

• Ενδεικτικά  προτεινόμενα έργα: 

– Η  περιοχή των ανεμογεννητριών,  

– Των φωτοβολταϊκών  

– Των μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων (“με το κλειδί στο χέρι”) 

– Μεταλλικές κατασκευές στον χώρο της ενέργειας (ενεργειακές 

υποδομές), και στον χώρο των παραδοσιακών μεταλλικών κατασκευών 

(κτηριακά έργα και γέφυρες).  
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Ευχαριστώ 

 

 

 
 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 

Ελ. Βενιζέλου 4, 

38221 Βόλος 

e-mail: apapadoulis@sbtke.gr 

http:// www.sbtke.gr 
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