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Στατιστικά Νομού Θεσσαλονίκης

Πηγές: ΕΣΥΕ - Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων -  Τράπεζα της Ελλάδος- EOT - 
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης -  Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Το καλύτερο στοιχείο από τα παρακάτω είναι το 
ΑΕΠ/κάτοικο. Ο νομός κατατάσσεται 5ος στην Ελλάδα. Το 

2001 βρίσκεται στο 118% του μέσου όρου της Ελλάδας. 
Αντίστοιχα η περιοχή της πρωτεύουσας είναι 8η (106,3% του 

μέσου όρου).

ΑΕΠ/κάτοικο (2001)
Βοιωτίας 255,5%
Κορινθίας 124,1%
Κοζάνης 119,2%
Δωδεκανήσου 118,4%
Θεσσαλονίκης 113,8%
Λασιθίου 112,8%
Πρωτεύουσας 106,3%

□ Πληθυσμός
Ο νομός Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 9,6% του πραγματικού πληθυσμού 

της χώρας, με τάση αύξησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει το 7ο 

μεγαλύτερο, και αυξανόμενο, ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού το 2001 
(υπεροχή γεννήσεων/1.000 κατοίκους: 3 έναντι 0 για το σύνολο της χώρας). Έχει 

επίσης υψηλή αναλογία μαθητών Δημοτικού ανά 1.000 κατοίκους (63 έναντι 

μέσου χώρας 59). Τέλος, μεταξύ των απογραφών 1991 και 2001, ο πληθυσμός 

του νομού Θεσσαλονίκης αυξήθηκε 12,0%, (στο σύνολο της χώρας η αύξηση 

ήταν της τάξης του 6,9%).
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□ ΑΕΠ
Παράγει 11,4% του ΑΕΠ, 4% του γεωργικού προϊόντος, 14% του προϊόντος της 

μεταποίησης και 12% των υπηρεσιών.

Με κατά κεφαλή προϊόν 4,8 εκατ. δρχ., ο νουός κατατάσσεται 5ος ανάμεσα 

στους 52 νομούς, με βάση το κριτήριο αυτό (το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 118% 

του μέσου της Ελλάδας το 2001).

□ Εισόδημα Κατοίκων-Φορολονία
Αναλογούν 34 αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους (το 2001, με το μέσο όρο της 

χώρας να είναι 31). Οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών Ι.Χ. το 2002 

αντιστοιχούν στο 9,7% των συνολικών (9,4% το α’ εξάμηνο 2003).

Με δηλωθέν εισόδημα 1,8 εκατ. ανά κάτοικο το 2001 (105% του μέσου Ελλάδας) 

και καταθέσεις 2 εκατ. δρχ. ανά κάτοικο το 2000, οι κάτοικοι του νομού 

Θεσσαλονίκης πλήρωσαν το 2001 κατά μέσο όρο 145 χιλ. δρχ. για φόρο 

εισοδήματος, έναντι μέσου χώρας 142 χιλ. δρχ. Έχει την 3η υψηλότερη, μετά την 

Περιφέρεια Πρωτεύουσας και τις Κυκλάδες, αναλογία δηλώσεων Φόρου Μεγάλης 

Ακίνητης Περιουσίας ανά 1000 κατοίκους (3,7). Συμμετέχει με 10% των 

φορολογουμένων (άνοδος 0,4% το οικονομικό έτος 2002), 10,1% του 

δηλωθέντος εισοδήματος (+5,7%) και 9,6% του φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων (+4,3%) στα συνολικά μεγέθη της χώρας.

□ Επιγειρήσεις
Οι επιχειρήσεις του νομού καλύπτουν το 9,2% του κύκλου εργασιών των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων, το 7,4% των κατασκευαστικών, το 9,5% των 

επιχειρήσεων χονδρικού και το 8,7% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Στις επιχειρήσεις αντιστοιχεί το 12-15% των επενδύσεων των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο 1995-2000 (σύμφωνα με την Ετήσια 

Βιομηχανική Έρευνα της ΕΣΥΕ), οι οποίες μάλιστα αυξήθηκαν σημαντικά την 

2ετία 1998-2000.
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□ Μεταφορές
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης μειώθηκε 3,2% το 2001 στα 

3,4 εκατ. επιβάτες και 5% στα 3,26 το 2002, ενώ αυξήθηκε κατά 2,3% το Α’ 

εξάμηνο του 2003 . Οι αφίξεις στα ξενοδοχεία του νομού, μετά από μείωση 0,1% 

το 2001, αυξήθηκαν 1,9% το 9μηνο Ιαν.-Σεπτεμβρίου 2002, των αλλοδαπών 

όμως μειώθηκαν 5,6%. Οι διανυκτερεύσεις μετά από άνοδο 0,9% το 2001, το 

9μηνο Ιαν. Σεπτ. 2002 μειώθηκαν 1,4%. Η εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι της 

Θεσ/νίκης μειώθηκε 7,7% το 2001 με τη διακίνηση να φτάνει τα 14 εκ. τόνους 

εμπορευμάτων και αυξήθηκε 0,8% το 2002 στους 14,2 εκ. τόνους και 2,6% στο 

Α’ εξάμηνο του 2003.

□ Αγροτικά
Είναι η 1Π παραγωγός περιοχή ρυζιού και γάλακτος με 62% και 10% της 

παραγωγής της χώρας αντίστοιχα, η 3η παραγωγός τυριού με 6%, η 4η 

κρέατος με 5%, η 6η σιταριού με 6% και η 6η τομάτας με 4,4% το 2002.

□ Ανεργία
Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το β’ τρίμηνο 2003, 

το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

διαμορφώθηκε στο 9,9% έναντι 8,9% για το σύνολο της χώρας. Τα

αντίστοιχα ποσοστά για το α’ τρίμηνο του 2002 ήταν 11,0% και 9,6%, ενώ για το 

σύνολο του 2002, 11,5% και 10,0%.

□ Τροχαία Ατυχήματα
Τα τροχαία ατυχήματα στο νομό μειώθηκαν κατά 30% το 2001. Η αναλογία 
τροχαίων ατυχημάτων ανά 1.000 κατοίκους από 1,6 το 2000 μειώθηκε σε 1% 

το 2001 (μέσος όρος χώρας 1,8%).
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