


 

Τν έξγν «ΓΔΩΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η Δμέιημε ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ 1978-2010. 

Οξγαλσηηθή-Λεηηνπξγηθή Αλαδηάξζξσζε θαη Φσξν-θνηλσληθέο Δπηπηώζεηο» πνπ 

πινπνηήζεθε ζηνλ Τνκέα Γεσγξαθίαο θαη πεξηθεξεηαθνύ Σρεδηαζκνύ ηεο Σρνιήο 

Αγξνλόκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΙΝ.ΔΜ.Υ 

δηεξεπλά αλαιπηηθά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζηελ Αηηηθή ώζηε λα 

εθηηκεζνύλ νη ρσξν - θνηλσληθέο επηπηώζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ.  Δπηπιένλ, ζπλαξζξώλεη δηαπηζηώζεηο 

ζρεηηθά κε ηε αιιειεπίδξαζε ησλ αιιαγώλ ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξίνπ ζηε δνκή 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ ζηελ Αηηηθή αιιά θαη ην ξόιν ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ.  

Σην πιαίζην ηνπ έξγνπ δνκήζεθε πξόηππε κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο ρσξηθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ γεσεληνπηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ είλαη 

θαηαγεγξακκέλεο ζηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Α., ηνπ Δ.Β.Δ.Π. θαη ηνπ Δ.Δ.Α.. Η ελζσκάησζε 

ησλ ελ ιόγσ δεδνκέλσλ ζε έλα εληαίν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα (G.I.S.) επηηξέπεη ηε 

ζπλζεηηθή αλαδήηεζε θαη άληιεζε δεδνκέλσλ, ηελ πνιπεπίπεδε ρσξηθή θαη ζηαηηζηηθή 

αλάιπζή ηνπο θαη ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο (ζεκαηηθνί ράξηεο). Η ρσξηθή βάζε έρεη 

ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζε θαη ελεκέξσζή ηεο κε ηελ 

πξνζζήθε λέσλ δεδνκέλσλ. Τα λέα δεδνκέλα ζα κπνξεί λα αθνξνύλ είηε ηελ Αηηηθή είηε λα 

επεθηαζνύλ ζε άιιεο πόιεηο/γεσγξαθηθέο ελόηεηεο. 

Η επεμεξγαζία θαη ε ρσξηθή θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ρσξηθήο βάζεο 

απηήο ζε ζπλδπαζκό κε δεδνκέλα ησλ Απνγξαθώλ Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ ηεο ΔΣΥΔ, 

αιιά θαη κε δεδνκέλα ηεο έξεπλαο κεηαθηλήζεσλ ηνπ ΟΑΣΑ, επέηξεςαλ ηελ εμαγσγή 

ζύλζεησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ρσξηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ιηαληθνύ 

εκπνξίνπ ζηελ Αηηηθή ηελ ηειεπηαία 35εηία.  

Η εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΔΜΠ απνηειείηαη από ηνπο/ηηο θθ. Κ. Βαζηιεηάδε, Αγξνλόκν-

Τνπνγξάθν Μεραληθό ΔΜΠ | εηδηθό επηζηήκνλα Σπζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, 

Κ. Βαζηιείνπ, | Πνιενδόκν, Υ.Γ. ΔΜΠ,  Μ. Γαγθνύιε, Οηθνλνκνιόγν  |  Πεξηβαιινληνιόγν, 

Γξ. Γ. Μειάθε, Σπγθνηλσληνιόγν | Πνιενδόκν ΔΜΠ, Π. Μνπθνύιε, Αγξνλόκν-Τνπνγξάθν 

Μεραληθό | Πνιενδόκν, Υ.Γ. ΔΜΠ, Δπαγ. Τζηκέθα, Αγξνλόκν-Τνπνγξάθν Μεραληθό ΔΜΠ. 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ είλαη ν Ι. Σαγηάο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΔΜΠ. 

 

Σην πιαίζην ηεο έξεπλαο ε νκάδα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Κν Αιέμε Σηδέξε, Σπγθνηλσληνιόγν 

Μεραληθό, ζηέιερνο ηνπ ΟΑΣΑ, ηνλ νπνίν θαη από απηή ηε ζέζε επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα γηα 

ηελ ζεκαληηθή ηνπ βνήζεηα ζηελ παξνρή ησλ Γεδνκέλσλ ηεο Έξεπλαο Μεηαθηλήζεσλ. 



Δπραξηζηνύκε επίζεο ζεξκά ηελ Κα Γ. Γνύλαξε, ζηέιερνο ηνπ ΙΝΔΜΥ γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηά ηεο ζηελ άληιεζε δεδνκέλσλ από ηα ηξία Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα θαη ηηο ‘λένπ’ 

ηύπνπ επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ ρσξνζεηνύληαη ζηελ Αηηηθή. 

 

Η εκπηζηνζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Σ.Δ.Δ. θνπ Β. Κνξθίδε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, ν νπνίνο 

αλαγλώξηζε ηε ζεκαζία δόκεζεο κηαο ρσξηθήο βάζεο γηα ην ιηαληθό εκπόξην ζε παλειιαδηθό 

επίπεδν, ππήξμε ην έλαπζκα γηα ηελ αλαδήηεζε πξόηππσλ κεζόδσλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

απηνύ. 

Η ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Υ. θαο Β. Αξαλίηνπ θαζώο θαη ν 

ζπλερηδόκελνο επηζηεκνληθόο δηάινγνο καδί ηεο δεκηνύξγεζε ηηο πιένλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξόληνο έξγνπ. 

Τέινο επραξηζηνύκε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ θ. Γεώξγην 

Καξαλίθα Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Υ θαη ην Ννκηθό 

Σύκβνπιν θ. Αληώλε Μέγγνπιε γηα ην άξηζην θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ηηο επνηθνδνκεηηθέο 

ηνπο παξαηεξήζεηο. 

  

Ι. Σαγηάο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 

Οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει ριζικά την 

οργανωτική διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας και ανταγωνισμού των εμπορικών 

επιχειρήσεων. Από τη δεκαετία του 1990, το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα 

παρακολουθεί και έρχεται αντιμέτωπο με μία σειρά διαρθρωτικών ανακατατάξεων. Η 

περαιτέρω ανάπτυξη πολυκαταστημάτων που βασίζονται σε επενδύσεις ελληνικών 

κεφαλαίων (πχ. Φωκάς, Hondos Center) επισκιάζεται από την είσοδο μεγάλων 

διεθνικών αλυσίδων (πχ. IKEA, Zara, Media Markt) οι οποίες θέτουν υπό 

αναδιαμόρφωση τα μερίδια της αγοράς. Η εγκατάσταση όμως μεγάλων εμπορικών 

κέντρων – Πολυχώρων τα οποία συνδυάζουν τη ψυχαγωγία με τα ψώνια (food, fun, 

fashion), μετατρέπουν τις καταναλωτικές συνήθειες, ακόμα και τον τρόπο διάθεσης 

του ελευθέρου χρόνου. Οι παραπάνω εξελίξεις σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας 

εικοσαετίας συντέλεσαν δραστικά στη μεταμόρφωση των παραδοσιακών αγορών. Οι 

παραπάνω εξελίξεις επιτάσσουν μια ολοκληρωμένη καταγραφή των ‘νέων μορφών’ 

λιανικού εμπορίου (πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις 

(διεθνικές αλυσίδες).  

 

Το ερευνητικό έργο «ΓΕΩΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η Εξέλιξη του Λιανικού Εμπορίου 

1978-2010. Οργανωτική-Λειτουργική Αναδιάρθρωση και  Χωρο-κοινωνικές 

Επιπτώσεις» επιδιώκει να περιγράψει αναλυτικά την εξελικτική πορεία του λιανικού 

εμπορίου στην Αττική, ώστε να εκτιμηθούν οι χωροκοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες 

σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία «νέων μορφών» εμπορίου.  Επιπλέον, 

επιδιώκει να προβεί σε ποιοτικά συμπεράσματα σχετικά με τη αλληλεπίδραση των 

αλλαγών στη δομή και λειτουργία του εμπορίου, στη δομή και λειτουργία του αστικού 

χώρου στην Αττική και στο ρόλο του μητροπολιτικού σχεδιασμού. 

 

Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του ερευνητικού έργου περιλαμβάνει: 

 την Καταγραφή και Ανάλυση της οργανωτικής και Λειτουργικής 

Αναδιάρθρωσης των κλάδων του Λιανικού Εμπορίου 1978-2010: Στην 

φάση αυτή εξετάζονται, με βάση τα δεδομένα από Απογραφές της ΕΣΥΕ και 

της ΕΣΕΕ, η κλαδική και οργανωτική αναδιάρθρωση του λιανικού εμπορίου 

στην Αττική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσφατη περίοδο 2005-2010 και 

στις «νέες μορφές» του λιανικού εμπορίου. 
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 τη διερεύνηση της χωρικής αναδιάρθρωσης του Λιανικού Εμπορίου 

στην Αττική: στη φάση αυτή συσχετίζεται η κλαδική και οργανωτική 

αναδιάρθρωση του λιανικού εμπορίου με τις αλλαγές στα πρότυπα 

χωροθέτησης.  

 τη διερεύνηση των χωρο-κοινωνικών επιπτώσεων της Αναδιάρθρωσης 

του Λιανικού Εμπορίου: Στο κεφάλαιο αυτό τα αποτελέσματα των δύο 

προηγούμενων φάσεων συνδυάζονται με δεδομένα από τον Οργανισμό 

Αστικών Συγκοινωνιών και την Αττικό Μετρό ώστε να εξεταστούν οι 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της χωρικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του 

λιανικού εμπορίου τόσο στους τόπους εγκατάστασης των νέων μορφών, όσο 

και στους παραδοσιακούς πόλους του εμπορίου στην Αττική. Επίσης 

εξετάζεται ενδελεχώς και η σημασία/συμβολή του Μητροπολιτικού 

σχεδιασμού στον προγραμματισμό της ανάπτυξης του λιανικού εμπορίου. 

 τη ∆ημιουργία Γεωβάσης για το Λιανικό Εμπόριο στην Αττική 

Στην ολοκληρωμένη Γεωγραφική Βάση ∆εδομένων περιλαμβάνονται: 

- ∆εδομένα Απογραφών της ΕΣΥΕ, 1978, 1988 

- ∆εδομένα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

- ∆εδομένα του ΟΑΣΑ 

- ∆εδομένα από τους Εμπορικούς Συλλόγους 

- ∆εδομένα από τις επί του πεδίου έρευνες 

Τα δεδομένα αυτά έχουν κοινή/ ενιαία γεωγραφική αναφορά την κυκλοφοριακή ζώνη. 

Η ενσωμάτωσή των εν λόγω δεδομένων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα 

(G.I.S.) επιτρέπει τη συνθετική αναζήτηση άντληση δεδομένων, την πολυεπίπεδη 

ανάλυσή τους και την αναπαράστασή τους (θεματικοί χάρτες). Το πληροφοριακό 

σύστημα «ΓΕΩΒΑΣΗ» σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η 

επέκταση και ενημέρωσή του με την προσθήκη νέων δεδομένων.  

Μέσω της Γεωβάσης και του Παρατηρητηρίου Εμπορίου καθίστανται εφικτές οι 

ακόλουθες μελλοντικές ενέργειες: 

 ενημέρωση της Γεωβάσης με νέα δεδομένα από άλλους Εμπορικούς 

Συλλόγους της Χώρας, δηλαδή πρόσθετα μητρώα επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου 
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 έλεγχος και ενημέρωση της Γεωβάσης σχετικά με τυχόν μετεγκαταστάσεις 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

 επέκταση της υπάρχουσας Γεωβάσης με οποιαδήποτε σχετική περιγραφική 

πληροφορία κρίνεται χρήσιμη πχ επιφάνεια των καταστημάτων, 

ενεργοποιούμενη απασχόληση, έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων, ‘’νέες 

μορφές εμπορίου’’ κ.ά. 

 σύνδεση της Γεωβάσης με άλλες βάσεις δεδομένων, όπως πχ δεδομένα 

απογραφών της ΕΣΥΕ, 1978, 1988, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, του ΟΑΣΑ, του 

ΥΠΕΚΑ, δεδομένα από τις επί του πεδίου έρευνες, δεδομένα σχετικά με τις 

αξίες γης, τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις και θεσμικό πλαίσιο κ.ά. 

Αποτέλεσμα της σύνδεσης της γεωβάσης. Τα δεδομένα αυτά θα έχουν 

κοινή/ ενιαία γεωγραφική αναφορά, είτε το Οικοδομικό τετράγωνο, είτε την 

κυκλοφοριακή ζώνη/απογραφικό Τομέα. Έτσι επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση 

των εν λόγω δεδομένων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (G.I.S.) το 

οποίο επιτρέπει τη συνθετική αναζήτηση άντληση δεδομένων, την 

πολυεπίπεδη ανάλυσή τους και την αναπαράστασή τους (θεματικοί χάρτες) 

 σύνδεση της Γεωβάσης με άλλες έρευνες του ΙΝ.ΕΜ.Υ, όπως το 

«Παρατηρητήριο Εμπορικών ∆ρόμων». Η τροφοδότηση των ερευνών αυτών 

από τη Γεωβάση συνεισφέρει σημαντικά στην απάντηση ερευνητικών 

ερωτημάτων άλλων ερευνών του ΙΝ.ΕΜ.Υ. Τέτοια ερωτήματα είναι, μεταξύ 

άλλων, η οριοθέτηση εμπορικών περιοχών, ο χωρικός κορεσμός του 

εμπορίου, τα ζητήματα πολιτικής λιανικού εμπορίου, η σύνθεση του 

καταναλωτικού σώματος κ.α. 

 σύνδεση της Γεωβάσης με δεδομένα κυκλοφοριακών φόρτων, μετακινήσεων 

προέλευσης – προορισμού κλπ. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή για 

παράδειγμα η μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων στις περιοχές 

συγκέντρωσης εμπορικών δραστηριοτήτων, η εκτίμηση της 

προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας περιοχών χωροθέτησης 

εμπορικών καταστημάτων (με την ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων) κλπ. 
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1. ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή της διαδικασίας βάσει της οποίας 

έγινε η γεω-κωδικοποίηση των στοιχείων που παραδόθηκαν από τα ΕΒΕΠ,  ΕΒΕΑ 

και ΕΕΑ στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΓΕΩΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: 

Η εξέλιξη του Λιανικού Εμπορίου 1978-2010. Οργανωτική – Λειτουργική 

Αναδιάρθρωση και Χωρο – Κοινωνικές Επιπτώσεις», καθώς επίσης και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων.  

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν γεωαναφερθεί στο Ελληνικό Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87).  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, αποτελούν τη βάση για 

την ανάλυση που ακολουθεί για την υφιστάμενη κατάσταση (2011), η οποία αποτελεί 

κύριο ζήτημα του ερευνητικού έργου (βλ. επόμενα κεφάλαια). 

Στο συνημμένο Χάρτη Χ.1 παρουσιάζεται η χωροθέτηση των εμπορικών 

επιχειρήσεων των ΕΒΕΠ, ΕΒΕΑ και ΕΕΑ στην Αττική.  

1.0. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Από το ΕΒΕΑ παραδόθηκε στην ομάδα μελέτης ένα αρχείο xls τo οποίο 

περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις ενεργές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που 

είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του ΕΒΕΑ. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν στοιχεία 

για 6.615 εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν για κάθε επιχείρηση τα ακόλουθα 

στοιχεία: Αριθμό Μητρώου της επιχείρησης στο Επιμελητήριο, επωνυμία, τίτλο, 

ημερομηνία ίδρυσης, οδό, αριθμό, ΤΚ, ∆ήμο και κύριο ΚΑ∆. 

 

Από το ΕΒΕΠ παραδόθηκε στην ομάδα μελέτης ένα αρχείο xls τα οποίο 

περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις ενεργές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που 

είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του ΕΒΕΠ. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν στοιχεία 

για 5.774 εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν για κάθε επιχείρηση τα ακόλουθα 

στοιχεία: επωνυμία, νομική μορφή, κύρια δραστηριότητα, ενημερότητα, διεύθυνση, 

όνομα ∆ήμου, ΤΚ, τμήμα, τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

Επίσης παραδόθηκε από το ΕΕΑ στην ερευνητική ομάδα ένα αρχείο xls τo οποίο 

περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις ενεργές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που 

είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο του. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν στοιχεία για 

επιπλέον 20.425 εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν για κάθε επιχείρηση τα 



ακόλουθα στοιχεία: Αριθμό Μητρώου, επαγγελματική κατηγορία, αντικείμενο 

εργασιών, οδό, αριθμό, ΤΚ, περιοχή και τριψήφιο ΣΤΑΚΟ∆. 

 

Επομένως, η ομάδα είχε στη διάθεσή της ΣΥΝΟΛΙΚΑ 32.614 εγγραφές που 

αφορούν στις ενεργές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου των τριών 

επιμελητηρίων, στην υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Τα παραπάνω δεδομένα θα καλούνται εφ’ εξής περιγραφική πληροφορία.  

Σκοπός της επεξεργασίας που έγινε στην Α' φάση του έργου και 

παρουσιάζεται και αξιοποιείται στην τρέχουσα έκθεση είναι η σύνδεση της 

περιγραφικής πληροφορίας με τη χωρική της διάσταση, για κάθε επιχείρηση, 

δηλαδή με ένα ζεύγος συντεταγμένων χ, ψ στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87PP1. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μίας νέας βάσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τη 

χωρική και την περιγραφική πληροφορία κάθε επιχείρησης, με δυνατότητα 

απεικόνισης της πραγματικής τους θέσης. 

 

Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

 

1. Στην περιγραφική πληροφορία υπήρχε σημαντικός αριθμός εγγραφών οι οποίες 

δεν μπορούσαν να γεω-κωδικοποιηθούν αυτόματα, διότι τα πεδία που αναφέρονται 

στη θέση των επιχειρήσεων (οδός, αριθμός, ΤΚ και δήμος) δεν ήταν καταγεγραμμένα 

με διαχειρίσιμο τρόπο. ∆ηλαδή ήταν καταχωρημένα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν 

που αναγνωρίζει η δωρεάν μηχανή γεω-κωδικοποίησης (geocoding) της εταιρείας 

Google, η οποία χρησιμοποιήθηκε, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Ενδεικτικά, σε 

μεγάλο αριθμό εγγραφών: 

 εντοπίστηκαν ορθογραφικά λάθη 

 το όνομα της οδού ήταν γραμμένο με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 

αναγνωρίζει η δωρεάν μηχανή geocoding της Google. Π.χ. η οδός 

Εμμανουήλ Μπενάκη στην Αθήνα ήταν γραμμένη Εμ. Μπενάκη, ενώ το 

Google την αναγνωρίζει ως Εμμανουήλ Μπενάκη. Σε άλλους δήμους, η ίδια 

οδός αναγνωρίζεται ως Μπενάκη ή Εμμ. Μπενάκη. 

                                                            

1 Το σύστημα αυτό επιλέχθηκε ούτως ώστε να πετύχουμε το μέγιστο βαθμό διασύνδεσης της προς 

υλοποίηση γεωβάσης με άλλες χωρικές ή περιγραφικές  βάσεις δεδομένων που κατά καιρούς έχουν 

αναπτυχθεί και ως επί το πλείστον χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς. 
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 στις επιχειρήσεις με είσοδο από δύο οδούς ή σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 

σε τομές οικοδομικών γραμμών, η οδός ήταν γραμμένη π.χ. «Εμμ. Μπενάκη 

113 & Σόλωνος». Αυτού του τύπου η εγγραφή δεν αναγνωρίζεται από το 

Google, με αποτέλεσμα να πρέπει να διατηρηθεί σε ξεχωριστή στήλη το 

«Εμμανουήλ Μπενάκη 113», το οποίο αναγνωρίζεται και σε διαφορετική 

στήλη το «Σόλωνος», ώστε να μην χαθεί καμία πληροφορία που πιθανώς 

χρειαστεί σε μεταγενέστερη φάση. 

 ομοίως, η εγγραφή τύπου «Σόλωνος 21-25» δεν αναγνωρίζεται, επομένως 

πρέπει να διατηρηθεί σε ξεχωριστή στήλη το «Σόλωνος 21», το οποίο 

αναγνωρίζεται και σε διαφορετική στήλη το «-25», ώστε να μην χαθεί καμία 

πληροφορία που πιθανώς χρειαστεί σε μεταγενέστερη φάση. 

 εγγραφές τύπου «Ακ. Μουτσοπούλου» δεν αναγνωρίζονται. Σε τέτοιου 

τύπου εγγραφές έγινε αναζήτηση για τη σωστή ονομασία, που στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα (αφορά στο ∆ήμο Πειραιά) είναι «Ακτή 

Μουτσοπούλου». 

 δεν υπήρχε ο αριθμός οδού, παρά μόνο η ονομασία της οδού. 

 εντοπίστηκαν αναγραμματισμοί στους Τ.Κ, π.χ. αντί για 18345 στο Μοσχάτο, 

υπήρχε ο 18543 (ο οποίος δεν υπάρχει στο Μοσχάτο). 

 το όνομα του ∆ήμου ήταν γραμμένο με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που 

αναγνωρίζει το Google. Π.χ. στο Google δεν υπάρχει ∆ήμος Άνω Γλυφάδας, 

αλλά ∆ήμος Γλυφάδας ή δεν υπάρχει «Λαυρεωτική», αλλά «Λαύριο». 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα από τα συνηθέστερα «λάθη» των 

εγγραφών σχετικά με την ακριβή θέση κάθε επιχείρησης, καθώς και ο σωστός 

τρόπος εγγραφής τους. 

 

Πίνακας 1.0-1: Συνηθέστερες διορθώσεις των αρχικών εγγραφών 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  
Πειραιώς 180  Κόμβος Χαμοστέρνας,  
177 78, Ταύρος Πειραιώς 180, 177 78, Ταύρος 
Λεωφόρος  Κηφισίας 41-47,  151 23, 
Παράδεισος Αμαρουσίου Λεωφόρος  Κηφισίας 41, 151 23, Μαρούσι 
Μπουμπουλίνας & Φυλής 100, 
Ασπρόπυργος Φυλής 100, Ασπρόπυργος 
Πλατεία Καραϊσκάκη 6, 165 62, Άνω 
Γλυφάδα Πλατεία Καραϊσκάκη 6, 165 62, Γλυφάδα 

Ζαΐμη 10,  105 62, Εξάρχεια Ζαΐμη 10, 105 62, Αθήνα 
Λεωφόρο Κηφισίας 37 & Σπύρου 
Λούη, 151 23, Μαρούσι Λεωφόρος Κηφισίας 37, 151 23, Μαρούσι 

Ανδρέα Παπανδρέου 21 & Ρ. Ανδρέα Παπανδρέου 21, 152 34, Χαλάνδρι 
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Μελωδού, 152 34, Χαλάνδρι 

Λαζαράκη 21 - 23, 166 76, Γλυφάδα Λαζαράκη 21, 166 75, Γλυφάδα 

Αγ. Μεταξά 36, 166 74, Γλυφάδα 
Λεωφόρος ∆ημάρχου Αγγέλου Μεταξά 36, 
166 74, Γλυφάδα 

Πηγή: Επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Το ποσοστό των σφαλμάτων εγγραφής εκτιμήθηκε ίσο με ~70% του συνόλου 

των εγγραφών που παραδόθηκαν αρχικά από τα επιμελητήρια. 

 

2. Τα δεδομένα διορθώθηκαν χειρωνακτικά και «ένα-ένα», καθώς δεν υπήρχε 

αυτοματοποιημένος τρόπος διόρθωσής τους. ∆ιορθώθηκαν έτσι ώστε να μην 

«χαθεί» καμία πληροφορία από την αρχική.  

 

Ωστόσο, υπήρχαν εγγραφές για τις οποίες δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί η ακριβής 

θέση, διότι είτε δεν έχει καταγραφεί ο αριθμός οδού, είτε η οδός είναι του τύπου «17ο 

χιλιόμετρο Ν.Ε.Ο.Α.Κ – ΘΕΣΗ ΑΧΜΕΤ-ΠΗΓΑ∆Ι» και δεν είναι δυνατή η εύρεσή της 

στο Google, είτε επειδή είναι πολύ μικρή οδός ή κάποια πάροδος, την οποία για 

κάποιο λόγο δεν περιλαμβάνει το Google. Οι εγγραφές αυτές αφορούν κυρίως σε μη 

κεντρικές περιοχές ή σε περιοχές που οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί 

γραμμικά κατά μήκος κάποιας μεγάλης οδικής αρτηρίας (π.χ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων εγγραφών εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον 

Ασπρόπυργο, για τον οποίο μόνο το 16% του συνόλου των εγγραφών που 

αφορούν στον Ασπρόπυργο είναι δυνατό να εντοπιστεί (δηλαδή οι 71 από τις 433 

εγγραφές) και δευτερευόντως στα Μέγαρα, όπου μόνο το 39% του συνόλου των 

εγγραφών που αφορούν στα Μέγαρα είναι δυνατό να εντοπιστεί (δηλαδή οι 51 από 

τις 131 εγγραφές). 

 

Επίσης, στα δεδομένα του ΕΒΕΠ περιλαμβάνονταν εμπορικές επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ή εκτός της ηπειρωτικής Αττικής, όπως π.χ. Αίγινα, 

Πόρος, Μέθανα, Κύθηρα κλπ. Οι περιοχές αυτές εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία γεω-

εντοπισμού στην παρούσα φάση. 

 

Συνολικά: 

 παραδόθηκαν 6.615 εγγραφές ενεργών εμπορικών επιχειρήσεων από το 

ΕΒΕA, εκ των οποίων, κατά τη διαδικασία διόρθωσης που προαναφέρθηκε, 

αποκλείστηκαν οι 246 (ποσοστό εγγραφών που αποκλείονται από τη 

διαδικασία γεω-εντοπισμού ίσο με το 3,7% των αρχικών δεδομένων από το 
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 παραδόθηκαν 5.774 εγγραφές ενεργών εμπορικών επιχειρήσεων από το 

ΕΒΕΠ, εκ των οποίων, κατά τη διαδικασία διόρθωσης που προαναφέρθηκε, 

αποκλείστηκαν οι 1.171 (ποσοστό εγγραφών που αποκλείονται από τη 

διαδικασία γεω-εντοπισμού ίσο με το 20,3% των αρχικών δεδομένων από το 

ΕΒΕΠ). Το ποσοστό σφάλματος κατά τη διαδικασία «διόρθωσης» των 

αρχικών εγγραφών στο ΕΒΕΠ (20,3%) αναλύεται ως εξής: 

Πίνακας 1.0-2:  Ποσοστιαία κατανομή σφάλματος κατά τη διαδικασία 

διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Μητρώου ΕΒΕΠ 

στις διάφορες «αιτίες» 

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΤΟΥ ΕΒΕΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΕΒΕΠ 

∆εν είναι δυνατό να εντοπιστούν λόγω 

ελλιπών στοιχείων θέσης 

332 5,75% 

Ασπρόπυργος: δεν είναι δυνατό να 

εντοπιστούν λόγω ελλιπών στοιχείων 

θέσης 

362 6,27% 

Μέγαρα: δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν 

λόγω ελλιπών στοιχείων θέσης 

80 1,39% 

∆εν ανήκουν στην ηπειρωτική Αττική 

(νησιά) 

301 5,21% 

∆εν χωροθετούνται στην τέως Νομαρχία 

Πειραιώς 

93 1,61% 

∆εν χωροθετούνται στην Αττική 3 0,05% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΟΥ ΕΒΕΠ 

1.171 20,3% 

Πηγή: Μητρώο ΕΒΕΠ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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 Από τις 20.425 εγγραφές ενεργών εμπορικών επιχειρήσεων του μητρώου 

του ΕΕΑ, κατά τη διαδικασία διόρθωσης που προαναφέρθηκε, 

αποκλείστηκαν οι 2.861. Το ποσοστό σφάλματος κατά τη διαδικασία 

«διόρθωσης» των αρχικών εγγραφών (14%) αφορά αποκλειστικά σε 

εγγραφές για τις οποίες δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί η ακριβής θέση, διότι 

είτε δεν έχει καταγραφεί ο αριθμός οδού, είτε δεν είναι δυνατή η εύρεσή της 

στο Google, είτε επειδή είναι πολύ μικρή οδός ή κάποια πάροδος, την οποία 

για κάποιο λόγο δεν περιλαμβάνει το Google (βλ. παραπάνω). 

 

Επομένως, από τη διαδικασία «καθαρισμού» – «διόρθωσης» των αρχικών 

δεδομένων δημιουργήθηκε μια νέα γεωβάση δεδομένων που περιέχει 

συνολικά 28.536 εμπορικές επιχειρήσεις -καταγεγραμμένες στα μητρώα των 

ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ και ΕΕΑ. 

 

Πίνακας 1.0-3: Αρχικά και τελικά/ γεωεντοπισμένα δεδομένα ανά μητρώο 

 ΑΡΧΙΚΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

(ΕΓΓΡΑΦΕΣ) 

ΤΕΛΙΚΑ =  

= ΓΕΩ-ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

(ΕΓΓΡΑΦΕΣ) 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΡΧΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

∆εδομένα ΕΒΕΠ 5.774 4.603 79,72% 

∆εδομένα ΕΒΕΑ 6.615 6.369 96,28% 

∆εδομένα ΕΕΑ 20.425 17.564 85,99% 

Σύνολο 32.614 28.536 87,5% 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

3. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν μηχανή geocoding της εταιρείας 

Google, οι 28.536 εμπορικές επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Αττικής γεω-εντοπίστηκαν 

και χαρτογραφήθηκαν στο υπόβαθρο του Google maps. Για την πρώτη αυτή 

διαδικασία χαρτογράφησης, η νέα βάση δεδομένων (που προέκυψε στο 

προηγούμενο βήμα): 

 έγινε upload σε περιβάλλον  Google docs, 

 στη συνέχεια εισήχθη σε περιβάλλον Google fusion tables 

 τα στοιχεία του Google fusion tables γεω-κωδικοποιήθηκαν (geocoding) 

 χαρτογραφήθηκαν (export to kml) βάσει της -διορθωμένης- πλέον 

τοποθεσίας τους. 
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Έτσι, δημιουργήθηκε ένας χάρτης, σε υπόβαθρο Google maps, στον οποίο 

παρουσιάζεται κάθε μία από τις 28.536 εμπορικές επιχειρήσεις της νέας βάσης 

δεδομένων με μία έγχρωμη κουκίδα, που δηλώνει την ακριβή θέση κάθε στοιχείου 

της νέας βάσης. Με λίγα λόγια δόθηκε σε κάθε επιχείρηση ένα ζεύγος συντεταγμένων 

(Χ, Υ) σε γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς (WGS '84) ενώ παράλληλα διατηρήθηκε 

και το σύνολο της διαθέσιμης, για κάθε επιχείρηση, περιγραφικής πληροφορίας. 

Κάθε ‘’κουκίδα’’ περιλαμβάνει τη χωρική πληροφορία (= θέση επιχείρησης στο 

σύστημα αναφοράς του Google, που είναι το WGS ‘84) και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

αρχικά δόθηκαν για αυτήν (περιγραφική πληροφορία, πχ Α.Μ, επωνυμία κλπ). 

 

4. Ο νέος χάρτης εξετάστηκε λεπτομερώς και διορθώθηκαν τυχαία σφάλματα. 

 

5. Ο νέος χάρτης που προέκυψε, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιεί ως σύστημα 

αναφοράς αυτό του Google, που είναι το WGS ’84. Όμως, σκοπός της γεω-

κωδικοποίησης αυτής είναι η επίθεση και άλλων υποβάθρων πάνω στο νέο αυτό 

χάρτη, πχ του χάρτη με τα Ο.Τ. και τα όρια των δήμων από την ΕΣΥΕ, του χάρτη με 

τις κυκλοφοριακές ζώνες της Αττικής, κλπ, έτσι ώστε να γίνει η χωρική ανάλυση που 

αποτελεί το βασικό αντικείμενο του παρόντος ερευνητικού προγράμματος. Επειδή τα 

εν λόγω υπόβαθρα χρησιμοποιούν το ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 

87, το αρχείο kml που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα, με τη βοήθεια του 

λογισμικού global mapper, μετατράπηκε σε αρχείο shapefile του λογισμικού ArcMap. 

Έτσι, δημιουργήθηκε ο τελικός χάρτης – βάση δεδομένων, στον οποίο κάθε εμπορική 

επιχείρηση είναι γεω-κωδικοποιημένη στο ΕΓΣΑ ’87.  

 

Ο εν λόγω χάρτης με τις 28.536 εμπορικές επιχειρήσεις, επισυνάπτεται (Χάρτης 

X.1).  

 

Οι εν λόγω 28.536 επιχειρήσεις περιλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων 

χονδρικού εμπορίου. Εξαιρώντας τις τελευταίες από το σύνολο (των 28.536 

επιχειρήσεων), προκύπτουν 21.078 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, για τις 

οποίες πραγματοποιείται η ανάλυση που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 1978, 1988 & 2011 

2.0 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των χαρακτηριστικών των εμπορικών 

κεντρικοτήτων στην Αττική, για κάθε ένα από τα έτη 1978, 1988 και 2011. Η ανάλυση 

πραγματεύεται αφενός την κλαδική διάρθρωση του λιανικού εμπορίου και αφετέρου 

τον προσδιορισμό της πολυλειτουργικότητας ή μονολειτουργικότητας σε κάθε 

«υποπεριοχή» της Αττικής, για κάθε εξεταζόμενο έτος. Από το συνδυασμό των 

συνιστωσών της ανάλυσης, με κατάλληλη επεξεργασία προκύπτει τυπολογία των 

εμπορικών κεντρικοτήτων για κάθε περίοδο, η οποία χαρτογραφείται. Με βάση την εν 

λόγω τυπολογία, προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την χωρική και λειτουργική 

αναδιάρθρωση του λιανικού εμπορίου στην Αττική από το 1978 μέχρι σήμερα, τα 

οποία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσης. 

Ως ελάχιστη χωρική μονάδα αναφοράς (υποπεριοχή) για την ανάλυση επιλέχθηκε η 

«ζώνη», βάσει των υποβάθρων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την Αττική. Οι  ζώνες δεν 

επηρεάζονται από τις συνενώσεις ∆ήμων, πληροφορούν για τα βασικά 

κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά μιας περιοχής (τα οποία χρησιμεύουν σε επόμενο 

στάδιο της έρευνας), καθώς και για τη γραμμική ή κεντρική ανάπτυξη της εμπορικής 

δραστηριότητας. Αντιθέτως, άλλες χωρικές μονάδες αναφοράς όπως τα διοικητικά 

όρια των ∆ήμων περιλαμβάνουν συνήθως μεγαλύτερες εκτάσεις, με ανομοιογενή 

κυκλοφοριακά-πολεοδομικά χαρακτηριστικά και έχουν ήδη μεταβληθεί (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), με αποτέλεσμα τη δυσχερέστερη διαχρονική τους σύγκριση. 

Αρχικά, οργανώθηκε μία βάση δεδομένων για κάθε έτος εξέτασης, η οποία 

περιλαμβάνει τον αριθμό των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου σε τριψήφια ανάλυση 

(τριψήφιος ΣΤΑΚΟ∆) ανά  ζώνη. Τα δεδομένα αυτά για το έτος 2011 προκύπτουν 

από το προηγούμενο στάδιο της έρευνας (κεφάλαιο 1), ενώ για τα έτη 1978 και 1988 

προκύπτουν από την ΕΣΥΕ και περιέχονται στο Σαγιάς (2001).  

Για τη μελέτη της λειτουργικής εξειδίκευσης με βάση την κλαδική διάρθρωση του 

λιανικού εμπορίου στην Αττική χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης χωροταξικής 

συγκέντρωσης ή εγκατάστασης δραστηριότητας (LQ), ο οποίος εφεξής καλείται 

«δείκτης συγκέντρωσης».  Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, στην ποσοτική 

ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων, ο εν λόγω συντελεστής αποτελεί μια 
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μέτρηση της σχετικής περιφερειακής συγκέντρωσης μιας οικονομικής 

δραστηριότητας συγκριτικά με κάποιο συνολικό εθνικό μέγεθος (Πολύζος, 2011: 

117). Θεωρώντας ως «εθνικό» μέγεθος την Αττική και ως «περιφέρειες» τις  της 

ζώνες, ο δείκτης αυτός υπολογίστηκε για κάθε κλάδο σε κάθε ζώνη και 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της χωρικής συγκέντρωσης των επιχειρήσεων 

κάθε κλάδου ανά ζώνη, ως προς το σύνολο των κλάδων στο σύνολο ζωνών της 

Αττικής. 

Στη συνέχεια, η κάθε ζώνη κατηγοριοποιήθηκε βάσει του δείκτη συγκέντρωσής της 
στις ακόλουθες 5 κατηγορίες: 

 

Πίνακας 2.0-1: Κατηγοριοποίηση ζωνών Αττικής με βάση το δείκτη 
συγκέντρωσης (lq) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΕΣ LQ (ΑΠΟ-ΕΩΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 

1 0,000-0,500 Πολύ χαμηλή συγκέντρωση 

2 0,501-0,999 Χαμηλή συγκέντρωση 

3 1,000-1,100 Μέση συγκέντρωση 

4 1,101-3,000 Υψηλή συγκέντρωση 

5 >=3,001 Πολύ υψηλή συγκέντρωση 

Πηγή: Επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι επιχειρήσεις (κατά κλάδο) με πολύ 

υψηλό δείκτη συγκέντρωσης (lq =3,001) σε μια ζώνη σχηματίζουν «πιάτσες», δηλαδή 

υψηλές συγκεντρώσεις εντός της εν λόγω ζώνης. 

Οι ζώνες κάθε κατηγορίας ταξινομήθηκαν, σε φθίνουσα σειρά, βάσει του πλήθους 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που περιλαμβάνεται σε κάθε μία από αυτές 

(κατά κλάδο). Τα παραπάνω διενεργήθηκαν για κάθε χρονολογία μελέτης (1978,1988 

& 2011). Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν συμπεράσματα για τα κύρια 

γεωγραφικά χαρακτηριστικά των κλάδων λιανικού εμπορίου στην Αττική, για 

κάθε έτος εξέτασης, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο. 

Στη συνέχεια, για τον προσδιορισμό του βαθμού της πολυλειτουργικότητας ή της 

ομοιογένειας μιας ζώνης, ως προς την κατά κλάδο δραστηριότητα του λιανικού 

εμπορίου,  χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης εντροπίας κάθε ζώνης. Ο δείκτης εντροπίας 
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ή δείκτης Theil αποτελεί μια στατιστική συνάρτηση μέτρησης ανισοτήτων, η οποία 

χρησιμοποιεί την αρχή της εντροπίας (Πολύζος, 2011). Η εντροπία, όρος 

δανεισμένος από τη φυσική επιστήμη, εκφράζει το μέτρο της αταξίας ενός 

συστήματος. Στην περίπτωσή μας, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέτρο «αταξίας» 

δηλαδή το μέτρο πολυλειτουργικότητας ή μη των ζωνών, ως προς την ανάπτυξη του 

κλαδικού λιανικού εμπορίου εντός των εν λόγω ζωνών στην Αττική,  υπολογίστηκε ο 

δείκτης της εντροπίας κάθε ζώνης βάσει της σχέσης: 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης εντροπίας, τόσο σημαντικότερη ποικιλία 

δραστηριοτήτων συναντάμε στην περιοχή (j). Στο συγκεκριμένο δείκτη το n είναι το 

πλήθος των επιμέρους δραστηριοτήτων. Το  Pij είναι το πλήθος των επιχειρήσεων 

με δραστηριότητα (i)  στην περιοχή j, το Pj είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων στην 

περιοχή (j). (Apparicio & Petkevich, 2006). Οι τιμές του δείκτη εντροπίας κυμαίνονται 

μεταξύ 0 και 1. Όταν ο δείκτης εντροπίας ισούται με 0, τότε μια ζώνη είναι απόλυτα 

εξειδικευμένη σε μία κλαδική δραστηριότητα του λιανικού εμπορίου (μονολειτουργική 

ή ομοιογενής ζώνη). Αντίθετα, οι ζώνες πολύ υψηλής εντροπίας (δηλαδή με δείκτη 

εντροπίας = 1) είναι οι ζώνες στις οποίες υπάρχει εξαιρετικά υψηλή ποικιλομορφία 

εμπορικών δραστηριοτήτων (μεγάλη ποικιλία κλάδων λιανικού εμπορίου).  

Σε αυτή τη λογική, οι ζώνες της Αττικής κατηγοριοποιήθηκαν βάσει του δείκτη 

εντροπίας τους στις ακόλουθες 5 κατηγορίες: 

 

Πίνακας 2.0-2: Κατηγοριοποίηση ζωνών Αττικής με βάση το δείκτη εντροπίας  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ∆ΕΙΚΤΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΗΣ 

1 0,000 Μονολειτουργική 

2 0,001-0,250 Ελάχιστα Πολυλειτουργική 

3 0,251-0,500 Σημαντικά Πολυλειτουργική 

4 0,501-0,750 Υψηλά Πολυλειτουργική 

5 0,751-1,000 Εξαιρετικά Πολυλειτουργική 

Πηγή: Επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Για κάθε χρονολογία μελέτης (1978, 1988 & 2011) όλες οι κατηγορίες (βάσει της 

εντροπίας τους)  ζωνών της Αττικής ταξινομήθηκαν, σε φθίνουσα σειρά, βάσει 

του αριθμού των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που περιλαμβάνεται σε 

κάθε μία από αυτές.  

Από την παραπάνω διαδικασία έχει προκύψει μια νέα κατηγορία περιγραφικής 

πληροφορίας, η οποία, εκτός τον αριθμό επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά 

κλάδο (ΣΤΑΚΟ∆) κατά  ζώνη, περιλαμβάνει το δείκτη εντροπίας αλλά και το 

συντελεστή χωροθέτησης των επιχειρήσεων κάθε κλάδου λιανικού εμπορίου. 

Αναλυτικά, η νέα βάση δεδομένων, για κάθε έτος εξέτασης, περιλαμβάνει όλες τις  

ζώνες, ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού των επιχειρήσεων που 

ανήκουν σε κάθε μία από αυτές. Σε κάθε  ζώνη παρουσιάζεται ο βαθμός εντροπίας 

της (με 5= μεγάλη ποικιλομορφία, 1= ελάχιστη ποικιλομορφία και 0 = ομοιογενείς/ 

μονολειτουργικές ζώνες). Τέλος, δίπλα σε κάθε  ζώνη υπάρχει ο αριθμός 

επιχειρήσεων κατά κλάδο, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης που έχει ο κάθε 

κλάδος σε κάθε  ζώνη. 

Με κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων μέσω του εξειδικευμένου στατιστικού 

πακέτου SPSS και λαμβάνοντας υπόψη την τυπολογία των κλάδων λιανικού 

εμπορίου σε κάθε χρονική περίοδο, προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με την 

τυπολογία των εμπορικών κεντρικοτήτων στην Αττική για κάθε χρονική περίοδο 

εξέτασης (1978, 1988 & 2011). 

Τα κυριότερα συμπεράσματα έχουν κωδικοποιηθεί σε συνοπτικούς πίνακες. Οι 

κύριοι τύποι εμπορικών κεντρικοτήτων ανά έτος εξέτασης έχουν χαρτογραφηθεί με τη 

βοήθεια των GIS και οι αντίστοιχοι παρουσιάζονται στο παράρτημα (Χάρτες Χ.2, Χ.3 

και Χ.4). 
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2.1 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1978 

2.1.1 Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 

Ταξινομώντας τους κλάδους λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 σε φθίνουσα σειρά 

βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάδο (ποσοστό % ως προς 

το σύνολο) προκύπτει η ταξινόμηση που παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα.  

Γράφημα 2.1-1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο, 1978 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι 

τα Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών (κλάδος 642), 

σε ποσοστό ~28% του συνολικού αριθμού εμπορικών επιχειρήσεων στην Αττική το 

1978. Ακολουθούν -με διαφορά- τα Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, 

υφασμάτων και υφαντικών υλών (κλάδος 644) σε ποσοστό 12,60%, τα 

Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών 

συσκευών οικιακής χρήσεως (κλάδος 647) σε ποσοστό 11,12% και τα 

Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών σε ποσοστό 10,53% του συνόλου 

εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης. Οι κλάδοι 641 (Μεγάλα 

καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών) και 652 

(Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων) αφορούν σε πολύ περιορισμένο αριθμό 
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επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνά το 0,53% του συνολικού πληθυσμού αυτών στην 

Αττική.  

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται: 

 η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο (% ποσοστά στο σύνολο 

επιχειρήσεων της Αττικής) 

 % ποσοστά  ζωνών στις οποίες εμφανίζεται κάθε κλάδος 

 η ταξινόμηση των κλάδων με βάση το ποσοστό % των  ζωνών στις οποίες 

εμφανίζονται (% ποσοστά στο σύνολο  ζωνών της Αττικής) σύμφωνα με το 

βαθμό συγκέντρωσής τους. 

 



 

Πίνακας 2.1-1: Συγκεντρώσεις κλάδων λιανικού εμπορίου σε ζώνες μελέτης, 1978 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

(1978): 

ΣΤΑΚΟ∆ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΕΣΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

642 5,30% 21,50% 7,89% 51,61% 1,45% 87,75% 27,79% 

644 21,50% 22,53% 2,80% 15,06% 0,31% 62,20% 12,60% 

647 10,49% 28,87% 5,71% 23,57% 0,73% 69,37% 11,12% 

655 8,83% 19,94% 3,74% 38,32% 6,13% 76,96% 10,53% 

653 8,83% 25,86% 6,13% 31,26% 9,66% 81,74% 8,47% 

656 15,99% 25,86% 2,49% 15,78% 4,26% 64,38% 8,46% 

648 7,48% 19,83% 4,78% 36,66% 4,57% 73,32% 7,64% 

643 4,57% 19,83% 5,09% 29,80% 1,66% 60,95% 4,33% 

645 7,79% 14,95% 2,39% 15,37% 1,77% 42,27% 3,77% 

651 5,50% 9,55% 1,97% 19,63% 21,70% 58,35% 2,03% 

646 1,45% 7,90% 1,87% 16,72% 4,05% 31,99% 1,58% 

654 1,04% 4,88% 1,14% 15,06% 5,82% 27,94% 1,14% 

641 0,10% 0,83% 0,31% 7,48% 11,94% 87,00% 0,53% 

652 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,14% 0,03% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 642 (καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών διατροφής, οίνων & ποτών) 

συγκεντρώνει το 27,79% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978, 

δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική 

(13.829 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 87,75% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σχεδόν 

σε ολόκληρη την Αττική.  

Σε περισσότερες από τις μισές ζώνες της περιοχής μελέτης (στο 52% των ζωνών) 

εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Στο 21,5% των ζωνών έχει χαμηλή 

συγκέντρωση και μόλις στο 1,45% έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση ως προς το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 

Γράφημα 2.1-2: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 642 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 6421,45%

7,89%

5,30%

51,61%

21,50%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και 

υφαντικών υλών) συγκεντρώνει το 12,60% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για 

το έτος 1978, δηλαδή το αμέσως μεγαλύτερο -μετά το αντίστοιχο του κλάδου 642- 

ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική (6.268 επιχειρήσεις ανήκουν 

στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 62,20% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  
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Στο 44% (=22,53% + 21,50%) περίπου των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε 

χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση. Στο ~15% των ζωνών έχει υψηλή 

συγκέντρωση και μόλις στο 0,31% έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση ως προς το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 

Γράφημα 2.1-3: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 644 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 6440,31%

21,50%

22,53%

15,06%

2,80%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και 

ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως) συγκεντρώνει το 11,12% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (5.533 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 69,37% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Στο 39% περίπου των  ζωνών στην Αττική (=28,87% + 10,49%) εμφανίζεται σε 

χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση. Στο ~24% των ζωνών έχει υψηλή 

συγκέντρωση και μόλις στο 0,74% παρουσιάζει πολύ υψηλή συγκέντρωση, ως προς 

το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 
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Γράφημα 2.1-4: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 647 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 6470,73%

5,71%

10,49%

23,57%

28,87%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 655 (Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών) συγκεντρώνει το 10,53% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (5.238 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 76,95% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος στο 

μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.  

Σε ποσοστό ίσο με το 6,13% των  ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

655 παρουσιάζουν πολύ υψηλή συγκέντρωση. Στο 38% περίπου των  ζωνών στην 

Αττική εμφανίζεται σε υψηλή συγκέντρωση. Στο ~29% των ζωνών έχει χαμηλή έως 

πολύ χαμηλή συγκέντρωση, ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στην 

Αττική. 
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Γράφημα 2.1-5: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 655 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 655
6,13%

3,74%

8,83%

38,32%

19,94%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 653 (Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και 

σιγαρέτων) συγκεντρώνει το 8,47% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 

1978 (4.214 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 81,74% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος στο 

μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.  

Σε σημαντικό ποσοστό -συγκριτικά με άλλους κλάδους λιανικού εμπορίου- ίσο με το 

9,66% των  ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 653 παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή συγκέντρωση. Στο 31% περίπου των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε 

υψηλή συγκέντρωση. Στο ~29% των ζωνών έχει χαμηλή έως πολύ χαμηλή 

συγκέντρωση, ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στην Αττική. 
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Γράφημα 2.1-6: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 653 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 653
9,66%

6,13%

8,83%

31,26%
25,86%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α) συγκεντρώνει το 8,46% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (4.208 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 64,38% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 656 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο χαμηλή έως πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση στο 42% (~15,99% + 25,86%) περίπου των  ζωνών στην 

Αττική. Στο ~16% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 656 εμφανίζεται σε υψηλή 

συγκέντρωση.  
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Γράφημα 2.1-7: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 656 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 656

4,26%

2,49%

15,99%

15,78%

25,86%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 648 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής 

χρήσεως) συγκεντρώνει το 7,64% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 

1978 (3.799 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 73,32% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 648 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση 

στο ~37% (~15,99% + 25,86%) περίπου των  ζωνών στην Αττική. Στο ~20% των  

ζωνών στην Αττική ο κλάδος 648 εμφανίζεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις και στο 

~8% σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Πολύ υψηλή συγκέντρωση και μέση 

συγκέντρωση εμφανίζει σε ποσοστά 4,5% και 4,8% αντίστοιχα. 

  26



Γράφημα 2.1-8: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 648 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 648

4,57%

4,78%

7,48%

36,66%

19,83%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 643 (Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και 

ορθοπεδικών ειδών και οργάνων) συγκεντρώνει το 4,33% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου για το έτος 1978 (2.155 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 60,95% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε περισσότερες από τις 

μισές ζώνες της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 643 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση 

στο ~30% των  ζωνών στην Αττική. Στο ~25% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 643 

εμφανίζεται σε χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-9: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 643 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 643
1,66%

5,09%

4,57%

29,80%
19,83%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 645 (Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών) 

συγκεντρώνει το 3,77% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (1.874 

επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 42,27% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε λιγότερες από τις μισές 

ζώνες της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 645 παρουσιάζουν είτε υψηλή συγκέντρωση (στο ~15% 

των  ζωνών στην Αττική) είτε χαμηλή συγκέντρωση (στο ~15% των  ζωνών στην 

Αττική). Στο ~8% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 645 εμφανίζεται σε πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-10: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 645 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 645
1,77%

2,39%

7,79%

15,37%

14,95%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 651 (Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών) συγκεντρώνει το 2,03% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (1.009 επιχειρήσεις ανήκουν 

στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 58,35% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή στις μισές περίπου ζώνες 

της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 651 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ υψηλή 

συγκέντρωση (στο ~22% των  ζωνών στην Αττική) και υψηλή συγκέντρωση (στο 

~20% των  ζωνών στην Αττική). Στο ~15% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 645 

εμφανίζεται σε χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-11: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 651 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 651

1,97%

5,50%

19,63%

9,55%
21,70%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 646 (Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και 

πανικών οικιακής χρήσεως) συγκεντρώνει το 1,58% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου για το έτος 1978 (785 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 31,99% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε περιορισμένη έκταση 

της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 646 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση 

έως πολύ υψηλή συγκέντρωση (στο 16,72%+4,05% ~ 21% των  ζωνών στην Αττική). 

Στο ~8% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 646 εμφανίζεται σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-12: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 646 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 646
4,05%

1,87%

1,45%

16,72%

7,89%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 654 (Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών 

κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας) συγκεντρώνει το 1,14% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1978 (566 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 27,94% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε πολύ λίγες ζώνες της 

Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 654 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση 

έως πολύ υψηλή συγκέντρωση (στο 15% των  ζωνών στην Αττική). Στο ~5.82% των  

ζωνών στην Αττική ο κλάδος 654 εμφανίζεται σε  πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-13: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 654 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 654

5,82%

1,14%

1,04%

15,06%

4,88%

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 641 (Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών) συγκεντρώνει το 0,53% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 1978 (264 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 20,67% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε πολύ λίγες ζώνες της 

Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 641 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ υψηλή 

συγκέντρωση (στο ~12% των  ζωνών στην Αττική) και δευτερευόντως υψηλή 

συγκέντρωση (στο ~8% των  ζωνών στην Αττική). Σε πολύ λίγες ζώνες (~ 1,2% των 

ζωνών) ο κλάδος 641 εμφανίζεται σε χαμηλές, μέσες ή πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.1-14: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 654 ανά 
βαθμό συγκέντρωσης (1978) 

ΚΛΑ∆ΟΣ 641
0,31% 0,10%

7,48%

0,83%

11,94%
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ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 652 (Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων) συγκεντρώνει το 

μικρότερο ποσοστό, ίσο με το 0,03% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 1978 (13 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται μόνο στο 1,14% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή χωροθετείται σε πολύ 

μικρό μέρος, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία-θέσεις, της Αττικής.  

Ο συντελεστής χωροθέτησης του κλάδου δίνει πολύ υψηλή συγκέντρωση του κλάδου 

σε κάθε μία από τις ολιγάριθμες ζώνες στις οποίες χωροθετείται, όπως φαίνεται 

ακολούθως. 
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2.1.2 Συνοπτικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 
– κύρια συμπεράσματα 

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Το 87% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 1978 αφορά στους κλάδους 

642, 644, 647, 655, 653, 656 και 648 (σε φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που εντάσσεται σε κάθε κλάδο). 

2. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και τη μεγαλύτερη 

διασπορά είναι ο κλάδος 642. 

3. Οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διασπορά στην Αττική το 1978 (από 

88% έως 78% των  ζωνών) είναι οι 642, 655 και 653. 

4. Ο κλάδος 652 χωροθετείται μόλις στο 1,14% των  ζωνών της Αττικής και σε 

αυτές εμφανίζει αποκλειστικά πολύ υψηλή συγκέντρωση. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η τυπολογία συγκέντρωσης των κυριότερων 

κλάδων του λιανικού εμπορίου για το 1978 στην Αττική. 

Πίνακας 2.1-2: Τυπολογία συγκέντρωσης (1978) 

ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΚΟ∆ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Κλάδοι με αποκλειστικά (σχεδόν) 
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις: 

 

641 & 652 0,56% 

Κλάδοι με κυρίως υψηλές 
συγκεντρώσεις: 

 

642, 655, 648, 643, 651, 
654, 641 

53,99% 

Κλάδοι με τόσο υψηλές όσο και 
χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

647, 653, 645 23,36% 

Κλάδοι με κυρίως χαμηλές έως πολύ 
χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

656 & 644 21,06% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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2.1.3 Μονολειτουργικές και πολυλειτουργικές ζώνες λιανικού εμπορίου στην 
Αττική. 

Ταξινομώντας τις ζώνες 1978 σε 5 κατηγορίες (αυτές που φαίνονται στον άξονα χ 

στο ακόλουθο γράφημα) βάσει τoυ δείκτη ποικιλομορφίας (δείκτης εντροπίας) τους, 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία (~73%) των ζωνών της Αττικής είναι από 

υψηλής έως και πολύ υψηλής ποικιλομορφίας. Επίσης, το ~7% των ζωνών είναι 

ομοιογενείς, δηλαδή σε κάθε μία από αυτές χωροθετούνται επιχειρήσεις μόνο από 

έναν κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

 

Γράφημα 2.1-15: Κατηγοριοποίηση ζωνών με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας 
(εντροπίας), 1978 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των επιχειρήσεων που συγκεντρώνονται σε κάθε 

κατηγορία ζώνης, παρατηρείται ότι το (53,46% + 43,47% =) 96,93% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, το 1978 στην Αττική, χωροθετείται σε ζώνες 

υψηλής έως πολύ υψηλής ποικιλομορφίας. 
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Γράφημα 2.1-16: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε κάθε κατηγορία ζώνης - με 
βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 1978 
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 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο, για 

κάθε ομάδα ζωνών βάσει της ποικιλομορφίας τους. Στον Πίνακα αυτό 

παρουσιάζονται οι κυρίαρχοι κλάδοι στις επιμέρους κατηγορίες 

ποικιλομορφίας των ζωνών. 
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Πίνακας 2.1-3: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο σε κάθε κατηγορία 

ζώνης - με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 1978 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο  

ΚΛΑ∆ΟΙ ΜΟΝΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΜ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 
ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 

ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 

641 0,00% 0,00% 0,02% 0,17% 0,33% 

642 0,01% 0,12% 1,17% 13,49% 13,01% 

643 0,00% 0,00% 0,04% 1,58% 2,72% 

644 0,00% 0,00% 0,03% 4,82% 7,76% 

645 0,00% 0,00% 0,00% 1,31% 2,46% 

646 0,00% 0,00% 0,01% 0,53% 1,04% 

647 0,00% 0,00% 0,10% 4,26% 6,76% 

648 0,00% 0,02% 0,17% 3,34% 4,11% 

651 0,02% 0,05% 0,19% 0,95% 0,81% 

652 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 

653 0,07% 0,04% 0,28% 3,68% 4,35% 

654 0,00% 0,00% 0,01% 0,28% 0,84% 

655 0,01% 0,02% 0,45% 5,24% 4,82% 

656 0,02% 0,02% 0,11% 3,83% 4,48% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Για κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους λαμβάνεται υπόψη, στη συνέχεια, και ο 

συντελεστής συγκέντρωσής του στις επιμέρους ζώνες κάθε κατηγορίας. 

 

Με βάση αυτή τη διαδικασία, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τα 

βασικά χαρακτηριστικά των ζωνών που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου στην Αττική το 1978. 
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Α) Οι μονολειτουργικές/ ομοιογενείς ζώνες αποτελούν το ~7% των  ζωνών στην 

Αττική και σε αυτές χωροθετείται μόλις το 0,14% των επιχειρήσεων του 1978. Οι 

κλάδοι που αποτελούν τη μοναδική λειτουργία σε αυτές είναι οι ακόλουθοι: 

642 Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών 

651 Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

653 Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και σιγαρέτων 

655 Καταστήματα πωλήσεως ψιλικών 

 

δηλαδή οι κλάδοι με είδη καθημερινών αναγκών.  

Ο κλάδος με τη σημαντικότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στις 

μονολειτουργικές  ζώνες είναι ο 653 (καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, 

εφημερίδων και σιγαρέτων), στον οποίο ανήκει το 0,07% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου της Αττικής στις ομοιογενείς ζώνες. 

Ο κλάδος 653 συγκεντρώνει μόλις το 8,47% των επιχειρήσεων (σε όλους τους 

κλάδους) σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1978 προκύπτει ότι ο κλάδος 653 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από πολύ υψηλές έως και υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις ομοιογενείς ζώνες, στο 65,67% εμφανίζει πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση και στο υπόλοιπο 34,33% εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση 

(δεν υπάρχει ενδιάμεσος συντελεστής χωροθέτησης).  

 

Συνοψίζοντας, οι μονολειτουργικές/ ομοιογενείς ζώνες στην Αττική τo 1978, βάσει 

των προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το 7% των  ζωνών 

2. περιλαμβάνουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (0,14%) ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν τους κλάδους  642, 651, 653, 655 

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 653 (καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, 

εφημερίδων και σιγαρέτων), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (0,07% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

ομοιογενείς ζώνες) και  στο 65,67% εμφανίζει πολύ χαμηλή συγκέντρωση 

ενώ στο υπόλοιπο 34,33% εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση.  
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5. χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων στη 

συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών αυτών. 

 

 

Β) Οι ζώνες με πολύ μικρή (ελάχιστη) ποικιλομορφία, δηλαδή οι ελάχιστα 

πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν το ~3% των  ζωνών στην Αττική και σε αυτές 

χωροθετείται πολύ μικρός αριθμός (0,27%) των επιχειρήσεων Αττικής το 1978. Σε 

αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος οι κλάδοι 642, 648, 651, 653, 655 & 656 του 

λιανικού εμπορίου. 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις ελάχιστα 

ανομοιογενείς  ζώνες είναι ο 642, δηλαδή τα καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών, στον οποίο ανήκει η πλειοψηφία (27,79%) των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής. Ο κλάδος αυτός αποτελεί το 

σημαντικότερο κλάδο (από την άποψη τόσο συντελεστή χωροθέτησης όσο και από 

την άποψη του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει) σε όλες τις ζώνες της 

Αττικής, εκτός από τις μονολειτουργικές. Ο κλάδος 642 συναντάται κυρίως σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις (βάσει του συντελεστή χωροθέτησής του) στις ζώνες στις 

οποίες εμφανίζεται (σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική). Όσον αφορά στη χωροθέτησή 

του στις ελάχιστα πολυλειτουργικές ζώνες, στις περισσότερες εμφανίζει πολύ χαμηλή 

έως χαμηλή συγκέντρωση (51,72% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στις 

υπόλοιπες εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση (στο 48,28% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας). 

Οι υπόλοιποι κλάδοι εντοπίζονται στις ελάχιστα πολυλειτουργικές ζώνες με 

εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων, που κυμαίνεται από 0,02% έως 0,05% 

του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων στην Αττική.  
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Συνοψίζοντας, οι ελάχιστα πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1978, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το ~3% των  ζωνών 

2. περιλαμβάνουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (0,27%) ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν λίγους κλάδους  

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 642 (καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (0,12% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ελάχιστα πολυκλαδικές 

ζώνες) και εμφανίζει πολύ χαμηλή έως χαμηλή συγκέντρωση (51,72% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) ή υψηλή συγκέντρωση (στο 48,28% των ζωνών 

αυτής της κατηγορίας). 

5. χαρακτηρίζονται είτε από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις είτε από 

υψηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων στη συντριπτική πλειοψηφία 

των ζωνών αυτών. 

 

Γ) Οι ζώνες με σημαντική ποικιλομορφία, δηλαδή οι αρκετά πολυκλαδικές ζώνες, 

αποτελούν το 15,58% των ζωνών στην Αττική και σε αυτές χωροθετείται μικρός 

αριθμός (2,58%) των επιχειρήσεων Αττικής το 1978. Σε αυτές τις ζώνες συμμετέχουν 

όλοι σχεδόν οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, εκτός από τον 652 (Μεγάλα 

καταστήματα γενικών πωλήσεων) και τον 645 (Καταστήματα πωλήσεως 

υποδημάτων και δερματίνων ειδών). 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις σημαντικά 

ποικιλόμορφες ζώνες είναι ο 642, δηλαδή τα καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών, στον οποίο ανήκει η πλειοψηφία (27,79%) των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής. Ο κλάδος 642 συναντάται κυρίως σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις (βάσει του συντελεστή χωροθέτησής του) στις ζώνες στις 

οποίες εμφανίζεται (σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική). Όσον αφορά στη χωροθέτησή 

του στις σημαντικά πολυκλαδικές ζώνες, στις περισσότερες εμφανίζει κυρίως υψηλή 

συγκέντρωση (54,67% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και δευτερευόντως πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση (στο 28% των ζωνών αυτής της κατηγορίας). 

Οι υπόλοιποι κλάδοι εντοπίζονται στις σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες με 

εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων. 
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Συνοψίζοντας, οι σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1978, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το ~15,58% των ζωνών 

2. περιλαμβάνουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (2,58%) ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους σχεδόν τους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας 

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 642 (καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων 

και ποτών), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (1,17% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις σημαντικά πολυλειτουργικές 

ζώνες), εμφανίζει κυρίως υψηλή συγκέντρωση (54,67% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και δευτερευόντως πολύ χαμηλή συγκέντρωση (στο 28% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας). 

5. χαρακτηρίζονται κυρίως από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων 

στη συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών αυτών. 

 

 

∆) Οι ζώνες με υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν 

το 45,79% των  ζωνών στην Αττική, δηλαδή την πλειοψηφία των υπό μελέτη ζωνών 

και σε αυτές χωροθετείται πολύ μεγάλος αριθμός (43,51%) των επιχειρήσεων 

Αττικής το 1978. Σε αυτές τις ζώνες συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι κλάδοι του λιανικού 

εμπορίου. 

Στις ζώνες υψηλής ποικιλομορφίας, οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, ο 644, ο 

655 και ο 647, σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιχειρήσεών τους σε αυτές). Ο κλάδος 642 συγκεντρώνει το 13,49% των 

επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 644, 655 και 647 

συγκεντρώνουν ποσοστά επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το 5,24% των 

επιχειρήσεων της Αττικής. Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις πολυκλαδικές 

ζώνες με πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων στην Αττική), τα οποία κυμαίνονται από 0,01% έως 3,83%. 

Επομένως, ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις έντονα 

πολυκλαδικές ζώνες είναι -με διαφορά- ο 642, δηλαδή τα καταστήματα πωλήσεως 

ειδών διατροφής, οίνων και ποτών, στον οποίο ανήκει η πλειοψηφία (27,79%) των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής. Ο κλάδος 642 συναντάται κυρίως σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις (βάσει του συντελεστή χωροθέτησής του) στις ζώνες στις 
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οποίες εμφανίζεται (σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική). Όσον αφορά στη χωροθέτησή 

του στις πολυκλαδικές  ζώνες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους εμφανίζει υψηλή 

συγκέντρωση (69,17% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στις υπόλοιπες 

εμφανίζει από πολύ χαμηλή έως μέση συγκέντρωση. 

 

Συνοψίζοντας, οι έντονα πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1978, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το ~45,79% των  ζωνών, δηλαδή την πλειοψηφία τους 

2. περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (43,51%) ως προς το 

σύνολο επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας 

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 642 (καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων 

και ποτών), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (13,49% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις υψηλά ποικιλόμορφες 

ζώνες) και εμφανίζεται κυρίως σε υψηλή συγκέντρωση (69,17% των ζωνών 

αυτής της κατηγορίας) 

5. χαρακτηρίζονται κυρίως από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και 

δευτερευόντως από υψηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων στη 

συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών αυτών. 

 

Ο κλάδος με το μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων στις πολυλειτουργικές ζώνες είναι ο 

652, δηλαδή τα μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, στον οποίο ανήκει μόλις το 

0,01% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής. Ωστόσο, ο κλάδος 652, 

βάσει της περιγραφικής ανάλυσης των κλάδων για το 1978, σημειώνει μόνο πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις (βάσει του συντελεστή χωροθέτησής του) στις ζώνες στις 

οποίες εμφανίζεται. 

Ε) Οι ζώνες με πολύ υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι εξαιρετικά πολυκλαδικές 

ζώνες, αποτελούν το 27,62% των  ζωνών στην Αττική και σε αυτές χωροθετείται η 

πλειοψηφία (53,50%) των επιχειρήσεων του 1978. Σε αυτές τις ζώνες λαμβάνουν 

μέρος όλοι οι κλάδοι, συμμετέχοντας με διαφορετικά ποσοστά επιχειρήσεων και 

συγκέντρωσης ο καθένας.  

Στις ζώνες πολύ υψηλής ποικιλομορφίας, οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, ο 

644 και ο 647, σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιχειρήσεών τους σε αυτές). Ο κλάδος 642 συγκεντρώνει το 13,01% των 
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επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 644 και 647 συγκεντρώνουν 

ποσοστά επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το 7,76% των επιχειρήσεων της 

Αττικής. Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες με 

πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο επιχειρήσεων στην 

Αττική), τα οποία κυμαίνονται από 0,01% έως 4,48%. 

Ο κλάδος 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών) 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία (~28%) των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων) σε 

ολόκληρη την Αττική. Εμφανίζεται στο 87,7% των ζωνών στην Αττική. Από την 

ανάλυση των κλάδων 1978 προκύπτει ότι ο κλάδος 642 χαρακτηρίζεται κυρίως από 

υψηλές συγκεντρώσεις και σε μικρότερο ποσοστό σε χαμηλές συγκεντρώσεις, γενικά 

στην Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες, 

στις περισσότερες εμφανίζει χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση (52,26% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) και σχεδόν στις υπόλοιπες μισές ζώνες αυτής της 

κατηγορίας εμφανίζει μέση έως υψηλή συγκέντρωση (47,74%).  

Ο κλάδος 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και 

υφαντικών υλών) συγκεντρώνει το ~12,60% των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων) 

σε ολόκληρη την Αττική. Από την ανάλυση των κλάδων 1978 προκύπτει ότι ο κλάδος 

644 χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και σε 

πολύ μικρότερο ποσοστό σε υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές  ζώνες, στις περισσότερες 

εμφανίζει χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση (στο 59,4% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στις υπόλοιπες ζώνες αυτής της κατηγορίας εμφανίζει κατά κύριο 

λόγο υψηλή συγκέντρωση (33,83%). Μόνο σε μία ζώνη του δήμου Αθηναίων 

εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση.  

Ο κλάδος 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών 

συσκευών οικιακής χρήσεως) συγκεντρώνει το ~11,12% των επιχειρήσεων (όλων 

των κλάδων) σε ολόκληρη την Αττική. Από την ανάλυση των κλάδων 1978 προκύπτει 

ότι ο κλάδος 647 χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλές έως πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις και σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά 

στην Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές  ζώνες, 

στις μισές περίπου εμφανίζει χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση (στο ~51% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας), σε άλλες ζώνες αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλή 

συγκέντρωση (37,97%) και στις υπόλοιπες εμφανίζει μέτρια συγκέντρωση (10,9%).  
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Οι κλάδοι 648, 653, 655 και 656 συμμετέχουν στις εξαιρετικά πολύ-λειτουργικές 

ζώνες με ποσοστό επιχειρήσεων που κυμαίνεται από 4% έως 5% του συνολικού 

αριθμού επιχειρήσεων στην Αττική, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις εν 

λόγω ζώνες με πολύ μικρά ποσοστά (<2,5%). 

Εν γένει, στις έντονα ποικιλόμορφες ζώνες, οι περισσότεροι κλάδοι 

παρουσιάζονται κυρίως σε χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και σε 

πολύ μικρότερο βαθμό σε υψηλές ή μέτριες συγκεντρώσεις. Σημαντική 

εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος 652 (μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων). Ο 

κλάδος 652 αφορά στο μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων στις εξαιρετικά 

πολυλειτουργικές  ζώνες, δηλαδή τα μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, στον 

οποίο ανήκει μόλις το 0,01% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής. 

Ωστόσο, ο κλάδος 652, βάσει της ανάλυσης των κλάδων για το 1978, σημειώνει μόνο 

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις (βάσει του συντελεστή χωροθέτησής του) στις όποιες 

ζώνες εμφανίζεται. 

Συνοψίζοντας, οι εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες στην Αττική τo 1978, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το 27,62% των  ζωνών 

2. περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (53,50%) ως προς το 

σύνολο επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 642 (καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών), βάσει του πλήθους επιχειρήσεων που συγκεντρώνει 

(13,01% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις εξαιρετικά 

ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει χαμηλή έως πολύ χαμηλή 

συγκέντρωση (52,26% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και μέτρια έως 

υψηλή συγκέντρωση (στο 47,74% των ζωνών αυτής της κατηγορίας). 

5. πολύ σημαντικός κλάδος είναι ο 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών), βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (7,76% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις εξαιρετικά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει χαμηλή 

έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση στο 59,4% των ζωνών αυτής της κατηγορίας 

και στο 33,83% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλή 

συγκέντρωση. 

6. εξίσου σημαντικός κλάδος είναι και ο κλάδος 647 (Καταστήματα 

πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής 
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επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις εξαιρετικά ποικιλόμορφες 

ζώνες), ο οποίος εμφανίζει χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση (στο 

~51% των ζωνών αυτής της κατηγορίας), σε άλλες ζώνες αυτής της 

κατηγορίας εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση (37,97%) και στις υπόλοιπες 

εμφανίζει μέση συγκέντρωση (10,9%).  

7. χαρακτηρίζονται κυρίως από πολύ χαμηλές έως χαμηλές συγκεντρώσεις και 

δευτερευόντως από υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

2.1.4 Κυριότεροι Τύποι Εμπορικών Κεντρικοτήτων στην Αττική για το 1978 

Βάσει της παραπάνω συνθετικής προσέγγισης της χωροθέτησης του λιανικού 
εμπορίου στην Αττική το 1978, δηλαδή: 

 τις ζώνες που έχουν σημαντική, υψηλή και εξαιρετικά υψηλή 

πολυλειτουργικότητα, (εφόσον σε αυτές αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική το 1978) 

 και τους σημαντικότερους κλάδους λιανικού εμπορίου στις προαναφερθείσες 

ζώνες (ως σημαντικότεροι κλάδοι θεωρούνται αυτοί στους οποίους 

συγκεντρώνεται υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, οι οποίοι 

εμφανίζουν  υψηλό έως και πολύ υψηλό δείκτη συγκέντρωσης, 

προκύπτει η παρακάτω τυπολογία εμπορικών κεντρικοτήτων, η οποία απεικονίζεται 
και στο Χάρτη Χ.2. 

 

2.1.4.1 Τύπος Ι 

Ο Τύπος Ι περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ 

ΚΛΑ∆Ο ΤΟΝ 642 (καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών) ΣΕ 

ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. 

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ Ι εντοπίζονται συνολικά σε 70 ∆ήμους της 

Αττικής (1978), δηλαδή στο 61,95% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

εμφανίζονται συνολικά 305 επιχειρήσεις του κλάδου 642 σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι) ίσο με 2,7%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 
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διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 2,7% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις των ζωνών ΤΥΠΟΥ Ι 

εντοπίζονται στους ∆ήμους που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στους οποίους 

χωροθετείται το 32% των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι.  

Πίνακας 2.1-4: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου Ι, 1978 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι

ΑΘΗΝΑ 20% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 32% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

2.1.4.2 Τύπος ΙΙ 

Ο Τύπος ΙΙ περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών), ΤΟΝ 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, 

υφασμάτων και υφαντικών υλών) & ΤΟΝ 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, 

ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.  

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ ΙΙ εντοπίζονται συνολικά σε 21 ∆ήμους της 

Αττικής (1978), δηλαδή στο 18,58% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 57 επιχειρήσεις των κλάδων 642, 644 & 647 σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ) ίσο με 0,50%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 0,50% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Στην προκειμένη 

περίπτωση, όλοι οι ∆ήμοι στους οποίους εντοπίζονται ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  
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Πίνακας 2.1-5: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου ΙΙ, 1978 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ΑΘΗΝΑ 42% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 7% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5% 

ΑΙΓΑΛΕΩ 4% 

ΝΙΚΑΙΑ 4% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4% 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 2% 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2% 

ΑΛΙΜΟΣ 2% 

ΑΧΑΡΝΑΙ 2% 

∆ΑΦΝΗ 2% 

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2% 

ΓΑΛΑΤΣΙ 2% 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2% 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2% 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2% 

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ 2% 

ΜΕΓΑΡΑ (ΝΕΑ 
ΠΕΡΑΜΟΣ) 2% 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2% 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 2% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 



2.2 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1988 

2.2.1 Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 

Ταξινομώντας τους κλάδους λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 σε φθίνουσα σειρά 

βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάδο (ποσοστό % ως προς 

το σύνολο) προκύπτει η ταξινόμηση που παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 

 Γράφημα 2.2-1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο, 1988 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου είναι 

τα Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών (κλάδος 642), 

σε ποσοστό ~22.37% του συνολικού αριθμού εμπορικών επιχειρήσεων στην Αττική 

το 1988. Ακολουθούν -με διαφορά- τα Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών (κλάδος 644) σε ποσοστό 

15.40%, τα Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και 

ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως (κλάδος 647) σε ποσοστό 10.56% και 

πολύ κοντά τα Καταστήματα λιανικού εμπορίου σε ποσοστό 10,51% του 

συνόλου εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης. Οι κλάδοι 641 (Μεγάλα 

καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, οίνων και ποτών), 657 

(Καταστήματα πωλήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών 

και μηχανών γραφείου) και 652 (Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων) 

αφορούν σε πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνά το 0,60% 

του συνολικού πλήθους (επιχειρήσεων) στην Αττική το 1988. 
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Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται: 

 η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο (% ποσοστά στο σύνολο 

επιχειρήσεων της Αττικής) 

 % ποσοστά  ζωνών στις οποίες εμφανίζεται κάθε κλάδος 

 η ταξινόμηση των κλάδων με βάση το ποσοστό % των  ζωνών στις οποίες 

εμφανίζονται (% ποσοστά στο σύνολο  ζωνών της Αττικής) σύμφωνα με το 

βαθμό συγκέντρωσής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2.2-1: Συγκεντρώσεις κλάδων λιανικού εμπορίου σε ζώνες μελέτης, 1988 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
(1988): 
  
  
  
  

ΣΤΑΚΟ∆ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΕΣΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % ΖΩΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

642 8.99% 20.97% 7.54% 47.62% 0.72% 85.84% 22.37% 
644 30.68% 23.86% 4.75% 15.81% 0.21% 75.31% 15.40% 
647 15.29% 30.06% 5.27% 25.21% 1.34% 77.17% 10.56% 
656 20.35% 30.17% 4.13% 19.21% 5.68% 79.54% 10.51% 
653 10.23% 27.38% 5.58% 34.71% 8.06% 85.96% 8.36% 
655 14.67% 17.77% 2.89% 36.88% 7.75% 79.96% 8.31% 
648 7.44% 25.00% 5.48% 35.33% 4.03% 77.28% 7.58% 
643 6.82% 23.04% 4.65% 33.68% 2.17% 70.36% 5.29% 
645 15.19% 15.29% 2.89% 16.84% 0.93% 51.14% 4.27% 
651 10.74% 10.64% 1.65% 20.45% 22.93% 66.41% 2.04% 
646 4.44% 11.67% 2.27% 20.25% 4.65% 43.28% 2.02% 
654 3.20% 8.06% 2.27% 21.07% 5.68% 40.28% 1.69% 
641 0.21% 1.55% 0.21% 11.78% 11.26% 25.01% 0.60% 
657 0.00% 0.10% 0.10% 3.00% 5.48% 8.68% 0.32% 
652 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03% 1.03% 0.02% 

 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 642 (καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών διατροφής, οίνων & ποτών) 

συγκεντρώνει το 22,37% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988, 

δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική 

(12.187 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται σχεδόν στο 86% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

πολύ μεγάλη έκταση της Αττικής.  

Σε ένα μεγάλο ποσοστό από τις ζώνες της περιοχής μελέτης (στο 47,62% των 

ζωνών) εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Στο 20,97% των ζωνών έχει 

χαμηλή συγκέντρωση και μόλις στο 0,72% έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση ως προς 

το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 

 

Γράφημα 2.2-2: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 642 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και 

υφαντικών υλών) συγκεντρώνει το 15,40% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για 

το έτος 1988, δηλαδή το αμέσως μεγαλύτερο -μετά το αντίστοιχο του κλάδου 642- 

ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική (8387 επιχειρήσεις ανήκουν 

στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 75,31% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος στα 

τρία τέταρτα της έκτασης της Αττικής.  

Στο 15,81% των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε υψηλή συγκέντρωση, ενώ μόλις 

το 0,21% παρουσιάζει πολύ υψηλή. Αντίστοιχα, σχεδόν το 55% των  ζωνών στην 

Αττική εμφανίζουν χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση. 

 

Γράφημα 2.2-3: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 644 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και 

ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως) συγκεντρώνει το 10,56% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (5.751 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 77,17% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Σε ποσοστό μικρότερο από 60% των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε χαμηλή έως 

πολύ χαμηλή συγκέντρωση. Στο 25,21% των ζωνών έχει υψηλή συγκέντρωση και 

μόλις στο 1,34% παρουσιάζει πολύ υψηλή συγκέντρωση, ως προς το σύνολο των 

επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 

 

Γράφημα 2.2-4: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 647 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α) συγκεντρώνει το 10,51% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (5.725 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 79,54% των  ζωνών της Αττικής, εμφανίζει δηλαδή έντονη 

διασπορά. 

Σε ποσοστό ίσο με το 19,21% των  ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

αυτού παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση. Ενώ, στο 50% περίπου των  ζωνών στην 

Αττική εμφανίζεται σε χαμηλή και πολύ χαμηλή συγκέντρωση. Στο 5,86% των ζωνών 

έχει πολύ υψηλή συγκέντρωση, ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου 

στην Αττική. 

 

Γράφημα 2.2-5: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 656 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 653 (Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, εφημερίδων και 

σιγαρέτων) συγκεντρώνει το 8,36% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 

1988 (4.556 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 85,96% των  ζωνών της Αττικής.  

Σε σημαντικό ποσοστό -συγκριτικά με άλλους κλάδους λιανικού εμπορίου- ίσο με το 

8,06% των  ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 653 παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή συγκέντρωση. Στο 34,71% περίπου των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε 

υψηλή συγκέντρωση, σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τους άλλους κλάδους. 

Στο 30% περίπου των ζωνών έχει χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση, ως προς 

το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στην Αττική. 

 

Γράφημα 2.2-6: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 653 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 655 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α) συγκεντρώνει το 8,31% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (4.525 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 79,96% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 655 παρουσιάζουν κατά κύριο υψηλή συγκέντρωση ίση 

με 36,88% των  ζωνών στην Αττική. Στο 7,75% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 

655 εμφανίζεται σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, ποσοστό σημαντικά υψηλό.  

 

Γράφημα 2.2-7: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 655 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 648 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών κιγκαλερίας και σκευών οικιακής 

χρήσεως) συγκεντρώνει το 7,58% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 

1988 (4128 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 77,28% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 648 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή  

συγκέντρωση πάνω από 35% των  ζωνών στην Αττική. Στο 25% των  ζωνών στην 

Αττική ο κλάδος 648 εμφανίζεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις και στο 4,03% σε πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις.  

 

Γράφημα 2.2-8: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 648 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 643 (Φαρμακεία, καταστήματα πωλήσεως καλλυντικών, ιατρικών και 

ορθοπεδικών ειδών και οργάνων) συγκεντρώνει το 5,29% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου για το έτος 1988 (2.881 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 70,36% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε περισσότερες από τις 

μισές ζώνες της Αττικής 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 643 παρουσιάζουν πολύ υψηλή συγκέντρωση στο 2,17% 

των  ζωνών στην Αττική. Στο 33,68% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 643 

εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις και περίπου στο 30% σε χαμηλές έως πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.2-9: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 643 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 645 (Καταστήματα πωλήσεως υποδημάτων και δερματίνων ειδών) 

συγκεντρώνει το 4,27% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (2326 

επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 51,14% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε περισσότερες από τις 

μισές ζώνες της Αττικής 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 645 παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση στο 16,84% των  

ζωνών στην Αττική. Στο 30% περίπου των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 645 

εμφανίζεται σε χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και μόλις στο 0,93% σε 

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.2-10: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 645 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 651 (Πρατήρια υγρών καυσίμων και λιπαντικών) συγκεντρώνει το 2,04% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (1.109 επιχειρήσεις ανήκουν 

στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 66,41% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή στις μισές περίπου ζώνες 

της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 651 παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό πολύ υψηλής 

συγκέντρωσης ίσο με 22,93% των  ζωνών στην Αττική και υψηλή συγκέντρωση στο 

20,45% των ζωνών στην Αττική. Στ ~20% των ζωνών στην Αττική κλάδος 651 

εμφανίζεται σε χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.2-11: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 651 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 646 (Καταστήματα πωλήσεως υφασμάτων επιπλώσεως, ταπήτων και 

πανικών οικιακής χρήσεως) συγκεντρώνει το 2,02% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου για το έτος 1988 (1100 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 43,28% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε μικρότερη από τη μισή 

έκταση της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση έως 

πολύ υψηλή συγκέντρωση (στο 20,25%+4,65% ~ 25% των  ζωνών στην Αττική). Στο 

~15% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 646 εμφανίζεται σε χαμηλές και πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.2-12: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 646 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 654 (Καταστήματα πωλήσεως παιγνιδιών, αθλητικών ειδών, ειδών 

κατασκηνώσεως, ειδών κυνηγίου και αλιείας) συγκεντρώνει το 1,69% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (923 επιχειρήσεις ανήκουν στον 

κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 40,28% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε πολύ λίγες ζώνες της 

Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 654 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή συγκέντρωση 

σε ποσοστό 21,07% των  ζωνών στην Αττική και πολύ υψηλή σε σημαντικό ποσοστό 

ίσο με 5,86. Στο ~11% των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 654 εμφανίζεται σε  

χαμηλές και πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.2-13: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 654 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 641 (Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων, κυρίως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών) συγκεντρώνει το 0,60% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 1988 (325 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 25,01% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε σχετικά  λίγες ζώνες της 

Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 641 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ υψηλή 

συγκέντρωση στο 11,26% των  ζωνών στην Αττική και υψηλή συγκέντρωση στο 

11,78% των  ζωνών. Στο ~2% ο κλάδος 641 εμφανίζεται σε χαμηλές ή πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Γράφημα 2.2-14: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 641 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 657 (Καταστήματα πωλήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών 

συσκευών και μηχανών γραφείου) συγκεντρώνει το 0,32% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου για το έτος 1988 (177 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 8,68 % των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε λίγες ζώνες της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 657 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ υψηλή και 

υψηλή  συγκέντρωση στο ~8% των  ζωνών στην Αττική. Ο  κλάδος 657 εμφανίζεται 

σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο αμελητέο ποσοστό του 0,10% των  ζωνών. 
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Γράφημα 2.2-15: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 657 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (1988) 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 652 (Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων) συγκεντρώνει το 

μικρότερο ποσοστό, ίσο με το 0,02% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 1988 (11 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται μόνο στο 1,03% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή χωροθετείται σε 

συγκεκριμένες θέσεις της Αττικής.  

Ο συντελεστής χωροθέτησης του κλάδου δίνει πολύ υψηλή συγκέντρωση του κλάδου 

ίσο με 1,03%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των  ζωνών, παρουσιάζει μηδενική 

συγκέντρωση. 
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2.2.2 Συνοπτικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 

– κύρια συμπεράσματα  

Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Το 83% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 1988 αφορά στους κλάδους 

642, 644, 647, 656, 653, 655 και 648 (σε φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που ανήκει σε κάθε κλάδο). 

2. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και τη μεγαλύτερη 

διασπορά είναι ο κλάδος 642. 

3. Επιχειρήσεις που χωροθετούνται στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής (από 

69% έως 60% των ζωνών της Αττικής) ανήκουν στους κλάδους 642, 653 και 

655, 648. 

4. Ο κλάδος 652 χωροθετείται μόλις στο 0,81% των ζωνών της Αττικής και σε 

αυτές εμφανίζει αποκλειστικά πολύ υψηλή συγκέντρωση. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τυπολογία συγκέντρωσης των κυριότερων 

κλάδων του λιανικού εμπορίου για το 1988 στην Αττική: 

 

Πίνακας 2.2-2: Τυπολογία συγκέντρωσης (1988) 

ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΚΟ∆ ΣΤΑΚΟ∆ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Κλάδοι με αποκλειστικά (σχεδόν) 

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις: 

 

651 2,04% 

Κλάδοι με κυρίως υψηλές 

συγκεντρώσεις: 

 

642, 655, 648, 653, 643 51,91% 

Κλάδοι με τόσο υψηλές όσο και 

χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

647, 653, 648,643 31,79% 

Κλάδοι με κυρίως χαμηλές έως 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

657, 652 0,32% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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2.2.3 Μονολειτουργικές και πολυλειτουργικές ζώνες λιανικού εμπορίου στην 

Αττική  

Ταξινομώντας τις ζώνες 1988 σε 5 κατηγορίες (αυτές που φαίνονται στον άξονα χ 

στο ακόλουθο γράφημα) βάσει τoυ δείκτη ποικιλομορφίας (δείκτης εντροπίας) τους, 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία (41,05% + 37,45% = 78,5%) των  ζωνών της 

Αττικής είναι από υψηλής έως και πολύ υψηλής ποικιλομορφίας. Επίσης, το 

~12% των ζωνών είναι σημαντικής ποικιλομορφίας, ενώ το 6,17% αφορά σε 

ομοιογενείς (μονολειτουργικές) ζώνες, δηλαδή ζώνες στις οποίες χωροθετούνται μία 

ή περισσότερες επιχειρήσεις μόνο από έναν κλάδο του λιανικού εμπορίου. 

 

Γράφημα 2.2-15: Κατηγοριοποίηση ζωνών με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας 

(εντροπίας), 1988 

% Κ.ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ Κ.ΖΩΝΩΝ 
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 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των επιχειρήσεων που συγκεντρώνονται σε κάθε 

κατηγορία ζώνης, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (~62%)  των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική συγκεντρώνεται στις ζώνες 

πολύ υψηλής ποικιλομορφίας και το ~35% τους χωροθετείται σε ζώνες υψηλής 

ποικιλομορφίας. Πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων χωροθετείται 

στις ζώνες μηδενικής, ελάχιστης ή σημαντικής ποικιλομορφίας. 
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Γράφημα 2.2-16: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε κάθε κατηγορία ζώνης - με 

βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 

1988

%  Ε ΠΙΧ Ε ΙΡΗΣ Ε ΩΝ Σ Ε  ΚΑΘΕ  ΟΜΑΔΑ ΖΩΝΩΝ 
ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  Σ Υ ΝΟΛΟ ΤΩΝ Ε ΠΙΧ Ε ΙΡΗΣ Ε ΩΝ Σ ΤΗΝ ΑΤΤ ΙΚΗ
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 Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο, για 

κάθε ομάδα ζωνών, βάσει της ποικιλομορφίας τους. Στον Πίνακα αυτό 

παρουσιάζονται οι κυρίαρχοι κλάδοι στις επιμέρους κατηγορίες 

ποικιλομορφίας των ζωνών (1978). 
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Πίνακας 2.2-3: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο σε κάθε κατηγορία 

ζώνης - με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 1988 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο (1988) 

ΚΛΑ∆ΟΙ 
ΜΟΝΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 

ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 

ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜ. 

641 
0,01% 0,00% 0,01% 0,16% 0,42% 

642 
0,18% 0,09% 0,53% 9,15% 12,59% 

643 
0,02% 0,01% 0,02% 1,43% 3,83% 

644 
0,01% 0,00% 0,01% 4,97% 10,41% 

645 
0,00% 0,00% 0,01% 1,42% 2,85% 

646 
0,01% 0,00% 0,00% 0,54% 1,48% 

647 
0,03% 0,21% 0,07% 3,26% 7,02% 

648 
0,04% 0,02% 0,10% 2,58% 4,88% 

651 
0,13% 0,03% 0,19% 0,76% 1,03% 

652 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

653 
0,23% 0,09% 0,20% 2,93% 5,05% 

654 
0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 1,29% 

655 
0,06% 0,02% 0,22% 3,44% 4,63% 

656 
0,09% 0,05% 0,13% 4,12% 6,20% 

657 
0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,26% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Για κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους λαμβάνεται υπόψη, στη συνέχεια, ο 

συντελεστής συγκέντρωσής του, στις επιμέρους ζώνες κάθε κατηγορίας. 

 

Με βάση αυτή τη διαδικασία, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τα 

βασικά χαρακτηριστικά των ζωνών που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου στην Αττική το 1988. 

 

Α) Οι μονολειτουργικές/ ομοιογενείς ζώνες αποτελούν το ~6% των ζωνών στην 

Αττική και σε αυτές χωροθετείται μόλις το 0,8% των επιχειρήσεων του 1988. Σε αυτές 

τις ζώνες υπάρχουν, σε πολύ περιορισμένο αριθμό, επιχειρήσεις όλων των κλάδων 

εμπορικής δραστηριότητας.  

Ο κλάδος με τη σημαντικότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στις 

μονολειτουργικές  ζώνες είναι ο 653 (Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, 

εφημερίδων και σιγαρέτων), στον οποίο ανήκει το 0,23% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου της Αττικής στις ομοιογενείς ζώνες. 
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Ο κλάδος 653 συγκεντρώνει το 8,36% των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) 

γενικά στην Αττικά. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις μονολειτουργικές/ 

ομοιογενείς  ζώνες, στο 57% εμφανίζει πολύ χαμηλή συγκέντρωση και στο 42% 

εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση.  

 

Εν γένει, οι κλάδοι εμπορικής δραστηριότητας που εμφανίζονται στις ομοιογενείς 

ζώνες, το 1988, στην Αττική, παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Συνοψίζοντας, οι ομοιογενείς / μονολειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1988, βάσει 

των προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το 6% των  ζωνών 

2. περιλαμβάνουν μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (0,8%) όλων των κλάδων (που 

συμμετέχουν σε αυτές) ως προς το σύνολο επιχειρήσεων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 653 (Καταστήματα πωλήσεως βιβλίων, χαρτικών, 

εφημερίδων και σιγαρέτων), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (0,23% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

ομοιογενείς ζώνες), σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο 57% των 

ζωνών αυτών και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στο 42% των ζωνών 

αυτών 

5. χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων 

εμπορικής δραστηριότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών. 

 

 

Β) Οι ζώνες με πολύ μικρή (ελάχιστη) ποικιλομορφία, δηλαδή οι ελάχιστα 

πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν το 3,7% των  ζωνών στην Αττική και σε αυτές 

χωροθετείται πολύ μικρός αριθμός (0,51%) των επιχειρήσεων Αττικής το 1988. Σε 

αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις ζώνες ελάχιστης 

ποικιλομορφίας είναι ο 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως 

και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως), στον οποίο ανήκει το 0,21% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες ελάχιστης ποικιλομορφίας. Ο 

κλάδος 647 συγκεντρώνει το ~11% των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και 

εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις 

ελάχιστα πολυκλαδικές ζώνες εμφανίζεται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. 
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Εν γένει, οι ελάχιστα πολυλειτουργικές ζώνες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των κλάδων λιανικού εμπορίου, με πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Γ) Οι ζώνες με σημαντική ποικιλομορφία συνιστούν το 11,63% των ζωνών στην 

Αττική και σε αυτές χωροθετείται το 1,5% του συνόλου των επιχειρήσεων Αττικής το 

1988. Σε αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις σημαντικά 

πολυλειτουργικές ζώνες είναι ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών), στον οποίο ανήκει το 0,53% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις ζώνες σημαντικής ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 642 συγκεντρώνει το 

υψηλότερο ποσοστό (22,37%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και 

εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 642 χαρακτηρίζεται 

τόσο από πολύ χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. 

Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις σημαντικά πολυκλαδικές ζώνες, στις 

περισσότερες εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις (47% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~38% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

Ένας άλλος σημαντικός κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις 

σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες είναι ο κλάδος 655 (Καταστήματα πωλήσεως 

ψιλικών), στον οποίο ανήκει το ~0,22% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις ζώνες σημαντικής ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 655 συγκεντρώνει το 

8,31% των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε 

ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 655 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη 

χωροθέτησή του στις σημαντικά πολυκλαδικές ζώνες, στις περισσότερες εμφανίζει  

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (~59% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο 

~33% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές έως και πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες με 

εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων. 
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Συνοψίζοντας, οι σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1988, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το ~12% των  ζωνών 

2. περιλαμβάνουν το 1,5% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας 

4. ο κύριος κλάδος είναι ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών) βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (0,53% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτές). Εμφανίζει 

υψηλές συγκεντρώσεις  στο 47% των ζωνών αυτής της κατηγορίας και στο 

~38% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις  

5. δευτερεύων κύριος κλάδος στις ζώνες αυτές είναι ο 655 (Καταστήματα 

πωλήσεως ψιλικών) βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει 

(0,22% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτές). 

Εμφανίζει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο ~59% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας και στο ~33% των ζωνών εμφανίζει υψηλές έως και πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

6. χαρακτηρίζεται κυρίως από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σχεδόν όλων 

των κλάδων στη συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών αυτών. 

 

∆) Οι ζώνες με υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν 

το ~41% των  ζωνών στην Αττική, δηλαδή την πλειοψηφία των υπό μελέτη ζωνών 

και σε αυτές χωροθετείται το ~35% των επιχειρήσεων Αττικής, για το 1988. Σε αυτές 

τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. 

 

Στις ζώνες υψηλής ποικιλομορφίας, το 1988 οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, ο 

644 και ο 656 σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες). Ο κλάδος 642 συγκεντρώνει το ~9,15% 

των επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 644 και 656 συγκεντρώνουν 

ποσοστά επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το 5% των επιχειρήσεων της Αττικής. Οι 

υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις πολυκλαδικές ζώνες με πολύ χαμηλότερα 

ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο επιχειρήσεων στην Αττική), τα οποία 

κυμαίνονται από 0,07% έως 3,5%. 

 

Επομένως, ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις 

πολυκλαδικές  ζώνες είναι -με διαφορά- ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών), στον οποίο ανήκει το 9,15% των επιχειρήσεων 
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λιανικού εμπορίου της Αττικής στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες. Ο κλάδος 642 

συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (22%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους 

κλάδους) σε ολόκληρη την Αττική.  

Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις υψηλά πολυκλαδικές ζώνες, στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις (61% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο 18% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και 

υφαντικών υλών) στον οποίο ανήκει το ~5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες, συγκεντρώνει ποσοστό ίσο με το 15,4% 

των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων) σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 644 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από χαμηλές συγκεντρώσεις στην Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του 

στις υψηλά πολυκλαδικές  ζώνες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους εμφανίζει πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις (61% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο ~12% (των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α), στον οποίο ανήκει το 4,12% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες υψηλής ποικιλομορφίας, 

συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (10,51%) των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων) 

σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 656 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από πολύ χαμηλές και από χαμηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική.  

Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες, στις 

περισσότερες εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (~72% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο ~26% των ζωνών αυτής της κατηγορίας 

εμφανίζει υψηλές έως πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Συνοψίζοντας, οι έντονα πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 1988, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το ~41% των  ζωνών, δηλαδή την πλειοψηφία τους 

2. περιλαμβάνουν το ~35% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων 

εμπορικής δραστηριότητας στην Αττική 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  
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4. οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, ο 644 και ο 656 (ως προς τη συχνότητα 

εμφάνισης των επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες) 

5. ο βασικότερος κλάδος είναι ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (9,15% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις  στο 

61% των ζωνών αυτής της κατηγορίας και στο 18%  εμφανίζει χαμηλές 

συγκεντρώσεις (βάσει Lq) 

6. δευτερεύουσας σημασίας κλάδος είναι ο 644 (Καταστήματα πωλήσεως 

ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών) βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (~5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις στο 61% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο 

~12% εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις  

7. επίσης σημαντικός είναι ο κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου 

μ.α.α), στον οποίο ανήκει το ~10,5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις ζώνες αυτής της κατηγορίας, εμφανίζει χαμηλές έως πολύ 

χαμηλές συγκεντρώσεις (~72% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο 

~26% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές έως πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις (βάσει Lq). 

8. χαρακτηρίζονται κυρίως από πολύ χαμηλές και δευτερευόντως από 

υψηλές συγκεντρώσεις των κλάδων εμπορικής δραστηριότητας. 

 

Ε) Οι ζώνες με πολύ υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι εξαιρετικά πολυκλαδικές 

ζώνες, αποτελούν το 37,45% των ζωνών στην Αττική και σε αυτές χωροθετείται η 

πλειοψηφία (= 61,95%) των επιχειρήσεων του 1988. Σε αυτές τις ζώνες 

λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι εμπορικών επιχειρήσεων  

Στις ζώνες πολύ υψηλής ποικιλομορφίας, οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, ο 

644, ο 647 και ο 656, σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης 

των επιχειρήσεών τους σε αυτές). Ο κλάδος 642 συγκεντρώνει το 12,59% των 

επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 644, 647 και 656 (στις εν λόγω 

ζώνες) συγκεντρώνουν το 10,41%, το 7,02% και το 6,20% των επιχειρήσεων της 

Αττικής, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις εξαιρετικά πολυκλαδικές 

ζώνες με πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων στην Αττική), τα οποία κυμαίνονται από 0,26% έως 5%. 
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Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις εξαιρετικά 

πολυκλαδικές ζώνες είναι, με διαφορά, ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών), στον οποίο ανήκει το 12,59% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου της Αττικής στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες. Ο κλάδος 642 

συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (22%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους 

κλάδους) σε ολόκληρη την Αττική.  

Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες, στο 42% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο 32% (των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, υφασμάτων και 

υφαντικών υλών) στον οποίο ανήκει το 10,41% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες, συγκεντρώνει ποσοστό ίσο με το 

15,40% των επιχειρήσεων (όλων των κλάδων) σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 644 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από χαμηλές συγκεντρώσεις στην Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του 

στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες, στο ~28% των ζωνών αυτής της κατηγορίας 

εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο ~29% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) 

εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 647 (Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και 

ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως) στον οποίο ανήκει το ~7% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες πολύ υψηλής 

ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 647 συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (~10,56%) των 

επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την 

Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 647 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη 

χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες, στο ~34% των ζωνών αυτής 

της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο ~42% (των ζωνών αυτής 

της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α), στον οποίο ανήκει το 6,20% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες πολύ υψηλής 

ποικιλομορφίας, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (10,51%) των επιχειρήσεων 

(όλων των κλάδων) σε ολόκληρη την Αττική.  
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Από την ανάλυση των κλάδων 1988 προκύπτει ότι ο κλάδος 656 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από πολύ χαμηλές και από χαμηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. 

Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες, στο ~20% 

των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο ~48% 

(των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις. 

 

Εν γένει, στις εξαιρετικά ποικιλόμορφες ζώνες, οι περισσότεροι κλάδοι 

παρουσιάζονται κυρίως σε χαμηλές και δευτερευόντως σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

 

Συνοψίζοντας, οι εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες στην Αττική τo 1988, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. αποτελούν το 37,45% των ζωνών 

2. περιλαμβάνουν το ~62% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων εμπορικής 

δραστηριότητας στην Αττική, δηλαδή την πλειοψηφία τους 

3. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  

4. οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 642, 644, 647 & 656 (ως προς τη συχνότητα 

εμφάνισης των επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες) 

5. ο βασικότερος κλάδος είναι ο 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

διατροφής, οίνων και ποτών), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (12,59% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος στο 42% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο 32% (των ζωνών αυτής 

της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις  

6. εξέχουσας σημασίας κλάδος είναι ο 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών 

ενδυμασίας, υφασμάτων και υφαντικών υλών) βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (10,41% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου της Αττικής στις υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος στο ~28% 

των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο 

~29% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις  

7. εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος 647 (Καταστήματα πωλήσεως 

επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσεως) 

στον οποίο ανήκει το ~7% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής 

στις ζώνες αυτής της κατηγορίας, ο οποίος στο ~34% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο ~42% (των ζωνών αυτής 

της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές  
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8. σημαντικός είναι και ο κλάδος 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α) 

στον οποίο ανήκει το ~6% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής 

στις ζώνες αυτής της κατηγορίας και ο οποίος στο ~20% των ζωνών αυτής 

της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις και στο ~48% (των ζωνών 

αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις  

9. οι περισσότεροι κλάδοι παρουσιάζονται κυρίως σε χαμηλές και 

δευτερευόντως σε υψηλές συγκεντρώσεις 
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2.2.4 Κυριότεροι Τύποι Εμπορικών Κεντρικοτήτων στην Αττική για το 1988 

Βάσει της παραπάνω συνθετικής προσέγγισης της χωροθέτησης του λιανικού 

εμπορίου στην Αττική το 1988, δηλαδή: 

 τις ζώνες που έχουν σημαντική, υψηλή και εξαιρετικά υψηλή 

πολυλειτουργικότητα, (εφόσον σε αυτές αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική το 1988) 

 και τους σημαντικότερους κλάδους λιανικού εμπορίου στις προαναφερθείσες 

ζώνες (ως σημαντικότεροι κλάδοι θεωρούνται αυτοί στους οποίους 

συγκεντρώνεται υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, οι οποίοι 

εμφανίζουν  υψηλό έως και πολύ υψηλό δείκτη συγκέντρωσης) 

προκύπτει η παρακάτω τυπολογία εμπορικών κεντρικοτήτων, η οποία απεικονίζεται 

και στο Χάρτη Χ.3. 

2.2.4.1 Τύπος Ι 

Ο Τύπος Ι περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών), ΤΟΝ 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, 

υφασμάτων και υφαντικών υλών) & ΤΟΝ 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου 

μ.α.α) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ & ΣΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.  

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ Ι εντοπίζονται συνολικά σε 70 ∆ήμους της 

Αττικής (1988), δηλαδή στο 61,95% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 331 επιχειρήσεις των κλάδων 642, 644 & 656 σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι) ίσο με 2,93%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 2,93% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις των ζωνών ΤΥΠΟΥ Ι είναι οι 

∆ήμοι που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στους οποίους χωροθετείται το 35% 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι.  
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Πίνακας 2.2-4: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου Ι, 1988 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι

ΑΘΗΝΑ 
17% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
8% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
3% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
3% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
3% 

ΣΥΝΟΛΟ 35% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

2.1.4.2 Τύπος ΙΙ 

Ο Τύπος ΙΙ περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 642 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών διατροφής, 

οίνων και ποτών) & ΤΟΝ 644 (Καταστήματα πωλήσεως ειδών ενδυμασίας, 

υφασμάτων και υφαντικών υλών) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 647 

(Καταστήματα πωλήσεως επίπλων, ειδών επιπλώσεως και ηλεκτρικών συσκευών 

οικιακής χρήσεως) & ΤΟΝ 656 (Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 

& ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.  

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ ΙΙ εντοπίζονται συνολικά σε 57 ∆ήμους της 

Αττικής (1988), δηλαδή στο 50,44% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 328 επιχειρήσεις των κλάδων 642, 644, 647 & 656 σε 

υψηλές συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ) ίσο με 2,90%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 2,90% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Στην προκειμένη 

περίπτωση, 5 ∆ήμοι στους οποίους εντοπίζονται ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  
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Πίνακας 2.2-5: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου ΙΙ, 1988 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΑΘΗΝΑ 35% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5% 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  4% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 50% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1988, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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2.3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 

2.3.1 Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 

Ταξινομώντας τους κλάδους λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 σε φθίνουσα σειρά 

βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάδο (ποσοστό % ως προς 

το σύνολο) προκύπτει η ταξινόμηση που παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα.  

 

Γράφημα 2.3-1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο, 2011 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

αφορούν στο Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 

(κλάδος 477), σε ποσοστό ~36.62% του συνολικού αριθμού εμπορικών 

επιχειρήσεων στην Αττική το 2011. Ακολουθούν -με διαφορά- το Λιανικό εμπόριο 

τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα, (κλάδος 472) σε 

ποσοστό 17.76%, το Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 

καταστήματα (κλάδος 475) σε ποσοστό 15.77% και το Λιανικό εμπόριο σε μη 

ειδικευμένα καταστήματα (κλάδος 471) σε ποσοστό 15.09% του συνόλου 

εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης. Οι κλάδοι 479 (Λιανικό εμπόριο 

εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών), 473 (Πρατήρια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών), 478 (Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές) 
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-αφορούν σε πολύ περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνά το 0,60% 

του συνολικού πληθυσμού αυτών στην Αττική. 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται: 

 η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο (% ποσοστά στο σύνολο 

επιχειρήσεων της Αττικής) 

 % ποσοστά  ζωνών στις οποίες εμφανίζεται κάθε κλάδος 

 η ταξινόμηση των κλάδων με βάση το ποσοστό % των  ζωνών στις οποίες 

εμφανίζονται (% ποσοστά στο σύνολο  ζωνών της Αττικής) σύμφωνα με το 

βαθμό συγκέντρωσής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2.3-1: Συγκεντρώσεις κλάδων λιανικού εμπορίου σε ζώνες μελέτης, 2011 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΕ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: 

 

 

 

 

ΣΤΑΚΟ∆ ΠΟΛY ΧΑΜΗΛΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΕΣΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 

% ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

477 11.84% 32.39% 6.38% 32.79% 0.00% 83.40% 36.62% 

472 6.88% 20.14% 3.34% 33.20% 2.63% 66.19% 17.76% 

475 6.58% 25.10% 4.66% 29.55% 9.51% 75.41% 15.77% 

471 7.69% 14.07% 2.33% 33.50% 3.85% 61.44% 15.09% 

476 5.77% 20.04% 3.24% 24.70% 5.47% 59.21% 9.22% 

474 2.02% 7.69% 1.32% 17.00% 10.22% 38.26% 3.23% 

479 0.20% 1.52% 0.20% 7.19% 15.79% 24.90% 1.39% 

473 0.00% 0.30% 0.00% 11.34% 2.23% 13.87% 0.77% 

478 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.14% 3.14% 0.15% 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 477 (Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα) 

συγκεντρώνει το 36.62% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2011, 

δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική (7.718 

επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 83.40% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σχεδόν 

σε όλη την Αττική.  

Σε ένα μεγάλο ποσοστό από τις ζώνες της περιοχής μελέτης (στο 32,79% των 

ζωνών) εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Στο 32,39% των ζωνών έχει 

χαμηλή συγκέντρωση (σε καμία ζώνη δεν εμφανίζει πολύ υψηλή συγκέντρωση). 

 

Γράφημα 2.3-2: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 477 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα 

καταστήματα) συγκεντρώνει το 17,76% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 2011, δηλαδή το αμέσως μεγαλύτερο -μετά το αντίστοιχο του κλάδου 477- 

ποσοστό καταστημάτων λιανικού εμπορίου στην Αττική (3743 επιχειρήσεις ανήκουν 

στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 66,19% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μεγάλη έκταση της Αττικής.  

Στο 33,20% των ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε υψηλή συγκέντρωση, ενώ μόλις 

στο 2,63% παρουσιάζει πολύ υψηλή.  
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Γράφημα 2.3-3: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 472 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 475 (Λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 

καταστήματα) συγκεντρώνει το 15,77% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το 

έτος 2011 (3.325 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 75,41% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

πολύ μεγάλο μέρος της Αττικής.  

Σε ποσοστό σχεδόν ίσο με 60% των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε υψηλή έως 

χαμηλή συγκέντρωση. Στο 29,55% των ζωνών έχει υψηλή συγκέντρωση και στο 

μεγάλο ποσοστό του 9,51% παρουσιάζει πολύ υψηλή συγκέντρωση, ως προς το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις ζώνες της Αττικής. 
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Γράφημα 2.3-4: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 475 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα) συγκεντρώνει 

το 15,09% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 (3181 επιχειρήσεις 

ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 61,44% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος στο 

μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.  

Σε ποσοστό ίσο με το 33,50% των ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

αυτού παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση. Ενώ, στο 3,85% περίπου των  ζωνών 

στην Αττική εμφανίζεται σε πολύ υψηλή συγκέντρωση. Στο ~21% των ζωνών έχει 

χαμηλή έως πολύ χαμηλή συγκέντρωση, ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων του 

κλάδου στην Αττική. 
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Γράφημα 2.3-5: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 471 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 476 (Λιανικό εμπόριο επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας σε 

ειδικευμένα καταστήματα) συγκεντρώνει το 9,22% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου για το έτος 2011 (1943 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 59,21% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος στο 

μεγαλύτερο μέρος της Αττικής.  

Σε σημαντικό ποσοστό -συγκριτικά με άλλους κλάδους λιανικού εμπορίου- ίσο με το 

5,47% των  ζωνών στην Αττική, οι επιχειρήσεις του κλάδου 476 παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή συγκέντρωση. Στο 24,70% των  ζωνών στην Αττική εμφανίζεται σε υψηλή 

συγκέντρωση. Στο 20% περίπου των ζωνών έχει χαμηλή συγκέντρωση, ως προς το 

σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου στην Αττική. 

 

` 86



Γράφημα 2.3-6: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 476 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 474 (Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών     

συστημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα) συγκεντρώνει το 3,23% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 (680 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 38,86% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

μικρό μέρος της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 474 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο υψηλή έως πολύ 

υψηλή συγκέντρωση κοντά στο 27% των  ζωνών στην Αττική.  
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Γράφημα 2.3-7: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 474 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Ο Κλάδος 479 (Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών) 

συγκεντρώνει το 1,39% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 (294 

επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 24,09% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή είναι διεσπαρμένος σε 

περιορισμένο τμήμα της Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 479 παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ υψηλή  

συγκέντρωση πάνω από το 15% περίπου των  ζωνών στην Αττική. Στο 7% περίπου  

των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 479 εμφανίζεται σε υψηλές συγκεντρώσεις.  

 

Γράφημα 2.3-8: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 479 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 473 (Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα) 

συγκεντρώνει το 0,77% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 (162 

επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 13,87% των  ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε πολύ λίγες ζώνες της 

Αττικής 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 473 παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση στο 11,34% των  

ζωνών στην Αττική. Στο 2% περίπου των  ζωνών στην Αττική ο κλάδος 473 

εμφανίζεται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 
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Γράφημα 2.3-9: Ποσοστό επιχειρήσεων ανά κατηγορία του κλάδου 473 ανά 

βαθμό συγκέντρωσης (2011) 

 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Ο Κλάδος 478 (Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές) συγκεντρώνει 

το 0,15% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για το έτος 2011 (32 επιχειρήσεις 

ανήκουν στον κλάδο). 

Εμφανίζεται στο 3,14% των ζωνών της Αττικής, δηλαδή σε ελάχιστες ζώνες της 

Αττικής.  

Οι επιχειρήσεις του κλάδου 478 παρουσιάζουν αποκλειστικά πολύ υψηλή 

συγκέντρωση στο 3,14% των  ζωνών στην Αττική. 
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2.3.2 Συνοπτικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατά κλάδο 

– κύρια συμπεράσματα  

Από την προηγηθείσα προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

5. Το 85% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 2011 αφορά στους κλάδους 

477, 472, 475 και 471 (σε φθίνουσα σειρά βάσει του αριθμού επιχειρήσεων 

που ανήκει σε κάθε κλάδο). 

6. Ο κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και τη μεγαλύτερη 

διασπορά είναι ο κλάδος 477. 

7. Επιχειρήσεις που χωροθετούνται στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής (από 

83% έως 60% των  ζωνών της Αττικής) ανήκουν στους κλάδους 477, 472, 

475, 471 και 476. 

8. Ο κλάδος 478 χωροθετείται μόλις στο 3,14% των ζωνών της Αττικής και σε 

αυτές εμφανίζει αποκλειστικά πολύ υψηλή συγκέντρωση. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τυπολογία συγκέντρωσης των κυριότερων 

κλάδων του λιανικού εμπορίου για το 2011 στην Αττική: 

 

Πίνακας 2.3-2: Τυπολογία συγκέντρωσης (2011) 

ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΑΚΟ∆ ΣΤΑΚΟ∆ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Κλάδοι με αποκλειστικά (σχεδόν) 

πολύ υψηλές συγκεντρώσεις: 

 

479, 478 1,54% 

Κλάδοι με κυρίως υψηλές 

συγκεντρώσεις: 

 

473, 471, 474 19,09% 

Κλάδοι με τόσο υψηλές όσο και 

χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

472, 475, 476, 477 79,37% 

Κλάδοι με κυρίως χαμηλές έως 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις: 

 

- 0% 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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2.3.3 Μονολειτουργικές και πολυλειτουργικές ζώνες λιανικού εμπορίου στην 

Αττική  

Ταξινομώντας τις ζώνες 2011 σε 5 κατηγορίες (αυτές που φαίνονται στον άξονα χ 

στο ακόλουθο γράφημα) βάσει τoυ δείκτη ποικιλομορφίας (δείκτης εντροπίας) τους, 

παρατηρείται ότι η πλειοψηφία (~47%) των  ζωνών της Αττικής παρουσιάζει 

υψηλή ποικιλομορφία και ότι το (26,01%+46,66%) ~ 73% των ζωνών στην 

Αττική παρουσιάζει σημαντική έως υψηλή ποικιλομορφία. Επίσης, το ~14% των  

ζωνών είναι ομοιογενείς, δηλαδή σε κάθε μία από αυτές χωροθετούνται επιχειρήσεις 

μόνο από έναν κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ακολουθούν οι ζώνες με πολύ υψηλή 

ποικιλομορφία, που συνιστούν το 13% των ζωνών στην Αττική για το έτος 2011. 

 

Γράφημα 2.3-10: Κατηγοριοποίηση ζωνών με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας 

(εντροπίας), 2011 
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 Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των επιχειρήσεων που συγκεντρώνονται σε κάθε 

κατηγορία ζώνης, παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (~68,01%)  των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική συγκεντρώνεται στις ζώνες 

υψηλής ποικιλομορφίας και μάλιστα, ότι το (68% + 20% =) 88% τους χωροθετείται 

σε ζώνες υψηλής έως πολύ υψηλής ποικιλομορφίας. Πολύ μικρό ποσοστό του 

συνόλου των επιχειρήσεων, ίσο με 0,82%, χωροθετείται στις ζώνες μηδενικής ή/ και 

ελάχιστης ποικιλομορφίας. 
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Γράφημα 2.3-11: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων σε κάθε κατηγορία ζώνης - με 

βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 2011 
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 Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των επιχειρήσεων κατά κλάδο, για 

κάθε ομάδα ζωνών, βάσει της ποικιλομορφίας τους. Στον Πίνακα αυτό 

παρουσιάζονται οι κυρίαρχοι κλάδοι στις επιμέρους κατηγορίες 

ποικιλομορφίας των ζωνών (2011).  

Πίνακας 2.3-3: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων κατά κλάδο σε κάθε κατηγορία 

ζώνης - με βάση το δείκτη ποικιλομορφίας (εντροπίας) της ζώνης, 2011 

ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΩΝΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο (2011) 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΜΟΝΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΨΗΛΗ 

ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΗ 

471 0,08% 0,02% 0,54% 10,43% 4,02% 

472 0,08% 0,02% 0,94% 12,65% 4,06% 

473 0,02% 0,00% 0,16% 0,36% 0,23% 

474 0,02% 0,00% 0,20% 1,96% 1,03% 

475 0,18% 0,07% 1,90% 10,45% 3,19% 

476 0,03% 0,01% 0,65% 6,34% 2,19% 

477 0,33% 0,43% 6,09% 25,00% 4,77% 

478 0,00% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 

479 0,08% 0,00% 0,29% 0,71% 0,30% 

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Για κάθε έναν από αυτούς τους κλάδους λαμβάνεται υπόψη, στη συνέχεια, ο 

συντελεστής συγκέντρωσής του, στις επιμέρους ζώνες κάθε κατηγορίας. 

 

Με βάση αυτή τη διαδικασία, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τα 

βασικά χαρακτηριστικά των ζωνών που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου στην Αττική το 2011. 

 

Α) Οι μονολειτουργικές/ ομοιογενείς ζώνες αποτελούν το ~14% των  ζωνών στην 

Αττική και σε αυτές χωροθετείται μόλις το 0,82% των επιχειρήσεων του 2011. Σε 

αυτές τις ζώνες υπάρχουν, σε πολύ περιορισμένο αριθμό, επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων εμπορικής δραστηριότητας, εκτός από τον κλάδο 478, δηλαδή το «Λιανικό 

εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές».  

Ο κλάδος με τη σημαντικότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων στις 

μονολειτουργικές  ζώνες είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα), στον οποίο ανήκει το 0,33% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις ομοιογενείς ζώνες. 

Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (~38%) των επιχειρήσεων (σε 

όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική. Από την 

ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 477 χαρακτηρίζεται τόσο από 

χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη 

χωροθέτησή του στις μονολειτουργικές/ ομοιογενείς  ζώνες, στο 74% εμφανίζει πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση και στο υπόλοιπο 26% εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση (δεν 

υπάρχει ενδιάμεσος συντελεστής χωροθέτησης).  

Στις ζώνες όπου εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση εντοπίζονται και οι σημαντικότερες 

συγκεντρώσεις του κλάδου 477, όσον αφορά στις ομοιογενείς ζώνες. 

 

Εν γένει, οι κλάδοι εμπορικής δραστηριότητας που εμφανίζονται στις ομοιογενείς 

ζώνες, το 2011, στην Αττική, παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Συνοψίζοντας, οι ομοιογενείς/ μονολειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 2011, 

βάσει των προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

6. αποτελούν το 14% των  ζωνών 

7. περιλαμβάνουν πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (0,82%) όλων των 

κλάδων ως προς το σύνολο επιχειρήσεων στην Αττική 

8. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους εκτός από τον 478 
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9. ο κύριος κλάδος είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (0,33% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ομοιογενείς ζώνες) σε 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο 74% των ζωνών αυτών και σε 

υψηλές συγκεντρώσεις στο 26% των ζωνών αυτών 

10. χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όλων των κλάδων 

εμπορικής δραστηριότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών 

αυτών. 

 

 

Β) Οι ζώνες με πολύ μικρή (ελάχιστη) ποικιλομορφία, δηλαδή οι ελάχιστα 

πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν το ~1% των  ζωνών στην Αττική και σε αυτές 

χωροθετείται πολύ μικρός αριθμός (0,56%) των επιχειρήσεων Αττικής το 2011. Σε 

αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου, εκτός από 

τους κλάδους 478 (Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές) και 473 

(Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα). 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις ζώνες ελάχιστης 

ποικιλομορφίας είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα), στον οποίο ανήκει το 0,43% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις ζώνες ελάχιστης ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το 

υψηλότερο ποσοστό (~38%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και 

εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική. Από την ανάλυση των κλάδων 2011 

προκύπτει ότι ο κλάδος 477 χαρακτηρίζεται τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές 

συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη χωροθέτησή του στις ελάχιστα 

πολυλειτουργικές ζώνες εμφανίζει πολύ χαμηλή συγκέντρωση (δεν υπάρχει άλλος 

συντελεστής χωροθέτησης).  

 

Εν γένει, οι ελάχιστα πολυλειτουργικές ζώνες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των κλάδων λιανικού εμπορίου, με πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Γ) Οι ζώνες με σημαντική ποικιλομορφία συνιστούν το 26% των  ζωνών στην 

Αττική και σε αυτές χωροθετείται το 11% του συνόλου των επιχειρήσεων Αττικής το 

2011. Σε αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου. 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις σημαντικά 

πολυλειτουργικές ζώνες είναι ο 477, (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 
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καταστήματα) στον οποίο ανήκει το 6,09% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις ζώνες σημαντικής ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το 

υψηλότερο ποσοστό (~38%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και 

εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 477 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις σημαντικά πολυκλαδικές ζώνες, στις περισσότερες 

εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (63,03% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~34% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

Ένας άλλος σημαντικός κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις 

σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες είναι ο 475 (λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού 

εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα), στον οποίο ανήκει το ~2% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες σημαντικής ποικιλομορφίας. 

Ο κλάδος 475 συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (~16%) των επιχειρήσεων (σε 

όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 475 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική.  Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις σημαντικά πολυκλαδικές ζώνες, στις περισσότερες 

εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις (~39% των ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο 

~27% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες με 

εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιχειρήσεων. 

 

Συνοψίζοντας, οι σημαντικά πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 2011, 

βάσει των προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

7. αποτελούν το ~26% των  ζωνών 

8. περιλαμβάνουν το 11% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων στην 

Αττική 

9. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους εμπορικής δραστηριότητας 

10. ο κύριος κλάδος είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα) βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (6,09% 

των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτές). Στο 

63,03% των ζωνών αυτών εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές 
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υψηλές συγκεντρώσεις. 

11. δευτερεύων κύριος κλάδος στις ζώνες αυτές είναι ο 475 (λιανικό εμπόριο 

άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα) βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (2% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις ζώνες αυτές). Στο 39% των ζωνών αυτών εμφανίζει χαμηλές 

συγκεντρώσεις και στο ~27% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει 

υψηλές συγκεντρώσεις. 

12. χαρακτηρίζεται κυρίως από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σχεδόν όλων 

των κλάδων στη συντριπτική πλειοψηφία των ζωνών αυτών και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό από υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων κλάδων στις ζώνες 

αυτές. 

 

∆) Οι ζώνες με υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι πολυκλαδικές ζώνες, αποτελούν 

το ~47% των  ζωνών στην Αττική, δηλαδή την πλειοψηφία των υπό μελέτη ζωνών 

και σε αυτές χωροθετείται το μεγαλύτερο ποσοστό (~68%) των επιχειρήσεων 

Αττικής, για το 2011. Σε αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι κλάδοι του λιανικού 

εμπορίου. 

 

Στις ζώνες υψηλής ποικιλομορφίας, το 2011 οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 477, ο 

472, ο 475 και ο 471 σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες). Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το ~25% 

των επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 472, ο 475 και ο 471 

συγκεντρώνουν ποσοστά επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το 13% των 

επιχειρήσεων της Αττικής. Οι υπόλοιποι κλάδοι συμμετέχουν στις πολυκλαδικές 

ζώνες με πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

επιχειρήσεων στην Αττική), τα οποία κυμαίνονται από 0,11% έως 6,34%. 

 

Επομένως, ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις 

πολυκλαδικές  ζώνες είναι -με διαφορά- ο 477, (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα) στον οποίο ανήκει το 25% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου της Αττικής στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες. Ο κλάδος 477 

συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό (~38%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους 

κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 477 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις υψηλά πολυκλαδικές  ζώνες, στη συντριπτική 

` 97



κατηγορίας) και στο 36,44% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα 

καταστήματα) στον οποίο ανήκει το ~13% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες, συγκεντρώνει ποσοστό ίσο με το ~18% 

των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την 

Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 472 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις υψηλά πολυκλαδικές  ζώνες, στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους εμφανίζει πολύ χαμηλές έως χαμηλές συγκεντρώσεις (57,7% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο ~38% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) 

εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 475 (λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα 

καταστήματα), στον οποίο ανήκει το ~10,5% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις ζώνες υψηλής ποικιλομορφίας, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό 

(~16%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε 

ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 475 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική.  Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες, στις περισσότερες 

εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (~56% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~35% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα) στον οποίο ανήκει 

το 10,43% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες υψηλής 

ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 471 συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (~15%) των 

επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την 

Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 471 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη 

χωροθέτησή του στις υψηλά πολυλειτουργικές ζώνες, στις περισσότερες εμφανίζει 
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και στο ~40% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Συνοψίζοντας, οι έντονα πολυλειτουργικές ζώνες στην Αττική τo 2011, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

9. αποτελούν το ~47% των  ζωνών, δηλαδή την πλειοψηφία τους 

10. περιλαμβάνουν την πλειοψηφία (68%) των επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων εμπορικής δραστηριότητας στην Αττική 

11. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  

12. οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 477, ο 472, ο 475 και ο 471 (ως προς τη 

συχνότητα εμφάνισης των επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες) 

13. ο βασικότερος κλάδος είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (25% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις στο 

42% των ζωνών αυτής της κατηγορίας και στο 36,44% (των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

14. δευτερεύουσας σημασίας κλάδος είναι ο 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 

ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα) βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (13% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει πολύ 

χαμηλές έως χαμηλές συγκεντρώσεις στο 57,7% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας και στο ~38% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει 

υψηλές συγκεντρώσεις  

15. επίσης σημαντικός είναι ο κλάδος 475 (λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού 

εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα), στον οποίο ανήκει το ~10,5% των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτής της 

κατηγορίας, εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο ~56% 

των ζωνών αυτής της κατηγορίας και στο ~35% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

16. εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη 

ειδικευμένα καταστήματα) στον οποίο ανήκει το 10,43% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτής της κατηγορίας, εμφανίζει 

χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στο ~55% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας και στο ~40% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 
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17. χαρακτηρίζονται τόσο από χαμηλές όσο και από υψηλές 

συγκεντρώσεις των κλάδων εμπορικής δραστηριότητας. 

 

Ε) Οι ζώνες με πολύ υψηλή ποικιλομορφία, δηλαδή οι εξαιρετικά πολυκλαδικές 

ζώνες, αποτελούν το 12,55% των ζωνών στην Αττική και σε αυτές χωροθετείται 

το ~20% των επιχειρήσεων του 2011. Σε αυτές τις ζώνες λαμβάνουν μέρος όλοι οι 

κλάδοι εμπορικών επιχειρήσεων  

Στις ζώνες πολύ υψηλής ποικιλομορφίας, οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 477, ο 

472 και ο 471, σε φθίνουσα σειρά (ως προς τη συχνότητα εμφάνισης των 

επιχειρήσεών τους σε αυτές). Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το 4,77% των 

επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, ενώ οι κλάδοι 472 και 471 (στις εν λόγω ζώνες) 

συγκεντρώνουν το 4,06% και το 4,02% των επιχειρήσεων της Αττικής. Οι υπόλοιποι 

κλάδοι συμμετέχουν στις εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες με πολύ χαμηλότερα 

ποσοστά επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο επιχειρήσεων στην Αττική), τα οποία 

κυμαίνονται από 0,03% έως 3,19%. 

 

Ο κυρίαρχος κλάδος ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων στις εξαιρετικά 

πολυκλαδικές ζώνες είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα) στον οποίο ανήκει το 4,77% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες. Ο κλάδος 477 συγκεντρώνει το 

υψηλότερο ποσοστό (~38%) των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και 

εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 477 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 

αφορά στη χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυκλαδικές  ζώνες, στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις (50% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο 28,22% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε ειδικευμένα 

καταστήματα) στον οποίο ανήκει το ~4,06% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της 

Αττικής στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες, συγκεντρώνει ποσοστό ίσο με το 

~18% των επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε 

ολόκληρη την Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 472 χαρακτηρίζεται 

τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον 
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πλειοψηφία τους, εμφανίζει πολύ χαμηλές έως χαμηλές συγκεντρώσεις (~52% των 

ζωνών αυτής της κατηγορίας) και στο ~38% (των ζωνών αυτής της κατηγορίας) 

εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις. 

 

Ο κλάδος 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα) στον οποίο ανήκει 

το ~4,02% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες πολύ υψηλής 

ποικιλομορφίας. Ο κλάδος 471 συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό (~15%) των 

επιχειρήσεων (σε όλους τους κλάδους) και εμφανίζεται σχεδόν σε ολόκληρη την 

Αττική.  

Από την ανάλυση των κλάδων 2011 προκύπτει ότι ο κλάδος 471 χαρακτηρίζεται 

κυρίως από υψηλές συγκεντρώσεις, γενικά στην Αττική. Όσον αφορά στη 

χωροθέτησή του στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες, στις περισσότερες 

εμφανίζει χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (~50% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~44% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

 

Εν γένει, στις εξαιρετικά πολυλειτουργικές ζώνες, οι περισσότεροι κλάδοι 

παρουσιάζονται κυρίως σε χαμηλές και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Σημαντική 

εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος 478 (Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και 

αγορές) και ο κλάδος 479 (Λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων 

ή αγορών) που παρουσιάζονται κυρίως σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στις 

εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες. 

 

Συνοψίζοντας, οι εξαιρετικά πολυκλαδικές ζώνες στην Αττική τo 2011, βάσει των 

προαναφερθέντων, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

10. αποτελούν το 12,55% των ζωνών 

11. περιλαμβάνουν το ~20% των επιχειρήσεων όλων των κλάδων εμπορικής 

δραστηριότητας στην Αττική 

12. περιλαμβάνουν όλους τους κλάδους  

13. οι κυρίαρχοι κλάδοι είναι ο 477, ο 472 και ο 471 (ως προς τη συχνότητα 

εμφάνισης των επιχειρήσεών τους σε αυτές τις ζώνες) 

14. ο βασικότερος κλάδος είναι ο 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα), βάσει του αριθμού επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνει (4,77% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου της Αττικής στις 

υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει χαμηλές συγκεντρώσεις στο 
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κατηγορίας) εμφανίζει υψηλές συγκεντρώσεις  

15. εξέχουσας σημασίας κλάδος είναι ο 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, 

ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα) βάσει του αριθμού 

επιχειρήσεων που συγκεντρώνει (13% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

της Αττικής στις υψηλά ποικιλόμορφες ζώνες), ο οποίος εμφανίζει πολύ 

χαμηλές έως χαμηλές συγκεντρώσεις στο ~52% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~38% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις 

16. εξίσου σημαντικός είναι και ο κλάδος 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη 

ειδικευμένα καταστήματα) στον οποίο ανήκει το 10,43% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου της Αττικής στις ζώνες αυτής της κατηγορίας, εμφανίζει 

χαμηλές έως πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (~50% των ζωνών αυτής της 

κατηγορίας) και στο ~44% των ζωνών αυτής της κατηγορίας εμφανίζει υψηλές 

συγκεντρώσεις  

17. χαρακτηρίζονται τόσο από χαμηλές όσο και από υψηλές 

συγκεντρώσεις των κλάδων εμπορικής δραστηριότητας. 
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2.3.4 Κυριότεροι Τύποι Εμπορικών Κεντρικοτήτων στην Αττική για το 2011 

Βάσει της παραπάνω συνθετικής προσέγγισης της χωροθέτησης του λιανικού 

εμπορίου στην Αττική το 2011, δηλαδή: 

 τις ζώνες που έχουν σημαντική, υψηλή και εξαιρετικά υψηλή 

πολυλειτουργικότητα, (εφόσον σε αυτές αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική το 2011) 

 και τους σημαντικότερους κλάδους λιανικού εμπορίου στις προαναφερθείσες 

ζώνες (ως σημαντικότεροι κλάδοι θεωρούνται αυτοί στους οποίους 

συγκεντρώνεται υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων στις εν λόγω ζώνες, οι οποίοι 

εμφανίζουν  υψηλό έως και πολύ υψηλό δείκτη συγκέντρωσης) 

προκύπτει η παρακάτω τυπολογία εμπορικών κεντρικοτήτων, η οποία απεικονίζεται 

και στο Χάρτη Χ.4. 

2.3.4.1 Τύπος Ι 

Ο Τύπος Ι περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ & ΤΟΝ 475 (λιανικό εμπόριο άλλου 

οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ & ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.  

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ Ι εντοπίζονται συνολικά σε 63 ∆ήμους της 

Αττικής (2011), δηλαδή στο 55,75% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 180 επιχειρήσεις των κλάδων 477 & 475 σε υψηλές και 

σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι) ίσο με 1,59%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 1,59% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις των ζωνών ΤΥΠΟΥ Ι είναι οι 

∆ήμοι που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στους οποίους χωροθετείται το 63% 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ Ι.  
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Πίνακας 2.3-4: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου Ι, 2011 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ Ι
ΑΘΗΝΑ 14%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8%
ΚΗΦΙΣΙΑ 5%
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3%
ΧΑΪ∆ΑΡΙ 3%
ΑΛΙΜΟΣ 3%
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 3%
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 3%
ΜΟΣΧΑΤΟ 2%
ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ 2%
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2%
ΤΑΥΡΟΣ 2%
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2%
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2%
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2%
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ 2%
ΜΑΝ∆ΡΑ 2%
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 2%
ΠΕΥΚΗ 2%
ΣΥΝΟΛΟ 63%

Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

2.3.4.2 Τύπος ΙΙ 

Ο Τύπος ΙΙ περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕ 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα 

καταστήματα) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟΝ 472 (λιανικό εμπόριο τροφίμων, 

ποτών και καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα), ΤΟΝ 475 (λιανικό εμπόριο άλλου 

οικιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα) ΚΑΙ ΤΟΝ 471 (λιανικό εμπόριο σε 

μη ειδικευμένα καταστήματα) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ & ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. 

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ ΙΙ εντοπίζονται συνολικά σε 70 ∆ήμους της 

Αττικής (2011), δηλαδή στο 61,95% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 444 επιχειρήσεις των κλάδων 477, 472, 475 & 471 σε 

υψηλές και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ) ίσο με 3,93%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 3,93% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την 
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προσέγγιση αυτή, οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις των ζωνών ΤΥΠΟΥ ΙΙ είναι οι 

∆ήμοι που φαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα και στους οποίους χωροθετείται το 37% 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙ.  

 

Πίνακας 2.3-5: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου ΙΙ, 2011 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
ΑΘΗΝΑ 27% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 37% 
Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

2.3.4.3 Τύπος ΙΙΙ 

Ο Τύπος ΙΙΙ περιλαμβάνει τις ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ 

ΜΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΟΝ 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα), ΤΟΝ 472 (Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

σε ειδικευμένα καταστήματα) ΚΑΙ ΤΟΝ 471 (Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα 

καταστήματα) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. 

Οι ζώνες που συνιστούν τον ΤΥΠΟ ΙΙΙ εντοπίζονται συνολικά σε 22 ∆ήμους της 

Αττικής (2011), δηλαδή στο 19,47% των υπό εξέταση ∆ήμων (της Αττικής). Σε αυτές 

συγκεντρώνονται συνολικά 104 επιχειρήσεις των κλάδων 477, 472 & 471 σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

Στην περίπτωση ισοκατανομής του αριθμού των επιχειρήσεων στους εν λόγω 

∆ήμους, σε κάθε ∆ήμο θα αντιστοιχούσε ποσοστό επιχειρήσεων (ως προς το σύνολο 

των επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ) ίσο με 0,92%. Επειδή στην υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπάρχει ισοκατανομή των επιχειρήσεων (σε κάθε ∆ήμο αντιστοιχεί 

διαφορετικό ποσοστό επιχειρήσεων στις ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ), ως σημαντικότεροι 

δήμοι θεωρούνται αυτοί που συνεισφέρουν τουλάχιστον κατά 0,92% στην 

αθροιστική συχνότητα της κατανομής των επιχειρήσεων. Στην προκειμένη 

περίπτωση, όλοι οι ∆ήμοι στους οποίους ανήκουν ζώνες ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ.  
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Πίνακας 2.3-6: Κύριες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στις ζώνες τύπου ΙΙΙ, 2011 

∆ΗΜΟΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ
ΑΘΗΝΑ 35% 

ΓΛΥΦΑ∆Α 6% 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6% 

ΑΙΓΑΛΕΩ 5% 

ΓΑΛΑΤΣΙ 5% 

ΙΛΙΟΝ 5% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4% 

ΑΧΑΡΝΑΙ 3% 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 3% 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 3% 

Π. ΦΑΛΗΡΟ 3% 

ΒΥΡΩΝΑΣ 3% 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 3% 

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2% 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2% 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2% 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1% 

ΦΥΛΗ 1% 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 1% 

ΝΙΚΑΙΑ 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
Πηγή: Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Παρατηρείται ότι το παραδοσιακό κέντρο του Πειραιά δεν συγκαταλέγεται στους 

παραπάνω ∆ήμους, ενώ έχουν αναδυθεί άλλοι δήμοι, που παλαιότερα δεν 

χαρακτηρίζονταν ως εξαιρετικά πολυλειτουργικοί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κατά 

κύριο λόγο: 

 στο νότο η Γλυφάδα και το Π. Φάληρο 

 στα ανατολικά ο Βύρωνας, η ∆άφνη, ο Άγιος ∆ημήτριος, η Ν. Σμύρνη 

 στο βορρά το Χαλάνδρι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΧΩΡΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1978 - 2011 

3.1 Μεταβολές κατά κλάδο 

Σε ένα πρώτο, γενικότερο επίπεδο εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού (%) 

επιχειρήσεων ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων στην Αττική κατά κλάδο λιανικού 

εμπορίου, για κάθε έτος μελέτης (1978, 1988, 2011). Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι 

οι ΣΤΑΚΟ∆ των απογραφών 1978 και 1988 παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις με τους ΣΤΑΚΟ∆ 2008 που χρησιμοποιήθηκαν για την ταξινόμηση 

των καταγραφών των εγγραφών των μητρώων των 3 επιμελητηρίων. Για να 

επιτευχθεί μια συγκριτική ανάλυση των μεταβολών ανά κλάδο στην παρούσα έρευνα 

έγινε αναγωγή των τριψήφιων ΣΤΑΚΟ∆ 1980 σε τριψήφιους ΣΤΑΚΟ∆ 2008. 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ο τρόπος καταγραφής των «καταστημάτων» 

στις Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου της ΕΣΥΕ στις οποίες στηρίζεται η ανάλυση 

για τα έτη 1978 και 1988, διαφέρει σημαντικά από τις εγγραφές των μητρώων των 3 

επιμελητηρίων. 

Τα αποτελέσματα λοιπόν που παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα και στα 

ακόλουθα γραφήματα θα πρέπει να θεωρηθούν ως «ενδεικτικά» των τάσεων της 

διαχρονικής εξέλιξης του λιανικού εμπορίου στην Αττική. 

Από τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται ότι: 

 Από το 1978 έως το 2011, οι κλάδοι 471 και 477 παρουσιάζουν σημαντική 

ποσοστιαία αύξηση (κατά 36,15% και 25,6% αντίστοιχα) των επιχειρήσεων που 

ανήκουν σε αυτούς 

 Το 1978 δεν εμφανίζονται οι κλάδοι 474, 478 και 479 και επομένως, από το 1978 

έως το 2011, οι εν λόγω κλάδοι παρουσιάζουν ποσοστιαία αύξηση κατά 100% 

των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτούς 

 Το 1988 εμφανίζεται ο κλάδος 474 (ο οποίος δεν υπήρχε το 1978), αλλά δεν 

υπάρχουν οι κλάδοι 478 και 479. 

 Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν σημαντική ποσοστιαία μείωση των 

επιχειρήσεών τους κατά τη διάρκεια των ετών 1978 – 2011. Παρατηρείται ότι οι 

κλάδοι αυτοί αφορούν σε ειδικευμένα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Το 

γεγονός αυτό ενδεχομένως να σχετίζεται και με την εμφάνιση (και αύξηση) των 

καταστημάτων γενικών πωλήσεων, υπεραγορών και μεγάλων εμπορικών 

κέντρων, δηλαδή με την εμφάνιση και ανάπτυξη των νέων μορφών εμπορίου για 

τα δεδομένα της χώρας. Οι νέες μορφές εμπορίου συγκεντρώνουν πλήθος 

διαφόρων κλάδων λιανικού εμπορίου, μεταφέροντας έτσι σημαντικό τμήμα της 
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Πίνακας 3.1-1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού (%) επιχειρήσεων ως προς το 

σύνολο των επιχειρήσεων στην Αττική κατά κλάδο λιανικού εμπορίου, για 

κάθε έτος μελέτης (1978, 1988, 2011) 

% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ 
ΚΛΑ∆Ο, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΣΤΑΚΟ∆ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2011 1988 1978 
1988-
1978 

2011-
1988 

2011-
1978 

471 

Λιανικό εμπόριο σε μη 
ειδικευμένα 
καταστήματα 15,09% 8,92% 11,08% -19,49% 69,12% 36,15% 

472 

Λιανικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και 
καπνού σε ειδικευμένα 
καταστήματα 17,76% 22,37% 27,79% -19,51% -20,63% -36,11% 

473 

Λιανικό εμπόριο 
καυσίμων κίνησης σε 
ειδικευμένα 
καταστήματα 0,77% 2,04% 2,03% 0,39% -62,25% -62,10% 

474 

Λιανικό εμπόριο 
εξοπλισμού 
πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών 
συστημάτων σε 
ειδικευμένα 
καταστήματα 3,23% 0,32% 0,00% 100,00% 892,86% 100,00% 

475 

Λιανικό εμπόριο άλλου 
οικιακού εξοπλισμού σε 
ειδικευμένα 
καταστήματα 15,77% 20,15% 20,33% -0,88% -21,73% -22,42% 

476 

Λιανικό εμπόριο 
επιμορφωτικών ειδών 
και ειδών ψυχαγωγίας 
σε ειδικευμένα 
καταστήματα 9,22% 10,06% 9,61% 4,70% -8,35% -4,05% 

477 

Λιανικό εμπόριο άλλων 
ειδών σε ειδικευμένα 
καταστήματα 36,62% 35,47% 29,15% 21,65% 3,25% 25,60% 

478 

Λιανικό εμπόριο σε 
υπαίθριους πάγκους και 
αγορές 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

479 

Λιανικό εμπόριο εκτός 
καταστημάτων, 
υπαίθριων πάγκων ή 
αγορών 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, 1988, Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 

2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Γράφημα 3.1-1: ∆ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού (%) επιχειρήσεων ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων στην Αττική κατά κλάδο 

λιανικού εμπορίου, για κάθε έτος μελέτης (1978, 1988, 2011) 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, 1988, Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Γράφημα 3.1-2: ∆ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού (%) επιχειρήσεων ως προς 

το σύνολο των επιχειρήσεων στην Αττική κατά κλάδο λιανικού εμπορίου, για 

κάθε έτος μελέτης (1978, 1988, 

2011)
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, 1988, Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 

2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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3.2 Χωρο-λειτουργική αναδιάρθρωση κύριων τύπων εμπορικών 

κεντρικοτήτων 

3.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά των κυριότερων εμπορικών κεντρικοτήτων 

Οι 21.078 εμπορικές επιχειρήσεις της Αττικής το 2011, κατανέμονται ανισομερώς -

όπως είναι αναμενόμενο- σε 89 ∆ήμους/ Κοινότητες της ηπειρωτικής Αττικής.  

Οι 15 ∆ήμοι εξ’ αυτών συγκεντρώνουν το 75,68% των επιχειρήσεων ( = 15.952 

επιχειρήσεις) λιανικού εμπορίου της Αττικής σε ποσοστά που κυμαίνονται 

από ~34% έως ~2%, ενώ το υπόλοιπο 24,32% είναι διεσπαρμένο στους 

υπόλοιπους 74 ∆ήμους της Αττικής, σε ποσοστά που κυμαίνονται από ~1,5% 

έως ~0,01%. Το 75,68% των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική το 2011 

κατανέμεται στους ακόλουθους 15 κυριότερους ∆ήμους, ως εξής: 

 

Πίνακας 3.2-1: Ποσοστό (%) επιχειρήσεων ως προς το σύνολο των 

επιχειρήσεων στην Αττική για τους 15 κυριότερους ∆ήμους 

του 2011 & σύγκριση με 1978, 1988  

∆ΗΜΟΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2011 

% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1988 

% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 1978 

ΑΘΗΝΑ 33,89% 38% 41% 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5,18% 4% 4% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5,10% 3% 4% 

ΙΛΙΟΝ 5,07% 2% 2% 

ΑΧΑΡΝΑΙ 4,23% 1% 1% 

ΑΙΓΑΛΕΩ 3,06% 3% 3% 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2,66% 7% 8% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 2,59% 1% 1% 

ΓΑΛΑΤΣΙ 2,17% 1% 1% 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2,16% 1% 1% 

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 2,13% 2% 1% 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 2,04% 2% 1% 

ΓΛΥΦΑ∆Α 1,86% 1% 1% 

ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1,83% 1% 1% 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1,73% 1% 1% 

ΣΥΝΟΛΟ 75,68% 67% 69% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Βιομηχανίας-Εμπορίου 1978, 1988, Μητρώα ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, 

2011, επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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Το 2011, στο ∆ήμο Αθηναίων συγκεντρώνονται 7.143 επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο 

ποσοστό στους υπόλοιπους ∆ήμους, ίσο με το 33,89% των επιχειρήσεων στη Αττική.  

Με μεγάλη διαφορά (σε αριθμό επιχειρήσεων) ακολουθεί ο δήμος Περιστερίου, στη 

συνέχεια η Καλλιθέα κλπ. Έβδομος κατά φθίνουσα σειρά είναι ο δήμος Πειραιά και 

ακολουθεί το Μαρούσι. 

 

Το 1988, στο ∆ήμο Αθηναίων συγκεντρώνονται 20.426 επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο 

ποσοστό στους υπόλοιπους ∆ήμους, ίσο με το 38% των επιχειρήσεων στη Αττική.  

Με μεγάλη διαφορά (σε αριθμό επιχειρήσεων) ακολουθεί ο δήμος Πειραιά (7%), το 

Περιστέρι (4%) και ακολουθεί η Καλλιθέα (3%). 

 

Το 1978, στο ∆ήμο Αθηναίων συγκεντρώνονται 20.162 επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο 

ποσοστό στους υπόλοιπους ∆ήμους, ίσο με το 41% των επιχειρήσεων στη Αττική.  

Με μεγάλη διαφορά (σε αριθμό επιχειρήσεων) ακολουθεί ο δήμος Πειραιά (8%), το 

Περιστέρι (4%) και ακολουθεί η Καλλιθέα (4%).  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω (βλ. Πίνακα 3.2-1), η θέση των 15 κυριότερων ∆ήμων 

το 2011, παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές, συγκριτικά με τη θέση των εν 

λόγω ∆ήμων το 1978 και το 1988 (με κριτήριο το πλήθος επιχειρήσεων κάθε 

δήμου). Ειδικότερα: 

1. Ο δήμος Αθηναίων διατηρεί την πρώτη θέση στην ιεραρχία, ωστόσο 

συγκριτικά με το 1978 και το 1988 χάνει μέρος της δυναμικότητάς του.  

2. Η διασπορά του λιανικού εμπορίου το 2011 είναι αρκετά μεγαλύτερη 

από αυτήν το 1978 και το 1988, εξ’ αιτίας της ανάδυσης νέων 

εμπορικών συγκεντρώσεων σε δήμους αμελητέους στον «εμπορικό 

χάρτη» του 1988 και ακόμα περισσότερο αυτόν του 1978. Έτσι, ενώ τις 

προηγούμενες δεκαετίες η πλειονότητα των επιχειρήσεων χωροθετούνταν 

στους 4 σημαντικούς εμπορικούς δήμους, δηλαδή την Αθήνα, τον Πειραιά, το 

Περιστέρι, την Καλλιθέα, το 2011 οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές 

συγκεντρώσεις σε περισσότερους δήμους.  

3. Ο Πειραιάς χάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό τη δυναμικότητά του 

διαχρονικά, αφού το 2011 κατατάσσεται έβδομος στην ιεραρχία των κύριων 

δήμων το 2011 (2,66% του συνόλου των επιχειρήσεων), ενώ το 1978 και το 
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4. Το Περιστέρι, αναβαθμίζει τη θέση του στην ιεραρχία με την πάροδο των 

ετών: από 4% το 1978 & 1988, αυξάνει το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

χωροθετούνται σε αυτό στο 5,18% (του συνόλου των επιχειρήσεων).  

5. Έντονη αύξηση της δυναμικότητάς τους από το 1978 ως το 2011 

παρουσιάζουν το Ίλιον και οι Αχαρναί. Μικρότερη αύξηση 

παρουσιάζουν το Μαρούσι, το Γαλάτσι, η Καισαριανή κ.α. 

6. Η Καλλιθέα αυξάνει επίσης τη δυναμικότητά της, από 4% το 1978 & 

1988, σε 5,1% % (του συνόλου των επιχειρήσεων) το 2011. 

 

Αναλύοντας τη χωρική διάρθρωση του λιανικού εμπορίου που αφορά στους κύριους 

τύπους εμπορικών κεντρικοτήτων το 2011, παρατηρείται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία (~88%)  των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στην Αττική το 2011 

συγκεντρώνεται στις ζώνες υψηλής έως εξαιρετικά υψηλής 

πολυλειτουργικότητας (βλ. Χάρτη Χ.4).  

Αντιθέτως, πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων, ίσο με 0,82%, 

χωροθετείται στις μονολειτουργικές ζώνες, που αποτελούν το ~14% των ζωνών στην 

Αττική. Σε αυτές τις ζώνες υπάρχουν, σε πολύ περιορισμένο αριθμό, επιχειρήσεις 

όλων των κλάδων λιανικού εμπορίου. Τονίζεται ωστόσο, ότι συγκριτικά με το 1978 

(βλ. Χάρτη Χ.2) και το 1988 (βλ. Χάρτη Χ.3), ο αριθμός μονολειτουργικών ζωνών 

στην Αττική το 2011 αυξάνει -σχεδόν διπλασιάζεται σε σύγκριση και με τα δύο 

έτη- ωστόσο το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτές τις ζώνες 

από το 1988 έως το 2011 διατηρείται σταθερό και ίσο με μόλις 0,8% περίπου. 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από τη διαχρονική διάχυση/επέκταση του αστικού ιστού, 

με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένων κεντρικών λειτουργιών σε 

αυτές, ωστόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων στο σύνολο των ζωνών αυτών δεν 

αυξάνεται σε σχέση με τις -συνήθως κεντρικότερες- πολυλειτουργικές περιοχές, αλλά 

διατηρείται πολύ χαμηλός, έως και αμελητέος. 

 

Στις ζώνες με υψηλή και με εξαιρετικά υψηλή πολυλειτουργικότητα συγκεντρώνεται 

το 87,85% (= 68,01% + 19,84%) των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 2011 στην 

Αττική και οι εν λόγω ζώνες αποτελούν ~60% των ζωνών της Αττικής. Όσες ζώνες 

από αυτές περιλαμβάνουν τους κλάδους 477 (λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 

ειδικευμένα καταστήματα), 472 (λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε 

ειδικευμένα καταστήματα), 475 (λιανικό εμπόριο άλλου οικιακού εξοπλισμού σε 
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ειδικευμένα καταστήματα) και 471 (λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα) 

σε υψηλές ή και πολύ υψηλές συγκεντρώσεις, συνιστούν τους κύριους τύπους 

εμπορικών κεντρικοτήτων  ΙΙ & ΙΙΙ για το 2011 στην Αττική (βλέπε Χάρτες Χ.4, Χ.7, 

Χ.11 και Χ.12). Εφεξής θα ονομάζονται «κύριος τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων 

στην Αττική 2011» και σε αυτές εμβαθύνει η ανάλυση που ακολουθεί σχετικά με την 

υφιστάμενη κατάσταση και τη χωρο-λειτουργική αναδιάρθρωση του εμπορίου από το 

1978 έως το 2011. 

Ο κύριος αυτός τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων το 2011 στην Αττική συγκεντρώνει 

μόλις 548 επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύριο λόγο στον κλάδο 477 και 

δευτερευόντως στους κλάδους 475, 472 και 471, δηλ. το 2,6% των επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου σε ολόκληρη την Αττική. Οι επιχειρήσεις αυτές μάλιστα 

σχηματίζουν «πιάτσες»/ «συστάδες», καθώς εμφανίζονται σε υψηλές και σε πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις εντός εκείνων των ζωνών που συνιστούν τον «κύριο τύπο». 

Το 1978 οι αντίστοιχοι κύριοι τύποι εμπορικών κεντρικοτήτων συγκεντρώνονται  (βλ. 

Χάρτη Χ.2 και Χ.5) κυρίως στους ∆ήμους Αθηναίων, Πειραιά, Περιστερίου, 

Καλλιθέας, Ν. Ιωνίας, Αιγάλεω, Νίκαια, δηλαδή σε δήμους της δυτικής και νότιας 

Αττικής οι οποίοι συνιστούν γειτονιές, κυρίως μικρομεσαίων εισοδηματικών 

στρωμάτων. Από τις περιοχές αυτές απουσιάζουν σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου τα βόρεια, 

τα ανατολικά και τα νοτιοανατολικά προάστια. Οι κύριοι τύποι εμπορικών 

κεντρικοτήτων συγκεντρώνουν μόλις το 0,73% του συνόλου των επιχειρήσεων στην 

Αττική το 1978. Το μεγαλύτερο βαθμό πολυλειτουργικότητας με υψηλές 

συγκεντρώσεις (πιάτσες) των κύριων κλάδων του ’78 συγκεντρώνει ο ∆ήμος 

Αθηναίων, ενώ, με μεγάλη διαφορά, ακολουθούν ο Πειραιάς, το Περιστέρι και η 

Καλλιθέα. Ιδιαίτερα η Καλλιθέα, της οποίας η εμπορική ανάπτυξη διαμορφώνεται 

κατά κύριο λόγο σε παρόδιες χρήσεις κατά μήκος του άξονα της Λ. Θησέως 

(γραμμικό πρότυπο ανάπτυξης) αποτελεί κέντρο εξαιρετικής πολυκλαδικότητας, όσον 

αφορά στους κύριους κλάδους 642, 644 & 647. 

 

Το 1988, η γεωγραφία του λιανικού εμπορίου στην Αττική διαμορφώνεται ως εξής 

(βλ. Χάρτη Χ.3 και Χ.6): οι κύριοι τύποι εμπορικών κεντρικοτήτων αφορούν κυρίως 

στους ∆ήμους Αθηναίων, Πειραιά, Περιστερίου, Καλλιθέας, Ν. Ιωνίας, Αμαρουσίου 

και Ηλιούπολης. Το μεγαλύτερο βαθμό πολυλειτουργικότητας, με υψηλές 

συγκεντρώσεις (πιάτσες) των κύριων κλάδων του ’88 συγκεντρώνει ο ∆ήμος 

Αθηναίων, ενώ, με μεγάλη διαφορά, ακολουθούν ο Πειραιάς, το Περιστέρι, το 

Μαρούσι, η Ν. Ιωνία, η Ηλιούπολη και η Καλλιθέα.  

 

Σε σχέση με τις κύριες εμπορικές κεντρικότητες του 1978, το 1988 παρατηρείται: 
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 σημαντική μείωση του αριθμού των δήμων που περιλαμβάνουν τις «κύριες» 

εμπορικές κεντρικότητες. Συγκεκριμένα, ενώ οι αντίστοιχοι δήμοι το 1978 είναι  

21, ενώ το 1988 μειώνονται σε 6. 

 ανάδυση νέων κεντρικοτήτων προς βορρά (Μαρούσι) και προς ανατολάς 

(Ηλιούπολη), δηλαδή σε δήμους οι οποίοι συνιστούν γειτονιές, κυρίως 

μεσαίων - υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων και οι οποίοι δεν εμφάνιζαν 

αντίστοιχη δυναμικότητα το 1978. Αντιθέτως, χάνουν τη δυναμικότητά τους 

δυτικά προάστια όπως το Αιγάλεω και η Νίκαια.  

 ο ∆ήμος Καλλιθέας παρ’ όλο που συνεχίζει να αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 

κέντρο λιανικού εμπορίου, μετατοπίζεται προς τα κάτω στην ιεραρχία των 

σημαντικότερων δήμων και αντικαθίσταται από το Μαρούσι και κατά ένα 

μέρος από την Ηλιούπολη 

 ο ∆ήμος Αθηναίων δεν αυξάνει τη δυναμικότητά του, ωστόσο την διατηρεί  

 

Οι κύριοι τύποι εμπορικών κεντρικοτήτων του 1988 συγκεντρώνουν το 1,21% του 

συνόλου των επιχειρήσεων στην Αττική το 1988, δηλαδή ποσοστό κατά 1,66 φορές 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το 1978. Αυτό σημαίνει ότι το 1988, 

συγκριτικά με το 1978 παρατηρείται αύξηση των υψηλά και των εξαιρετικά 

πολυλειτουργικών ζωνών με τους κύριους κλάδους σε υψηλές συγκεντρώσεις, 

δηλαδή αύξηση της πολυλειτουργικότητας των ζωνών στην Αττική, με 

ταυτόχρονη συγκέντρωση σε πολύ λιγότερους σε σχέση με το 1978 ∆ήμους.  

 

Τέλος, στους κύριους κλάδους του 1978 δηλ. στους κλάδους 642, 644 και 647, το 

1988 προστίθεται ο κλάδος 656 δηλαδή τα Καταστήματα λιανικού εμπορίου μ.α.α. 

 

Το 2011 παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη γεωγραφία του λιανικού 

εμπορίου στην Αττική (βλ. Χάρτες Χ.4, Χ.7 καθώς και τους Χάρτες Χ.10 και 

Χ.11) . Ο κύριος τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων το 2011 συγκεντρώνει 548 

επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύριο λόγο στον κλάδο 477 και δευτερευόντως στους 

κλάδους 475, 472 και 471, δηλαδή συγκεντρώνει το 2,6% των επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου σε ολόκληρη την Αττική. Επομένως, συγκεντρώνει ποσοστό κατά 1,57 

φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το 1988 και κατά 3,56 φορές 

μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το 1978. Αυτό σημαίνει ότι το 2011, 

συγκριτικά με το 1988 και ακόμα περισσότερο συγκριτικά με το 1978 παρατηρείται 

αύξηση των υψηλά και των εξαιρετικά πολυλειτουργικών ζωνών με τους 
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κύριους κλάδους σε υψηλές συγκεντρώσεις, δηλαδή αύξηση της 

πολυλειτουργικότητας των ζωνών στην Αττική.  

 

Ταυτόχρονα, το 2011 παρατηρείται σημαντική διάχυση των κύριων τύπων 

εμπορικών κεντρικοτήτων σε σημαντικά περισσότερους δήμους συγκριτικά με 

το 1988 (και δευτερευόντως με το 1978). Συγκεκριμένα, οι κύριες εμπορικότητες 

του 2011 παρουσιάζονται σε περίπου τετραπλάσιο αριθμό ∆ήμων (21 δήμοι το 

2011 έναντι των 6 δήμων το 1988) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό δήμων το 

1988 και σε περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερου αριθμού δήμων συγκριτικά με το 

1978. Το ποσοτικό αυτό συμπέρασμα αναδεικνύει ως εξαιρετικά σημαντική την 

αύξηση της πολυλειτουργικότητας της Αττικής από το 1978 και το 1988 έως το 

2011, η οποία αφορά στις περιοχές που περιγράφονται στις ακόλουθες 

παραγράφους.  

3.2.2 Περιοχές Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης 

Στο Χάρτη Χ.4 παρουσιάζονται οι κύριες εμπορικές κεντρικότητες στην Αττική το 

2011. Παρατηρείται ότι, σχεδόν όλοι οι δήμοι περιμετρικά του ∆ήμου Αθηναίων -που 

παραμένει σταθερά πρώτος στην ιεραρχία των δήμων ως προς το σύνολο των 

επιχειρήσεων στον κύριο τύπο εμπορικών κεντρικοτήτων στην Αττική (= 28%)- 

περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ζωνών του κύριου τύπου (δηλ. ζώνες υψηλά και 

εξαιρετικά πολυλειτουργικές με επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύριο λόγο στον 

κλάδο 477 και δευτερευόντως στους κλάδους 475, 472 και 471). Εξαίρεση 

αποτελούν: 

 προς Βορρά οι ∆ήμοι Φιλοθέης, Παλαιού Ψυχικού, Νέας Φιλαδέλφειας, 

Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς, Εκάλης, ∆ροσιάς, Σταμάτας, Πεντέλης,  Νέας 

Ερυθραίας (εκτός από το γραμμικό της κέντρο επί του άξονα της Λ. Ελ. 

Βενιζέλου) Λυκόβρυσης, Πεύκης, Μελίσσια, Πεντέλης, Γέρακα, Παπάγου και 

Χολαργού 

 προς ανατολή οι ∆ήμοι Καισαριανής και Υμηττού και το ανατολικό τμήμα του 

∆ήμου Ζωγράφου 

 προς νότο και ανατολικά οι ∆ήμοι Ελληνικού, Αργυρούπολης και Βάρης, 

Βούλας και Βουλιαγμένης, καθώς και το νοτιότερο τμήμα του ∆ήμου Αλίμου. 

 προς νότο και δυτικά ο ∆ήμος Ταύρου  

 στα δυτικά το Χαϊδάρι και η Αγία Βαρβάρα. 
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 το Γαλάτσι, το Αιγάλεω, το Ίλιον, τα Άνω Λιόσια, όσον αφορά στη ∆υτική 

Αττική 

 η Άνοιξη, γραμμικό κέντρο κατά μήκος της Λ. Λίμνης Μαραθώνος, προέκταση 

του άξονα της Λ. Κηφισίας προς βορρά (βλ. επόμενη παράγραφο σχετικά με 

την αστική διάχυση προς βορρά) 

 οι Αχαρναί: κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας  

 

Οι δήμοι στους οποίους το ποσοστό των επιχειρήσεων στις ζώνες του κύριου 

τύπου εμπορικών κεντρικοτήτων παρουσιάζει μικρή αύξηση από το 1988 έως 

το 2011 είναι: 

 στα δυτικά: ο ∆ήμος Περιστερίου, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί 

παραδοσιακό κέντρο χωρίς σημαντικές νέες μορφές εμπορίου κλπ διατηρείται 

υψηλά στην ιεραρχία των πολυλειτουργικών κέντρων με τους κύριους 

κλάδους λιανικού εμπορίου σε υψηλές συγκεντρώσεις. Βεβαίως, στο γεγονός 

αυτό βασικός συντελεστής είναι και η χωροθέτηση σταθμού μετρό σε αυτόν 

(Άγ. Αντώνιος). Ο δήμος Αγ. Αναργύρων παρουσιάζει επίσης μικρή αύξηση 

σε σχέση με το ‘88, όπως και το Καματερό και η Πετρούπολη. 

 ο δήμος Καλλιθέας, διατηρείται επίσης υψηλά στην ιεραρχία των δήμων με 

αυξημένο αριθμό ζωνών του κύριου τύπου, παρ΄ όλα αυτά έχει χάσει μέρος 

της δυναμικότητάς του σε σχέση με το ’88. Αποτελεί γραμμικό κυρίως κέντρο 

εμπορίου, ανεπτυγμένο κατά μήκος της Λ. Θησέως, που τον διατρέχει, με 

κατεύθυνση από νότο προς βορρά. 

 ανατολικά: Π. Φάληρο (κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου, κατασκευή και 

διέλευση τραμ, ανάπλαση φαληρικού όρμου στο πλαίσιο των Ολυμπιακών 

Αγώνων), Ν. Σμύρνη (διέλευση τραμ, αύξηση πληθυσμού και ανοικοδόμηση), 

Άγ. ∆ημήτριος (βλ. νέες μορφές εμπορίου σε επόμενη παράγραφο, μετρό 

«Άγ. ∆ημήτριος» και γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος των Λ. Βουλιαγμένης και 

Αγ. ∆ημητρίου).  

 βόρεια: Χαλάνδρι (αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις, μετρό, πληθυσμιακή αύξηση 

και ανοικοδόμηση), Μαρούσι (παραδοσιακό κέντρο στον πυρήνα του που 

μετεξελίχθηκε σε γραμμικό κέντρο ανάπτυξης εμπορίου και υπηρεσιών λόγω 

της διέλευσης της Λ. Κηφισίας από τον παραδοσιακό του πυρήνα), Νέα Ιωνία. 

 κεντρικός τομέας: Ηλιούπολη. 
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Οι παραδοσιακοί «εργατικοί δήμοι» Μοσχάτου, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, 

Νίκαιας, Κερατσινίου, ∆ραπετσώνας και Περάματος, δηλαδή δήμοι περιφερειακά 

του Πειραιά, περιλαμβάνουν  περιορισμένο αριθμό τέτοιων ζωνών.   

Ο κύριος τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων, στις περιοχές του Π.Σ.Π. αναπτύσσεται 

σε ζώνες οι οποίες:  

 είτε συνιστούν παραδοσιακά πολεοδομικά κέντρα πόλεων: στα κέντρα αυτά 

χωροθετούνται κατ΄ εξοχήν κεντρικές λειτουργίες της πόλης, οι οποίες, εκτός 

από το λιανικό εμπόριο, περιλαμβάνουν δραστηριότητες εστίασης-αναψυχής, 

υπηρεσίες και διοίκησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το κέντρο του 

Αμαρουσίου, το κέντρο της Κηφισιάς, του Περιστερίου, της Καλλιθέας.  

 είτε περιλαμβάνουν οδικούς άξονες του κύριου οδικού δικτύου, κατά μήκος 

των οποίων έχουν χωροθετηθεί εμπορικές χρήσεις: οι ∆ήμοι εκατέρωθεν της 

Λ. Κηφισίας (Κηφισιά, Μαρούσι, τμήμα του ∆ήμου Αθηναίων), της Πατησίων 

(∆ήμος Αθηναίων, Πατήσια), κατά μήκος της Λ. Βουλιαγμένης, κατά μήκος 

της Λ. Θησέως (Καλλιθέα), Λ. Συγγρού, λ. Αμφιθέας, λ. Αλίμου, Λ. Παπάγου 

(Ζωγράφου) κλπ. 

 είτε περιλαμβάνουν σταθμούς των γραμμών 1, 2 και 3 του μετρό: πχ. πέριξ 

των σταθμών μετρό στη ∆άφνη, Ακρόπολη κ.ά ή πέριξ των σταθμών 

Ηρακλείου, Αμαρουσίου κλπ του ΗΣΑΠ. 

 είτε περιλαμβάνουν νέες μορφές εμπορίου, οι οποίες έχουν αρχίσει να 

αναδεικνύονται από τις αρχές της νέας χιλιετίας και για τις οποίες γίνεται 

λόγος παρακάτω (κεφ. 3.2.6). 

 είτε περιλαμβάνουν συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω: π.χ. στην 

Κηφισιά και στο Μαρούσι, εκτός από τα παραδοσιακά κέντρα πόλης, ο κύριος 

τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων αναπτύσσεται και κατά μήκος της Λ. 

Κηφισίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της Καλλιθέας (στην οποία 

υπάρχει και γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος της Λ. Θησέως), του Πειραιά κλπ.  

 

Ειδικότερα, οι δήμοι στους οποίους το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

συγκεντρώνεται σε ζώνες του κύριου τύπου εμπορικών κεντρικοτήτων 

παρουσιάζει μεγάλη αύξηση από το 1988 έως το 2011 είναι: 

 η Γλυφάδα και η Βούλα, δηλαδή δήμοι στις νοτιοανατολικές παρυφές του 

Π.Σ.Π, οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική πληθυσμιακή αύξηση και 

ανοικοδόμηση την τελευταία εικοσαετία, κυρίως υψηλότερων εισοδηματικά 

κοινωνικοοικονομικών τάξεων 

 ο Βύρωνας 
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Στους υπόλοιπους δήμους του Π.Σ.Π. το ποσοστό των επιχειρήσεων στις ζώνες 

του κύριου τύπου εμπορικών κεντρικοτήτων παρουσιάζει μείωση το 2011 

συγκριτικά με το 1988.  

Ο Πειραιάς, διατηρείται μεν στην ιεραρχία των σημαντικότερων δήμων –ως προς τον 

αριθμό των επιχειρήσεων στις ζώνες κύριου τύπου το 2011- ωστόσο, χάνει σε 

σημαντικό βαθμό τη δυναμικότητά του σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους. Το 

ίδιο συμβαίνει στους περισσότερους περιμετρικούς του δήμους: Ρέντης, Μοσχάτο, 

Νίκαια (μικρή μείωση), Κορυδαλλός, ∆ραπετσώνα, Κερατσίνι, Χαϊδάρι. 

Βορειότερα, τη δυναμικότητά τους χάνουν οι δήμοι Αγ. Παρασκευής, Κηφισιάς, Ν. 

Ερυθραίας, Μελισσίων, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης, Ν. Ηρακλείου, Ν. 

Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας, Χολαργού, Ν Ψυχικού, Ζωγράφου και Καισαριανής.  

3.2.3 Περιοχές Παραθεριστικής Κατοικίας & Μεσογείων 

Εκτός, από τους ∆ήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης που 

περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ζώνες του κύριου τύπου εμπορικών κεντρικοτήτων, 

υπάρχουν και άλλοι δήμοι της Αττικής που εμφανίζονται στο χάρτη των κύριων 

εμπορικών κεντρικοτήτων το 2011 (βλ. Χάρτες Χ.4 και Χ.7). Οι εν λόγω ∆ήμοι 

αφορούν σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και συγκεκριμένα στο Μαραθώνα, 

στα κέντρα Νέας Μάκρης και Ραφήνας, στα κέντρα Αρτέμιδος, στα Καλύβια Θορικού, 

σε ολόκληρο σχεδόν το ∆ήμο Λαυρίου και στο τμήμα της Αναβύσσου που συνορεύει 

με τα Καλύβια Θορικού και στο νότιο τμήμα του Κορωπίου. Εκτός από τις περιοχές 

παραθεριστικής κατοικίας της ανατολικής Αττικής, ο ∆ήμος Ωρωπού, που αποτελεί 

περιοχή παραθεριστικής κατοικίας της βόρειας Αττικής περιλαμβάνει επίσης 

σημαντικό αριθμό ζωνών που συγκαταλέγονται στον κύριο τύπο εμπορικοτήτων της 

Αττικής για το 2011.  

3.2.4 Μεσόγεια Αττικής 

Το 2011 παρατηρείται σημαντική ανάδυση του κύριου τύπου εμπορικών 

κεντρικοτήτων στα Μεσόγεια, καθώς η δημιουργία νέων οδικών αξόνων (Αττική 

Οδός) και συγκοινωνιακών υποδομών (μετρό, προαστιακός, μεταφορά του 

αεροδρομίου από το Ελληνικό στα Σπάτα) δίνει ώθηση στην ανάπτυξη αυτών των 

περιοχών και ιδιαίτερα στις περιοχές εκατέρωθεν της Αττικής Οδού. Έτσι, το 2011 

αναδύονται αρκετές ζώνες του κύριου τύπου εμπορικών κεντρικοτήτων στην 

Παλλήνη (Αττική Οδός, μετρό και προαστιακός σιδηρόδρομος) και στα Σπάτα 

(∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, μετρό και προαστιακός σιδηρόδρομος). 

Στην Παιανία, το Πικέρμι και το Κορωπί αναδύεται επίσης ο δευτερεύων κύριος 
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τύπος εμπορικών κεντρικοτήτων. Ο τύπος αυτός, όπως έχει προαναφερθεί, 

αναφέρεται σε ζώνες που εμφανίζουν σημαντική πολυλειτουργικότητα και 

περιλαμβάνουν τους κλάδους 477 και 475 σε υψηλές ή/ και σε πολύ υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

3.2.5 Αστική ∆ιάχυση και πύκνωση στα βορειότερα προάστια  

Επίσης, κύριοι τύποι εμπορικών κεντρικοτήτων το 2011 εμφανίζονται σε ∆ήμους 

βόρεια της Κηφισιάς, οι οποίοι αναπτύσσονται κατά μήκος του άξονα Λ. Ελ. 

Βενιζέλου -Λ. Θησέως- Λ. Λίμνης Μαραθώνος και συγκεκριμένα στους ∆ήμους 

Ανοίξεως και Αγ. Στεφάνου, καθώς και σε βόρεια προάστια που αναπτύσσονται κατά 

μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, και συγκεκριμένα οι ∆ήμοι 

Κρυονερίου, Αφιδνών και Αχαρνών. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχει γραμμική 

ανάπτυξη λιανικού εμπορίου κατά μήκος των αντίστοιχων προαναφερθέντων οδικών 

αξόνων, η οποία δεν εμφανίζεται το 1978 και το 1988, καθώς η αστική διάχυση 

και πύκνωση κατά μήκος τους δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί.  

3.2.6 Νέες μορφές εμπορίου 

Εκτός των προαναφερθέντων, το 2011 εμφανίζονται, σημειακά κέντρα νέων 

μορφών εμπορίου σε διάφορες περιοχές που βρίσκονται διάσπαρτα στην Αττική 

και συνήθως εξυπηρετούνται από νέα έργα υποδομής στον τομέα των 

μεταφορών τα οποία υλοποιήθηκαν και λειτουργούν αρχής γενομένης το 1999 ή/ και 

σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ‘’Αθήνα 2004’’ (βλέπε Χάρτη Χ.8). Από τη 

δεκαετία του 1990, το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα παρακολουθεί και έρχεται 

αντιμέτωπο με μία σειρά διαρθρωτικών ανακατατάξεων. Η περαιτέρω ανάπτυξη 

πολυκαταστημάτων που βασίζονται σε επενδύσεις ελληνικών κεφαλαίων (Φωκάς, 

Hondos, Center) επισκιάζεται από την είσοδο μεγάλων διεθνικών αλυσίδων (IKEA, 

Zara, Media Markt) οι οποίες θέτουν υπό αναδιαμόρφωση τα μερίδια της αγοράς. 

Συχνά, οι νέες αυτές μορφές εμπορίου συνδυάζουν το εμπόριο με συναφείς 

δραστηριότητες όπως η εστίαση και η αναψυχή (ψυχαγωγικά πάρκα, 

κινηματογράφος, εστιατόρια κλπ). Η εγκατάσταση όμως μεγάλων εμπορικών 

κέντρων – Πολυχώρων τα οποία συνδυάζουν τη ψυχαγωγία με τα ψώνια (food, fun, 

fashion), μετατρέπουν τις καταναλωτικές συνήθειες, ακόμα και τον τρόπο διάθεσης 

του ελεύθερου χρόνου και αλλάζουν τον εμπορικό χάρτη της πόλης που 

χαρακτηριζόταν από παραδοσιακά κέντρα εμπορίου κατά τις προηγούμενες 

δεκαετίες στην Αττική.  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές νέες μορφές εμπορίου, 

η περιοχή στην οποία χωροθετούνται, τα έργα υποδομής ή η περίοδος ανάδυσής 

τους (π.χ. στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων) και το είδος της εκάστοτε νέας 

εμπορικής μορφής.  

Οι εν λόγω νέες μορφές εμπορίου, παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές του 

Λεκανοπεδίου: στη Βόρεια (Μαρούσι), Κεντρική (Κέντρο Αθήνας, Ελαιώνας, Γαλάτσι 

& Παγκράτι) και ∆υτική Αθήνα (Ταύρος, Αιγάλεω, Ίλιον, Ρέντη), Νότια Αθήνα (Άγ. 

∆ημήτριος, Ν. Σμύρνη, ∆έλτα Φαλήρου)/ Πειραιάς, στο Θριάσιο (Ελευσίνα) και στην 

Ανατολική Αττική (Κάντζα/ Παλλήνη, Λαύριο). Οι νέες αυτές μορφές εμπορίου, όταν 

βρίσκονται εντός πόλης, είναι προσβάσιμες είτε μέσω του μετρό (πχ Άγ. ∆ημήτριος) 

ή/ και οδικά, καθώς πολλές από αυτές έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του κύριου 

οδικού δικτύου (π.χ Λ. Κηφισίας), όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Συχνά σχετίζονται με τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα πλαίσια ανάληψης και 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004. Τα κέντρα αυτά 

έχουν αναδυθεί από τις αρχές της νέας χιλιετίας μέχρι σήμερα, ακολουθώντας 

αυξητικές τάσεις, τόσο εντός πόλης όσο και στον περιαστικό χώρο και δεν υπήρχαν 

σε κάποιο από τα προηγούμενα έτη μελέτης (1978, 1988).  

 

Πίνακας 3.2-2: Νέες μορφές εμπορίου στην Αττική 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΘΕΣΗ/ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

THE MALL 

ATHENS 

Εμπορικό 

κέντρο 

(συνδυάζεται με 

Ολυμπιακή 

Νομοθεσία) 

Σταθμός 

‘’Νερατζιώτισσα’’/ 

Γραμμή 1 (ΝΕΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ) 

Μαρούσι 2005 

GOLDEN HALL Εμπορικό 

κέντρο 

(συνδυάζεται με 

Ολυμπιακή 

Νομοθεσία) 

Επί της Λ. 

Κηφισίας 

Μαρούσι 2008 

AVENUE Εμπορικό 

κέντρο 

Επί της Λ. 

Κηφισίας 

Μαρούσι 1999 

ATHENIAN 

CAPITOL 

Εμπορικό 

κέντρο 

Γ΄ Σεπτεμβρίου Μαρούσι 2010 

CITY LINK Εμπορικό 

κέντρο 

Οδός 

Πανεπιστημίου 

Αθήνα 

(Κέντρο) 

2005 

NOTOS Πολυκατάστημα Οδός Σταδίου Αθήνα 2003 
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GALLERIES (Κέντρο) 

MILLENIUM Πολυκατάστημα Λ. Υμηττού Αθήνα 

(Παγκράτι) 

1999 

ATHENS HEART Εμπορικό 

κέντρο 

Οδός Πειραιώς Ταύρος 2008 

ATHENS METRO 

MALL 

Εμπορικό 

κέντρο 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΡΟ ‘’ΑΓ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ’’/ Λ. 

Βουλιαγμένης 

Άγ. 

∆ημήτριος 

2010 

ATHENS’ 

INTERNATIONAL 

AIRPORT 

RETAIL PARK  

(IKEA, FACTORY 

OUTLET, κλπ) 

Εμπορικό 

Πάρκο 

Εθνικός 

Αερολιμένας ‘’ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’’ / 

Αττική Οδός 

Σπάτα 2006 

VILLAGE PARK 

‘’ALLOU FAN 

PARK’’ 

Πολυχώρος Λ. Θηβών Αγ. Ι. Ρέντης 1999 

 

Πηγή: Πολύζος & Αττάρτ (2011),  επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η ελκυστικότητα και η εμβέλεια των κύριων 

εμπορικών κεντρικοτήτων στην Αττική, όπως αυτές έχουν προκύψει από την 

ανάλυση που έχει προηγηθεί (βλ. Κεφ. 3), με βασικό κριτήριο τον αριθμό των 

μετακινήσεων (προέλευση – προορισμός/ origin – destination)  με σκοπό τα 

‘’ψώνια ή/και την αναψυχή’’ που έλκει κάθε μία από τις κύριες εμπορικές 

κεντρικότητες σε σύγκριση με ολόκληρο το φάσμα των υπόλοιπων κύριων 

εμπορικών κεντρικοτήτων στην Αττική το 2011. 

Ως ελκυστικότερος και με μεγαλύτερη εμβέλεια θεωρείται ο ‘’πόλος’’ μιας κύριας 

εμπορικής κεντρικότητας που έλκει και παράγει τις περισσότερες μετακινήσεις 

‘’αγοραστικού κοινού’’ συγκριτικά με τους υπόλοιπους ‘’πόλους’’ στην Αττική, το 

2011.  

Ουσιαστικά, ακολουθώντας κατάλληλο μεθοδολογικό πλαίσιο που αναλύεται 

στη συνέχεια, οι κύριες εμπορικές κεντρικότητες που έχουν προκύψει στο 

προηγούμενο στάδιο της ανάλυσης εξετάζονται και συγκρίνονται μεταξύ τους 

ως προς την πιθανότητα, με βάση τα στοιχεία μετακινήσεων στην υφιστάμενη 

κατάσταση, να έλξουν αγοραστικό κοινό από τις υπόλοιπες περιοχές της 

Αττικής. 

 

Για το σκοπό αυτό κατ΄ αρχάς συγκεντρώθηκαν τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με 

την προέλευση και προορισμό μετακινήσεων με όλα τα μέσα (ΙΧ, Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς κλπ) με σκοπό τα ψώνια/αναψυχή, σε επίπεδο ∆ήμου στην Αττική για το 

2006 από τον ΟΑΣΑ.  

Έτσι, σε πρώτο στάδιο οι ζώνες των δήμων της Αττικής ιεραρχούνται με βάση τον 

αριθμό μετακινήσεων με σκοπό τα ψώνια/αναψυχή που παράγουν και έλκουν. Από 

τις ζώνες αυτές επιλέγονται για περαιτέρω διερεύνηση στο τρέχον στάδιο αυτές που 

αποτελούν τους κύριους τύπους εμπορικών κεντρικοτήτων που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 3 παραπάνω.  

 

Οι ζώνες – κύριες εμπορικές κεντρικότητες ενοποιούνται με βάση το βαθμό χωρικής 

τους γειτνίασής και συγκέντρωσης (υψηλή χωρική αυτοσυσχέτιση μεγάλου πλήθους 

επιχειρήσεων) και έτσι προκύπτουν οι 15 «πυρήνες» που ανήκουν στους 

ακόλουθους ∆ήμους. 
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1. Γλυφάδα 

2. Πειραιάς 

3. Αθήνα 

4. Ν. Σμύρνη 

5. Καλλιθέα 

6. Αγ. ∆ημήτριος 

7. ∆άφνη 

8. Κυψέλη 

9. Περιστέρι 

10. Αιγάλεω 

11. Μαρούσι (Athens Mall) 

12. Μαρούσι (Κέντρο) 

13. Χαλάνδρι και Αγ. Παρασκευή 

14. Ν. Ιωνία 

15. Παγκράτι-Ιλίσια-Ζωγράφου 

Οι νέοι αυτοί πυρήνες (= ζώνες κύριων εμπορικών κεντρικοτήτων με μεγάλο αριθμό 

μετακινήσεων προς αυτές ως προς το σύνολο των μετακινήσεων στην Αττική, 

ενοποιημένες με βάση τη χωρική τους εγγύτητα) αποτελούν τις δυναμικότερες και 

κυρίαρχες ζώνες στην Αττική ως προς τον αριθμό μετακινήσεων για ψώνια-αναψυχή 

που έλκουν από κάθε περιοχή του λεκανοπεδίου. 

Στη συνέχεια οι παραπάνω ζώνες ταξινομήθηκαν εκ νέου βάσει του ∆είκτη 

Ελκυστικότητας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με 

στόχο την ανάδειξη των 7 ισχυρότερων κεντρικοτήτων. Αναλυτικότερα ο δείκτης 

ελκυστικότητας ∆Ε προκύπτει από τον παρακάτω τύπο 
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zi
 Συντελεστής εκτατικότητας πυρήνα i (Πλήθος ζωνών που απαρτίζουν τον 

πυρήνα i) 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα της κατάταξης. 

 

Πίνακας 4.1: Ταξινόμηση «πυρήνων» βάσει του ∆είκτη Ελκυστικότητας 

Πυρήνας ∆είκτης  
Ελκυστικότητας 

Καλλιθέα (Λ. Θησέως) 23,44 
Πανόρμου 19,61 
Ερμού (Κέντρο Αθήνας/ Εμπορικό Τρίγωνο) 19,6 
Νέα Σμύρνη 18,90 
Μαρούσι 15,31 
Περιστέρι 13,10 
Πειραιάς 12,99 

Πηγή: ΟΑΣΑ-Γενική ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακού Έργου, Μελέτη Προέλευσης Προορισμού 

Μετακινήσεων ,2007. Επεξεργασία ερευνητικής ομάδας 

 

Στη συνέχεια οι παραπάνω πυρήνες αναλύθηκαν και βάσει του δείκτη Huff. Ο δείκτης 

Huff είναι ένα προγνωστικό μέτρο ελκυστικότητας μίας συγκεκριμένης επιχείρησης ή 

μίας συγκεκριμένης εμπορικής ζώνης και χρησιμοποιείται για να αναδείξει δυνητικές 

ζώνες επιρροής.  

 

 Τύπος 5: ∆είκτης huff 

 

Στην ουσία μετράει την πιθανότητα (Pij) βάσει της οποίας ένας καταναλωτής που 

βρίσκεται στην περιοχή i θα επιλέξει ως περιοχή για τα ψώνια του την περιοχή (j). 

Όπου Aj ένα κοινό μέτρο ελκυστικότητας που μπορεί να είναι η ποικιλία αγαθών που 

προσφέρει μία περιοχή, τα συνολικά τ.μ. των καταστημάτων που βρίσκονται στην 

περιοχή κλπ. Το α είναι η παράμετρος ελκυστικότητας (εκτιμάται από εμπειρικές 

παρατηρήσεις, συνήθως παίρνει τιμή 2 ή 3) το β είναι η παράμετρος τριβής της 

απόστασης (εκτιμάται από εμπειρικές παρατηρήσεις, συνήθως παίρνει τιμή 2 ή 3). 

Το Dij είναι η απόσταση της περιοχής (i) από την περιοχή j (μπορεί να είναι μέτρα, 

λεπτά, ακόμη και χρηματικό κόστος). Τέλος το n είναι το συνολικό πλήθος περιοχών 

που προσφέρουν το προς ζήτηση από τον καταναλωτή αγαθό 
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(συμπεριλαμβανομένου του j), (Huff 1963, 2004). Στη συνέχεια, με χρήση του δείκτη 

huff από τους παραπάνω 15 πυρήνες, προκύπτει ότι οι ακόλουθοι 7 πυρήνες 

αποτελούν τους δυναμικότερους και ανταγωνιστικότερους πυρήνες κύριων 

εμπορικών κεντρικοτήτων σήμερα (2011) στην Αττική, με βάση, αφενός την 

πολυκλαδικότητά και τον αριθμό επιχειρήσεών τους (βλ. Κεφ. 3) και αφετέρου 

με βάση την πιθανότητα έλξης αγοραστικού κοινού από τους υπόλοιπους 

δήμους της Αττικής: 

 

Η ζώνη επιρροής καθενός από τους πυρήνες που προέκυψαν αναλύεται ακολούθως. 

 

Ζώνη 1: Ερμού (Κέντρο Αθήνας/ Εμπορικό Τρίγωνο) 

Η εν λόγω ζώνη, ως το ‘παλαιότερο’ παραδοσιακό πολυλειτουργικό κέντρο λιανικού 

εμπορίου του δήμου Αθηναίων, εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή δυναμικότητα (πολύ πιο 

έντονη από αυτή που προκύπτει από το προγνωστικό μοντέλο), καθώς, όπως 

φαίνεται στο Χάρτη Χ.9  αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πόλο έλξης αγοραστικού 

κοινού από τους περισσότερους περιμετρικούς (του δήμου Αθηναίων) δήμους, 

αλλά και από δήμους μη περιμετρικούς προς αυτόν, που ανήκουν σε όλα τα 

προάστια (δυτικά, ανατολικά, βόρεια, νότια). Η εμβέλειά και η ελκυστικότητα της 

ζώνης Ερμού-Εμπορικό Τρίγωνο είναι εξαιρετικά ισχυρή ως προς τον Πειραιά και το 

Περιστέρι, πολύ ισχυρή ως προς την Καλλιθέα, Ζωγράφου, Αιγάλεω, αρκετά ισχυρή 

ως προς π.χ. το Βύρωνα, την Ηλιούπολη, τη Ν. Σμύρνη, Αγ. Βαρβάρα, Ν. Ιωνία, 

Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αχαρναί κλπ και λιγότερο ισχυρή σε άλλους ∆ήμους, όπως το 

Μοσχάτο, οι Άγ. Ανάργυροι, τη Γλυφάδα και το Π. Φάληρο. Ο χαρακτήρας του εν 

λόγω πυρήνα είναι ολοφάνερα κεντροβαρικός και η εμβέλειά του ασκείται ακτινικά. 

 

Ζώνη 2: Μαρούσι 

Το Μαρούσι αποτελώντας αφ’ ενός παραδοσιακό κέντρο λιανικού εμπορίου στο 

κέντρο της πόλης – γειτονιάς, αφετέρου νεότερο γραμμικό κέντρο κατά μήκος 

της Λ. Κηφισίας αλλά σημειακό πόλο έλξης λόγω του νέου ‘’Mall Athens’’ 

εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή δυναμικότητα, με εμβέλεια μεγαλύτερη ακόμα και από 

αυτήν του κέντρου της Αθήνας (Ερμού). Όπως φαίνεται στο Χάρτη Χ.9  αποτελεί 

εξαιρετικά σημαντικό πόλο έλξης αγοραστικού κοινού –που και αυτός ξεπερνά σε 

εμβέλεια εκείνη του προγνωστικού μοντέλου- ιδιαίτερα για τα βόρεια προάστια, 

ασκώντας ωστόσο πολύ ισχυρή έλξη στο ∆ήμο Αθηναίων, τη Γλυφάδα και ∆ήμους 

της ∆υτικής Αττικής αλλά και των Μεσογείων (π.χ. Ασπρόπυργος, Κορωπί). Πράγμα 
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που ασφαλώς οφείλεται στην  ευκολία πρόσβασης που εξασφαλίζει η Αττική Οδός. 

(Στην κομβική θέση που χωροθετήθηκαν οι ‘νέες’ μορφές εμπορίου Mall κλπ τομή 

δύο τουλάχιστον μεγάλων συγκοινωνιακών αξόνων (ΗΣΑΠ, Αττική Οδός, Κηφισίας, 

Προαστιακός)   

 

Ζώνη 3: Πειραιάς 

Το παραδοσιακό κέντρο του Πειραιά αποτελεί επίσης έναν πολύ σημαντικό πόλο 

έλξης αγοραστικού κοινού για τα δυτικά και νοτιοδυτικά προάστια, έχοντας χάσει 

όμως σημαντικό αγοραστικό κοινό από τα υπόλοιπα νότια προάστια. Η 

εμβέλειά και η ελκυστικότητα της ζώνης είναι ιδιαίτερα ισχυρή (χωρίς να ξεπερνά 

όμως κατά πολύ την δυνητική ελκυστικότητα με βάση το μοντέλο Huff) στο ∆. 

Αθηναίων, στο Κερατσίνι, στη Νίκαια και στον Κορυδαλλό. Συμπεραίνεται η 

συρρίκνωση της εμβέλειάς του συγκριτικά το παρελθόν και η εμφάνιση ενός σχετικά 

τοπικότερου χαρακτήρα της εμβέλειάς του είναι άμεσα συναρτημένο με την ανάπτυξη 

άλλων νέων κεντρικοτήτων τόσο στη δυτική αττική όσο όμως και στα νότια προάστια. 

 

Ζώνη 4: Καλλιθέα (Λ. Θησέως) 

Η εν λόγω ζώνη, ως επίσης παραδοσιακό γραμμικό κέντρο λιανικού εμπορίου, 

εμφανίζει υψηλή δυναμικότητα, καθώς, όπως φαίνεται στο Χάρτη Χ.9 αποτελεί 

σημαντικό πόλο έλξης αγοραστικού κοινού για τα νότια, νοτιοανατολικά και 

νοτιοδυτικά προάστια (που ταυτίζεται εν πολλοίς με τη δυνητική ελκυστικότητα που 

προβλέπει το μοντέλο Huff). Η εμβέλειά και η ελκυστικότητα της ζώνης κατά μήκος 

και πέριξ της Λ. Θησέως στην Καλλιθέα είναι εξαιρετικά ισχυρή ως προς τον Πειραιά 

και την Αθήνα και εξίσου ισχυρή προς τους περιμετρικούς της ∆ήμους (Ν. Σμύρνη, 

Μοσχάτο-Ταύρος, Π. Φάληρο). 

 

Ζώνη 5: Ν. Σμύρνη 

Η Ν. Σμύρνη αποτελεί ένα σχετικά ‘νέο’ πολυκλαδικό κέντρο λιανικού εμπορίου, το 

οποίο έχει υπερβεί τα όρια της παραδοσιακής τοπικής αγοράς και αποτελεί 

σημαντικό πόλο έλξης αγοραστικού κοινού ιδιαίτερα για τα νοτιοανατολικά 

προάστια που ξεπερνά αρκετά τα όρια που προβλέπει το μοντέλο Huff (βλ. Χάρτη 

Χ.10). Οι έλξεις που εμφανίζονται από άλλους πιο απομακρυσμένους δήμους 

οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γραμμική συγκέντρωση δραστηριοτήτων επί της 

λεωφόρου Συγγρού και τις συγκεντρώσεις κατά μήκος της γραμμής του Τραμ. 
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Ζώνη 6: Περιστέρι 

Στο Περιστέρι, παραδοσιακό κέντρο λιανικού εμπορίου, απευθύνεται η πλειοψηφία 

του αγοραστικού κοινού των δυτικών προαστίων και της ∆υτικής Αττικής εν γένει. 

Επίσης, ισχυρή εμβέλεια και ελκυστικότητα, ισχυρότερη και ευρύτερη της 

προβλεπόμενης, ασκεί στο ∆. Αθηναίων, στον Πειραιά και στη Νίκαια και αρκετά 

ισχυρή στο Χαλάνδρι, στους Αγ. Αναργύρους, στη Ν. Ιωνία, στην Καλλιθέα και στο 

Κερατσίνι (βλ. Χάρτη Χ.10). Η κεντρικότητα του Περιστερίου φαίνεται να ενισχύεται 

περαιτέρω τα τελευταία χρόνια λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού 

Μετρό Αγ. Αντώνιος που βρίσκεται περιμετρικά της βασικής εμπορικής ζώνης και 

αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο με τη λειτουργία του νέου σταθμού που 

βρίσκεται στην "καρδιά" του εμπορικού του κέντρου.  

 

Ζώνη 7: Πανόρμου 

Η ζώνη της Πανόρμου αποτελεί ένα άλλο ‘νέο’ γραμμικό πολυκλαδικό κέντρο 

λιανικού εμπορίου στο ∆ήμο Αθηναίων, πλην του κλασικού, παραδοσιακού 

εμπορικού πυρήνα της Ερμού – Εμπορικού Τριγώνου, που εμφανίζει υψηλή 

δυναμικότητα, καθώς, όπως φαίνεται στο Χάρτη Χ.10 αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 

αγοραστικού κοινού για τα νοτιοανατολικά, ανατολικά και βορειοανατολικά 

προάστια. Επίσης, η εμβέλειά και η ελκυστικότητα της ζώνης (που ξεπερνά κατά 

πολύ την προβλεπόμενη από το μοντέλο Huff) κατά μήκος και πέριξ της Πανόρμου 

στο ∆ήμο Αθηναίων  είναι εξαιρετικά ισχυρή  για την Αγ. Παρασκευή, το Χαλάνδρι και 

το Μαρούσι, καθώς επίσης και για το υπόλοιπο κέντρο της Αθήνας, του Ζωγράφου 

κλπ. γεγονός που πρωτίστως οφείλεται στην ανάπτυξη μέσων σταθερής τροχιάς 

(ΜΕΤΡΟ) αλλά και στην ανάπτυξη ενός σχετικά δυναμικού πόλου με άξονα την 

αναψυχή.   

 

Πιλοτική έρευνα πεδίου σε επισκέπτες του Metro Mall Athens 

Στο πλαίσιο της πληρέστερης αντιμετώπισης των χωρικών και λειτουργικών 

αναδιαρθρώσεων του λιανικού εμπορίου, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 

πεδίου σε έναν νέο, υπό ανάπτυξη, εμπορικό πόλο «νέου τύπου», αυτόν του 

Αγίου ∆ημητρίου, όπου έχει χωροθετηθεί το Athens Metro Mall. 

 

Ο πόλος αυτός δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ζώνες υψηλής εμπορικής 

δραστηριότητας διότι έχει πρόσφατα αναπτυχθεί και διότι δεν υπάρχουν για αυτόν 

δεδομένα μετακινήσεων που να αντικατοπτρίζουν τη σημερινή δυναμική του. 
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Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 

πεδίου με ερωτηματολόγιο1 σε επισκέπτες-καταναλωτές του Metro Mall Athens, που 

βρίσκεται στον Αγ. ∆ημήτριο2. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε διάφορες ώρες της 

ημέρας, καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με 

προσωπική συνέντευξη στην έξοδο του σταθμού μετρό Αγ. ∆ημήτριος και 

συμπληρώθηκαν συνολικά 50 ερωτηματολόγια. 

Η επεξεργασία των 50 ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν στο πλαίσιο πιλοτικής 

έρευνας πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 14.0 και τα 

αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω3. Ερωτήθηκαν 24 άνδρες και 26 γυναίκες με 

τα παρακάτω αποτελέσματα. 

Στην ερώτηση [8] για ποιο λόγο προτίμησαν οι καταναλωτές το Metro Mall για τις 

αγορές τους, οι 21 απάντησαν για την συγκεντρωμένη αγορά, 13 για τις επιπλέον 

επιλογές που προσφέρει (βόλτα, αναψυχή, καφέ κτλ), 10 άτομα απάντησαν ότι το 

επισκέπτονται λόγω της εύκολης τους πρόσβασης σε αυτό (με μέσα μαζικής 

μεταφοράς, περπάτημα ή αυτοκίνητο) και μόλις 4 τυχαία - χωρίς κάποιο 

προγραμματισμό. 

 

 

                                                 
1 Βλέπε παράρτημα. 
2 Η έρευνα αυτή αποτελεί τμήμα της διπλωματικής εργασίας της Ε. Τσιμέκα στη Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ με τίτλο «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΕ 

ΜΕTRO MALL ATHENS» 
3 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες μόνο μεταβλητές της έρευνας. Το 

σύνολο των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας βρίσκεται στο ηλεκτρονικό παράρτημα 

` 129



 

 

Γράφημα 4-1: Αναλογία αιτιών προτίμησης Metro Mall Athens, σχετικά με το 

φύλο 

 

Ως προς το ηλικιακό προφίλ των ερωτηθέντων επισκεπτών του πολυκαταστήματος, 

το 16% ανήκει στις ηλικίες κάτω των 20 ετών, το 22% σε ηλικίες 20-25 ετών, το 20% 

σε ηλικίες 25-30, 10% σε ηλικίες των 30-40 και ένα 32% άνω των 40 ετών. Ο λόγος 

για τον οποίο οι ηλικίες άνω των 40 που επισκέπτονται το εμπορικό πολυκατάστημα 

σε ένα ποσοστό 32% πιθανά οφείλεται στο γεγονός ότι το εμπορικό πολυκατάστημα 

περιλαμβάνει και σούπερ μάρκετ για τα καθημερινά ψώνια, κατάστημα εμπορικών 

ειδών, καφετέριες και μαγαζιά για ψώνια ένδυσης και υπόδησης αλλά και εστιατόρια. 

Οι μικρότερες ηλικίες (σε ποσοστά κατά μέσο όρο 20% σε ηλικίες >20, 20-25, 25-30 ) 

φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο χρόνο σε αγορές, ψυχαγωγία 

(κινηματογράφο εντός πολυκαταστήματος και καφετέριες) και λιγότερο σε σούπερ 

μάρκετ, καθημερινά ψώνια ή εστιατόρια.  
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Στην ερώτηση [10] εάν η επίσκεψη στο πολυκατάστημα συνδυάζεται με κάποια άλλη 

δραστηριότητα όπως εργασία (σε μικρή απόσταση από τον τόπο κατοικίας), 

δραστηριότητες αναψυχής και εστίασης, βόλτα στην περιοχή ή κάποια άλλη 

δραστηριότητα, από τα 48 άτομα που απάντησαν, το 18% δηλωσε ότι επισκέφθηκε 

το mall παράλληλα με την εργασία (στην γύρω περιοχή), το 28% για λόγους 

εστίασης, το 34% για λόγους αναψυχής και για βόλτα το 14%, εκτός του ήδη υψηλού 

ποσοστού που επισκέπτεται το πολυκατάστημα για τις αγορές του αποκλειστικά. 

 

Σχετικά με τον τόπο κατοικίας των ερωτηθέντων [ερώτηση 6], προέκυψε ότι το 22% 

επισκέφθηκε το πολυκατάστημα από το κέντρο (χρησιμοποιώντας και την κόκκινη 

γραμμή του μετρό Σύνταγμα-Άγιος ∆ημήτριος), το 48% επισκέφθηκε το mall από τα 

Νότια Προάστια (είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με ΙΧ που στάθμευαν στην 
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άμεση περιοχή του πολυκαταστήματος ή στο χώρο στάθμευσης που διαθέτει το 

πολυκατάστημα για τους επισκέπτες), το 10% από Βόρεια Προάστια, το 14% από 

Ανατολικά Προάστια και ένα 6% από ∆υτικά Προάστια. 

Γράφημα 4-2: Προάστια από τα οποία οι καταναλωτές επισκέπτονται το Metro 

Mall Athens 

 

 

 

Στην ερώτηση [13] που αναφέρεται στην περιοχή την οποία οι καταναλωτές 

προτιμούν για να αγοράζουν είδη ένδυσης και υπόδησης προέκυψε ότι το 36% 

προτιμά το κέντρο για τις αγορές του, το 12% τα βόρεια προάστια, το 46% τα νότια 

προάστια, τα ανατολικά προάστια 4% και τα δυτικά προάστια 2%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην έξοδο του πολυκαταστήματος στο 

∆ήμο Αγίου ∆ημητρίου, που βρίσκεται στα νότια προάστια της Αττικής, γεγονός που 

δικαιολογεί το υψηλό ποσοστό (46%), που προτιμούν τα νότια προάστια για τις 
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αγορές τους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει περαιτέρω την ‘τοπικότητα’ των νέων 

μορφών εμπορίου και τη διείσδυση τους στις παραδοσιακές τοπικές αγορές. 

Όσον αφορά στο είδος του καταστήματος που προτιμούν για τις αγορές τους 

[ερώτηση 14], το 34% απάντησε ότι αγοράζει ρούχα και υποδήματα από μικρά ή 

μεσαία καταστήματα και ένα μεγάλο ποσοστό 66% προτιμά το Metro Mall για τις 

αγορές του. Αυτό το μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνει τη μεγάλη επιτυχία λειτουργίας 

του πολυκαταστήματος στην περιοχή του Αγίου ∆ημητρίου αλλά και τη στροφή των 

καταναλωτών στην πραγματοποίηση των αγορών τους σε εμπορικά 

πολυκαταστήματα. 

 

Σε ότι αφορά τους καταναλωτές που επισκέφθηκαν το mall για να αγοράσουν τα είδη 

ελεύθερου χρόνου [ερώτηση 23] (cd, dvd, βιβλία κλπ), φαίνεται ότι το 40% 

επισκέφθηκε το πολυκατάστημα από το κέντρο (χρησιμοποιώντας και την κόκκινη 

γραμμή του μετρό Σύνταγμα-Άγιος ∆ημήτριος), το 44% επισκέφθηκε το mall από τα 

Νότια Προάστια (είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς είτε με ΙΧ που στάθμευαν στην 

άμεση περιοχή του πολυκαταστήματος ή στο χώρο στάθμευσης που διαθέτει το 

πολυκατάστημα για τους επισκέπτες), το 8% από Βόρεια Προάστια, το 4% από 

Ανατολικά Προάστια και ένα 4% από ∆υτικά Προάστια. Σχετικά με την επόμενη 

ερώτηση που αναφέρεται στο είδος του καταστήματος που προτιμάται για την αγορά 

ειδών ελεύθερου χρόνου, το 38% απάντησε ότι προτιμά μικρά ή μεσαία καταστήματα 

για τις αγορές τους, το 60% πολυκαταστήματα και μόλις το 2% τη λαϊκή αγορά. Τα 
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ποσοστά αυτά επαληθεύουν τη διείσδυση του Μetro Mall και σε είδη ελευθέρου 

χρόνου εκτός από είδη ρουχισμού/ υπόδησης. 

 

 

Στη συνέχεια, όσον αφορά το κατά πόσον η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις 

αγορές των καταναλωτών και τις καταναλωτικές τους συνήθειες [ερώτηση 25] το 60% 

υποστηρίζει ότι έχει επηρεαστεί η αγοραστική τους ικανότητα, το 38% υποστηρίζει ότι 

έχει αλλάξει η συχνότητα επίσκεψης στα καταστήματα για τις αγορές τους. 
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Στην ερώτηση 26 που αναφέρεται στην αύξηση κατανάλωσης προϊόντων σε μικρά ή 

μεσαία καταστήματα συμφωνεί απόλυτα το 10% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν, 

συμφωνεί το 10%, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση το 4% των ερωτηθέντων, δεν 

συμφώνησε το 28% και δεν συμφώνησε καθόλου το 38%. Στην ίδια ερώτηση για την 

αύξηση των αγορών από πολυκαταστήματα συμφωνεί απόλυτα το 10% των 

καταναλωτών που ερωτήθηκαν, συμφωνεί το 44%, δεν έδωσε συγκεκριμένη 

απάντηση το 2% των ερωτηθέντων, δεν συμφώνησε το 12% και δεν συμφώνησε 

καθόλου το 20%. Συμπεραίνουμε λοιπόν από τα υψηλά ποσοστά προτίμησης των 

αγορών των καταναλωτών (44%) ότι προτιμούν την πραγματοποίησή τους σε 

πολυκαταστήματα σε σχέση με μικρότερο ποσοστό (10%) που πραγματοποιούν τις 

αγορές τους σε μικρά ή μεσαία καταστήματα. Ένα τέτοιο γεγονός αποδυναμώνει 

φυσικά την τοπική αγορά με τη δημιουργία και λειτουργία του εμπορικού 

καταστήματος στον Άγιο ∆ημήτριο, όπως προκύπτει από την πιλοτική αυτή έρευνα. 

Τα ποσοστά και τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής απεικονίζονται σε 

διαγράμματα που ακολουθούν. 
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Γράφημα 4-3: Αυξημένη κατανάλωση αγοραστών σε μικρά/μεσαία 

καταστήματα 

 

 

Γράφημα 4-4: Αυξημένη κατανάλωσης αγοραστών σε πολυκαταστήματα 
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Στην ερώτηση 27 που πραγματεύεται τα πλεονεκτήματα των μεγάλων αλυσίδων 

όσον αφορά το ζήτημα της ποικιλίας προϊόντων το 50% των καταναλωτών που 

απάντησε συμφωνεί απόλυτα, το 40% συμφωνεί και μόλις το 2% δεν έδωσε 

συγκεκριμένη απάντηση. Ομοίως, στα πλεονεκτήματα των μεγάλων αλυσίδων όσον 

αφορά το ζήτημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το 22% των καταναλωτών 

που απάντησε συμφωνεί απόλυτα, το 52% συμφωνεί και μόλις το 6% δεν έδωσε 

συγκεκριμένη απάντηση, ενώ το 4% δεν συμφωνεί και ένα ποσοστό 8% δεν 

συμφωνεί καθόλου. Συνεπώς, σύμφωνα με τις απαντήσεις των καταναλωτών, η 

λειτουργία του Metro Mall Athens, ενισχύει την απασχόληση και ικανοποιεί τους 

καταναλωτές με την ποικιλία και αφθονία των προϊόντων που παρέχει. 
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Γράφημα 4-4: Πλεονεκτημάτων νέων μεγάλων αλυσίδων σχετικά με την 

ποικιλία των παρεχόμενων προϊόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4-5: 

Πλεονεκτήματα νέων 

μεγάλων αλυσίδων 

σχετικά με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
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Στην αντίστοιχη ερώτηση [28] για τα πλεονεκτήματα των μικρών και μεσαίων 

καταστημάτων για την τόνωση των τοπικών αναγκών  το 58% των καταναλωτών που 

απάντησε συμφωνεί απόλυτα, το 34% συμφωνεί και μόλις το 2% δεν έδωσε 

συγκεκριμένη απάντηση. 

Γράφημα 4-6: Πλεονεκτήματα μικρών και μεσαίων καταστημάτων σχετικά με 

την τόνωση των τοπικών αναγκών 
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.  

 

 

Όσον αφορά στη στάθμευση των οχημάτων των καταναλωτών που προτίμησαν το 

πολυκατάστημα, το 20% προτίμησε θέσεις στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης που 

διαθέτει το πολυκατάστημα για τους επισκέπτες (κυρίως λόγω της υψηλής τιμής των 

λοιπών ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην άμεση περιοχή), το 12% σε ιδιωτικό 

χώρο στάθμευσης στην άμεση περιοχή, το 8% σε περιοχή κοντά στο μετρό και το 

58% περιμετρικά του πολυκαταστήματος. 
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Γράφημα 4-7: Τρόπος μετακίνησης καταναλωτών από και προς το 

πολυκατάστημα και στάθμευση των οχημάτων τους  

 

Σχετικά με το μέσο το οποίο οι καταναλωτές επέλεξαν για να επισκεφθούν το 

πολυκατάστημα [ερώτηση 29] προέκυψε ότι το 36% προτίμησε Ι.Χ. (αυτοκίνητο ή 

μηχανή), το 50% Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το 12% πεζή μετακίνηση και το 2% 

ποδήλατο. Η θέση του πολυκαταστήματος (πλησίον του μετρό Άγιος ∆ημήτριος) 

δικαιολογεί τα υψηλά ποσοστά χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως 

αποδεικνύεται από την πιλοτική έρευνα. 
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Γράφημα 4-8: Συχνότητα επίσκεψης καταναλωτών σε πολυκατάστημα και 

τρόποι μετακίνησης 

 

 

Τέλος στην ερώτηση 35, που αφορά στις δραστηριότητες στις οποίες αφιερώνουν 

χρόνο εντός του πολυκαταστήματος οι επισκέπτες, διαπιστώνεται ότι το 40% 

αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε χώρους αναψυχής (κινηματογράφοι και 

καφετέριες), το 20% σε κοινωνικά δρώμενα (εκθέσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις) και 

το 34% σε αγορές. Τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται στα διαγράμματα 

που ακολουθούν 

Γράφημα 4-9: Χρόνος που αφιερώνεται από τους καταναλωτές σε εκδηλώσεις, 

αγορές και χώρους αναψυχής εντός mall 
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Ο συνδυασμός ερωτήσεων που παρουσιάζεται παρακάτω, αφορά στην ηλικία των 

καταναλωτών σε σχέση με τις αγορές που πραγματοποιούν, τις επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης σε σχέση με την επίσκεψη στο πολυκατάστημα, το μέσο 

μετακίνησης από και προς το πολυκατάστημα και τους χώρους στάθμευσης που 

επιλέγουν οι καταναλωτές, τον κυκλοφοριακό φόρτο που συνάντησαν ανάλογα με 

τον τρόπο μετακίνησης τους οι καταναλωτές και το συνδυασμό επίσκεψης σε 

πολυκατάστημα και του χρόνου που αφιερώνουν σε δραστηριότητες εντός αυτού. 
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Ευρήματα πιλοτικής έρευνας 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, ο ∆ήμος Αγίου ∆ημητρίου στον οποίο 

χωροθετείται το πολυκατάστημα Metro Mall Athens, είναι ένας δήμος που 

προσφέρεται για ανάπτυξη τέτοιου τύπου εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του. 

Με την άριστη σύνδεση του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την σύνδεση του με το 

κέντρο μέσω της κόκκινης γραμμής του μετρό και με τερματικό σταθμό την στάση 

Άγιος ∆ημήτριος/ Αλέξανδρος Παναγούλης, προσφέρει άμεση πρόσβαση στο μεγάλο 

εμπορικό κατάστημα, που βρίσκεται ακριβώς στην έξοδό του. 

  

Στην περιοχή αναπτύσσεται μια έντονη σχέση υπερτοπικού και τοπικού, όπου ο 

υπερτοπικός χαρακτήρας ενδυναμώνεται με τη σύνδεση της περιοχής μελέτης και 

του εμπορικού κέντρου στον Άγιο ∆ημήτριο με το κέντρο – μέσω της γραμμής του 

μετρό. Ο τοπικός χαρακτήρας σχετίζεται περισσότερο με την πολεοδομική 

συγκρότηση και οργάνωση της περιοχής μελέτης και τη γειτνίασή της με άλλους 

παραδοσιακούς εμπορικούς πόλους (βλ. παραπάνω, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα).. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας διαπιστώνεται ότι οι 

καταναλωτές του πολυκαταστήματος σε μεγάλα ποσοστά προέρχονται από τα Νότια 

προάστια αλλά και από το κέντρο και αυτό οφείλεται στην πλεονεκτική θέση του 

Metro Mall Athens, στην έξοδο του μετρό του Αγίου ∆ημητρίου. Επιπλέον, οι 

καταναλωτές επιλέγουν το mall σε μεγάλα ποσοστά και για αναψυχή (καφετέριες, 

κινηματογράφοι, συναυλίες, εκθέσεις κτλ), εκτός από τις αγορές που 

πραγματοποιούν σε αυτό. Αυτό ερμηνεύει το αίσθημα της αφθονίας και της 
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αυξανόμενης ανάγκης κατανάλωσης και χρόνου εντός του πολυκαταστήματος. 

 

Σχετικά με την αγορά ειδών ρουχισμού, υπόδησης και ειδών ελεύθερου χρόνου ένα 

μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών φαίνεται να προτιμά το πολυκατάστημα για τις 

αγορές του, ενώ η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει επηρεάσει άμεσα τη συχνότητα 

επίσκεψης των καταναλωτών σε αυτό. 

 

Επιπλέον, οι καταναλωτές συγκαταλέγουν στα πλεονεκτήματα λειτουργίας και 

χρήσης του εμπορικού πολυκαταστήματος την ποικιλία των παρεχόμενων ειδών 

κατανάλωσης και αγοράς, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, χωρίς να 

απορρίπτουν τα μικρά ή μεσαία καταστήματα. Με τον τρόπο αυτό τονώνουν 

παράλληλα την τοπική αγορά, σε μικρό, ωστόσο, βαθμό μετά την εμφάνιση του 

πολυκαταστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ  

 

Οι ρυθμιστικές πολιτικές του χωρικού σχεδιασμού έχουν σημαντικές επιδράσεις τόσο 

στην προώθηση όσο και στον περιορισμό των ευκαιριών επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε μια περιοχή. Με αυτήν την έννοια έχουν σημαντική επίδραση και 

στη χωροθετική συμπεριφορά των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος ρυθμίζεται από το Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός 

Σχεδιασµός & Αειφόρος Ανάπτυξη», με βασικά εργαλεία το Γενικό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), τα Ειδικά 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 

και τις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες για τον καθορισμό Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου 

(ΖΟΕ), καθώς και μέσω της εφαρμογής Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης 

Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), περιλαμβάνει στρατηγικού χαρακτήρα κατευθύνσεις 

σχετικά με τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το επίπεδο 

σχεδιασμού, η χωροθέτηση του λιανικού εμπορίου ρυθμίζεται συνήθως στο πλαίσιο 

της γενικότερης χωροθέτησης των τριτογενών δραστηριοτήτων, καθώς και βάσει των 

γενικότερων στόχων και πολιτικών για τις κεντρικές λειτουργίες των μεγάλων αστικών 

κέντρων.  

Σε επίπεδο χώρας οι κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού οι οποίες 

σχετίζονται με την κεντρική λειτουργία του εμπορίου είναι:  

 η δυνατότητα επέκτασης του λιανικού εμπορίου σε περισσότερα, νέα κέντρα 

πόλεων μέσω της ενίσχυσης της πολυκεντρικότητας του αστικού συστήματος 

της χώρας, της ενδογενούς ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών 

μειονεκτικών περιοχών και της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε δύσβατες/ 

δυσπρόσιτες περιοχές.  

 ο περιορισμός της διασποράς μονάδων του λιανικού εμπορίου στον 

εξωαστικό χώρο και η χωροθέτηση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

(στον εξωαστικό χώρο) μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς. η διασύνδεση και 

διάχυση των αποτελεσμάτων του τουρισμού στους λοιπούς τομείς της 

οικονομία η δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων για τη χωροθέτηση 

επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό στις παράκτιες περιοχές. Η 

` 148



 η χωροθέτηση των εμπορικών δραστηριοτήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου 

πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και σε οικισμούς μέχρι 2000 

κατοίκους που χρήζουν οικιστικής οργάνωσης για την εξυπηρέτηση μιας ή 

περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης του από 23-2-1987 Π. ∆/γματος ή 

είναι περιοχές β’ κατοικίας κατά το Π.∆. 16-8-1985 (ΦΕΚ 416∆/85) και 

απαιτείται η εξυπηρέτηση των αναγκών της και στις οποίες, οι αιτούμενες 

χρήσεις προβλέπονται από τα Γ.Π.Σ ή τα Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., γίνεται μέσω 

εφαρμογής του μηχανισμού των ‘‘Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης 

Πολεοδόμησης’’, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 24 του Νόμου 

2508/97. 

Οι ζώνες στις οποίες επιτρέπεται ή όχι η χωροθέτηση και λειτουργία επιχειρήσεων 

λιανικού εμπορίου στο φυσικό χώρο καθορίζονται σε επίπεδο πολεοδομικού 

σχεδιασμού, με βασικά εργαλεία τα ρυθμιστικά σχέδια, τα γενικά πολεοδομικά 

σχέδια, τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, τις 

πολεοδομικές μελέτες κλπ. Σε αυτό το επίπεδο σχεδιασμού, η χωροθέτηση του 

λιανικού εμπορίου καθορίζεται: 

 από τα Ρυθμιστικά Σχέδια για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (για τα 

υπόλοιπα μεγάλα αστικά συγκροτήματα δεν υπάρχει ρυθμιστικό σχέδιο), τα 

οποία τα οποία είναι κυρίως κατευθυντήρια σχέδια  

 από τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για τους ∆ήμους άνω των 2000 κατοίκων  

 από τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) για τους ∆ήμους έως 2000 κατοίκους 

 από τις πολεοδομικές μελέτες για περιοχές ΓΠΣ, σε επίπεδο συνοικίας ή 

γειτονιάς. 

Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ καθορίζουν με κανονιστικές διατάξεις τις χρήσεις γης στις 

περιοχές αντικειμένου τους, βάσει των γενικότερων κατευθύνσεων του υπερκείμενου 

σχεδιασμού και βάσει των κατηγοριών χρήσεων γης (κατά περιεχόμενο) που 
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θεσμοθετούνται στο Προεδρικό ∆ιάταγμα (Π.∆.) 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/∆/6.3.1987). 

Για τον εξωαστικό χώρο δεν υπάρχουν αντίστοιχες κατηγορίες χρήσεων γης. 

Το λιανικό εμπόριο, ως κεντρική λειτουργία της πόλης, είναι δυνατό να χωροθετείται 

σε περιοχές με συγκεκριμένη γενική πολεοδομική λειτουργία, όπως αυτή καθορίζεται 

στα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΜ, κλπ, βάσει του Π.∆/γματος της 23.2.87, δηλαδή: 

 στις περιοχές αμιγούς κατοικίας επιτρέπονται τα εμπορικά καταστήματα που 

εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως 

παντοπωλεία, φαρμακεία, χαρτοπωλεία κλπ. 

 στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται τα εμπορικά καταστήματα όλων 

των ειδών, εκτός από τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα 

 στις περιοχές πολεοδομικών κέντρων – κεντρικών λειτουργιών πόλης – 

τοπικού κέντρου συνοικίας/ γειτονιάς επιτρέπονται τα εμπορικά καταστήματα 

εν γένει 

 στις περιοχές τουρισμού – αναψυχής επιτρέπονται τα εμπορικά καταστήματα 

εν γένει. 

Στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής 2021, το οποίο είχε κατατεθεί για 

διαβούλευση, ως κύριες κατευθύνσεις που αφορούν στην εμπορική χωροταξία 

εμφανίζονται:  

 η υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου, καθώς 

και η οργάνωση εμπορευματικών πάρκων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής 

διαχείρισης (logistics) στα όρια Βοιωτίας - Αυλώνα, Μεγάρων - Ασπροπύργου 

και Αερολιμένα Σπάτων. 

 η ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας του τριτογενούς τομέα (επομένως και 

του εμπορίου) στις κεντρικές περιοχές των πόλεων  

 η θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών και επιβολή της ειδικής άδειας 

χωροθέτησης για τις μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις, τόσο στον εξωαστικό 

χώρο, όσο και κατά μήκος του κύριου οδικού δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εμπορικές επιφάνειες/ εμπορικά κέντρα, μικτής επιφάνειας άνω των 5.000 τ.μ. 

θεωρούνται μητροπολιτικής ή διαδημοτικής εμβέλειας και εγκρίνονται μετά 

από άδεια χωροθέτησης. Χωροθετούνται εντός του αστικού ιστού και 

ειδικότερα στις περιοχές των πολεοδομικών κέντρων, με ενθάρρυνση της 

επανάχρησης υφιστάμενων κελυφών. Επίσης μπορούν να χωροθετούνται 

(πάντοτε εντός του αστικού ιστού, αλλά εκτός των ήδη διαμορφωμένων 

πολεοδομικών κέντρων), σε περιοχές ανενεργών χρήσεων (brownfields) ή σε 

φθίνουσες και υποβαθμισμένες περιοχές με βασική προϋπόθεση την 

εξυπηρέτησή τους από Μέσα Σταθερής Τροχιάς. 
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 η κυκλοφοριακή αναμόρφωση σημαντικών εμπορικών και πολιτιστικών 

αξόνων και η δημιουργία ‘’Συγκοινωνιακών Κέντρων’’, τα οποία θα 

πλαισιώνονται, κατόπιν σχεδιασμού, και από χρήσεις εμπορίου μικρής 

κλίμακας. 

 η υποστήριξη της λειτουργίας «συστάδων εμπορικών επιχειρήσεων», σε 

συνδυασμό με προγράμματα αναβάθμισης του περιβάλλοντος αστικού ιστού.  

 είτε στα πολεοδομικά κέντρα 

 είτε σε καθορισμένες τουριστικές περιοχές 

 είτε σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος   

 η αναβάθμιση κεντρικών περιοχών, με θεματικούς θύλακες εμπορίου. 

 η προώθηση μικτών επιχειρηματικών ταυτοτήτων, όπως ο συνδυασμός της 

εμπορικής χρήσης με χώρο πολιτισμού, με χώρο αναψυχής, κ.ά. 

 η υποστήριξη της δικτύωσης των εμπορικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία 

και με την αυτοδιοίκηση.  

∆ιαπιστώσεις 

Η διαδικασία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασµού στην Ελλάδα εξελίσσεται µε 

πολύ αργούς ρυθµούς, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ολοκλήρωση και έγκριση των 

Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Μόνο σε περίπου 200 ∆ήµους (εκτός Αττικής – Θεσσαλονίκης) 

έχουν ξεκινήσει οι παραπάνω διαδικασίες και περιορισμένος αριθμός εξ΄ αυτών έχει 

εγκριθεί. Η εν λόγω έλλειψη σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες 

και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης σε πολλές 

επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και στις εμπορικές. Το πρόβλημα εντείνεται από τις 

υπάρχουσες αλληλεπικαλύψεις ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού και τη 

συχνή προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας.  

Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται συµµετοχικές διαδικασίες διαλόγου 

στις τοπικές κοινωνίες ανάµεσα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, η όλη 

διαδικασία εμφανίζει σημαντικές παθογένειες (γραφειοκρατικά εμπόδια/πολυνομία). 

Αποτέλεσμα είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις και μέσω επιμέρους Πολεοδοµικών 

Μελετών, αλλάζουν συχνά οι χρήσεις γης, δημιουργώντας πολλά προβλήµατα στις 

µικρές επιχειρήσεις και σημαντική αβεβαιότητα για το καθεστώς του λιανικού 

εμπορίου. 
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Εκτός των προαναφερθέντων δεν υπάρχει Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

για τις μεγάλες συγκεντρώσεις εμπορίου, όπως τα εμπορικά πάρκα στα μεγάλα 

αστικά κέντρα υπερτοπικής εμβέλειας, σε επίπεδο, πάντα, στρατηγικού χωρικού 

σχεδιασμού και γενικότερων κατευθύνσεων (όπως π.χ υπάρχει για τη βιομηχανία ή 

τον τουρισμό). Ωστόσο, σε αντίθεση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι στενά 

εξαρτημένες από τις οικονομίες συγκέντρωσης και κλίμακας ενός κέντρου πόλης, οι 

μεγάλες εμπορικές μονάδες λειτουργούν οι ίδιες ως βάση για τη δημιουργία νέων 

οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης και έχουν τη δυνατότητα να κινούνται 

ανεξάρτητα από τις οικονομίες συγκέντρωσης, επομένως και από τους τόπους 

συγκέντρωσης τέτοιων δραστηριοτήτων.  

Όσον αφορά στις εντός πολεοδομικού σχεδίου περιοχές, οι χρήσεις γης θεωρητικά 

θεσμοθετούνται από τα ισχύοντα Προεδρικά ∆ιατάγματα. Όμως, οι κατευθύνσεις των 

ΓΠΣ για τη χωροθέτηση και οργάνωση των χρήσεων γης δεν έχουν πάντα 

υποχρεωτικό κανονιστικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα η αδειοδότηση για τη 

λειτουργία ενός εμπορικού καταστήματος να μην υπόκειται υποχρεωτικά σε έλεγχο 

με βάση τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Αυτό επιφέρει αρκετά προβλήματα στη 

λειτουργία των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στα κέντρα των 

πόλεων, καθώς, ως αποτέλεσμα έχει την υπέρμετρη αύξηση του ανταγωνισμού, τη 

μεγάλη άνοδο των τιμών γης, του συνωστισμού κλπ. 

Επίσης, παρόλο που ένας από τους κυριότερους στόχους των ΓΠΣ είναι η 

πολεοδομική οργάνωση των επιμέρους λειτουργιών και χρήσεων γης σε επίπεδο 

δήμου, σε ότι αφορά στην τοπική οικονομία και ειδικότερα στην ανάλυση της 

παραγωγικής δομής σε τοπικό επίπεδο, στα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και στα ΡΣ δεν γίνεται 

αναφορά στους κλάδους του λιανικού εμπορίου και στο ρόλο τους στην οικονομία 

των επιμέρους περιοχών. 

Βάσει του Π.∆ 23.2.87, µόνο στις περιοχές Γενικής Κατοικίας υφίσταται διαχωρισµός 

ανάµεσα σε µικρά εµπορικά καταστήµατα και πολυκαταστήµατα (των οποίων η 

χωροθέτηση και λειτουργία στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται). Έτσι, παρόλο που 

η εμφάνιση των μεγάλων εμπορικών μονάδων, εκπτωτικών πολυκαταστημάτων κλπ 

εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, στη χώρα 

μας, η κατηγορία «Πολυκαταστήµατα – Υπεραγορές» δεν περιλαμβάνεται ως 

διακριτή χρήση γης στο Π.∆. καθορισμού των γενικών και ειδικών χρήσεων γης (και 

κατ΄ επέκταση ούτε και οι περιοχές στις οποίες επιτρέπονται οι εν λόγω μονάδες). 

Ως προς το θέμα αυτό, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής 2021 διακρίνει τα μικρά 

τοπικά εμπορικά καταστήματα από τις μεγάλες εμπορικές μονάδες και ιδιαίτερα 

αυτές που έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 5.000 τ.μ., θεσπίζοντας την έκδοση 

ειδικής άδειας χωροθέτησης για τις τελευταίες. Ωστόσο, προωθεί τη χωροθέτησή 
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τους εντός του αστικού ιστού και ειδικότερα στις περιοχές των πολεοδομικών 

κέντρων, με ενθάρρυνση της επανάχρησης υφιστάμενων κελυφών και με βασική 

προϋπόθεση την εξυπηρέτησή τους από Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Η κατεύθυνση 

αυτή ‘προστατεύει’ ενδεχομένως τον εξωαστικό χώρο από αστική εξάπλωση και την 

μείωση της αγροτικής γης, δημιουργεί όμως πολύ υψηλούς κινδύνους για την 

επιβίωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα, λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την οικονομική συγκυρία όσο και την αναδιάρθρωση και 

συγκεντροποίηση του κλάδου του λιανικού εμπορίου, όπως περιγράφηκε και 

παραπάνω (κεφ. 2 και 3). 

Τέλος, όσον αφορά στη ρύθμιση του εξωαστικού χώρου, στο ελληνικό σύστημα 

χωρικού σχεδιασμού, η χωροθέτηση λειτουργιών και δραστηριοτήτων στον 

περιαστικό, μη πολεοδομημένο χώρο, αντιμετωπίζεται μεμονωμένα (ad hoc) (δηλαδή 

όχι στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης χωρικής και αναπτυξιακής προσέγγισης). 

Αντίθετα εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα ελέγχου της οικιστικής ανάπτυξης στον 

περιαστικό χώρο, που όμως δεν θεσμοθετείται ρητά σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά 

εξυπηρετεί κυρίως περιβαλλοντικούς στόχους. Το γεγονός αυτό εντείνει την 

αβεβαιότητα, την πολυνομία και επομένως αφήνει περιθώρια αυθαίρετων 

αναπτύξεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' 

(Χάρτες) 
 



























 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B' 

(Ερωτηματολόγιο) 



Ερωτηματολόγιο / Απόψεις καταναλωτών για την δημιουργία και 

λειτουργία του νέου metro mall Athens 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

1. Φύλο 

 

Άνδρας   

Γυναίκα   

 

 

 

2.Ηλικία  

 

< 20   

20‐25   

25‐30   

30‐40   

> 40   

 

3. Μέχρι ποιο επίπεδο εκπαίδευσης έχετε φθάσει (απολυτήριο); 

Ανωτάτη   

Λύκειο / Εξατάξια μέση   

Γυμνάσιο   

Δημοτικό   

 

 

4. Δουλεύετε αυτό τον καιρό; 



Ναι                      

Όχι   

 

5. Αν δεν δουλεύετε τι άλλη ιδιότητα έχετε; (μέχρι δύο απαντήσεις) 

Οικιακή απασχόληση   

Συνταξιούχος   

Στρατευμένος   

Μαθητής‐Φοιτητής   

Εισοδηματίας   

Άνεργος πάνω από 6 μήνες   

Ζητά εργασία   

 

6. Σε ποια προάστια κατοικείτε; 

Κέντρο   

Βόρεια   

Ανατολικά   

Νότια   

Δυτικά   

 

7. Το σπίτι στο οποίο κατοικείτε είναι 

Ιδιόκτητο   

Ενοικιαζόμενο   

Άλλο   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

 

8. Για ποιο λόγο προτιμήσατε τo Metro Mall για τις αγορές σας ; 



Eύκολη πρόσβαση   

Επιπλέον επιλογές   

Συγκεντρωμένη αγορά   

Τυχαία   

 

9. Η σημερινή επίσκεψή σας στο κατάστημα συνδυάζεται με κάποια άλλη δραστηριότητα    

 
Ναι   

Όχι   

 

 

 

 

10.  Εάν  ναι  με  ποια/  ποιες  από  τις  παρακάτω  δραστηριότητες  θα  συνδυαστεί  ή  έχει  ήδη 

συνδυαστεί; 

Εργασία (μικρή απόσταση από τον τόπο 
εργασίας) 

 

Δραστηριότητες Εστίασης    

Δραστηριότητες Αναψυχής   

Βόλτα στην περιοχή   

Ήρθα για βόλτα   

Άλλη δραστηριότητα (παρακαλώ διευκρινίστε)   

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. 



ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

11. Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα είδη διατροφής (Τυποποιημένα‐Νωπά 

κατεψυγμένα) 

Δήμος:   

 

12 .Από που συνήθως αγοράζετε τα είδη διατροφής.   

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

13. Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα είδη ρουχισμού/υπόδησης 

Δήμος:   

 

 

 

14. Από που συνήθως αγοράζετε τα είδη ρουχισμού/υπόδησης 

 

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

 

 

 

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 



15 .Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα είδη καθαρισμού  

Δήμος:   

 

16. Από πού συνήθως αγοράζετε τα είδη καθαρισμού 

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

17. Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα καλλυντικά 

Δήμος:   

 

18 .Από πού συνήθως αγοράζετε τα καλλυντικά 

Από μικρό/μεσαίο   

Από πολυκατάστημα   

 

 

 

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ 

19 .Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα είδη κιγκαλερίας‐σιδηροκαταστευών‐εργαλεία 

Δήμος:   

 

20. Από που συνήθως αγοράζετε τα είδη κιγκαλερίας‐σιδηροκαταστευών‐εργαλεία 

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   



Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 

21. Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

(κουζίνα/ψυγείο/τηλέοραση) 

Δήμος:   

 

22. Από που συνήθως αγοράζετε τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

(κουζίνα/ψυγείο/τηλέοραση) 

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

ΕΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

23. Σε ποιο μέρος συνήθως αγοράζετε τα είδη «ελεύθερου χρόνου» (CD, DVD, Βιβλία κλπ) 

 

Δήμος:   

 

 

24 .Από που συνήθως αγοράζετε τα είδη «ελεύθερου χρόνου» 

Από μικρό/μεσαίο κατάστημα   

Από πολυκατάστημα   

Από τη λαϊκή   

Δεν ξέρω / δεν απαντώ   

 

 25 . Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές σας συνήθειες ως 

προς τα ακόλουθα και αν ναι με ποιό τρόπο; 



Τον τόπο αγοράς   

Την αγοραστική ικανότητα   

Τη συχνότητα επίσκεψης στο 

συγκεκριμένο κατάστημα 

 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)   

 

26 .Απόψεις για την κατανάλωση 

 
Συ

μ
φ
ω
νώ

 

α
π
ό
λυ

τα
 

Συ
μ
φ
ω
νώ

 

Δ
Ξ/
Δ
Α
 

Δ
εν
 

σ
υ
μ
φ
ω
νώ

 

Δ
εν
 

σ
υ
μ
φ
ω
νώ

 

κα
θ
ό
λο

υ
 

Τελευταία έχω αυξήσει την 

κατανάλωση από μικρά/μεσαία 

καταστήματα 

         

Τελευταία έχω μειώσει την 

κατανάλωση από μικρά/μεσαία 

καταστήματα 

         

Τελευταία έχω αυξήσει την 

κατανάλωση από 

πολυκαταστήματα 

         

Τελευταία έχω μειώσει την 

κατανάλωση από 

πολυκαταστήματα 

         

Τελευταία έχω μειώσει την 

κατανάλωση από τη λαϊκή 

         

Τελευταία έχω αυξήσει την 

κατανάλωση από τη λαϊκή 

         

 

 

 

 

 

27 .Το ισχυρότερο πλεονέκτημα των νέων μεγάλων αλυσίδων είναι: 



 

Συ
μ
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ω
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λυ
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Συ
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Α
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υ
μ
φ
ω
ν

ώ
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θ
ό
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Τιμές            

Ποικιλία            

Ποιότητα – Φήμη            

Εξυπηρέτηση Πελατών            

Οι νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούν 

         

Η τόνωση τοπικών αγορών           

Άλλο, ποιο……… 

 

28 .Το ισχυρότερο πλεονέκτημα των μικρών και μεσαίων καταστημάτων είναι: 

 

Συ
μ
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ω
νώ
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Α
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ω
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ό
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Τιμές            

Ποικιλία            

Ποιότητα – Φήμη            

Εξυπηρέτηση Πελατών            

Οι νέες θέσεις εργασίας που 

δημιουργούν 

         

Η τόνωση τοπικών αγορών           

Άλλο, ποιο……… 

 

 

 

 

METAKINHΣΕΙΣ 



29 .Ο τρόπος μετακίνησης σας από και προς το πολυκαταστημα τύπου mall είναι : 

Αυτοκίνητο Ι.Χ/Μηχανή   

Μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό,ηλεκτρικός,λεωφορεία κτλ)   

περπάτημα   

ποδήλατο   

 

30.Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσατε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας,παρκάρατε  
 
Σε θέσεις στάθμευσης εντός mall   

Σε ιδιωτικό parking πλησίον περιοχής (εκτός mall)   

Σε περιοχή κοντά σε σταθμό μετεπιβίβασης (μετρό)   

Περιμετρικά του πολυκαταστήματος σε πλησίον περιοχή   

 
31. Συναντήσατε αυξημένη κίνηση κατά την επίσκεψη σας στο πολυκατάστημα σε 

βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες ‐από και προς το πολυκατάστημα‐πχ :(Λεωφόρος 

Βουλιαγμένης ) 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

32. Θα επισκευόσασταν το πολυκατάστημα ξανά για τις αγορές σας? 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 
33. Επισκέπτεστε το πολυκατάστημα για τις αγορές σας πιο συχνά: 
 

Σε περίοδο εκπτώσεων   

Ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου   

Για καθημερινές αγορές   

 
34. Επισκέπτεστε το πολυκατάστημα σε περιπτώσεις κοινωνικών εκδηλώσεων – 
δρώμενων εντός αυτού? (πχ συναυλίες, θεάματα, μπαζάρ, εκθέσεις, ραδιοφωνικές 
εκπομπες κτλ) 



 
ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

 
35. Κατά την διάρκεια παραμονής σας στο πολυκατάστημα αφιερώνετε περισσότερο 
χρόνο σε : 
 

Xώρους αναψυχής (Κινηματογράφο,καφετέριες)   

Κοινωνικά δρώμενα (Εκθέσεις, συναυλίες ,εκδηλώσεις)   

Αγορές   
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