
Χαρτογράφηση και ανάλυση  
της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

στη Νίκαια
 

Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία  
ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

(«ΑΚΕ»/«open mall»)



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χαρτογράφηση και ανάλυση  
της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

στη Νίκαια
Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου 

(«ΑΚΕ»/«open mall»)

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Δημιουργική ομάδα ΣΥΝΘΕΣΗ
Β. Γραμέλης – Λ. Πεδιώτη

www.synthesi-print.gr, info@synthesi-print.gr

Σχεδίαση εξωφύλλου: Λ. Πεδιώτη

Σχήμα 20.5 x 29, Σελίδες: 64

Copyright: ΙΝΕΜΥ, Αθήνα 2015 
Δεύτερη έκδοση, Αθήνα 2017

Απαγορεύεται κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή του έργου
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΙΝΕΜΥ
Πετράκη 8, 105 63 Αθήνα

Tηλ.: 210.32.59.170, Fax: 210.32.59.229
www.esee.gr, e-mail: info@inemy.gr

Κεντρική διάθεση: INEMY, Πετράκη 8



Χαρτογράφηση και ανάλυση  
της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

στη Νίκαια
Οριοθέτηση της περιοχής και δημιουργία  

ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου  
(«ΑΚΕ»/«open mall»)



7

Πρόλογος του Προέδρου της ΕΣΕΕ
κ. Βασίλη Κορκίδη

στην έρευνα του ΙΝΕΜΥ «Χαρτογράφηση και ανάλυση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην περιοχή της Νίκαιας και  
οριοθέτηση περιοχής δημιουργίας ενός Ανοικτού Κέντρου εμπορίου»

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζω στους συναδέλφους και στους δημότες της Νίκαιας την 
έρευνα καταγραφής της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Η πρωτοβουλία αυτή αποτε-
λεί προϊόν μιας πολύ δημιουργικής συνεργασίας του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσι-
ών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, με τον Εμπορικό Σύλλογο Νίκαιας. 

Βασικός σκοπός της καταγραφής και χαρτογράφησης των επιχειρήσεων στην περιοχή, 
υπήρξε η ανάδειξη περιοχής κατάλληλης για τη δημιουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπο-
ρίου, «ΑΚΕ»/ «Open Mall». Μέσω των απογραφικών δεδομένων της επιχειρηματικότητας 
δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής μιας σύγχρονης πρακτικής στην περιοχή, η οποία έχει 
ως βασικό στόχο την ενίσχυση της τοπικής εμπορικής αγοράς και τη δημιουργία δικτύων 
μέσα από τη συνεργασία μικρών επιχειρήσεων. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος 
αναμένεται να συμβάλει στην ενδυνάμωση της αγοράς, καθώς και στη συγκράτηση και τη 
διεύρυνση του καταναλωτικού της κοινού, αναδεικνύοντας εκτός από τον τουριστικό και 
τον εμπορικό της χαρακτήρα. 

Σε μια δύσκολη περίοδο όπου η ελληνική οικονομία βιώνει μια πρωτοφανή ύφεση και 
αναζητεί λύσεις στα προβλήματα που την ταλανίζουν, οφείλουμε ως κοινωνικοί εταίροι 
να εκπονούμε εθνικές, κλαδικές και τοπικές μελέτες οι οποίες θα μας βοηθούν να έχουμε 
σαφή εικόνα της πραγματικότητας της αγοράς. 

Για την ΕΣΕΕ η υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης αποτελεί βασική προτεραιότητα 
και ελπίζουμε ότι συνεισφέρουμε επαρκώς στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών των τοπικών αγορών. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξούμε να αποτελέσει τον προπομπό 
ενός ευρύ διαλόγου για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Νίκαιας, καθώς τα δεδομένα 
της απογραφής προσδίδουν ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία και αποτελούν ανα-
γκαίο υπόβαθρο για ένα σύνολο δράσεων. 
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Προλογικό σημείωμα

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) έχει ως βασικό στόχο του την απο-
τύπωση, επεξεργασία και ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων και δεδο-
μένων σχετικών με την ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον κλάδο του εμπορίου. Η επισήμανση των τάσεων 
που αναπτύσσονται και των προοπτικών που διανοίγονται, η διατύπωση προτάσεων για 
την καλύτερη δυνατή διαχείριση των διαπιστωμένων προβλημάτων συνομιλεί επίσης με 
την αποτύπωση των ιστορικών τάσεων εξέλιξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλού-
νται να εκπληρώσουν οι κοινωνικοί εταίροι, ιδιαίτερα στη δύσκολη τρέχουσα συγκυρία, 
ο οποίος απαιτεί έγκυρη επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη παρακολούθησης και ανάλυσης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών 
εξελίξεων με σκοπό πάντοτε τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής στο κρίσιμο πεδίο της 
ανάπτυξης. 

Η ανά χείρας έκδοση αποτελεί μία μελέτη  του ΙΝΕΜΥ η οποία βασίζεται σε πρωτογενή 
έρευνα του ΙΝΕΜΥ και εντάσσεται στην κατηγορία των κλαδικών / περιφερειακών με-
λετών του Ινστιτούτου. στο πλαίσιο της δράσης «ΑΚΕ» (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου/Open 
Mall) και διεξήχθη κατά το διάστημα του μηνός Νοεμβρίου του 2014 επιτόπια απογραφική 
έρευνα με τίτλο «Καταγραφή της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Νίκαιας».

Στο ερευνητικό έργο του ΙΝΕΜΥ συμβάλουν με διαφορετικό με τρόπο και ανάλογα με το 
επιστημονικό τους πεδίο με αλφαβητική σειρά οι: Βαγγέλης Αγγελής, Χαράλαμπος Αρά-
χωβας, Νίκος Γεωργοκώστας, Δήμητρα Γούναρη, Κώστας Ελευθερίου, Κλειώ Καρανίκα, 
Παναγιώτης Κολοκυθάς, Τζένη Λιαλιούτη, Πολύβιος Μουκούλης, Μιλένα Παναγιωτο-
πούλου και Ελισσάβετ Σαλπέα.

Βάλια Αρανίτου 

Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ

Επίκουρη καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Κρήτης 



ΜΕΡΟΣ 1 

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά και  

πληθυσμιακά στοιχεία  

του Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. Θέση-Έκταση

Η Νίκαια αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα αλλά και την έδρα του νεοσύστατου Δήμου Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Η δημοτική ενότητα της Νίκαιας έχει έκταση 5,643 τετραγω-
νικά χιλιόμετρα ενώ μαζί με τη δημοτική ενότητα του Αγίου Ιωάννη Ρέντη ο ενιαίος καλ-
λικρατικός Δήμος καταλαμβάνει συνολική έκταση 10,183 τετραγωνικών χιλιομέτρων1. 
Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του αστικού συνεχούς που ορίζει το λεγόμενο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα της Πρωτεύουσας (ΠΣΠ). Αναλυτικότερα ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέ-
ντη συνορεύει στο νότιο τμήμα του με τον Δήμο Πειραιά, ανατολικά με τον Δήμο Μοσχά-
του-Ταύρου, βόρεια με τους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και Κορυδαλλού ενώ το 
δυτικό του τμήμα συνορεύει με τον Δήμο Κερατσινίου. Μια γενικότερη εικόνα της θέσης 
του Δήμου στο λεκανοπέδιο αλλά και τη σχέση τους με τους όμορους δήμους φαίνεται 
στο χάρτη που ακολουθεί.

1.2. Πληθυσμιακά Στοιχεία

Η ανάλυση των εξελίξεων του πληθυσμού για το Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στη-
ρίζεται στην παρακολούθηση του μόνιμου2 πληθυσμού, όπως αυτός προκύπτει από την 
απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με την απογρα-
φή του 2011 ανέρχεται σε 105.430 κατοίκους εκ των οποίων οι 89.380 απογράφηκαν στη 
δημοτική ενότητα της Νίκαιας. Σύμφωνα πάντα με την πιο πρόσφατη απογραφή ο Δήμος 
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη αποτελεί έναν από τους πολυπληθέστερους Δήμους της Πε-
ριφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα είναι ο 5ος μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας 
Αττικής και ο 13ος πολυπληθέστερος δήμος πανελλαδικά. Στους πίνακες που ακολου-
θούν φαίνονται οι 15 πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και της χώρας 
αντίστοιχα. 

1. Η έκταση προσδιορίστηκε σε εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης και χαρτογράφησης γεωχωρικών δεδομένων. 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι του Οργανισμού Κτηματολογίων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και 
αντλήθηκαν από τον ιστότοπο http://geodata.gov.gr/geodata/ 

2. Μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, 
δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/ κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
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Χάρτης 1:  
Η θέση του Δήμου Νίκαιας 

–Αγίου Ιωάννη Ρέντη  
στην Αττική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πίνακας 1: Οι 15 πολυπληθέστεροι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και η πυκνότητά τους

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΑΝΑ km2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046 17.042,55

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688 15.065,62

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981 13.928,46

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943 991,53

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 105.430 9.436,14

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 100.641 21.192,04

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 91.045 9.762,49

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 87.305 3.441,81

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 84.793 8.969,96

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 78.153 6.142,17

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 74.192 6.866,45

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 73.076 20.736,66

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 72.333 5.590,74

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71.294 14.405,74

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 71.026 8.339,32
Πηγή Απογραφή Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2011

Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη δεν εμφανίζει ιδιαί-
τερα μεγάλη πυκνότητα (σε σχέση πάντα με τις πυκνότητες που παρατηρούνται σε άλλες 
περιοχές). Αυτό οφείλεται ως επί το πλείστον στο γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ υπολογίζει την 
πυκνότητα στο σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει ο Δήμος. Έτσι, υποβαθμίζεται κατά 
κάποιο τρόπο η πραγματική πυκνότητα της περιοχής της Νίκαιας μιας και στη συνολική 
έκταση του καλλικρατικού Δήμου συνυπολογίζονται η έκταση της Λαχαναγοράς του Ρέντη 
καθώς και μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή και στις οποίες 
έχει απογραφεί ελάχιστος ή μηδενικός πληθυσμός. Αυτό μπορεί να γίνει ευκολότερα αντι-
ληπτό με τη βοήθεια του Χάρτη 1 όπου βλέπουμε ότι στην περιοχή του Ρέντη κυριαρχούν 
τα ακανόνιστης μορφής και μεγάλης έκτασης οικοδομικά τετράγωνα που ως επί το πλεί-
στον φιλοξενούν βιοτεχνικές ή/και βιομηχανικές χρήσεις. Σε αντίθεση με την περιοχή του 
Ρέντη, η Νίκαια εμφανίζει μία τυπικότερη μορφή πυκνοκατοικημένης περιοχής όπου μετά 
από τις κατάλληλες αναγωγές η πυκνότητα της εκτιμήθηκε σε 14.435,65 κάτοικοι/km2. Η 
πυκνότητα αυτή θα καθιστούσε τη Νίκαια, σε περίπτωση που ήταν αυτόνομος Δήμος, ως 
την 6η περισσότερο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής. 
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Πίνακας 2: Οι 15 πολυπληθέστεροι Δήμοι της Ελλάδας 

ΔΗΜΟΣ* ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 664.046

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 325.182

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 213.984

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 173.993

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 163.688

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 162.591

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 144.449

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 139.981

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 115.490

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 112.486

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 108.642

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 106.943

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 105.430

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 102.223

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 102.071
Πηγή: Απογραφή Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2011

* Στην περίπτωση της χώρας δεν έχει μεγάλη σημασία η σύγκριση των πυκνοτήτων κατοίκησης καθώς εκτός από 
την περίπτωση των Δήμων που βρίσκονται στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης όλοι οι υπόλοιποι μεγάλοι 
Δήμοι της χώρας έχουν συνενωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης με όμορες ημιαστικές ή αγροτικές 
περιοχές. Έτσι παρά το γεγονός ότι το αστικό συγκρότημα της Πάτρας μπορεί να εμφανίζει σημαντική πυκνότητα κα-
τοίκησης ο Δήμος Πατρέων στον οποίο συνυπολογίζονται και οι γύρω περιοχές εμφανίζει  χαμηλή πυκνότητα σε 
επίπεδα μη συγκρίσιμα με τις περιοχές της Αττικής.

Ο πληθυσμός του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη σύμφωνα με την απογραφή του 
2011 εμφανίζεται κατά 5,18% μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή. Το 
ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα ποσοστά μείωσης που εμφανίζονται 
τόσο στην περιφέρεια όσο και στη χώρα (-1,72% και -1,09% αντίστοιχα) πράγμα το οποίο 
χρήζει περαιτέρω διερεύνηση η οποία όμως δεν εμπίπτει στις ανάγκες της παρούσας με-
λέτης. Σε απόλυτους αριθμούς ο Δήμος εμφανίζει 5760 λιγότερους κατοίκους. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει το γεγονός ότι ο πληθυσμός της δημοτικής ενότητας του Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
αυξάνεται κατά 628 κατοίκους πράγμα που σημαίνει ότι η μείωση που παρατηρείται στο 
σύνολο του Δήμου οφείλεται αποκλειστικά σε απώλειες κατοίκων από το πληθυσμιακό 
δυναμικό της Νίκαιας (6388 κάτοικοι σε απόλυτο αριθμό)3. Η συνολική εικόνα των μετα-
βολών του πληθυσμού φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

3. Η τόσο μεγάλη μείωση ενδεχομένως να οφείλεται και σε παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη διαχρονική τάση 
του να απογράφεται κάποιος στη γενέτειρά του και όχι στον τόπο διαμονής του, την πιθανή μεταβολή των διοικητι-
κών ορίων της περιοχής που η ΕΛΣΤΑΤ θεωρεί ως Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το γεγονός όμως ότι μπορεί να 
υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις λόγω μεθοδολογίας ή τεχνικών δυσκολιών δεν αναιρεί το ότι η σημαντική αυτή μείωση 
πληθυσμού μπορεί και να οφείλεται στην ευρύτερη κοινωνική και οικονομική συνθήκη που τα τελευταία χρόνια έχει 
διαμορφωθεί και έχει επηρεάσει σημαντικά τη δημογραφία της Ελλάδας (φυγή νέων στο εξωτερικό, επιστροφή οικονο-
μιών μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους). Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί και η πιθανότητα διαδημοτικών 
η διαπεριφερειακών εκροών πληθυσμού. 
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Πίνακας 3: Πληθυσμιακές μεταβολές του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Γεωγραφική Ενότητα Χρονολογία Μεταβολές

1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011

Νίκαια 89.822 95.768 89.380 6,62% -6,67%

Άγιος Ιωάννης Ρέντης 14.370 15.422 16.050 7,32% 4,07%

Σύνολο Δήμου 104.192 111.190 105.430 6,72% -5,18%

Περιφέρεια Αττικής 3594817 3894573 3.827.624 8,34% -1,72%

Ελλάδα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 6,95% -1,09%
Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 1991, 2001, 2011

Δυστυχώς, η διεξαγωγή της απογραφής κάθε 10 έτη δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφα-
λούς συμπεράσματος σχετικά με το αν η πληθυσμιακή συρρίκνωση λαμβάνει χώρα κυρί-
ως εντός της οικονομικής κρίσης ή είχε εκκινήσει νωρίτερα, εξαιτίας άλλων παραγόντων. 
Το σίγουρο είναι πως η ύφεση της ελληνικής οικονομίας άσκησε πιέσεις στο μέγεθος του 
πληθυσμού. 

Κατανομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού κατά φύλο. Σύμφωνα με την 
τελευταία απογραφή του 2011, στον ενοποιημένο πλέον Δήμο Νίκαιας και Αγίου Ιωάν-
νη Ρέντη, η συμμετοχή των αρρένων στο συνολικό πληθυσμό υπερτερεί των γυναικών 
(51,5% έναντι 48,5%) ενώ στη Δημοτική Ενότητα Πειραιά η κατάσταση αντιστρέφεται (Πί-
νακας 4). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του γυναικείου πληθυσμού του 
Δήμου κατά 10,4% και λιγότερο στην οριακή αύξηση του αριθμού των ανδρών κατά 0,3% 
σωρευτικά την περίοδο 2001/ 2011. 

Πίνακας 4: Διάρθρωση Μόνιμου Πληθυσμού κατά φύλο

Έτος/χωρική ενότητα 2001 2011

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Δήμος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη 111.220 54.094 57.126 105.430 54.230 51.200

Συμμετοχή στο Δήμο (%) 100% 48,6% 51,4% 100% 51,5% 48,5%

Περιφερειακή  
ενότητα Πειραιά

482.356 234.663 247.693 448.997 217.412 231.585

Συμμετοχή  
στην Ενότητα Πειραιά (%)

100% 48,6% 51,4% 100% 48,4% 51,6%

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2001, 2011

Παράλληλα, από την ανάλυση της ηλικιακής διάρθρωσης του μόνιμου πληθυσμού στο 
Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Στην απογραφή 
του 2001, το 53,1% του πληθυσμού του Δήμου ήταν μικρότερο των 40 ετών, υποδεικνύο-
ντας αξιοσημείωτη πληθυσμιακή δυναμική (Πίνακας 5). Την ίδια περίοδο, η περιφερειακή 
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ενότητα παρουσίαζε σχεδόν το ίδιο μερίδιο συμμετοχής (52,9%) των ατόμων κάτω των 40 
ετών. 

Πίνακας 5: Διάρθρωση Μόνιμου Πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών – Απογραφή 2001

Περιφέρεια Πειραιά 
και Δήμος Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη

Ηλικιακές ομάδες

Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών 
και άνω

Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη 111.220 16.250 15.904 26.893 23.419 11.888 14.276 2.590

Συμμετοχή στο Δήμο (%) 100% 14,6% 14,2% 24,1% 21,0% 10,6% 12,8% 2,3%

Περιφερειακή  
Ενότητα Πειραιά

482.356 68.575 70.826 115.991 102.857 50.692 61.552 11.863

Συμμετοχή  
στη Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά (%)

100% 14,2% 14,6% 24,0% 21,3% 10,5% 12,7% 2,5%

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2001

Ωστόσο, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού διαφο-
ροποιείται. Η μείωση του πληθυσμού που παρατηρήθηκε φαίνεται ότι έπληξε κυρίως τις 
μικρότερες ηλικίες τόσο στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη όσο και στην περιφερει-
ακή Ενότητα Πειραιά (Πίνακας 6). Ειδικότερα, το μερίδιο των μικρότερων ηλικιών (έως 40 
ετών) συρρικνώθηκε στο Δήμο σε 48,4%, ταυτιζόμενο σχεδόν με το αντίστοιχο μερίδιο της 
Περιφερειακής Ενότητας (48,3%).

Πίνακας 6: Διάρθρωση Μόνιμου Πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών – Απογραφή 2011

Περιφέρεια Πειραιά 
και Δήμος Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη

Ηλικιακές ομάδες

Σύνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών 
και άνω

Δήμος Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη

105.430 14.718 11.035 25.325 23.488 12.765 13.352 4.747

Συμμετοχή στο Δήμο (%) 100% 14,0% 10,5% 24,0% 22,2% 12,1% 12,6% 4,5%

Περιφερειακή  
Ενότητα Πειραιά

448.997 60.971 47.681 108.013 99.749 54.410 56.937 21.236

Συμμετοχή  
στη Περιφερειακή 
Ενότητα Πειραιά (%)

100% 13,5% 10,6% 24,0% 2,2% 12,1% 12,7% 4,7%

Πηγή: Απογραφές Πληθυσμού ΕΛΣΤΑΤ 2011





ΜΕΡΟΣ 2 

Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο
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2.1. Πολεοδομική Νομοθεσία

Το υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 
13/3/1987 (ΦΕΚ Δ 217/87) θεσμοθετεί ως υπερτοπικό κέντρο για εξυπηρέτηση ανα-
γκών διοίκησης, κοινωνικού εξοπλισμού και εμπορικών λειτουργιών1, την περιοχή που 
περικλείεται με ωρολογιακή φορά από τις Πλατεία Δαβάκη, Πιπίνου, Μπουμπουλίνας, 
Λαοδικείας, Βοσπόρου, Προύσης, Καραολή Δημητρίου, Ραιδεστού, Ικονίου, Πέτρου Ράλ-
λη, Καραολή Δημητρίου, Εφέσσου, Παναγή Τσαλδάρη, Αμερικανίδων Κυριών, Κονδύλη, 
Λαμψάκου, Μυριοφύτου, Χαλδαίας, Σολωμού, Περιστάσεως, Πλαταιών, Οιδίποδος, Ολύ-
μπου, Σολωμού, Πλατεία Δαβάκη. Εξαιρείται το τμήμα που ορίζεται από τις οδούς Θράκης, 
Καισαρείας, Βιθυνίας, Ηλιουπόλεως, Μούγλων, Θείρων και Θράκης. Η θέση και η έκταση 
της περιοχής φαίνεται με κόκκινο χρώμα στο Χάρτη 2. Αναλογιζόμενοι ότι ο μέχρι στιγμής 
αστικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες γεωγραφίες του αστικού 
χώρου και προσπαθεί μέσω κανονιστικών διατάξεων να συμβιβάσει διαφορετικές μεταξύ 
τους χρήσεις ή/και να ορθολογικοποιήσει, βάσει κάποιων προκαθορισμένων πολεοδο-
μικών σταθεροτύπων, τη λειτουργία της πόλης οδηγούμαστε στο καταρχήν συμπέρασμα 
ότι τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1980 η περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως κέντρο του 
Δήμου συγκέντρωνε και όπως θα δούμε στη συνέχεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει το 
μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων της περιοχής. 

Στο ΓΠΣ επίσης αναγνωρίζονται ως τοπικά κέντρα γειτονιάς περιοχές που βρίσκονται 
αξονικά σημαντικών, για τη Νίκαια, οδικών αρτηριών όπως η Τζαβέλα, η Μπελογιάννη και 
οι 28ης Οκτωβρίου. Στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων 
με έμφαση την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του εγγύς πληθυσμού. Είναι, με 
άλλα λόγια, περιοχές με αυξημένο πλήθος εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων που η εμβέλεια τους περιορίζεται στην κάλυψη τοπικών αναγκών. Στις περιοχές 
αυτές επιτρέπεται η χωροθέτηση χρήσεων πανομοιότυπων με αυτές που επιτρέπονται στο 
θεσμοθετημένο κέντρο του Δήμου. Οι περιοχές της Νίκαιας που χαρακτηρίζονται ως τοπι-
κά κέντρα γειτονιάς φαίνονται με ροζ χρώμα στο Χάρτη 2.

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης της Νίκαιας (με εξαίρεση τις χρήσεις που 
αφορούν κοινωφελείς εξυπηρετήσεις, δραστηριότητες υγείας και χώρους πρασίνου) χα-
ρακτηρίζεται ως γενική κατοικία, όπου σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής ισχύουσα νομοθεσία 
επιτρέπεται η χωροθέτηση του μεγαλύτερου πλήθους των επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των που εμφανίζονται σε ένα αστικό κέντρο, δηλαδή μικρά ή και μεγαλύτερα καταστήμα-
τα, με εξαίρεση τις υπεραγορές, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (γραφεία, τράπεζες, 
οργανισμοί κλπ αλλά και δραστηριότητες που υπάγονται στον κλάδο της εστίασης (ΠΔ 
23.02.1987, αρ. 2-10).

Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω και ιδιαίτερα το πόσο ευρεία είναι η κατηγορία της γενι-
κής κατοικίας, όπου με την πάροδο των χρόνων υπάρχει η πιθανότητα ανάπτυξης νέων 
χωρικών συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, κρίναμε σκόπιμη την επικαιροποίηση της εικό-
νας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στη Νίκαια. Η επικαιροποίηση 
αυτή έγινε με τη μέθοδο της επιτόπιας καταγραφής. Η μεθοδολογία αλλά και τα πορίσματα 
παρατίθενται στο σχετικό κεφάλαιο (βλ. Κεφάλαιο 4). 

1. Στη νεότερη κωδικοποίηση της Πολεοδομικής νομοθεσίας η περιοχή αυτή θεωρείται ως κέντρο του Δήμου.
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2.2. Αντικειμενικές Αξίες-Συντελεστές Εμπορικότητας

Στη Νίκαια βάσει των υφιστάμενων αντικειμενικών αξιών2 υπάρχουν 9 πολυγωνικές 
ζώνες (Χάρτης 3) με εύρος τιμών από 850-1400 €/m2 ενώ υπάρχουν και 4 γραμμικές 
ζώνες (βλ. Χάρτη 4) με εύρος τιμών από 1000-1400€/m2 ζώνες οι οποίες στην ουσία 
περικλείουν το σύνολο της δημοτικής ενότητας της Νίκαιας. Η υψηλότερη αντικειμενική 
αξία παρατηρείται στη ζώνη Β και αφορά την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Αττάλει-
ας, Ανωγείων, 28ης Οκτωβρίου, Φρυγίας, Πέτρου Ράλλη, Ακροπόλεως, Σαρδέων, Μαρα-
θωνομάχων, Κοραή, Πάργας, Αγαμέμνονος, Μουσών, Αναλήψεως και Αττάλειας. Η ζώνη 
αυτή έχει σημαντικά υψηλότερη τιμή από αυτές των όμορων περιοχών καθώς με εξαίρε-
ση το κέντρο του Κορυδαλλού αλλά και κάποιες γραμμικές ζώνες στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 
που έχουν ίδια τιμή ζώνης, όλες οι υπόλοιπες ζώνες κυμαίνονται μεταξύ 750-1050€/m2. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η περιοχή που βρίσκεται το θεσμοθετημένο 
κέντρο του Δήμου έχει τιμή ζώνης 1050 €/m2 με εξαίρεση το τμήμα μεταξύ των οδών 
Πέτρου Ράλλη, Τσαλδάρη, Μενεμένης, Γρεβενών, Μαγνησίας, Βιθυνίας και Πέτρου Ράλλη 
όπου η τιμή ζώνης είναι 900€/m2 και 850 για τις γραμμικές που την περιβάλλουν. Οι τιμές 
αυτές είναι οι χαμηλότερες που παρατηρούνται στο σύνολο της Νίκαιας. Συγκρίνοντας, 
το θεσμοθετημένο κέντρο της Νίκαιας με αυτό του Κορυδαλλού, κέντρα ανταγωνιστικά 
μεταξύ τους, παρατηρούμε ότι το κέντρο του Κορυδαλλού έχει τιμή ζώνης 33,3% υψη-
λότερη από αυτή της Νίκαιας. Η σημαντική αυτή διαφορά στις τιμές ζώνης πιθανόν να 

2. Οι υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες είναι αυτές που αναφέρονται στο τεύχος Πίνακες Τιμών Αντικειμενικών Αξιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. Έτος έκδοσης 2007. 

Χάρτης 2: Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Νίκαιας
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Χάρτης 3: Οι Αντικειμενικές αξίες των πολυγωνικών ζωνών της Νίκαιας

Χάρτης 4: Οι Αντικειμενικές αξίες των γραμμικών ζωνών της Νίκαιας
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αντανακλάται και στο ύψος των απαιτούμενων ενοικίων γεγονός που υπό προϋποθέσεις 
θα μπορούσε να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική αγορά της Νίκαιας.

Αναφορικά με τους συντελεστές εμπορικότητας, οι οποίοι αποτελούν παράγοντα συνυπο-
λογισμού της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και βάσει των κατάλληλων μεθοδολογι-
κών παραδοχών θα μπορούσαν να αποτελέσουν και έναν ισχυρό εκτιμητή για το ύψος των 
απαιτούμενων ενοικίων3, παρατηρούμε ότι στην Περιοχή της Νίκαιας δεν εμφανίζονται 
ιδιαίτερα υψηλοί συντελεστές. Εξαίρεση αποτελούν τμήματα της Γρηγορίου Λαμπράκη (με 
συντελεστές που κυμαίνονται από 2,5 ως 3,2) η Κονδύλη (με συντελεστές από 2 ως 2,5) 
και τμήματα της Πέτρου Ράλλη (με συντελεστές από 2,1 ως 2,8).

3. Στην περίπτωση της πώλησης ενός ακινήτου θεωρείται ότι η φορολογητέα αξία είναι το κατώτατο όριο πώλησης 
καθώς με βάση αυτήν την αξία θα φορολογηθεί η συναλλαγή. Στην περίπτωση της ενοικίασης που στην ουσία αποτελεί 
τμηματική απόσπαση της γαιοπροσόδου που στην περίπτωση της πώλησης αποσπάται ενιαία, οι παράγοντες εκείνοι 
(όπως ο συντελεστής εμπορικότητας) που αυξάνουν τη φορολογητέα αξία του ακινήτου μπορούν να θεωρηθούν και 
ως παράγοντες που αυξάνουν το απαιτούμενο από τον ιδιοκτήτη ενοίκιο. Ο συντελεστής εμπορικότητας σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρού 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/1994, ΠΟΛ 1149 (ΦΕΚ 549/Β/1994) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, είναι ο συντελεστής (μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα) που εκφράζει την εμπορικότητα ενός δρόμου ή 
ενός τμήματος δρόμου μίας συγκεκριμένης ζώνης. Οι τιμές ζωνών, οι ΣΕ καθώς και οι λοιποί συντελεστές προσδιο-
ρισμού των αντικειμενικών αξιών καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μετά από εισήγηση των 
αρμόδιων επιτροπών του άρθρου 41 του ν.1249/88. 





ΜΕΡΟΣ 3 

Οδικό Δίκτυο – Συγκοινωνιακή Εξυπηρέτηση
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3.1. Οδικό Δίκτυο

Το υφιστάμενο ΓΠΣ αναγνωρίζει σημαντικό ρόλο στους περισσότερους από τους πολυσύ-
χναστους οδικούς άξονες της Νίκαιας και ιδιαίτερα στους άξονες εκείνους που εξασφαλί-
ζουν τη σύνδεση της Νίκαιας με τους όμορους Δήμους. 

Αναλυτικότερα, η Θηβών (πρωτεύουσα αρτηρία) που διατρέχει το νότιο τμήμα της Νίκαιας 
και αποτελεί το όριο μεταξύ Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη αλλά και Νίκαιας-Πειραιά,  
συνδέει την πόλη με τον Πειραιά και το Αιγάλεω, ενώ μέσω αυτής πραγματοποιείται και η 
σύνδεση της Νίκαιας με οποιαδήποτε άλλη περιοχή του λεκανοπεδίου. 

Η Πέτρου Ράλλη η οποία διατρέχει το σύνολο της Νίκαιας και αποτελεί την πύλη εισόδου 
και εξόδου της πόλης συνδέοντάς τη ανατολικά με τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και το Αιγάλεω 
και ανατολικά με το Κερατσίνι χαρακτηρίζεται ως δευτερεύουσα αρτηρία. 

Η Γρηγορίου Λαμπράκη που διατρέχει τμηματικά τη Νίκαια και τη συνδέει με τον Κορυδαλ-
λό και το Κερατσίνι χαρακτηρίζεται και αυτή ως δευτερεύουσα αρτηρία. 

Η Λαοδικείας (δευτερεύουσα αρτηρία) αποτελεί συμπληρωματική αρτηρία της Πέτρου 
Ράλλη στο τμήμα που αυτή μετατρέπεται από λεωφόρο διπλής κατεύθυνσης με νησίδα σε 
λεωφόρο μονής κατεύθυνσης. 

Ως δευτερεύουσα αρτηρία αναγνωρίζεται και η Κονδύλη που είναι ο ένας από τους κεντρι-
κότερους εμπορικούς δρόμους της Νίκαιας και μέσω αυτής πραγματοποιείται η σύνδεση 
της Πέτρου Ράλλη με το νότιο τμήμα της Νίκαιας και με τη Θηβών. 

Τέλος ως δευτερεύουσα χαρακτηρίζεται και η Μουσών η οποία διασχίζει το βόρειο τμήμα 
της Νίκαιας και τη συνδέει με το Κερατσίνι (δυτικά) και τον Κορυδαλλό (ανατολικά). 

Το ΓΠΣ αναγνωρίζει και ένα πλέγμα από σημαντικές αρτηρίες τις οποίες και χαρακτηρίζει 
ωε συλλεκτήριες, αυτές είναι οι:

◗  28ης Οκτωβρίου που διασχίζει από νότο προς βορά τη Νίκαια και συνδέει την Πέτρου 
Ράλλη με τη Γρηγορίου Λαμπράκη

◗  Η Αιτωλικού και η Αιγάλεω που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της Νίκαιας και τη συνδέ-
ουν με το βόρειο τμήμα του Πειραιά και οι οποίες εκτείνονται ως το λιμάνι

◗  Η Μπελογιάννη και η Τζαβέλα οι οποίες διασχίζουν το νότιο νοτιοανατολικό τμήμα της 
Νίκαιας και συνδέουν την περιοχή της πλατείας Λαοδικείας με την Κονδύλη

◗  Η Κουταΐση η οποία είναι προέκταση της 28ης Οκτωβρίου προς βορά και συνδέει την 
περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας με τη Γρηγορίου Λαμπράκη και τη Μουσών.

◗  Η Φιλαδελφείας η οποία συνδέει την ευρύτερη περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας με 
κέντρο του Κορυδαλλού.

3.2. Συγκοινωνιακή Εξυπηρέτηση

Η Νίκαια, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, εξυπηρετείται από 27 λεωφορειακές γραμ-
μές (βλ. σχετικό πίνακα). Τρείς από αυτές τις γραμμές συνδέουν τη Νίκαια με το κέντρο της 



31

Χαρτογραφηση και αναλυση τησ επιΧειρηματικησ δραστηριοτητασ  |  Νίκα ία

Αθήνας (21, Β18 και Γ18) με τις δυο από αυτές να διασχίζουν σημαντικό τμήμα της πόλης 
και την άλλη να κάνει τέρμα στη Νίκαια. Έξι γραμμές ξεκινούν από τη Νίκαια και τη συνδέ-
ουν με διάφορα τμήματα του Πειραιά (800, 824, 825, 846, 847 και 909). Σε γενικές γραμ-
μές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Νίκαια επωφελείται από την άμεση γειτνίασή της με 
τον Πειραιά, απ’ όπου και ξεκινάει ή καταλήγει σημαντικό πλήθος συγκοινωνιακών γραμ-
μών που εξυπηρετεί την ευρύτερη ζώνη του Πειραιά και τα δυτικά προάστια. Οι γραμμές 
αυτές τις περισσότερες των περιπτώσεων διασχίζουν τμήμα της Νίκαιας. Ενδεικτικός της 
πυκνότητας των συγκοινωνιακών γραμμών που διέρχονται από τη Νίκαια αλλά και της 
σχέσης της με τον Πειραιά αλλά και την ευρύτερη περιοχή είναι ο χάρτης που ακολουθεί 
(Χάρτης 5). Ιδιαίτερα ευνοημένες περιοχές φαίνεται να είναι το κέντρο της Νίκαιας καθώς 
και η περιοχή της Νεάπολης.

Ο συγκοινωνιακός χάρτης της περιοχής αναμένεται ν’ αλλάξει άρδην με την έλευση του 
ΜΕΤΡΟ στην καρδιά της Νίκαιας. Ο σταθμός ΜΕΤΡΟ κατασκευάζεται στην πλατεία Αγίου 
Νικολάου και με την ολοκλήρωση του η Νίκαια θα συνδέεται άμεσα με τον Πειραιά αλλά 
και το κέντρο της Αθήνας. Ένα τόσο μεγάλο συγκοινωνιακό έργο παρά τα σαφή οφέλη που 
θα αποφέρει στην περιοχή, θέτει και μία σειρά από προκλήσεις για τη Νίκαια προκλήσεις 
οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων να 
αμβλυνθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις (αύξηση τιμών ενοικίων, όξυνση του αντα-
γωνισμού μεταξύ περιοχών, προβλήματα στάθμευσης κλπ). 

Χάρτης 5: Η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Νίκαιας  
και ο μελλοντικός σταθμός ΜΕΤΡΟ

Σταθμός
ΜΕΤΡΟ





ΜΕΡΟΣ 4 

Η Επιχειρηματική Δραστηριότητα στη Νίκαια 
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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν το έτος 2008, ο 
δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη στεγάζει 8.561 επιχειρήσεις. Η κατανομή των επι-
χειρήσεων του δήμου στους τρείς βασικούς τομείς της οικονομίας ανά δημοτική ενότητα 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7: Αριθμός επιχειρήσεων και μερίδιο (%) στις Δημοτικές ενότητες Νίκαιας και 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2008

Δημοτική Ενότητα/Τομέας Πρωτογενής Τομέας Δευτερογενής Τομέας Τριτογενής Τομέας Σύνολο

Νίκαια 6 1.308 5.171 6.502

0,1% 20,1% 79,5% 100,0%

Αγ. Ιωάννη Ρέντη 2 479 1.544 2.059

0,1% 23,3% 75,0% 100,0%

Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 8 1.787 6.715 8.561

0,1% 20,9% 78,4% 100,0%
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα, ο εμπορικός κλάδος στο δήμο Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη το 2008 (τε-
λευταία διαθέσιμα δεδομένα) αριθμούσε 3.888 επιχειρήσεις. Από τα δεδομένα του πίνακα 
8 συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εικόνα και η σύνθεση της εμπορικής επιχειρηματικό-
τητας στην δημοτική ενότητα της Νίκαιας χαρακτηρίζεται από την σημαντικά υψηλότερη 
παρουσία του λιανικού εμπορίου, σε αντίθεση με την περιοχή του Αγίου Ιωάννη-Ρέντη 
όπου η υπερίσχυση των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου προσδίδει εντελώς διαφορε-
τική φυσιογνωμία στην εμπορική αγορά.

Πίνακας 8: Αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων στις Δημοτικές ενότητες  
Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στον ομώνυμο δήμο, 2008 

Δημοτικές Ενότητες/ 
Δήμος

Εμπόριο, επισκευή μηχα/των 
οχημάτων και μοτο/τών

Χονδρικό εμπόριο, εκτός 
από οχήματα και μοτο/τες

Λιανικό εμπόριο, εκτός 
από οχήματα και μοτο/τες

ΣΥΝΟΛΟ

Ενότητα Νίκαιας

336 687 1.803 2826

11,9% 24,3% 63,8% 100%

Ενότητα Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη

96 743 223 1062

9,0% 70,0% 21,0% 100%

Δήμος Νίκαιας - Αγίου 
Ιωάννη Ρέντη

432 1.430 2.026 3888

11,1% 36,8% 52,1% 100%
Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ

Ωστόσο, η έλλειψη επίκαιρων στατιστικών δεδομένων δεν επιτρέπει την αξιόπιστη και 
ακριβή αποτύπωση της διάθρωσης της επιχειρηματικότητας στη τοπική αγορά, δεδομένης 
και της σφοδρότητας της ύφεσης στη χώρα που έχει προκαλέσει δραματικές αλλαγής στο 
πλήθος και τη σύνθεση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας. 

Από τη ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι η Νίκαια παρά τον 
κομβικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και των δυτικών προαστίων έρχεται 
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αντιμέτωπη με μια σειρά από νέες προκλήσεις. Η βασικότερη από αυτές είναι η έλευση 
του ΜΕΤΡΟ που από τη μία σίγουρα θα ενισχύσει το ρόλο της ως συγκοινωνιακό κέντρο 
καθώς ο νέος σταθμός θα αποτελέσει πόλο έλξης μετακινήσεων από άλλες περιοχές. 
Από την άλλη όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο ότι ο νέος σταθμός ΜΕ-
ΤΡΟ και η άμεση εξασφαλιζόμενη σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας αλλά και του Πειραιά, 
ενδέχεται να μειώσει την κίνηση στην αγορά της Νίκαιας καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολο 
σε κάποιον καταναλωτή να φύγει από την περιοχή και να επισκεφτεί μία από τις μεγάλες 
αγορές του κέντρου της Αθήνας ή του Πειραιά. Συνεπώς η σημαντικότερη πρόσκληση που 
τίθεται στον επιχειρηματικό κόσμο της Νίκαιας είναι σε πρώτη φάση το πώς θα μπορέσει 
να αντιμετωπίσει τις τάσεις φυγής που πιθανόν να εκδηλωθούν και σε μία δεύτερη φάση 
το πώς θα διευρύνει το αγοραστικό του κοινό εκμεταλλευόμενος τις καθημερινές εισρο-
ές πληθυσμού από τις γειτονικές περιοχές. Ορισμένα ακόμη ζητήματα που ενδεχομένως 
να ανακύψουν είναι οι αυξητικές τάσεις στις τιμές των ενοικίων που συνήθως επιφέρει 
η έλευση ενός τόσο μεγάλου συγκοινωνιακού έργου αλλά και ζητήματα πολεοδομικής/
κυκλοφοριακής φύσης (κορεσμός οδικού δικτύου, προβλήματα στάθμευσης) η αντιμετώ-
πιση των οποίων απαιτεί εξειδικευμένες μελέτες και την εμπλοκή θεσμικών φορέων που 
ασχολούνται με ζητήματα σχεδιασμού του χώρου. 
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Το ΑΚΕ (Ανοιχτό κέντρο εμπορίου/Open Mall)  
ως πρακτική ενίσχυσης της τοπικής αγοράς

Οι έντονες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πολλαπλάσιες για τα μικρά εμπορικά 
καταστήματα των τοπικών αγορών καθώς ταυτόχρονα με την εξέλιξη της οικονομικής 
ύφεσης το εμπόριο αντιμετωπίζει και εσωτερικές αναδιαρθρώσεις που μεταβάλλουν την 
φυσιογνωμία και την δυναμική του. Ειδικότερα η ανάπτυξη και εξάπλωση τα τελευταία 
χρόνια των Μεγάλων Εμπορικών Κέντρων εντός και εκτός πόλεων αναπόφευκτα υπο-
βαθμίζει την λειτουργία των παραδοσιακών εμπορικών συνοικιακών αγορών. 

Δεδομένης της παραπάνω προβληματικής, μία καλή πρακτική για τη θωράκιση αλλά και 
περαιτέρω επέκταση των τοπικών αγορών είναι η δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και 
η θεσμοθέτηση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου/Open Malls (ΑΚΕ). 

Η δράση των «ΑΚΕ» (Open Malls) έχει ως στόχο τη δημιουργία συνεργιών μέσα από την 
συνεργασία μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των παραδοσιακών εμπορικών 
κέντρων των πόλεων. Μέσω διαφόρων δράσεων και διαδικασιών οι μικρές επιχειρήσεις 
θα μπορούν να προσφέρουν κίνητρα στους καταναλωτές παρόμοια με εκείνα που προ-
σφέρουν τα σύγχρονα εμπορικά κέντρα. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
θεσμοθέτησης «ΑΚΕ» προβλέπονται1 μελέτες χωροθέτησης και χαρτογράφησης των ανοι-
κτών εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχετικών υποδομών, οργανω-
μένες ενέργειες μάρκετινγκ (Ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή με πόντους αγορών ή και 
εκπτώσεις), οργανωμένη και συστηματική προώθηση / προβολή / επικοινωνία των επι-
χειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν στη δράση, και δραστηριότητες που 
συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος με την ψυχαγωγία(π.χ. street events, social events).

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν τους υφι-
στάμενους πελάτες τους, να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση, να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητα τους, να ενισχύσουν την ρευστότητα τους καθώς και να δημιουργήσουν 
πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες. 

Το πρόγραμμα των ΑΚΕ είναι συναφές με τα Business Improvement Districts (BID), τα 
οποία αποτελούν επιτυχημένες πρακτικές σε πληθώρα κρατών σε όλο τον κόσμο όπως, 
στις ΗΠΑ, στο Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στη Νέα Ζηλανδία, στη Νότια 
Αφρική, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στη Σερβία, κ.α.

Ο εμπορικός σύλλογος της Νίκαιας αναγνωρίζοντας τις παραπάνω τάσεις, αλλά και βλέ-
ποντας τη διαρκή επιδείνωση της εικόνας της τοπικής αγοράς, γεγονός που τεκμηριώνε-
ται και από την ανάλυση που ακολουθεί, αποφάσισε να κινηθεί προς την κατεύθυνση της 
θεσμοθέτησης ΑΚΕ στην περιοχή της Νίκαιας. 

Βασικοί παράγοντες για τη θεσμοθέτηση ενός ΑΚΕ είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη τεκ-
μηρίωση της περιοχής στην οποία θα χωροθετηθεί το ΑΚΕ αλλά και η όσο το δυνατόν 
καλύτερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης τόσο στην περιοχή του ΑΚΕ όσο όμως και 
στην ευρύτερη περιοχή. Για το λόγο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας απευθύνθηκε 
στο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ που διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία για την καταγρα-
φή αλλά και τεκμηρίωση επιχειρηματικών συγκεντρώσεων. 

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

Σε πρώτη φάση μέσα από τη χρήση της ΓΕΩΒΑΣΗΣ2 αναδείχθηκαν περιοχές έντονων 
εμπορικών συγκεντρώσεων στη Νίκαια. Οι έντονες εμπορικές συγκεντρώσεις, αποτε-
λούν ισχυρό εκτιμητή για την κεντρικότητα κάποιας περιοχής αφού από τη φύση τους οι 
εμπορικές δραστηριότητες τείνουν να χωροθετούνται σε κεντρικές/πολυσύχναστες πε-
ριοχές ή από την άλλη η έντονη εμπορική δραστηριότητα δημιουργεί η ίδια τις συνθήκες 
για την ανάπτυξη κάποιας περιοχής αφού οι εμπορικές δραστηριότητες αυτές καθαυτές 
αποτελούν πόλο έλξης για τους καταναλωτές και κατ’ επέκταση πόλο έλξης και για άλλες 
δραστηριότητες. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο του εμπορικού συλ-
λόγου της Νίκαιας όπου και ζητήθηκε από τα μέλη και το προεδρείο να προσδιορίσουν σε 
χάρτη το τι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ως εμπορική/κεντρική περιοχή της Νίκαιας. Το απο-
τέλεσμα συνέπεσε λίγο πολύ με τα αποτελέσματα της ΓΕΩΒΑΣΗΣ. Επιπλέον στην πρώτη 
αυτή διαβούλευση αποφασίστηκε η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των στοιχείων 
της ΓΕΩΒΑΣΗΣ με στοιχεία τα οποία θα προέκυπταν από επιτόπια παρατήρηση και κατα-
γραφή στις εμπορικές/κεντρικές περιοχές της Νίκαιας.

4.2. Περιοχή καταγραφής-Γενικά στοιχεία

Οι περιοχές στις οποίες έγινε επιτόπια παρατήρηση και καταγραφή είναι το σύνολο του 
πολυγώνου που ορίζεται από τις οδούς Πέτρου Ράλλη, Λαοδικείας, Ήρας, Τζαβέλα, Μπε-
λογιάννη, Παύλου Μελά και Πέτρου Ράλλη και η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως Πολυ-
γωνική Περιοχή. 

Επιπλέον έγιναν και καταγραφές σε επίπεδο οδικού άξονα σημαντικών γραμμικών εμπο-
ρικών συγκεντρώσεων στις οδούς παρακάτω οδούς (εφεξής Γραμμικές Ζώνες): 

◗  Γρηγορίου Λαμπράκη από Πέτρου Ράλλη ως Λήμνου και από Αττάλειας ως Μακρυγιάν-
νη

◗  28ης Οκτωβρίου από Πλ. 25ης Μαρτίου ως Πλ. Δημοκρατίας

◗  Βουρνόβα από Γρηγορίου Λαμπράκη ως Αναλήψεως)

◗  Γέμελου, Τσαλδάρη και Γρεβενών από Λαοδικείας ως Ανωγείων έκαστες 

◗  Χρυσοστόμου Σμύρνης από Πέτρου Ράλλη ως Γρηγορίου Λαμπράκη

◗  Μουσών από Μακρυγιάννη ως Περικλέους 

◗  Κουταΐση από Παλαμά ως Πλ. Δημοκρατίας 

◗  Παλαμά από Γρηγορίου Λαμπράκη ως Πλ. Αθηνάς Μαύρου 

◗  Ελλησπόντου από Γρηγορίου Λαμπράκη ως Πλ. Δημοκρατίας 

2. Ενιαία βάση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων που έχει αναπτυχθεί από το ΙΝΕΜΥ, με δυνατότητα ταυτόχρονης 
άντλησης στοιχείων και χαρτογράφησης της εμπορικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε μία περιοχή. 
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Οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η καταγραφή φαίνονται στο χάρτη που ακο-
λουθεί (Χάρτης 6).

Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους καταγραφείς οι οποίοι εκπαι-
δεύτηκαν για το σκοπό αυτό από στελέχη του ΙΝΕΜΥ. Η καταγραφή έγινε με τη χρήση ει-
δικά διαμορφωμένων απογραφικών καρτελών οι οποίες είχαν ως χωρικό επίπεδο ανα-
φοράς το Οικοδομικό Τετράγωνο. Ο καταγραφέας απέγραφε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
εκτός της κατοικίας υπήρχε στο εκάστοτε Οικοδομικό Τετράγωνο καθώς και τη διεύθυνση 
της δραστηριότητας αυτής. Επίσης καταγράφηκε το είδος και η επωνυμία της κάθε δρα-
στηριότητας αλλά και η κατάσταση αυτής (ανοιχτή/κλειστή). Συνολικά προγραμματίστηκε 
να γίνει καταγραφή σε 667 Οικοδομικά Τετράγωνα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 48,44% 
του συνόλου των Οικοδομικών Τετραγώνων της Νίκαιας. Σε 119 από τα Οικοδομικά Τε-
τράγωνα στα οποία έγινε καταγραφή δεν εντοπίστηκε καμία επιχειρηματική δραστηριό-
τητα είτε γιατί το Οικοδομικό Τετράγωνο αποτελούνταν εξ’ ολοκλήρου από κατοικίες είτε 
από κάποια άλλη κοινωφελή δραστηριότητα (Σχολεία, Εκκλησίες, Πάρκα, Πλατείες κλπ). 
Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η κατανομή των Οικοδομικών Τετραγώνων ανά 
περιοχή/τρόπο καταγραφής και αναλύονται περισσότερο οι περιπτώσεις των Οικοδομι-
κών Τετραγώνων χωρίς καμία δραστηριότητα3. 

3. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των καταγραφών κατά μήκος σημαντικών αξόνων, μπορεί να υπάρχει 
δραστηριότητα σε οποιαδήποτε άλλη οδό του οικοδομικού τετραγώνου αλλά όχι σε αυτή που καταγράφηκε αξονικά. 
Έτσι αν ένα τετράγωνο έχει 20 επιχειρήσεις αλλά καμία με μέτωπο στο δρόμο καταγραφής η τιμή που λαμβάνει είναι 
μηδενική. Αντίστοιχα, αν μια επιχείρηση είναι σε γωνία μεταξύ δρόμου που απογράφεται και δρόμου που δεν απογράφε-
ται τότε αν η κύρια είσοδος είναι στον δρόμο καταγραφής τότε η εν λόγω επιχείρηση καταγράφεται ειδάλλως όχι. Έτσι 

Χάρτης 6: Οι περιοχές επιτόπιας καταγραφής
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Πίνακας 9: Πλήθος και ποσοστό οικοδομικών τετραγώνων που απογράφηκαν

Α:ΟΤ με έστω και μία 
δραστηριότητα (Α/Γ %)

Β: ΟΤ χωρίς δραστηριότητες 
(Β/Γ %)

Γ: Σύνολο
(Γ/Γ %)

Πολυγωνική Περιοχή 328 (80,20%) 81 (19,80%) 409 (100%)

Γραμμικές Ζώνες 218 (84,50%) 40 (15,50%) 258 (100%)

Σύνολο 546 (81,86%) 121 (18,14%) 667 (100%)

Πίνακας 10: Περιπτώσεις οικοδομικών τετραγώνων  
με μηδενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Λόγος Έλλειψης Δραστηριότητας Πολυγωνική Περιοχή Γραμμικές Ζώνες Σύνολο

Γήπεδο 0 1 1

Εκκλησία 4 2 6

Έλλειψη 60 25 85

Πάρκα/Πλατείες/Νησίδες 8 6 14

Σχολείο 9 6 15

Σύνολο 81 40 121

Όπως προκύπτει και από τους παραπάνω πίνακες, κάτι περισσότερο από τα 2/3 των οικο-
δομικών τετραγώνων χωρίς οικονομική δραστηριότητα αφορούν περιπτώσεις δομημέ-
νων οικοδομικών τετραγώνων που σύμφωνα με την καταγραφή αποτελούνται εξ’ ολο-
κλήρου από κατοικίες. Το υπόλοιπο 1/3 είναι περιπτώσεις οικοδομικών τετραγώνων που 
καταλαμβάνονται εξ’ ολοκλήρου από Κοινωφελείς υποδομές. 

4.3. Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα των επιτόπιων καταγραφών αποδελτιώθηκαν με τη χρήση ειδικής ηλεκτρο-
νικής φόρμας όπου και έγινε με αυτοματοποιημένο τρόπο η αντιστοίχηση της δραστηρι-
ότητας που καταγράφηκε στο πεδίο σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 
2008). Στη συνέχεια ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος του ΣΤΑΚΟΔ που αποδόθηκε σε 
κάθε επιχείρηση με τη δραστηριότητα που απογράφηκε στο πεδίο για αποφυγή συστημα-
τικών λαθών. 

Ακολούθησε ένα σύνολο από λογικούς ελέγχους, όπου διερευνήθηκε αν τα τμήματα 
των οδών που καταγράφηκαν και καταχωρήθηκαν οριοθετούν το συγκεκριμένο οικοδο-
μικό τετράγωνο στο οποίο αναφέρονται. Αναλυτικότερα δημιουργήθηκε σε περιβάλλον 
Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ένας πίνακας όπου ο κωδικός του κάθε 
οικοδομικού τετραγώνου αντιστοιχήθηκε με τις οδούς που το περιβάλλουν. Ο πίνακας 
αυτός συγκρίθηκε για πιθανές αποκλίσεις με τον αντίστοιχο πίνακα που δημιουργήθηκε 

μπορεί να εξηγηθεί το σημαντικό ποσοστό οικοδομικών τετραγώνων χωρίς καμία δραστηριότητα σε οδικούς άξονες 
που a priori είχαν θεωρηθεί σημαντικοί. 
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από τα δεδομένα που καταγράφηκαν στο πεδίο. Έτσι σε πρώτο επίπεδο διασφαλίστηκε η 
ορθότητα των καταγραφών στο πεδίο, δηλαδή ότι ο καταγραφέας κατέγραφε το σωστό 
οικοδομικό τετράγωνο καθώς ένα τετράγωνο ορίζεται μονοσήμαντα από τις οδούς που το 
περιβάλλουν. Σε αυτό τον έλεγχο διαπιστώθηκαν 2 τύπων σφάλματα.

◗  Σφάλμα Τύπου Ι: Οι οδοί που καταγράφηκαν να αντιστοιχούν σε διαφορετικό οικοδο-
μικό τετράγωνο. Στην περίπτωση αυτή ελεγχόταν πρώτα η απογραφική καρτέλα για να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους στην καταγραφή και σε δεύτερο επίπεδο ελεγχόταν 
η φόρμα καταχώρησης για πιθανά λάθη κατά τη διάρκεια μεταφοράς (αναγραμματισμοί 
κλπ). Τα σφάλματα που εμφανίστηκαν εδώ αφορούσαν κυρίως περιπτώσεις λαθών 
κατά τη διάρκεια της καταχώρησης.

◗  Σφάλμα Τύπου ΙΙ: Το σύνολο των δρόμων που καταγράφηκαν να μην ορίζουν μονοσή-
μαντα οικοδομικό τετράγωνο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων παρατηρήθηκε η 
καταγραφή δραστηριοτήτων σε 3 ή/και λιγότερες πλευρές του τετραγώνου. Έτσι με 
κλειδί αναζήτησης τη διεύθυνση και την επωνυμία κάποιας συγκεκριμένης επιχείρη-
σης και με τη χρήση της υπηρεσίας Google Street View γινόταν ένας πρώτος έλεγχος 
για το αν έχει απογραφεί το σωστό οικοδομικό τετράγωνο. Σε δεύτερο επίπεδο ελέγ-
χθηκε η απογραφική καρτέλα για να διασφαλιστεί ότι ο δρόμος που δεν καταγράφηκε 
περιλάμβανε ή όχι δραστηριότητες. Τέλος έγινε και ένας έλεγχος για αποκλεισμούς 
Σφαλμάτων Τύπου Ι, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχήμα που 
ακολουθεί (Σχήμα 1).

Μετά τη διαδικασία ελέγχου των σφαλμάτων ακολούθησε η διαδικασία της γεωκωδικο-
ποίησης που είναι στην ουσία η απόδοση γεωγραφικών συντεταγμένων σε περιγραφικά 
στοιχεία. Στην προκειμένη περίπτωση, τα περιγραφικά στοιχεία αποτέλεσαν οι διευθύν-
σεις όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που απογράφηκαν. Μέσω της χρήσης 
του εξειδικευμένου λογισμικού γεωκωδικοποίησης Terra Geocoder όλες οι επιχειρήσεις 
αντιστοιχήθηκαν με την πραγματική τους θέση στο χώρο. Για τη διευκόλυνση της διαδικα-
σίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες ζητήθηκαν σε δύο συστήματα αναφοράς το Παγκό-
σμιο Γεωκεντρικό και το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (WGS 84 και ΕΓΣΑ 87 
αντίστοιχα). Οι γεωκεντρικές συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για να μπορεί να υπάρχει 
αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Google και οι υπόλοιποι δικτυακοί εξυ-
πηρετητές ενώ οι συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 χρησιμοποιήθηκαν για να μπορεί να υπάρ-
χει κοινή γεωγραφική αναφορά με τα διαθέσιμα υπόβαθρα όλων των εγχώριων φορέων 
(ΕΛΣΤΑΤ, ΟΚΧΕ κλπ). 

Ακολούθησαν μια σειρά από λογικούς και γεωμετρικούς ελέγχους για να εξασφαλιστεί 
η όσο το δυνατόν πιστότερη χαρτογαφική απόδοση της διαθέσιμης πληροφορίας. Έτσι 
σε πρώτο επίπεδο δημιουργήθηκε σε περιβάλλον GIS ένας πίνακας χωρικής εγγύτητας 
μεταξύ της θέσης των επιχειρήσεων και των οικοδομικών τετραγώνων. Στη διαδικασία 
αυτή καταγράφηκε διπλά από κάθε επιχείρηση ποιο είναι το κοντινότερο σε αυτήν οικοδο-
μικό τετράγωνο. Αν το κοντινότερο οικοδομικό τετράγωνο συμπίπτει με αυτό που αποτυ-
πώνεται στον πίνακα με την περιγραφική πληροφορία τότε η γεωκωδικοποίηση θεωρεί-
ται σωστή. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταύτιση ελέγχεται η φόρμα καταχώρησης 
αλλά και η καρτέλα καταγραφής για πιθανά σφάλματα κατά τη μεταφορά των δεδομένων 
(πχ. Γρεβενών 123 αντί για Γρεβενών 132). Αυτός ο έλεγχος, εκτός από τη δυνατότητα 
εντοπισμού αναγραμματισμών, μας δίνει και τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας της 
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γεωκωδικοποίησης καθώς η θέση στην οποία αποδίδεται το κάθε σημείο μπορεί να δια-
σταυρωθεί με το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται πλησιέστερα. 

Στη συνέχεια, με βάση την παραδοχή ότι ένα ζεύγος συντεταγμένων αντιστοιχεί σε μία 
και μοναδική θέση στο χώρο, έγινε ένας έλεγχος αν ένα ζεύγος συνταγμένων αντιστοιχεί 
σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκε η πιθανότητα να 
σφαλμάτων που οφείλονται σε bugs της διαδικασίας γεωκωδικοποίησης4. 

Με την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων ελέγχων εξασφαλίστηκε η λεγόμενη 
ακεραιότητα του συνόλου των δεδομένων και η ορθή αντιστοίχιση τους στις πραγματικές 
τους θέσεις στο γεωγραφικό χώρο. 

Τελευταία διαδικασία ελέγχου αποτέλεσε η σύγκριση κοντινών επιχειρήσεων που βρί-
σκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και έχουν την ίδια ή παρεμφερή επωνυμία. Υπήρ-

4. Τέτοια σφάλματα συναντήθηκαν σε περιπτώσεις που το λογισμικό αδυνατούσε να εντοπίσει την πραγματική θέση 
της επιχείρησης και επέστρεφε ωε συντεταγμένες αυτές του κεντροειδούς της Νίκαιας ή του κεντροειδούς του οδικού 
άξονα. Τα σφάλματα αυτά διορθώθηκαν με τη χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών γεωκωδικοποίησης. 

Σχήμα 1: Σχηματική 
αναπαράσταση  

διαδικασιών ελέγχου
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ξαν περιπτώσεις που αυτό συνέβη λόγω διπλής καταχώρισης στη φόρμα καταγραφής 
(στις περιπτώσεις αυτές είχαμε ίδια επωνυμία, ίδια διεύθυνση και ίδια θέση στο οικοδομι-
κό τετράγωνο συνεπώς σβήστηκαν οι επιπλέον καταγραφές) αλλά και περιπτώσεις όπου 
μία επιχείρηση με την ίδια επωνυμία καταλαμβάνει δύο κοντινές γειτονικές στέγες ή απλά 
μεταφέρθηκε από τη μία θέση στην άλλη. Για την εξασφάλιση ότι δε θα απαλείψουμε τέ-
τοιες περιπτώσεις ως διπλοεγγραφές, χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία Google Street View 
όπου με δεδομένα εισόδου το στίγμα της κάθε καταγραφής (σε συντεταγμένες WGS 84) 
ελέγχθηκε αν υπήρχαν 2 επιχειρήσεις με την ίδια επωνυμία σε πολύ κοντινές θέσεις. 

4.4. Η Επιχειρηματική Εικόνα της Νίκαιας

Επιχειρηματική Δραστηριότητα/Επαγγελματικές Στέγες

Στην παρούσα μελέτη ως σύνολο επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται το σύνολο 
των επαγγελματικών στεγών που βρίσκεται χωροθετημένο σε μία οδό ανεξάρτητα από 
τον κλάδο δραστηριοποίησης αλλά και την κατάσταση της κάθε επιχείρησης (ενεργές και 
ανενεργές). Από τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν φαίνεται ότι οι σημαντικότεροι 
δρόμοι της Νίκαιας είναι κατά σειρά σημαντικότητας οι: 

1. Τσαλδάρη με 324 επιχειρήσεις

2. Πέτρου Ράλλη με 246 επιχειρήσεις

3. Γρηγορίου Λαμπράκη με 198 επιχειρήσεις

4. Κονδύλη με 139 επιχειρήσεις

5. Γέμελου με 111 επιχειρήσεις

6. 28ης Οκτωβρίου με 111 επιχειρήσεις

7. Γρεβενών με 110 επιχειρήσεις

Χαρακτηριστικό της παραπάνω συγκέντρωσης είναι ότι περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις 
που απογράφηκαν στη Νίκαια χωροθετούνται σε μία από τις παραπάνω οδούς. Η έντονη 
συγκέντρωση επιχειρήσεων στους παραπάνω δρόμους φαίνεται και από το Χάρτη 7 όπου 
απεικονίζεται η θέση του συνόλου των επιχειρήσεων. 

Παρατηρώντας τον χάρτη βλέπουμε ότι εκτός από τις γραμμικές συγκεντρώσεις παρατη-
ρείται ιδιαίτερα έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων στο νοητό τρίγωνο που σχηματίζε-
ται από τις Πέτρου Ράλλη-Κονδύλη και Τσαλδάρη, στην περιοχή αυτή συγκεντρώνονται 
696 επιχειρηματικές στέγες που αντιστοιχούν στο 22,77% της συνολικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας που απογράφηκε.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται όλες εκείνες οι οδοί που συγκεντρώνουν πλήθος 
επιχειρήσεων (Ν) μεγαλύτερο ή ίσο του 30.
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Πίνακας 11: Οι δρόμοι με τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες

Οδός Πλήθος Επιχειρήσεων % Επί του συνόλου των επιχειρήσεων

Τσαλδάρη 324 10.60%

Πέτρου Ράλλη 246 8.05%

Γρηγορίου Λαμπράκη 198 6.48%

Κονδύλη 139 4.55%

Γέμελου 111 3.63%

28ης Οκτωβρίου 111 3.63%

Γρεβενών 110 3.60%

Χρυσοστόμου Σμύρνης 75 2.45%

Βουρνόβα 74 2.42%

Καρακουλουξή 69 2.26%

Καισαρείας 68 2.22%

Ελλησπόντου 66 2.16%

Αμερικανίδων Κυριών 65 2.13%

Κουταΐση 64 2.09%

Παλαμά 61 2.00%

Κύπρου 59 1.93%

Λαοδικείας 56 1.83%

Σμύρνης 55 1.80%

Ηλιουπόλεως 55 1.80%

Ιωνίας 51 1.67%

Εφέσου 51 1.67%

Μουσών 42 1.37%

Θείρων 40 1.31%

Μουγλών 39 1.28%

Περιστάσεως 37 1.21%

Μπελογιάννη Νίκου 35 1.14%

Καραϊσκάκη Γεώργιου 30 0.98%

Τζαβέλλα 30 0.98%
Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι οδοί εκείνες που το συνολικό πλήθος (Ν) επιχειρήσεων (ανοιχτές/κλειστές)  

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Στο παράρτημα υπάρχει και ο συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις οδούς.

Η θέση των επιχειρήσεων συμπίπτει λίγο πολύ με τις θεσμοθετημένες από το ΓΠΣ κεντρι-
κές περιοχές (εξαίρεση αποτελούν η Κουταΐση και η Μουσών αλλά και τμήμα της 28ης 
Οκτωβρίου και της Τσαλδάρη5). Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εκπονούνται 
τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα οποία έρχονται να συμβιβάσουν και να ορθολογικοποι-
ήσουν τις ήδη παγιωμένες παραγωγικές και λειτουργικές εκφάνσεις του χώρου, η έντονη 

5. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι οι δύο κεντρικότεροι άξονες της Νίκαιας η Πέτρου Ράλλη αλλά και η Γρηγορίου 
Λαμπράκη δε έχουν θεσμοθετημένες εμπορικές χρήσεις. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι το πνεύμα στο οποίο εκπο-
νούνταν τα ΓΠΣ ήθελε να αποφύγει τη γραμμική ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων κατά μήκος κεντρικών λεωφόρων. 
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ταύτιση των κεντρικών περιοχών που φαίνονται στο ΓΠΣ με τη σημερινή εικόνα της θέσης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι επιχειρημα-
τικές πιάτσες της περιοχής ήταν ήδη εδραιωμένες από το 19876.

Κλειστές Επιχειρήσεις

Αναλύοντας περαιτέρω τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώνουμε ότι η ει-
κόνα που παρουσιάζει η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
καθώς το 43,6% των επαγγελματικών στεγών που καταγράφηκαν είναι κλειστές. Ανα-
λυτικότερα στις 3057 επαγγελματικές στέγες οι 1333 είναι κλειστές. Όπως φαίνεται και 
από το σχετικό χάρτη (Χάρτης 8) όλο το απογραφικό πεδίο είναι διάστικτο από κλειστές 
επιχειρήσεις ενώ υπάρχουν και δρόμοι που το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανοιχτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι 
οδοί Σμύρνης, Γρεβενών, Καραϊσκάκη, Καρακουλουξή και Μουσών με ποσοστά κλειστών 
επιχειρήσεων 70.9%, 60.9%, 60%, 55,1% και 50%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται όλες εκείνες οι οδοί οι οποίες έχουν περισσότερες 
από 30 επαγγελματικές στέγες εκ των οποίων οι μισές ή και περισσότερες είναι κλειστές.

6. Περίοδος κατά την οποία θεσμοθετήθηκε το ισχύον ΓΠΣ 

Χάρτης 7: Οι επαγγελματικές στέγες της Νίκαιας



45

Χαρτογραφηση και αναλυση τησ επιΧειρηματικησ δραστηριοτητασ  |  Νίκα ία

Πίνακας 12: Οι δρόμοι με τα υψηλότερα ποσοστά κλειστών καταστημάτων

Οδός Κλειστές Επιχειρήσεις Σύνολο Επιχειρήσεων % Κλειστών επιχειρήσεων

Σμύρνης 39 55 70.91%

Γρεβενών 67 110 60.91%

Αμερικανίδων Κυριών 39 65 60.00%

Καραϊσκάκη 18 30 60.00%

Ηλιουπόλεως 31 55 56.36%

Καρακουλουξή 38 69 55.07%

Ιωνίας 27 51 52.94%

Γέμελου 57 111 51.35%

Παλαμά 31 61 50.82%

Καισαρείας 34 68 50.00%

Μουσών 21 42 50.00%
Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι οδοί εκείνες που το συνολικό πλήθος (Ν) επιχειρήσεων (ανοιχτές/κλειστές)  

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Στο παράρτημα υπάρχει και ο συγκεντρωτικός πίνακας για όλες τις οδούς.

Η γενικότερη εικόνα των κλειστών καταστημάτων στις σημαντικές οδούς της Νίκαιας 
(Ν≥30) φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Χάρτης 8: Οι κλειστές επιχειρήσεις της Νίκαιας
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Πίνακας 13: Οι δρόμοι με τα περισσότερα κλειστά καταστήματα

Οδός Κλειστές Επιχειρήσεις % Κλειστών επιχειρήσεων

Τσαλδάρη 150 46.44%

Πέτρου Ράλλη 82 33.33%

Γρεβενών 67 60.91%

Γέμελου 57 51.35%

Γρηγορίου Λαμπράκη 47 23.74%

Κονδύλη 41 29.50%

Αμερικανίδων Κυριών 39 60.00%

Σμύρνης 39 70.91%

Καρακουλουξή 38 55.07%

28ης Οκτωβρίου 36 32.43%

Καισαρείας 34 50.00%

Ηλιουπόλεως 31 56.36%

Παλαμά 31 51.67%

Ιωνίας 27 52.94%

Κύπρου 23 38.98%

Εφέσου 22 43.14%

Μουσών 21 51.22%

Θείρων 20 50.00%

Καραϊσκάκη 18 60.00%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εξέταση των ποσοστών των κλειστών σε σύγκριση με την 
εμπορικότητα των υπό ανάλυση δρόμων στο εμπορικό κέντρο της Νίκαιας. Από τα απο-
τελέσματα της στατιστικής συσχέτισης των συντελεστών εμπορικότητας ανά δρόμο με 
την ποσοστιαία αναλογία των κλειστών επιχειρήσεων προκύπτει ότι υπάρχει γραμμική 
αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών. Αναλυτικότερα όσο αυξάνεται η εμπορικότητα 
του δρόμου διαπιστώνεται μείωση των κλειστών επιχειρήσεων και αντιστρόφως. 

Πίνακας 14: Συσχετισμός κλειστών με συντελεστές εμπορικότητας δρόμων

Κατάσταση Επιχειρήσεων Συντελεστής Εμπορικότητας Σύνολο

1 1,1 με 1,9 2 με 2,9 3 και πάνω

Ανοιχτές 48,6% 63,7% 69,4% 77,0% 56,4%

Κλειστές 51,4% 36,3% 30,6% 23,0% 43,6%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Κλαδική σύνθεση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στη Νίκαια παρατηρείται τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων απ’ όλους τους τομείς της οικο-
νομίας. Ωστόσο, σημαντικότερη συγκέντρωση φαίνεται να έχουν οι δραστηριότητες που 
αφορούν το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. 
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Αναλυτικότερα απογράφηκαν 126 διακριτοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας. Οι ση-
μαντικότεροι από αυτούς (με πλήθος μεγαλύτερο ή ίσο των 30 επιχειρήσεων) φαίνονται 
στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 15: Οι σημαντικότεροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

Κωδικός Κλάδου Περιγραφή Κλάδου Πλήθος Επιχειρήσεων Ποσοστό επί του Συνόλου*

47.71
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων  
σε εξειδικευμένα καταστήματα 112 6.50%

47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων  
και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 105 6.09%

45.20
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων 94 5.45%

56.30
Δραστηριότητες 
παροχής ποτών 82 4.76%

56.10
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης 76 4.41%

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα 
καταστήματα που πωλούν κυρίως 
τρόφιμα, ποτά ή καπνό 71 4.12%

47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 69 4.00%

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και 
κέντρων 
αισθητικής 69 4.00%

47.73
Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών 
(φαρμακεία) 64 3.71%

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων 
και λοιπών ει-δών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 63 3.65%

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών 
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 55 3.19%

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων 
και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών 43 2.49%

47.54
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 38 2.20%

47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 38 2.20%

* Το ποσοστό υπολογίστηκε στο σύνολο των ανοιχτών καταστημάτων (1724 επιχειρήσεις).  
Στον πίνακα αυτό φαίνονται οι κλάδοι εκείνοι που συγκεντρώνουν περισσότερα από 30 καταστήματα.  

Στο παράρτημα υπάρχει ο συγκεντρωτικός πίνακας για όλους τους κλάδους
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Το μεγάλο πλήθος κλαδικών δραστηριοτήτων καθιστά δύσκολη τη συνθετική επεξεργα-
σία αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συνύπαρξη ομοειδών κλάδων 
(πχ ένδυση και υπόδηση) σε τοπικές εμπορικές πιάτσες. Για το λόγο αυτό επιχειρήθηκε η 
συνένωση των επιμέρους κλάδων σε μεγαλύτερες και όσο το δυνατόν πιο ομοιογενείς 
κατηγορίες. Οι κατηγορίες που δημιουργήθηκαν περιγράφονται στη δεύτερη στήλη του 
πίνακα που ακολουθεί ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν 
παραθέτονται στη τρίτη στήλη. 

Πίνακας 16: Ομαδοποίηση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας

Κατηγορία Περιγραφή Κωδικοί Κλάδων Πλήθος Επιχειρήσεων

Κ01 Πώληση και συντήρηση μηχανοκίνητων 
οχημάτων

45.11, 45.20, 45.32, 45.40 173

Κ02 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, 
υπόδησης και 
αθλητικού εξοπλισμού

47.64, 47.71, 47.72 163

Κ03 Εστίαση και συναφείς δραστηριότητες 56.10, 56.30 158

Κ04 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 65.11, 66.12, 68.31, 68.32, 69.10, 69.20, 
70.10, 70.21, 70.22, 71.11, 71.12, 74.20, 
75.00, 77.11, 77.12, 77.22, 79.11, 81.29, 
82.19, 84.3

147

Κ05 Λιανικό εμπόριο τροφίμων 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 
47.29

125

Κ06 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, εργαλείων, 
χρωμάτων υλικών οικοδομής

47.52 105

Κ07 Λιανικό εμπόριο ειδών σπιτιού 47.51, 47.53, 47.59 101

Κ08 Φαρμακεία, Ιατρικά είδη και καλλυντικά 47.73, 47.74, 47.75 83

Κ09 Καλλωπισμός-Φυσική ευεξία 96.02, 96.04 75

Κ10 Ψιλικά 47.11 71

Κ11 Άλλο λιανικό εμπόριο 47.78 69

Κ12 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών

47.41, 47.42, 47.43, 47.54 54

Κ13 Οικοδομικές και συναφείς τεχνικές 
εργασίες

41.20, 43.21, 43.22, 43.31, 43.32, 43.34, 
43.39, 43.99

45

Κ14 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 85.10, 85.32, 85.52, 85.53, 85.59, 85.60 44

Κ15 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων, βιβλίων, 
παιχνιδιών

47.61, 47.62, 47.63, 47.65, 47.76 43

Κ16 Επισκευή ειδών οικιακής χρήσης 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.25, 
95.29

42

Κ17 Μεταποίηση 10.11, 10.89, 18.12, 20.41, 25.99, 31.09, 
32.20, 32.50, 32.99, 33.13

41

Κ18 Ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90 29

Κ19 Προσωπικές Υπηρεσίες 96.01, 96.03, 96.09 27

Κ20 Τυχερά παιχνίδια 92.00 27
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Κατηγορία Περιγραφή Κωδικοί Κλάδων Πλήθος Επιχειρήσεων

Κ21 Χονδρεμπόριο 46.12, 46.32, 46.52, 46.62, 46.66, 46.69, 
46.77, 46.90

26

Κ22 Λιανικό εμπόριο κοσμημάτων 47.77 21

Κ23 Λιανικό εμπόριο καυσίμων 47.30 11

Κ24 Τράπεζες 64.19 11

Κ25 Δραστηριότητες αθλητισμού 93.11, 93.12, 93.29 8

Κ26 Μεταφορές 49.42, 52.10, 52.29, 53.10, 53.20 6

Κ27 Υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική 
και τις τηλεπικοινωνίες

58.29, 61.20, 63.12 5

Κ28 Κοινωνική Μέριμνα 87.30, 88.10, 88.99 4

Κ29 Δραστηριότητες φορέων, οργανισμών 
και συλλόγων

94.91, 94.92, 94.99 4

Κ30 Ειδικές κατηγορίες λιανικού εμπορίου 47.79, 47.91 3

Κ31 Ξενοδοχεία 55.10 2

Κ32 Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, δημόσια 
διοίκηση

36.00 1

Οι κωδικοί των κλάδων ακολουθούν το πρότυπο κωδικοποίησης ΣΤΑΚΟΔ 2008.

Από την παραπάνω κατανομή φαίνεται ότι η σημαντικότερη ομάδα κλάδων που εμφανί-
ζεται στη Νίκαια είναι οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με πώληση και συντήρηση 
μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και ανταλλακτικών αυτών (Κ01). Ιδιαίτερα έντονες συ-
γκεντρώσεις παρατηρούνται κατά μήκος της Γρηγορίου Λαμπράκη και της Πέτρου Ράλλη 
αλλά και κατά μήκος της Μπελογιάννη και της Τζαβέλλα (βλ. Χάρτη 9). Το συνολικό πλή-
θος των επιχειρήσεων της κατηγορίας Κ01 κατά μήκος των παραπάνω αξόνων είναι 115 
επιχειρήσεις ή με άλλα λόγια το 66,5% των ομοειδών επιχειρήσεων. Ένα άλλο χαρακτη-
ριστικό της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η μικρή συγκέντρωσή της στην περιοχή που 
αποτελεί την «καρδιά» της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Νίκαιας (τρίγωνο Πέτρου 
Ράλλη, Κονδύλη και Τσαλδάρη). Στη συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζονται μόνο 10 σχετι-
κές επιχειρήσεις.

Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία επιχειρήσεων που εμφανίζεται στη Νίκαια είναι οι 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ειδών ένδυσης, ειδών υπόδησης και αθλητικού εξοπλι-
σμού7 (κατηγορία Κ02). Η κατηγορία αυτή εμφανίζει ιδιαίτερα έντονες συγκεντρώσεις επί 
των οδών Τσαλδάρη και Κονδύλη ενώ έχει σημαντική παρουσία και επί της οδού Βουρ-
νόβα (βλ. Χάρτη 10). Στις τρεις αυτές οδούς συγκεντρώνονται 113 επιχειρήσεις των σχε-
τικών κλάδων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 69,33% των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας. Η κατηγορία αυτή σε αντίθεση με την κατηγορία Κ01 ακολουθεί ένα περισσό-
τερο συμπαγές πρότυπο και εμφανίζει πολύ σημαντικές συγκεντρώσεις στο κέντρο της 
Νίκαιας όπου φαίνεται να χωροθετούνται 111 επιχειρήσεις της σχετικής κατηγορίας. 

7. Το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού ενσωματώθηκε στην εν λόγω κατηγορία γιατί οι περισσότερες επιχειρή-
σεις ήταν καταστήματα πώλησης αθλητικών ρούχων και παπουτσιών.
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Χάρτης 9: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ01

Χάρτης 10: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ02
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Η κατηγορία της εστίασης (Κ03) που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες παροχής φα-
γητού και ποτού-καφέ (εκτός από τα ζαχαροπλαστεία και τους φούρνους) παρουσιάζει 
ένα περισσότερο περίπλοκο πρότυπο χωροθέτησης σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. 
Συνολικά η κατηγορία αυτή αριθμεί 158 επιχειρήσεις στη Νίκαια και σημαντικές συγκε-
ντρώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο κέντρο της Νίκαιας αλλά και περιμετρικά πλατειών 
όπως η Πλατεία Λαοδικείας, η Πλατεία Δημοκρατίας και η Πλατεία Κουμπάκη (βλ. Χάρτη 
11). Οι έντονες αυτές συγκεντρώσεις αφορούν κυρίως τα καταστήματα παροχής ποτού-
καφέ (καφετέριες, μπαρ κλπ), μιας και οι επιχειρήσεις αυτές είναι που λειτουργούν με χα-
ρακτηριστικά πιάτσας σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις παροχής φαγητού (ταβέρνες, σου-
βλατζίδικα, fast foods κλπ) που επιλέγουν ένα περισσότερο διακριτό χωροθετικό μοντέλο 
επιδιώκοντας έτσι να μεγιστοποιήσουν την πελατεία τους. 

Η κατηγορία της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών (Κ04)είναι η πολυπληθέστερη κα-
τηγορία και περιλαμβάνει 20 επιμέρους δραστηριότητες που εκτείνονται από δραστηριό-
τητες που παρέχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι 
και λογιστές) μέχρι μεσίτες και ασφαλιστές. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλήφθηκαν και 
οι συμπληρωματικές προς τις παραπάνω δραστηριότητες (μεταφραστές, φωτοτοτυπεία 
κλπ). Όπως φαίνεται και στον Χάρτη 12 το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων αυτής 
της κατηγορίας βρίσκεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κονδύλη-Βρυού-
λων-Κύπρου-Λαοδικείας-Πέτρου Ράλλη, περιοχή η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως διευρυμένο κέντρο της πόλης. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σημαντικό 
πλήθος των δραστηριοτήτων της κατηγορίας αυτής επιλέγει να εγκατασταθεί κοντά στο 
φορέα του οποίου υποθέσεις διεκπεραιώνει (πχ. Λογιστές πλησίον στη ΔΟΥ κλπ). Τέλος 

Χάρτης 11: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ03



52

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χάρτης 12: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ04

Χάρτης 13: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ05
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σχετικά σημαντικές συγκεντρώσεις της κατηγορίας Κ04 εμφανίζονται και περιοχές που 
συγκροτούν τοπικές εμπορικές πιάτσες όπως τμήμα της 28ης Οκτωβρίου αλλά και η Ελ-
λησπόντου. 

Η επόμενη σημαντικότερη κατηγορία που συναντιέται στη Νίκαια είναι αυτή του λιανικού 
εμπορίου τροφίμων (Κ05). Η κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνει φούρνους, ζαχαροπλα-
στεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, μανάβικα, κάβες κλπ. Η συγκεκριμένη κατηγορία αριθ-
μεί 125 επιχειρήσεις οι οποίες χωροθετούνται ως επί το πλείστον κατά μήκος της Πέτρου 
Ράλλη, της Κονδύλη και της Τσαλδάρη (βλ. Χάρτη 13). Σχετικά σημαντικές συγκεντρώσεις 
παρατηρούνται κατά μήκος των οδών Ελλησπόντου, Κουταϊση και Βουρνόβα. Σε γενικές 
γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εν λόγω κατηγορία, στην περίπτωση της Νίκαιας, 
λειτουργεί με πολύ έντονα στοιχεία «τοπικής εμβέλειας» καθώς τα ομοειδή καταστήμα-
τα τείνουν να μην εγκαθίστανται το ένα κοντά στο άλλο, επιλέγοντας μ’ αυτόν τον τρόπο 
να μεγιστοποιήσουν τη ζώνη επιρροής τους. Οι όποιες συνυπάρξεις παρατηρούνται είναι 
αντίστοιχες με αυτές μιας υποτυπώδους τοπικής αγοράς (ένας φούρνος, ένα μανάβικο, 
ένα χασάπικο κλπ). 

Η έκτη κατά σειρά σημαντικότερη κατηγορία, η κατηγορία Κ06, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 
καταστήματα που ασχολούνται με λιανικό εμπόριο χρωμάτων, εργαλείων σιδηρικών κλπ. 
Οι επιχειρήσεις που αριθμεί η συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχονται στις 105 και ακολου-
θούν λίγο πολύ το χωρικό πρότυπο των επιχειρήσεων της κατηγορίας Κ01 (συγκέντρωση 
κατά μήκος της Γρηγορίου Λαμπράκη και της Πέτρου Ράλλη και ελάχιστη παρουσία στο 
κέντρο της Νίκαιας). Όπως φαίνεται και από το σχετικό χάρτη (Χάρτη Χ.14) οι επιχειρήσεις 
της κατηγορίας αυτής εμφανίζουν ένα διάστικτο μοντέλο χωροθέτησης με εξαίρεση τις 

Χάρτης 14: Η χωροθέτηση της κατηγορίας Κ06
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γραμμικές συγκεντρώσεις που προαναφέραμε αλλά και μία σχετικά έντονη παρουσία στο 
τμήμα της Λαοδικείας με αρχή την Κιλικίας και τέλος τη Φρυγίας.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες, παρά το σημαντικό πλήθος επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν 
δε φαίνεται να έχουν κάποιο συγκεκριμένο χωροθετικό πρότυπο (είτε γραμμικό είτε σε 
μία συγκεκριμένη περιοχή). Συνεπώς η χαρτογράφησή τους δεν κρίθηκε αναγκαία.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, φαίνεται ότι στο κέντρο της Νίκαιας αλλά και κατά 
μήκος των κεντρικών αξόνων που τη διατρέχουν συγκεντρώνεται σημαντικό πλήθος δι-
αφορετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τόσο 
των καθημερινών αναγκών όσο όμως και τις καταναλωτικές ανάγκες για αγορά διαρκών 
αγαθών. 

Η παραδοσιακή αγορά της Νίκαιας φαίνεται πως είναι εδραιωμένη μεταξύ των οδών Τσαλ-
δάρη-Κονδύλη και Πέτρου Ράλλη, περιοχή όπου συνυπάρχει το μεγαλύτερο πλήθος επι-
χειρηματικών στεγών αλλά και κλειστών καταστημάτων. Η έλευση του ΜΕΤΡΟ μία ανάσα 
από την επιχειρηματική καρδιά της πόλης θέτει σοβαρές προκλήσεις στον επιχειρηματικό 
κόσμο της Νίκαιας, που από τη μία πρέπει να αναζητήσει στρατηγικές συγκράτησης του 
καταναλωτικού του δυναμικού και από την άλλη να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει στις 
αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων που πιθανόν να επέλθουν. Μία από τις πιο διαδεδομένες 
καλές πρακτικές θωράκισης παραδοσιακών κεντρικών περιοχών είναι η θεσμοθέτηση 
open mall. Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς θεσμοθέτησης ενός open mall είναι η όσο 
το δυνατόν τεκμηριωμένη οριοθέτηση του αλλά και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανά-
μιξη/συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω 
δράση. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα γίνει η συνθετική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
της επιτόπιας καταγραφής που πραγματοποιήθηκε σε σημαντικό μέρος της Νίκαιας.



ΜΕΡΟΣ 5 

Οριοθέτηση Open Mall
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Βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η έκταση ενός open mall δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1km2 ενώ οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι λιγότε-
ρες από 50. Συνεπώς η περιοχή οριοθέτησης θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν 
περισσότερες επιχειρήσεις (μεγαλώνοντας έτσι την πιθανότητα εύρεσης 50 ενδιαφερο-
μένων) σε όσο το δυνατόν μικρότερη έκταση (εξασφαλίζοντας έτσι την ελαχιστοποίηση 
του κόστους κατασκευής απαιτούμενων υποδομών όπως σήμανση, παρόδιες διαμορφώ-
σεις κλπ). Επιπλέον, ένα open mall θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαθεματικό, 
δηλαδή να προσφέρει μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων χωρίς 
όμως να αφαιρεί από τον καταναλωτή το δικαίωμα εναλλακτικών επιλογών. Με άλλα 
λόγια θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές δραστηριότητες αλλά 
ταυτόχρονα και σημαντικό πλήθος ομοειδών δραστηριοτήτων. 

Η ταυτόχρονη ικανοποίηση όλων των παραπάνω συνθηκών, εξασφαλίζει σημαντικό συ-
γκριτικό πλεονέκτημα σε μία περιοχή και θέτει τις βάσεις για την υλοποίηση ενός επιτυ-
χημένου open mall, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι απλά και μόνο η βέλτιστη επιλογή 
περιοχής είναι το μοναδικό απαραίτητο συστατικό για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρή-
ματος καθώς χρειάζεται σαφές επιχειρησιακό πλάνο και κατάλληλες δράσεις προώθησης 
της συγκεκριμένης δράσης.

Σε πρώτο επίπεδο επιλέχθηκαν περιοχές που εμφανίζουν έντονες συγκεντρώσεις εν λει-
τουργία επιχειρήσεων. Θεωρώντας δεδομένο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει 
την τάση να λειτουργεί με πιάτσες, επιλέξαμε έναν δείκτη υπολογισμού συγκέντρωσης 
επιχειρήσεων που δεν υπολογίζει μόνο πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν σε ένα οικοδομικό 
τετράγωνο αλλά συνυπολογίζει και το πλήθος των επιχειρήσεων που βρίσκονται στα γει-
τονικά οικοδομικά τετράγωνα. 

Αναλυτικότερα, η μέθοδος υπολογισμού που επιλέξαμε συναντάται στη βιβλιογραφία ως 
δείκτης Getis-Ord Gi* ή ως Hot Spot Analysis. Τα αποτελέσματα που δίνει η παραπάνω 
ανάλυση μας επιτρέπουν την αναγνώριση περιοχών έντονης συγκέντρωσης δραστηρι-
οτήτων. Η λογική της μεθόδου είναι ότι για να θεωρήσει ότι ένα τετράγωνο παρουσιάζει 
σημαντική συγκέντρωση, δεν αρκούν υψηλές τιμές μόνο εντός του οικοδομικού τετρα-
γώνου αλλά απαιτούνται και υψηλές τιμές στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα. Προκύπτει 
από τη σχέση

 
Όπου 

και  
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Όπου i το οικοδομικό τετράγωνο για το οποίο θα υπολογιστεί ο δείκτης, xj το πλήθος των 
δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο j και wi,j το χωρικό βάρος μεταξύ i και j και n το 
πλήθος των οικοδομικών τετραγώνων μίας περιοχής (Getis and Ord, 1992 και Ord and Getis, 
1995). Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω σχέσεις, για τον υπολογισμό του εν λόγω δεί-
κτη είναι πολύ κρίσιμες οι παράμετροι n και wi,j. Το πλήθος των ν οικοδομικών τετραγώνων 
τα οποία θα συνυπολογιστούν για την εξαγωγή του δείκτη εξαρτάται άμεσα από τη μέθοδο 
προσδιορισμού χωρικού βάρους που θα επιλεγεί. Για την προκειμένη περίπτωση και επειδή 
έχουμε να κάνουμε με συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον αστικό χώρο, επιλέξαμε ως προσ-
διοριστικό παράγοντα χωρικού βάρους την άμεση φυσική εγγύτητα μεταξύ των οικοδομικών 
τετραγώνων. Η άμεση φυσική εγγύτητα αποδίδει αρκετά καλύτερα την έννοια της πιάτσας και 
λαμβάνει υπόψη τις πιθανές ιδιομορφίες του αστικού χώρου, γεγονός που δε συμβαίνει αν 
υιοθετήσουμε μία συγκεκριμένη απόσταση-κατώφλι υπολογισμού. Για καλύτερη κατανόηση 
της μεθόδου απόδοσης χωρικού βάρους (βλ. Σχήμα 2). 

Σχήμα 2:  
Σχηματική 
αναπαράσταση  
της μεθόδου 
απόδοσης 
χωρικών βαρών
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Τα αποτελέσματα του δείκτη G*i,  όπως φαίνεται και στο Χάρτη 15 ανέδειξαν τρεις εκτε-
ταμένες διακριτές επιχειρηματικές πιάτσες στο κέντρο της Νίκαιας, μία δευτερεύουσα 
περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας, καθώς και δύο ακόμη μικρότερες στη συμβολή 
των οδών Λαοδικείας και 28ης Οκτωβρίου και στη συμβολή των οδών Ελλησπόντου, 
Βουρνόβα και Γρηγορίου Λαμπράκη. Αναλυτικότερα, οι τρεις εκτεταμένες πιάτσες είναι 
οι παρακάτω:

1. Πιάτσα με άξονα την Κονδύλη, και περικλείεται από τις οδούς Μούγλων, Καισαρεί-
ας, Βιθυνίας, Λαοδικείας, Ανακρέοντος, Πέτρου Ράλλη, Σολωμού, Χαλδαίας, Σινασ-
σού, Μυριοφύτου, Κινικίου και Καρακουλουξή

2. Πιάτσα στη συμβολή Τσαλδάρη και Πέτρου Ράλλη και ορίζεται από τις Λαοδικείας, 
Καραολή Δημητρίου, Θείρων και Βοσπόρου

3. Πιάτσα με κέντρο το νότιο τμήμα της Τσαλδάρη που ορίζεται από τις οδούς Εφέσου, 
Καραολή Δημητρίου, Ερμού, Κονδύλη, Βρυούλων και Βοσπόρου. 

Οι τρεις αυτές πιάτσες απέχουν μόλις λίγα οικοδομικά τετράγωνα η μία από την άλλη και 
δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα συμπαγή πυρήνα επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας. Η συνολική έκταση την οποία καταλαμβάνουν είναι κατά πολύ μικρότερη της μέ-
γιστης επιτρεπόμενης για τη θεσμοθέτηση open mall, ενώ αν συνυπολογιστεί και η ενδιά-
μεση περιοχή η συνολική έκταση του συμπαγούς επιχειρηματικού πυρήνα είναι της τάξης 
των 0,32 km2. Αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι εκτάσεις των συ-
μπαγών επιχειρηματικών περιοχών καθώς και της ενδιάμεσης τους. Σε αυτό στο σημείο 

Χάρτης 15: Οι επιχειρηματικές πιάτσες της Νίκαιας
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πρέπει να σημειωθεί ότι τα παρακάτω εμβαδά αφορούν την brutto έκταση της περιοχής 
όπου στη μέτρηση του εμβαδού συμπεριλαμβάνεται και το εμβαδό του οδοστώματος. Το 
καθαρό εμβαδό των οικοδομικών τετραγώνων είναι κατά 18,75% λιγότερο (0,26 km2).

Πίνακας 17: Έκταση και αναλογία ανοιχτών-κλειστών επιχειρήσεων  
στις συνεκτικές επιχειρηματικές πιάτσες της Νίκαιας

Περιοχή km2 Πλήθος Επιχειρήσεων Αναλογία Επιχειρήσεων

Ανοιχτές Κλειστές Σύνολο % Ανοιχτές % Κλειστές

Περιοχή 1 0.09 189 121 310 60.97% 39.03%

Περιοχή 2 0.06 137 107 244 56.15% 43.85%

Περιοχή 3 0.05 97 106 203 47.78% 52.22%

Ενδιάμεση Περιοχή 0.12 137 120 257 53.31% 46.69%

Σύνολο Περιοχών 0.32 560 454 1014 55.23% 44.77%

Σύνολο Νίκαιας 1724 1333 3057 56.40% 43.60%

Μέχρι στιγμής η περιοχή φαίνεται να πληροί τόσο το κριτήριο της συνεκτικής επιχειρημα-
τικής ζώνης όσο όμως και το κριτήριο της σημαντικής συγκέντρωσης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων αφού όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, εντός των ορίων της 
περιοχής χωροθετούνται 1014 επαγγελματικές στέγες (το 33,17% της συνολικής επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας). Αναλυτικότερα στη συνεκτική επιχειρηματική περιοχή συγκε-
ντρώνονται 560 εν λειτουργία επιχειρηματικές δραστηριότητες (το 32,48% των ανοιχτών 
επιχειρήσεων της Νίκαιας) ενώ υπάρχει και σημαντικό απόθεμα επαγγελματικών στεγών 
σε αδράνεια (454 ή 34,06% του συνόλου των κλειστών επιχειρήσεων της Νίκαιας) που 
με τις κατάλληλες δράσεις και πολιτικές κινήτρων ίσως μπορέσει να επαναξιοποιηθεί 
σύντομα και να προσδώσει άλλο χαρακτήρα στο σύνολο της περιοχής.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη οριοθέτηση ενός open mall θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η 
προτεινόμενη περιοχή περιέχει σημαντική ποικιλία δραστηριοτήτων, πράγμα που δυνητι-
κά θα μπορέσει να τη διαφοροποιήσει από μία μονοθεματική περιοχή ή από μία περιοχή με 
χαμηλό βαθμό ποικιλομορφίας. Για την προσέγγιση της διαθεματικότητας χρησιμοποιήθη-
κε ο δείκτης της εντροπίας. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές από 0 ως 1 και όσο μεγαλύ-
τερος είναι τόσο μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων υπάρχει στην περιοχή. Προκύπτει 
από τη μαθηματική σχέση:

 
όπου το Pij είναι το πλήθος των επιμέρους δραστηριοτήτων. Το Pij είναι το πλήθος των 
επιχειρήσεων με δραστηριότητα (i)1 στο οικοδομικό τετράγωνο j, το Pj είναι το σύνολο των 
δραστηριοτήτων στο οικοδομικό τετράγωνο (j). (Theil, 1972 και Theil and Finezza, 1971).

1. Στο παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν οι ευρύτερες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναδείχτη-
καν στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Ο δείκτης εντροπίας υπολογίστηκε για όλα εκείνα τα οικοδομικά τετράγωνα της Νίκαιας 
που περιλαμβάνουν έστω και μία εν λειτουργία επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιλέξαμε 
να υπολογίσουμε τον δείκτη για το σύνολο των οικοδομικών τετραγώνων της Νίκαιας 
αφενός για να υπάρχει η δυνατότητα αντιπαραβολής της διαθεματικότητας που εμφανίζει 
η περιοχή του open mall με αυτή που εμφανίζεται σε άλλους επιχειρηματικούς θύλακες 
(όπως για παράδειγμα οι δευτερεύουσες επιχειρηματικές πιάτσες που αναδείχθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα). Αφετέρου, ο υπολογισμός του δείκτη για όλα τα οικοδομικά τε-
τράγωνα της Νίκαιας μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τα δυναμικότερα από πλευ-
ράς ποικιλομορφίας οικοδομικά τετράγωνα.

Οι τιμές που έλαβε κυμαίνονται από 0 ως 0,72 και αναπαρίστανται, στο χάρτη που ακολου-
θεί (Χάρτης 16), με 5 διαφορετικές κλάσεις εντεινόμενης χρωματικής διαβάθμισης. Με 
άλλα λόγια όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του οικοδομικού τετραγώνου τόσο μεγαλύτε-
ρη ποικιλομορφία έχει. Όπως φαίνεται στο χάρτη τα περισσότερα διαθεματικά οικοδομικά 
τετράγωνα εμφανίζονται εντός των ορίων της περιοχής που πληροί και τα υπόλοιπα κρι-
τήρια για την οριοθέτηση open mall (η οποία έχει επισημανθεί με μωβ περίγραμμα). Εντός 
της περιοχής αυτής παρατηρούνται 15 τετράγωνα που ανήκουν στην υψηλότερη κλάση 
βάσει των τιμών που λαμβάνει ο δείκτης εντροπίας, ενώ σε όλη την υπόλοιπη περιοχή της 
Νίκαιας που απογράφηκε το πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με υψηλή ποικιλομορφία 
ανέρχεται στα 10. Συνεπώς η περιοχή η που προκρίθηκε με βάση όλα τα προηγούμενα κρι-
τήρια είναι και η σημαντικότερη, από πλευράς ποικιλομορφίας, στο σύνολο της Νίκαιας.

Συνοψίζοντας, η περιοχή που ορίζεται τις οδούς Καραολή Δημητρίου, Λαοδικείας, Ανα-
κρέοντος, Πέτρου Ράλλη, Σολωμού, Χαλδαίας, Μυριοφύτου, Κινικίου, Κονδύλη και Ερ-

Χάρτης 16: Οι διαθεματικές περιοχές της Νίκαιας
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μού ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση open mall. Η υλοποίηση 
ενός τέτοιου προγράμματος σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής 
(πυκνό συγκοινωνιακό δίκτυο, σταθμός ΜΕΤΡΟ, εγγύτητα σε σημαντικούς οδικούς άξο-
νες) αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της τοπικής αγοράς, στη 
συγκράτηση και τη διεύρυνση του καταναλωτικού της κοινού αλλά και να λειτουργήσει 
ως αναπτυξιακός μοχλός για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή η οποία 
όπως είδαμε παραπάνω διαθέτει σημαντικό απόθεμα κενών επαγγελματικών στεγών.
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