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Εισαγωγή 
 

Η μελέτη των χωρο-κοινωνικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία και εγκατάσταση 
των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου κατατάσσεται πολύ υψηλά στις προτεραιότητες του ερευνητικού 
έργου του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ. Και τούτο διότι οι αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία τα τελευταία χρόνια 
επηρεάζουν σημαντικά τη χωροταξία των επιχειρήσεων. Γι' αυτόν τον λόγο τον Αύγουστο του 2010 το 
ΙΝΕΜΥ ξεκίνησε την έρευνα καταγραφής των επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, η οποία 
πραγματοποιείται έκτοτε σε εξαμηνιαία βάση. Συμπληρώνονται δηλαδή επτά έτη συνεχόμενης 
παρατήρησης και αποτύπωσης των αλλαγών που συμβαίνουν στη χωρική και λειτουργική διάρθρωση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Η πρωτοβουλία του ΙΝΕΜΥ να παρακολουθήσει και να αποτυπώσει τις μεταβολές που 
συντελούνται στη δομή και τη σύνθεση της επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 
αποδείχτηκε εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς τα διαθέσιμα ‒πλέον σε διαχρονική βάση– δεδομένα αποτελούν 
πολύτιμο εργαλείο για την ανάλυση της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό των επιπτώσεων της ύφεσης στη βιωσιμότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 

Ωστόσο, όταν εστιάζουμε στη «μεγάλη εικόνα», που είναι το σύνολο της αγοράς, υπάρχουν 
ουσιαστικές λεπτομέρειες που υποεκτιμούνται και οι οποίες αποκαλύπτουν διεργασίες σχετικά με τη 
λειτουργική αναδιάρθρωση ολόκληρων περιοχών. Για παράδειγμα μπορεί το ποσοστό των ανοιχτών 
επιχειρήσεων να παραμένει σταθερό, πρόκειται όμως για τις ίδιες επιχειρήσεις που συνεχίζουν να 
λειτουργούν στην περιοχή; 

 
• Υπάρχει στασιμότητα ως προς την κλαδική διάρθρωση ή εμφανίζονται αλλαγές με νέες 

επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε ήδη παγιωμένες πιάτσες εμπορικών ή/και άλλων 
δραστηριοτήτων;  

• Οι νέες επιχειρήσεις αναζωογονούν μια περιοχή αντικαθιστώντας ανενεργές επαγγελματικές 
στέγες ή αντικαθιστούν άλλες εν λειτουργία επιχειρήσεις εκτοπίζοντάς τις;  

• Παρατηρούνται διακλαδικές ή ενδοκλαδικές διαφοροποιήσεις και, αν ναι, ποιες είναι αυτές;  
 

Η παρούσα έρευνα ‒που σχεδιάστηκε από το ΙΝΕΜΥ για να εξετάσει την επιχειρηματική 
κινητικότητα στις περιοχές τις οποίες το Ινστιτούτο απογράφει συστηματικά ανά εξάμηνο από το 2010‒ 
επιδιώκει ακριβώς να απαντήσει σε ερωτήματα όπως τα παραπάνω.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το Μάρτιο του 2017 πραγματοποιήθηκε πιλοτικά η 
παραπάνω έρευνα, η εφαρμογή και  τα ευρήματα της οποίας βοήθησαν στην βελτιοποίηση  της μεθόδου 
συλλογής αλλά και τον εμπλουτισμό των ερευνητικών ερωτημάτων και τον περιορισμό των 
συστηματικών σφαλμάτων. Ουσιαστικά με την πιλοτική εφαρμογή επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι 
αλλαγές και η κινητικότητα των επιχειρήσεων και να ανιχνευθούν κάποιες πρώτες τάσεις.  

 

 
 



Είναι γεγονός ότι η τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων του ΙΝΕΜΥ με μετρήσιμα 
αποτελέσματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο για το Ινστιτούτο όσο 
για τα εκάστοτε κέντρα λήψης αποφάσεων. 
 

1. Γενικά στοιχεία 
 

Οι επιτόπιες καταγραφές πραγματοποιούνται στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την 
Πάτρα, αλλά και σε σημαντικούς εμπορικούς πόλους της Αττικής και πιο συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, την 
Καλλιθέα, την Κηφισιά, το Μαρούσι, τη Νέα Ιωνία, το Περιστέρι και το Χαλάνδρι.  
Όπως φαίνεται από το ακόλουθο γράφημα, η εξέλιξη των ανενεργών επαγγελματικών στεγών 
παρουσιάζει ιστορικό υψηλό τον Σεπτέμβριο του 2013 αγγίζοντας το 31,35%. Εντός του επόμενου έτους 
παρατηρείται τάση αποκλιμάκωσης και από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και την πρόσφατη 
καταγραφή (του Σεπτεμβρίου 2017) διαπιστώνονται τάσεις σταθεροποίησης τους στο 28% περίπου του 
συνόλου των επιχειρηματικών στεγών. 
 
Γράφημα 2.1: Η εξέλιξη του ποσοστού των ανενεργών επαγγελματικών στεγών στο σύνολο του απογραφικού πεδίου 
(Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2017)1 

 
Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το σύνολο των ανενεργών επαγγελματικών στεγών αυξάνεται 

οριακά κατά 0,24% σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή και επανέρχεται περίπου στα επίπεδα του 
προηγούμενου Σεπτεμβρίου.  

1 Οι τέσσερις προγενέστερες καταγραφές (Σεπτέμβριος 2010-Μάρτιος 2012) πραγματοποιούνταν σε επίπεδο 
οδικού άξονα, με αποτέλεσμα τα ποσοστά που εμφανίζουν να μην είναι συγκρίσιμα με αυτά που παρουσιάζονται 
στο γράφημα 2.1.  
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Απογραφικό πεδίο: οι περιοχές 
στις οποίες πραγματοποιείται η 
επιτόπια καταγραφή των 
επιχειρηματικών στεγών. 
Πρόκειται για τις περιοχές: Αθήνα, 
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
αλλά και για σημαντικούς 
εμπορικούς πόλους της Αττικής και 
πιο συγκεκριμένα: Γλυφάδα, 
Καλλιθέα, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα 
Ιωνία, Περιστέρι και Χαλάνδρι. Στις 
περιοχές αυτές η καταγραφή 
διενεργείται σε συγκεκριμένα 
τμήματα τα οποία εμφανίζουν 
υψηλή συγκέντρωση εμπορικής 
επιχειρηματικότητας. 

 

 
 

                                                           



Όμως η αύξηση αυτή δεν είναι καθολική και το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κυρίως από μία 
σημαντικότατη μείωση των ενεργών επαγγελματικών στεγών στο Χαλάνδρι (-2,5%) αλλά και τις 
σημαντικές μειώσεις που παρατηρούνται στην Πάτρα και στο Μαρούσι (-0,56% και -1,08%). 

Λόγω των διαφορετικών μεγεθών κάθε αγοράς οι μεγάλες αυξήσεις των ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών σε σχετικά μικρές αγορές «αντισταθμίζονται» από τις μικρές μειώσεις που 
παρατηρούνται σε μεγαλύτερες αγορές, όπως αυτή της Αθήνας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας καταγραφής (Σεπτέμβριος 2017) η εικόνα που 
παρατηρείται στις παραπάνω αγορές είναι η εξής: 

 
Πίνακας 2.1: Η αναλογία ανοιχτών-κλειστών επιχειρήσεων ανά περιοχή καταγραφής 

Πόλη 
Ανοιχτές 
επιχειρήσεις 

Κλειστές 
επιχειρήσεις Σύνολο 

% Ανοιχτών 
επιχειρήσεων 

% Κλειστών 
επιχειρήσεων 

Αθήνα 4891 1724 6615 73.94% 26.06% 
Γλυφάδα 676 91 767 88.14% 11.86% 
Θεσσαλονίκη 3921 1410 5331 73.55% 26.45% 
Καλλιθέα 1876 1408 3284 57.13% 42.87% 
Κηφισιά 338 77 415 81.45% 18.55% 
Μαρούσι 528 120 648 81.48% 18.52% 
Νέα Ιωνία 984 308 1292 76.16% 23.84% 
Πάτρα 1263 380 1643 76.87% 23.13% 
Πειραιάς 1839 960 2799 65.70% 34.30% 
Περιστέρι 1078 421 1499 71.91% 28.09% 
Χαλάνδρι 1056 296 1352 78.11% 21.89% 
Σύνολο 18450 7195 25645 71.94% 28.06% 

 
2. Γενικά στοιχεία 

 
Η μελέτη της κινητικότητας αφορά την περαιτέρω εμβάθυνση σε κάθε αγορά, όπου η φαινομενική 

σταθερότητα που διαπιστώνεται τις περισσότερες φορές στο επίπεδο του συνόλου της αγοράς (σχετικά 
σταθερή αναλογία ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών) είναι στην ουσία μια αλληλουχία 
επιχειρηματικών κινήσεων (ανοίγματα-κλεισίματα-μετεγκαταστάσεις). Η κατάσταση που παρατηρείται 
προσιδιάζει με αυτό που στην οικονομική θεωρία έχει προσδιοριστεί ως «παίγνιο μηδενικού 
αθροίσματος» [zero sum game]. 

Σε επίπεδο συνόλου καταγραφών η επιβεβαιωμένη επιχειρηματική κινητικότητα που 
παρατηρείται τον Σεπτέμβριο του 2017 ανέρχεται σε 1.192 περιπτώσεις, οι οποίες αναλύονται στις εξής 
συνιστώσες: 
• Θετική κινητικότητα. Επιχειρήσεις που άνοιξαν αυτό το εξάμηνο: 388 Πρόκειται για περιπτώσεις 

αναζωογόνησης της αγοράς, καθώς νέες επιχειρήσεις ανοίγουν στη θέση κενών (για περισσότερο 
από ένα εξάμηνο) επαγγελματικών στεγών. Η περίπτωση αυτή συμβάλλει θετικά στο ισοζύγιο 
ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών. 

 

 
 



• Αρνητική κινητικότητα. Επιχειρήσεις που έκλεισαν αυτό το εξάμηνο: 581 Η περίπτωση αυτή 
αφορά επιχειρήσεις που είχαν καταγραφεί ως ανοιχτές/ενεργές τον Μάρτιο του 2017 και τον 
Σεπτέμβριο του 2017 καταγράφηκαν ως κλειστές/ανενεργές επαγγελματικές στέγες. Η περίπτωση 
αυτή συμβάλλει αρνητικά στο ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών. 

• Κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι. Επιχειρήσεις που αντικατέστησαν άλλες ανοιχτές 
επιχειρήσεις αυτό το εξάμηνο: 212 Η περίπτωση αυτή αφορά τη λεγόμενη ανακύκλωση 
επιχειρηματικών στεγών, καθώς η μεταβολή από μία ενεργή επιχείρηση σε κάποια άλλη ενεργή 
επιχείρηση συντελείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε γεωγραφικό επίπεδο αυτό 
αναδεικνύει τις περιοχές «φιλέτα», όπου η επαγγελματική στέγη δεν μένει κενή για περισσότερο 
από έξι μήνες. Η περίπτωση αυτή δεν επηρεάζει το ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών παρά μόνο την ενδοκλαδική διάρθρωση της αγοράς. Η περαιτέρω ανάλυση αυτής της 
κατηγορίας μπορεί να αναδείξει και τάσεις δυναμικότητας ή/και κορεσμού κάποιων κλάδων ‒εάν 
για παράδειγμα οι ενεργές επιχειρήσεις εστίασης αντικαθίστανται από εμπορικές επιχειρήσεις, 
αυτό υποδεικνύει μια τάση κορεσμού για την εστίαση και δυναμικότητα του εμπορίου. Εάν η 
αντικατάσταση αφορά ομοειδείς επιχειρήσεις, τότε πρόκειται για «ανακύκλωση» επαγγελματικών 
στεγών, καθώς ένας νέος επιχειρηματίας του ίδιου κλάδου επιχειρεί στη θέση κάποιου άλλου, ο 
οποίος εγκατέλειψε.  

• Κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου ΙΙ. Επιχειρήσεις που άνοιξαν σε θέση κλειστών κι έκλεισαν 
μέσα στο εξάμηνο: 7 Η περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς ανενεργές 
επιχειρηματικές στέγες αντικαταστάθηκαν από νέες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως έκλεισαν εντός 
εξαμήνου. Τέτοιες περιπτώσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά το ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών. Σε γεωγραφικό επίπεδο η συγκέντρωση παρατηρήσεων «κινητικότητα 
αντικατάστασης Τύπου ΙΙ» μπορεί να αναδεικνύει και περιοχές σε «βαθειά κρίση». 

• Κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου ΙΙΙ. Επιχειρήσεις που άνοιξαν σε θέση ανοιχτών κι έκλεισαν 
αυτό το εξάμηνο: 4 Η περίπτωση αυτή είναι η δυσμενέστερη δυνατή: ενεργές επιχειρήσεις 
αντικαταστάθηκαν από νέες, οι οποίες όμως έκλεισαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 
εξαμήνου). Η περίπτωση αυτή επηρεάζει αρνητικά το ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών και διαφοροποιεί την κλαδική σύνθεση της αγοράς. 

 
Πίνακας 3.2: Το συνολικό πλήθος των περιπτώσεων κινητικότητας στο σύνολο του απογραφικού πεδίου 

 
Είδος κινητικότητας 

 
Πλήθος παρατηρήσεων 

Θετική κινητικότητα 388 
Αρνητική κινητικότητα 581 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος Ι) 212 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ) 7 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ) 4 
Σύνολο 1192 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 3.2: Τα είδη κινητικότητας που καταγράφονται στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και η συμβολή τους στο 
ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών  

 
Το σύνολο των περιπτώσεων κινητικότητας αντιστοιχεί στο 4,65% του συνόλου των 

καταγεγραμμένων επαγγελματικών στεγών. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί, ο 
μεγαλύτερος όγκος κινητικότητας παρατηρείται στο λιανικό εμπόριο,2 όπου συγκεντρώνεται το 57,63% 
του συνόλου των περιπτώσεων κινητικότητας. Αυτή η κινητικότητα του εμπορίου αντιστοιχεί στο 2,68% 
της καταγεγραμμένης επιχειρηματικότητας. Με άλλα λόγια περίπου τρεις στις 100 επιχειρήσεις που 
καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 είναι εμπορικές και παρουσιάζουν μία οιασδήποτε μορφής 
κινητικότητα στη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς.  

 
Πίνακας 3.3: Η κατά κλάδο αναλογία των περιπτώσεων κινητικότητας σε σχέση με το σύνολο των καταγεγραμμένων 
επαγγελματικών στεγών  

 
Κατηγορία 

 
Όγκος Κινητικότητας 

Σύνολο απογραφών (ενεργές- 
ανενεργές επαγγελματικές στέγες) 

Ποσοστό που 
αναλογεί 

Εμπόριο 686 

25645 

2.68% 
Εστίαση 269 1.05% 
Λοιπά 237 0.92% 
Σύνολο 1192 4.65% 

 

2 Εφεξής για λόγους συντομίας το λιανικό εμπόριο θα αναφέρεται ως εμπόριο. 

75814 212 388

Κινητικότητα Αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ) Αρνητική Κινητικότητα Κινητικότητα Αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ)

Κινητικότητα Αντικατάστασης (Τύπος Ι) Θετική Κινητικότητα

Αρνητική Συμβολή Θετική ΣυμβολήΜηδενική Συμβολή

 

 
 

                                                           



Σημειώνεται ότι λόγω της επιλογής να μελετηθεί ως απογραφικό πεδίο περιοχή η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «εμπορική αγορά», η συμμετοχή του εμπορίου στο απογραφικό πεδίο είναι 
σημαντική (κυρίαρχος κλάδος), ενώ ακολουθεί η εστίαση και στη συνέχεια οι λοιπές επιχειρήσεις.  

Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται τα είδη κινητικότητας στις τρεις βασικές κατηγορίες (Εμπόριο-
Εστίαση-Λοιποί κλάδοι). 
  

 

 
 



 

3.1. Κινητικότητα ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στον κλάδο του εμπορίου, όπου 
συγκεντρώνεται το 57,63% των συνολικών περιπτώσεων κινητικότητας.  

Αναλυτικότερα στις εμπορικές επιχειρήσεις παρατηρούνται 333 (48,47%) περιπτώσεις αρνητικής 
κινητικότητας, τρεις (0,44%) περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου ΙΙ), 218 (31,88%) 
περιπτώσεις θετικής κινητικότητας και 132 (19,21%) περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου 
Ι). 

Σημειώνεται ότι σε απόλυτο αριθμό κλείνουν περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις από όσες 
ανοίγουν, καθώς η αρνητική κινητικότητα είναι μεγαλύτερη από τη θετική κινητικότητα. Επιπλέον 109 
εμπορικές επιχειρήσεις (από τις 132 της αντικατάστασης τύπου Ι) άνοιξαν το τελευταίο εξάμηνο σε θέση 
άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ως τάση, έστω και ισχνού δυναμισμού, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
το γεγονός ότι σε 17 περιπτώσεις νέες εμπορικές επιχειρήσεις έρχονται και αντικαθιστούν ενεργές 
επιχειρήσεις από το φάσμα της εστίασης και των υπηρεσιών.  

Αντίστοιχα με το εμπόριο η εστίαση εμφανίζει σχετικά όμοια ποσοστά ως προς την κινητικότητα, 
αλλά με σαφώς μικρότερο όγκο παρατηρήσεων, καθώς η συνολική κινητικότητα της εστίασης ανέρχεται 
στις 269 παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει 128 (47,58%) περιπτώσεις 
αρνητικής κινητικότητας, τρεις (1,12%) περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου ΙΙ), τέσσερις 
(1,49%) περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου ΙΙΙ). Θετική κινητικότητα παρατηρείται σε 84 
(31,23%) περιπτώσεις, ενώ κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπου Ι) παρατηρείται σε 50 (18,59%) 
περιπτώσεις. Έτσι, όπως και στο εμπόριο, φαίνεται να κλείνουν περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης από 
αυτές που ανοίγουν. Το 90% των περιπτώσεων αντικατάστασης τύπου Ι αφορά ομοειδείς επιχειρήσεις. 
Το γεγονός αυτό μαρτυρά μία έντονη τάση «ανακύκλωσης» των επαγγελματικών στεγών ίδιου κλάδου, 
εύρημα το οποίο συμφωνεί με την κατάσταση που επικρατεί και στο εμπόριο.  
  

 

 
 



 
Γράφημα 3.3: Τα είδη κινητικότητας που καταγράφονται ανά κλάδο δραστηριότητας και η συμβολή τους στο ισοζύγιο 
ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών  

 
 

Ο μικρότερος όγκος κινητικότητας παρουσιάζεται στους λοιπούς κλάδους που αφορούν κυρίως 
παροχή υπηρεσιών. Εδώ παρατηρούνται 237 περιπτώσεις κινητικότητας με τον μεγαλύτερο όγκο αυτών 
να είναι περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, που ανέρχονται σε 120 (50,85%). Η θετική κινητικότητα 
αριθμεί 86 (36,02%) περιπτώσεις και η κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπου Ι) αφορά 30 (12,71%) 
περιπτώσεις. Ως προς την κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι, δύο στις τρεις νέες επιχειρήσεις λοιπών 
κλάδων έρχονται και αντικαθιστούν ενεργές επιχειρήσεις του εμπορίου.  
 

Πίνακας 3.4: Το συνολικό πλήθος των περιπτώσεων κινητικότητας που καταγράφονται στο εμπόριο 
  Πλήθος παρατηρήσεων 

Είδος κινητικότητας Εμπόριο Εστίαση Λοιποί κλάδοι 
Θετική κινητικότητα 218 84 86 

Αρνητική κινητικότητα 333 128 120 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος Ι) 132 50 30 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ) 3 3 1 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ) 0 4 0 

Σύνολο 686 269 237 
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3.2 Κινητικότητα ανά περιοχή απογραφής 
 

 Σε γεωγραφικό επίπεδο η Θεσσαλονίκη φαίνεται να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο 
περιπτώσεων κινητικότητας με 292 καταγραφές. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 24,5% του συνόλου 
των περιπτώσεων κινητικότητας.  

 
Χάρτης 1. Η κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη 

 
 
Ακολουθεί η Αθήνα με 158 περιπτώσεις κινητικότητας εκ των οποίων οι 59 αφορούν θετική 

κινητικότητα και οι 78 αρνητική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εσωτερική κατανομή της κινητικότητας, 
όπου φαίνεται ότι οι μισές περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας παρατηρούνται στο Κολωνάκι (39) και 
το 1/5 αυτών στα Εξάρχεια (17 περιπτώσεις). Αντίστοιχα ο μεγαλύτερος όγκος ανοιγμάτων παρατηρείται 
πάλι στο Κολωνάκι ‒το 42,4% του συνόλου της θετικής κινητικότητας που παρατηρείται το εξάμηνο 
αναφοράς στην Αθήνα. Το εμπορικό τρίγωνο εμφανίζει μηδενικό ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών, καθώς έκλεισαν ακριβώς όσες νέες επιχειρήσεις άνοιξαν (16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

Χάρτης 2. H κινητικότητα στην Αθήνα 

 
 
Γράφημα 3.3: Η ανά περιοχή και τύπο κατανομή της κινητικότητας  

 
 

Πολύ κοντά στην Αθήνα, ως προς τον συνολικό όγκο των περιπτώσεων κινητικότητας, βρίσκεται 
και ο Πειραιάς με 156 περιπτώσεις. Εκτός όμως από τον συνολικό αριθμό και η κατανομή μεταξύ θετικών 
και αρνητικών περιπτώσεων κινητικότητας παρουσιάζεται ανάλογη με αυτή της Αθήνας, καθώς το 
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εξεταζόμενο εξάμηνο έκλεισαν 79 επιχειρήσεις και άνοιξαν 58. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις 
που έκλεισαν εντοπίζονται στο κέντρο του Πειραιά (55,7% ήτοι 44 περιπτώσεις), γεγονός που 
αντισταθμίζεται από τον μεγάλο όγκο επιχειρήσεων που άνοιξαν στην περιοχή (40 νέες επιχειρήσεις, το 
65,97% του συνόλου της θετικής κινητικότητας που παρατηρείται στον Πειραιά).  

 
Χάρτης 3. Η κινητικότητα στον Πειραιά 

 
 
Χάρτης 4. Η κινητικότητα στην Καλλιθέα 

 
 

Η Καλλιθέα είναι η περιοχή που παρουσιάζει το τέταρτο κατά σειρά μεγαλύτερο πλήθος 
περιπτώσεων κινητικότητας (134), αλλά και τον μεγαλύτερο όγκο αρνητικής κινητικότητας, καθώς 82 
επιχειρήσεις (το 65,67% του συνολικού όγκου κινητικότητας) έκλεισαν το εξάμηνο αναφοράς. Την ίδια 
περίοδο άνοιξαν 37 επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό αρνητικό ισοζύγιο και επιτείνοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ήδη δυσμενή ως προς τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες εικόνα της περιοχής. 
 
  

 

 
 



Χάρτης 5. H κινητικότητα στην Πάτρα 

 
 

Ακολουθεί η Πάτρα με 112 περιπτώσεις κινητικότητας και ένα σημαντικό αρνητικό ισοζύγιο, καθώς 
το προηγούμενο εξάμηνο έκλεισαν 53 επιχειρήσεις και άνοιξαν 37. 
 
Χάρτης 6. Η κινητικότητα στο Χαλάνδρι 

 
 
Η έκτη κατά σειρά περιοχή με τον σημαντικότερο όγκο περιπτώσεων κινητικότητας είναι το 

Χαλάνδρι, όπου παρατηρούνται 103 περιπτώσεις. Η ιδιαιτερότητα του Χαλανδρίου είναι το ότι 
παρουσιάζει το δυσμενέστερο αρνητικό ισοζύγιο, καθώς κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναφοράς 
έκλεισαν 76 επιχειρήσεις και άνοιξαν 16. 
 
Χάρτης 7. Η κινητικότητα στο Περιστέρι 

 

 
 



 
 

Ακολουθεί σε σειρά όγκου κινητικότητας η περιοχή του Περιστερίου, όπου καταγράφονται 72 
παρατηρήσεις κινητικότητας. Στο Περιστέρι έκλεισαν 33 επιχειρήσεις το εξάμηνο αναφοράς, άνοιξαν 26 
νέες επιχειρήσεις στη θέση ανενεργών επαγγελματικών στεγών και 12 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν σε θέση 
ενεργών επιχειρήσεων.  
 
 
Χάρτης 8. Η κινητικότητα στη Ν. Ιωνία 

 
 

Στη Ν. Ιωνία παρατηρούνται 65 περιπτώσεις κινητικότητας εκ των οποίων οι 27 ανήκουν στην 
αρνητική και οι 23 στη θετική, ενώ 19 επιχειρήσεις άνοιξαν σε θέση άλλων ανοιχτών στη διάρκεια του 
εξαμήνου.  
 
Χάρτης 9. Η κινητικότητα στη Γλυφάδα 

 

 
 



 
 

Η Γλυφάδα, παρά τον μικρό όγκο περιπτώσεων κινητικότητας που παρουσιάζει (40 περιπτώσεις), 
είναι η μόνη περιοχή που εμφανίζει θετικό ισοζύγιο, καθώς έκλεισαν 11 επιχειρήσεις και άνοιξαν 16.  
 
Πίνακας 3.5: Η ανά περιοχή κινητικότητα και το ποσοστό της ως προς το συνολικό όγκο κινητικότητας 

Περιοχή 
καταγραφής 

Όγκος 
Κινητικότητας 

Ποσοστό ως προς το 
σύνολο της κινητικότητας 

Θεσσαλονίκη 292 24.50% 
Αθήνα 158 13.26% 
Πειραιάς 156 13.09% 
Καλλιθέα 134 11.24% 
Πάτρα 112 9.40% 
Χαλάνδρι 103 8.64% 
Περιστέρι 72 6.04% 
Νέα Ιωνία 65 5.45% 
Μαρούσι 56 4.70% 
Γλυφάδα 40 3.36% 
Κηφισιά 4 0.34% 
Σύνολο 1192 100% 

 

3.3 Ένταση κινητικότητας ανά περιοχή: Κινητικότητα ως προς το συνολικό 
μέγεθος της αγοράς 

 
Για τον εντοπισμό του επιπέδου διαφοροποίησης κάθε αγοράς συγκρίνεται ο συνολικός όγκος των 

περιπτώσεων κινητικότητας με το σύνολο των επαγγελματικών στεγών της εν λόγω αγοράς. Η σύγκριση 
αυτή προσδιορίζει τον βαθμό με τον οποίο η κινητικότητα που παρατηρείται σε κάθε περιοχή επηρεάζει 
τη συνολική εικόνα της αγοράς.  

 
Χάρτες 10 και 11. Ένταση κινητικότητας σε Αθήνα και Πειραιά 

 

 
 



 
 

Περιοχές με μεγάλο όγκο περιπτώσεων κινητικότητας, όπως για παράδειγμα η Αθήνα και η 
Καλλιθέα, φαίνεται να διαφοροποιούνται ελάχιστα, καθώς οι πολλές περιπτώσεις κινητικότητας είναι 
λιγοστές σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς.  
 
  

 

 
 



Χάρτες 12 και 13. Ένταση κινητικότητας σε Καλλιθέα και Μαρούσι 

 
 

Στον αντίποδα το Μαρούσι, με φαινομενικά μικρό όγκο κινητικότητας, προκύπτει ότι είναι η 
περιοχή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σε ένταση κινητικότητα, καθώς το 8,64% των επιχειρήσεων που 
απογράφηκαν στην περιοχή έχει διαφοροποιηθεί εντός του εξαμήνου αναφοράς. Ακολουθεί η αγορά του 
Χαλανδρίου, όπου η κινητικότητα των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 7,62% του συνόλου της αγοράς.  
 
Πίνακας 3.6: Η ένταση της κινητικότητας ανά περιοχή καταγραφής 

Περιοχή 
Πλήθος 

κινητικότητας 
Πλήθος επαγγελματικών στεγών 

ανά απογραφικό πεδίο 
Πλήθος κινητικότητας/Πλήθος 

επαγγελματικών στεγών 
Μαρούσι 56 648 8,64% 
Χαλάνδρι 103 1352 7,62% 
Πάτρα 112 1643 6,82% 
Πειραιάς 156 2799 5,57% 
Θεσσαλονίκη 292 5331 5,48% 
Γλυφάδα 40 767 5,22% 
Νέα Ιωνία 65 1292 5,03% 
Περιστέρι 72 1499 4,80% 
Καλλιθέα 134 3284 4,08% 
Αθήνα 158 6615 2.39% 
Κηφισιά 4 415 0,96% 
Σύνολο 1192 25645 4,65% 

 
3.3.1 Ένταση της θετικής και της αρνητικής συνεισφοράς της κινητικότητας στην 

εκάστοτε αγορά 
 

Στην προσπάθεια να αποτυπωθεί η ένταση της αρνητικής και θετικής κινητικότητας ενοποιήθηκαν 
τα είδη κινητικότητας σε δύο μεγάλες ομάδες: τις επιχειρήσεις που έκλεισαν αυτό το εξάμηνο και τις 
επιχειρήσεις που άνοιξαν αυτό το εξάμηνο.3 Οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν κινητικότητα και 

3 Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις αντικατάστασης υποκρύπτεται διπλή μεταβολή της κατάστασης μίας 
επιχείρησης, η οποία και δεν υπολογίστηκε, καθώς κύριο μας μέλημα ήταν να προσδιοριστεί το ποσοστό των νέων 
ανοιχτών επιχειρήσεων (και κλειστών αντίστοιχα). Με άλλα λόγια σε μία περίπτωση αντικατάστασης Τύπου Ι, όπου 

 

 
 

                                                           



καταγράφηκαν ως ανοιχτές (είτε αναζωογονώντας μία κλειστή επαγγελματική στέγη είτε ανανεώνοντας 
το επιχειρηματικό προφίλ της περιοχής) θεωρούνται θετική συμβολή στην αγορά. Αντίστοιχα οι 
επιχειρήσεις που παρουσίασαν κινητικότητα και καταγράφηκαν ως κλειστές (είτε προσθέτοντας μία 
ακόμη κενή επαγγελματική στέγη είτε διαφοροποιώντας κλαδικά τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 
της αγοράς) θεωρούνται ως αρνητική συμβολή στην αγορά. Συνεπώς βάσει των παραπάνω κριτηρίων η 
κινητικότητα ως προς τη συνεισφορά της στην εκάστοτε αγορά διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Πίνακας 3.7: Η κατανομή της κινητικότητας βάσεις της συνεισφοράς της στην επιχειρηματικότητα 

Είδος κινητικότητας Πλήθος 
παρατηρήσεων 

Συνεισφορά στην 
επιχειρηματικότητα 

της περιοχής 

Πλήθος 
παρατηρήσεων 

Θετική κινητικότητα 388  
Θετική 

 
600 Κινητικότητα αντικατάστασης 

Τύπος Ι 
212 

Αρνητική κινητικότητα 581  
Αρνητική 

 
592 Κινητικότητα αντικατάστασης 

Τύπος ΙΙ 
7 

Κινητικότητα αντικατάστασης 
Τύπος ΙΙΙ 

4 

 
Έτσι βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ένταση νέων επιχειρήσεων παρατηρείται και πάλι στο Μαρούσι, 

όπου το 6,44% των ανοιχτών επιχειρήσεων άνοιξε αυτό το εξάμηνο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Πάτρα 
όπου περίπου πέντε στις 100 ανοιχτές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη λειτουργία τους αυτό το εξάμηνο.  

Ως προς την ένταση της αρνητικής κινητικότητας διαπιστώνεται ότι η μία στις τέσσερις ανενεργές 
επαγγελματικές στέγες που καταγράφονται στο Χαλάνδρι προέκυψε από επιχείρηση που έκλεισε το 
εξάμηνο αναφοράς. Αντίστοιχα το 18,33% των ανενεργών επαγγελματικών στεγών στο Μαρούσι 
προήλθε από μεταβολές την κατάσταση της επαγγελματικής στέγης κατά τη διάρκεια του εξάμηνου 
αναφοράς.  
 
  

μία ανοιχτή επιχείρηση αντικαθίσταται από μία άλλη ανοιχτή επιχείρηση, έχουμε ένα κλείσιμο εντός του εξαμήνου 
αλλά και ένα άνοιγμα, δηλαδή δύο περιπτώσεις κινητικότητας στην ίδια επαγγελματική στέγη. Η συμβολή αυτού 
του είδους της κινητικότητας στο ισοζύγιο ανοιχτών-κλειστών είναι μηδενική. Σε επίπεδο όμως ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της εν λόγω αγοράς η κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι εισφέρει θετικά, καθώς ανανεώνεται 
η επιχειρηματικότητα στην περιοχή. 

 

 
 

                                                           



Γράφημα 3.4: Η ανά περιοχή ένταση της θετικής και της αρνητικής συνεισφοράς της κινητικότητας 

 
 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εύρημα στο Χαλάνδρι, διότι η εμπειρική αίσθηση ενός επισκέπτη 
στην εν λόγω αγορά δίνει την αίσθηση μίας εμπορικής πιάτσας παγιωμένης την τελευταία διετία με 
ιδιαίτερα θετικό πρόσημο. Η πραγματική και επιστημονική παρατήρηση όμως δείχνει ότι το Χαλάνδρι 
δέχεται σημαντικές αρνητικές αναδιαρθρώσεις τον τελευταίο εξάμηνο και πιο έντονες από οποιαδήποτε 
άλλη υπό εξέταση εμπορική αγορά, οι οποίες δεν αντισταθμίζονται από ίδιας έντασης θετικές πιέσεις 
(θετική κινητικότητα), αφού η συνεισφορά του εξαμήνου αναφοράς στις ενεργές επαγγελματικές στέγες 
είναι μόλις 2,56%. 

Στην Αθήνα και στην Κηφισιά η κατάσταση της αγοράς σε επίπεδο επαγγελματικών στεγών είναι 
αρκετά παγιωμένη και οι όποιες αλλαγές παρατηρήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο δεν συνέβαλαν σε αυτή.  
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3.4 Ανάλυση του συνόλου των μεταβολών σε επίπεδο ανοιγμάτων και 

κλεισιμάτων το εξάμηνο αναφοράς 
 

Στις προηγούμενες ενότητες η κινητικότητα αντικατάστασης αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστή 
περίπτωση (με τις επιμέρους υποπεριπτώσεις της) και τονίσαμε ότι σε όλες τις παρατηρήσεις που 
αφορούν αντικατάσταση επιχείρησης στην ίδια επαγγελματική στέγη εμφανίζεται αλληλουχία μίας ή 
περισσότερων μεταβολών εντός του εξαμήνου αναφοράς. Έτσι στην κινητικότητα αντικατάστασης τύπου 
Ι, όπου μία ανοιχτή επιχείρηση αντικαταστάθηκε από μία άλλη ανοιχτή, υποκρύπτεται το κλείσιμο της 
ανοιχτής επιχείρησης η οποία και αντικαταστάθηκε. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση έχουμε και 
επιπλέον 212 κλεισίματα καταστημάτων στην αγορά. 

Αντίστοιχα στην κινητικότητα Τύπου ΙΙ, όπου μία κλειστή επιχείρηση αντικαθίσταται από μία άλλη 
κλειστή, υποκρύπτεται το άνοιγμα μιας επιχείρησης η οποία και έκλεισε εντός του εξαμήνου. Έτσι στην 
περίπτωση αυτή έχουμε επιπλέον 7 ανοίγματα επιχειρήσεων στην αγορά. 

Τέλος στην κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου ΙΙΙ, όπου μία ανοιχτή επιχείρηση αντικαθίσταται 
από μία άλλη κλειστή επιχείρηση, υποκρύπτεται ένα κλείσιμο αλλά και ένα άνοιγμα. Έτσι στην 
περίπτωση αυτή έχουμε τέσσερα επιπλέον κλεισίματα και ανοίγματα στο σύνολο της αγοράς. 

Με βάση τα παραπάνω, όπου η κινητικότητα αντικατάστασης αναλύθηκε σε κλεισίματα και 
ανοίγματα επιχειρήσεων, το σύνολο των καταστημάτων που έκλεισαν το εξάμηνο Μάρτιος 2017-
Σεπτέμβριος 2017 ανέρχεται σε 808, ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων που άνοιξαν ανέρχεται στις 611 
επιχειρήσεις. Η ανάλυση αυτού πλήθους παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 3.8: Η ανάλυση της κινητικότητας σε πλήθος ανοιγμάτων και κλεισιμάτων επιχειρήσεων 

Περιοχή 
Απογραφής 

Επιχειρήσεις 
που άνοιξαν 
το εξάμηνο 
αναφοράς 

Επιχειρήσεις 
που έκλεισαν 

το εξάμηνο 
αναφοράς 

Ισοζύγιο 

Αθήνα 80 99 -19 
Γλυφάδα 29 24 5 

Θεσσαλονίκη 174 195 -21 
Καλλιθέα 52 98 -46 
Κηφισιά 2 3 -1 

Μαρούσι 34 41 -7 
Νέα Ιωνία 38 42 -4 

Πάτρα 59 75 -16 
Πειραιάς 77 98 -21 
Περιστέρι 39 46 -7 
Χαλάνδρι 27 87 -60 
Σύνολο 611 808 -197 

 

 

 
 



3.5 Η χωρική έκφανση της κινητικότητας 
 

Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται τα χωρικά πρότυπα της κινητικότητας ανά περιοχή 
καταγραφής. Βασικό ερευνητικό ερώτημα αποτέλεσε το αν και κατά πόσο παρουσιάζουν τυχαία 
διασπορά στον γεωγραφικό χώρο ή ακολουθούν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα. Επιπλέον θα εξεταστεί 
το αν και κατά πόσο κάθε είδος κινητικότητας παρατηρείται σε περιοχές με ήδη έντονη παρουσία 
ενεργών επιχειρήσεων ή παρατηρείται κάποια τάση ανάσχεσης της επιχειρηματικής ερημοποίησης, 
εγκατάστασης δηλαδή νέων επιχειρήσεων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών. Για την ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί ένας εκτιμητής σημειακής πυκνότητας, ο οποίος στη 
διεθνή βιβλιογραφία απαντάται ως Kernel Density Estimator (KDE)4 και υπολογίζει το αν και κατά πόσο 
υπάρχουν πυκνώσεις σημειακών παρατηρήσεων (στην προκειμένη περίπτωση οι θέσεις των 
επαγγελματικών στεγών που εμφάνισαν κινητικότητα οιουδήποτε τύπου). Βασική προϋπόθεση για τον 
εν λόγω εκτιμητή είναι η ύπαρξη ικανού πλήθους παρατηρήσεων, έτσι θα υπολογιστεί και θα 
χαρτογραφηθεί μόνο για τις περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, του Πειραιά και της Πάτρας. 

 
Πίνακας 3.9: Οι περιοχές με σημαντικό πλήθος παρατηρήσεων θετικής κινητικότητας 

Περιοχή Πλήθος 
θετικής 

κινητικότητας 

Πλήθος 
αρνητικής 

κινητικότητας 

Πλήθος 
κινητικότητας 

Τύπου Ι 
Θεσσαλονίκη 100 118 68 
Αθήνα 59 78 21 
Πειραιάς 58 79 18 
Πάτρα 37 53 22 
Καλλιθέα 37 82  
Χαλάνδρι  76  
Μαρούσι   19 

 
Θεσσαλονίκη 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Η Θεσσαλονίκη είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο πλήθος κινητικότητας. Οι 100 νέες επιχειρήσεις 
που άνοιξαν εντός του εξαμήνου αναφοράς κατανέμονται σε 74 οικοδομικά τετράγωνα. Από αυτά τα 49 
(το 66%) παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών σε σχέση με τον μέσο 
όρο του συνόλου της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Οι νέες επιχειρήσεις επιλέγουν να ανοίξουν σε περιοχές 
που η ευρύτερη τους εικόνα ως προς τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες δεν είναι και τόσο δυσμενής. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τις αντικαταστάσεις, όπου από τα 52 οικοδομικά τετράγωνα στα οποία 
παρατηρήθηκε κινητικότητα αντικατάστασης τα 43 παρουσιάζουν μέσω όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών χαμηλότερο από αυτόν που εμφανίζεται στο σύνολο της αγοράς.  

 

 

 
 

                                                           



 
Πίνακας 3.3: Η κατανομή της κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 74 26,45% 49 25 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνω του μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 84 26,45% 47 37 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 

περιπτώσεις κινητικότητας 
αντικατάστασης 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Κάτω του μέσου όρου 

Αντικαθίστανται σε 
θέση… 52 26,45% 43 9 

 
Παρ' όλα αυτά και η αρνητική κινητικότητα παρατηρείται κυρίως (47 από τα 84) σε οικοδομικά 

τετράγωνα με ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών μικρότερο του μέσου όρου που 
καταγράφεται στο σύνολο της αγοράς. Αυτό δείχνει μία τάση εξάπλωσης της αρνητικής κινητικότητας σε 
περιοχές που διατηρούσαν μια βελτιωμένη εικόνα. Σημαντικό μέρος της αρνητικής κινητικότητας, όχι 
όμως το μεγαλύτερο, καταγράφεται σε τετράγωνα που παρουσιάζουν ήδη επιβαρυμένη εικόνα με τα 
περισσότερα εξ αυτών να βρίσκονται δυτικά της Αριστοτέλους ή/και βορειότερα της Εγνατίας. 
 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Παρατηρώντας τη χαρτογραφική απεικόνιση η κινητικότητα οποιαδήποτε μορφής συγκεντρώνεται 
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Πρόκειται για το κομμάτι που περικλείει την Παλαιών Πατρών Γερμανού 
από το ύψος της Παύλου Μελά έως και την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Επίσης είναι φανερό ότι οι 
κινητικότητες δεν βρίσκονται διάσπαρτες, αλλά συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες χωρικές εστίες. 
 
  

 

 
 



Χάρτης 14. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

 
 
Η θετική κινητικότητα παρουσιάζει σχετική συνοχή καθώς το μεγαλύτερο μέρος της 

καταγράφεται ανατολικά της Αγίας Σοφίας. Αναλυτικότερα παρατηρούνται έντονες πυκνώσεις στην 
περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Πρασακάκη-Ικτίνου-Μητροπόλεως-Γούναρη-Εγνατία. Μικρότερης 
έντασης, αλλά αρκετά σημαντικές πυκνώσεις καταγράφονται στον νοητό άξονα των οδών Σαλαμίνος-
Ηρώδου Αττικού στο δυτικό όριο του απογραφικού πεδίου, αξονικά της Κασσάνδρου στο ανατολικό της 
άκρο και στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου. Οι τέσσερις αυτές πυκνώσεις περιλαμβάνουν 
περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις θετικής κινητικότητας που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 
2017 (55 στις 100). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι οι πυκνώσεις που καταγράφονται στη 
Σαλαμίνος αλλά και στην Κασσάνδρου αφορούν τετράγωνα με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών υψηλότερο από αυτόν που καταγράφεται στην πόλη τον Σεπτέμβρη του 2017, πράγμα που 
μπορεί να θεωρηθεί και ως μία ένδειξη αναζωογόνησης των εν λόγω περιοχών. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
Χάρτης 15. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

 
 

Το χωρικό πρότυπο της αρνητικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται σχετικά 
συμπαγές, καθώς μία ιδιαίτερα εκτεταμένη πύκνωση εμφανίζεται στη συμβολή των οδών Ζεύξιδος και 
Παλαιών Πατρών Γερμανού και η οποία επεκτείνεται νοτιοδυτικά κατά μήκος της Ικτίνου μέχρι το ύψος 
της Μητροπόλεως και νοτιοανατολικά κατά μήκος της Παύλου Μελά και της Χρυσοστόμου Σμύρνης με 
ιδιαίτερη ένταση στη συμβολή της τελευταίας με την Προξένου Κορομηλά. Δύο λιγότερο εκτεταμένες, 
αλλά σημαντικές πυκνώσεις αρνητικής κινητικότητας παρουσιάζονται εκατέρωθεν της Πλατείας 
Αριστοτέλους, δυτικά από το Καπάνι ως και τη Βενιζέλου και ανατολικά με επίκεντρο την Πλατεία Άθωνος 
και έκταση μέχρι τη Βασιλέως Ηρακλείου, την Αγίας Σοφίας και την Εγνατία Οδό. Τέλος παρουσιάζεται 
και μία αξονική πύκνωση επί της Εγνατίας από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τη Στεφάνου Τάττη. 
Οι πυκνώσεις αυτές περιλαμβάνουν 54 από 118 (45,76%) περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας που 
καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2017.  
 

 

 
 



Χάρτης 16. Συγκεντρώσεις κινητικότητας αντικατάστασης τύπου Ι στη Θεσσαλονίκη 

 
 

Το χωρικό πρότυπο που παρατηρείται για την κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συμπαγές με σημαντικές πυκνώσεις κυρίως 
ανατολικά της Αριστοτέλους. Ειδικότερα παρατηρούνται πυκνώσεις κινητικότητας αντικατάστασης 
Τύπου Ι επί της Παλαιών Πατρών Γερμανού από το ύψος της Παύλου Μελά έως και την Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τσιμισκή-Καρόλου Ντηλ-
Ερμού-Αγίας Σοφίας, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Προξένου Κορομηλά-Χρυσοστόμου 
Σμύρνης-Τσιμισκή-Βογατσικού. Ενώ δύο μικρότερες αλλά σημαντικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται 
στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Νίκης-Αριστοτέλους-Μητροπόλεως-Αγίας Σοφίας και μία 
εκατέρωθεν της Αριστοτέλους στη συμβολή της με την Εγνατία Οδό. Στις περιοχές αυτές 
συγκεντρώνονται οι 55 από τις 68 ( 80,88%) περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης Τύπου Ι που 
καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται με εμφατικό τρόπο ότι το 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς είναι και το σημαντικότερο για την πόλη.  
 
Αθήνα 
 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Στην Αθήνα για το σύνολο της περιοχής απογραφής παρουσιάζεται η ίδια τάση με τη Θεσσαλονίκη. 
Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν επιλέγουν συχνότερα να ανοίξουν σε οικοδομικά τετράγωνα με 
χαμηλότερο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (32 στα 50 
οικοδομικά τετράγωνα). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με χαμηλότερη ένταση για τις επιχειρήσεις που 

 

 
 



κλείνουν και με ισχυρότερη ένταση για τις περιπτώσεις αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η 
κινητικότητα εστιάζεται σε περιοχές με βελτιωμένη εικόνα, γεγονός που στην περίπτωση της αυξημένης 
αρνητικής κινητικότητας δείχνει μία τάση επέκτασης των ανενεργών επαγγελματικών στεγών και σε 
περιοχές που εμφάνιζαν καλύτερη εικόνα σε σχέση με το σύνολο της αγοράς. 
 
Πίνακας 3.4: Η κατανομή της κινητικότητας στην Αθήνα σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 50 26.06% 32 18 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνω του μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 62 26.06% 34 28 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 

περιπτώσεις κινητικότητας 
αντικατάστασης 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Κάτω του μέσου όρου 

Αντικαθίστανται σε 
θέση… 20 26.06% 16 4 

 
Παρ' όλα αυτά η εξέταση της κινητικότητας σε επίπεδο ζώνης αναδεικνύει κάποιες 

διαφοροποιήσεις. Η συντριπτική πλειονότητα των οικοδομικών τετραγώνων που παρουσιάζουν 
αρνητική κινητικότητα βρίσκονται τρεις περιοχές: στο Εμπορικό Τρίγωνο, στα Εξάρχεια και στο Κολωνάκι. 
Οι τρεις αυτές περιοχές συγκεντρώνουν 55 από τα 62 οικοδομικά τετράγωνα με περιπτώσεις αρνητικής 
κινητικότητας. Αναλυτικότερα βλέπουμε ότι στο Εμπορικό Τρίγωνο οι περιπτώσεις αρνητικής 
κινητικότητας παρουσιάζονται κυρίως σε τετράγωνα μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 
μικρότερο από τον μέσο όρο που καταγράφηκε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2017, γεγονός που μας 
δείχνει ότι η τάση της όποιας επέκτασής τους αφορά οικοδομικά τετράγωνα με καλύτερη εικόνα  από 
αυτή ενός μέσου οικοδομικού τετραγώνου της Αθήνας.  
 
Πίνακας 3.10: Η κατανομή των περιπτώσεων αρνητικής κινητικότητας ανά οικοδομικό τετράγωνο και ζώνη στην Αθήνα 

Ζώνη 

Πλήθος 
οικοδομικών 

τετραγώνων με 
περιπτώσεις 

αρνητικής 
κινητικότητας  

Ποσοστό 
λουκέτων 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με 
μέσο όρο 
λουκέτων 

Αθήνας 

Σύγκριση με 
μέσο όρο 

λουκέτων ζώνης 

Κάτω 
του 

μέσου 
όρου 

Άνω 
του 

μέσου 
όρου 

Κάτω 
του 

μέσου 
όρου 

Άνω 
του 

μέσου 
όρου 

 

 
 



Εμπορικό 
τρίγωνο 15 21.79% 12 3 11 4 

Εξάρχεια 16 35.96% 4 12 6 10 
Κεντρικές οδικές 
αρτηρίες 6 32.80% 3 3 5 1 

Κολωνάκι 24 23.86% 14 10 12 12 
Πατησίων 1 19.95% 1 0 1 0 
Υπόλοιπες 
περιοχές 0 16.83% 0 0 0 0 

Σύνολο Αθήνας 62 26.06% 34 28 35 27 
 

Στο Κολωνάκι, αυτή η εικόνα αντιστρέφεται, καθώς η αρνητική κινητικότητα παρατηρείται τόσο σε 
οικοδομικά τετράγωνα με υψηλότερο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών από αυτόν που 
καταγράφεται στο σύνολο της Αθήνας όσο και σε οικοδομικά τετράγωνα με χαμηλότερο (αναλογία 
41,67%-58,33%). Έτσι στο Κολωνάκι η αρνητική κινητικότητα έρχεται να δυσχεράνει περαιτέρω την 
εικόνα ήδη επιβαρυμένων περιοχών. Το ίδιο συμβαίνει και στα Εξάρχεια, τη ζώνη με το υψηλότερο 
ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών, όπου η αρνητική κινητικότητα παρατηρείται κατά μεγάλη 
πλειοψηφία σε ήδη επιβαρυμένα οικοδομικά τετράγωνα, γεγονός που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο 
την αρνητική εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Επιπλέον η κινητικότητα αντικατάστασης 
συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε οικοδομικά τετράγωνα στο Κολωνάκι και στο Εμπορικό Τρίγωνο 
Αθήνας, περιοχές με πολύ βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.  

 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Στην Αθήνα παρατηρείται ισχυρή χωρική συσχέτιση τόσο σε κάθε κινητικότητα διακριτά (υπάρχουν 
συγκεντρώσεις-οι παρατηρήσεις δεν είναι διάστικτες) όσο και μεταξύ της κάθε κατηγορίας 
κινητικότητας. Το Κολωνάκι, το Εμπορικό Τρίγωνο και τα Εξάρχεια αποτελούν τους τρεις σημαντικούς 
πόλους γύρω από τους οποίους συγκεντρώνεται η κινητικότητα. Αναφορικά με το Εμπορικό Τρίγωνο 
είναι ξεκάθαρο ότι συγκεντρώνει λιγότερες παρατηρήσεις αρνητικής κινητικότητας, οπότε οι οποίες 
διεργασίες κινητικότητας το αναδεικνύουν ως τον σημαντικότερο πόλο ανάπτυξης. 

 Το χωρικό πρότυπο της θετικής κινητικότητας στην Αθήνα εμφανίζει σημαντικές πυκνώσεις σε δύο 
περιοχές του Κολωνακίου. Η πρώτη οριοθετείται από τις οδούς Αναγνωστοπούλου-Λεβέντη-Κανάρη-
Πινδάρου-Σκουφά-Βουκουρεστίου και η δεύτερη από τις οδούς Ακαδημίας-Βουκουρεστίου-Σκουφά-
Ομήρου.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

Χάρτης 17. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στην Αθήνα 

 
 

Μικρότερης έντασης, αλλά σημαντικές πυκνώσεις παρατηρούνται στο Εμπορικό Τρίγωνο νότια της 
Ερμού μεταξύ των οδών Βουλής και Φωκίωνος, αλλά και επί της Πραξιτέλους (μεταξύ των οδών Χαβρίου 
και Βύσσης).  
 
  

 

 
 



Χάρτης 18. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στην Αθήνα 

 
Σε χωρικό επίπεδο η αρνητική κινητικότητα φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές πυκνώσεις σε 

μεγάλο τμήμα του Κολωνακίου, σε μία περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Λυκαβηττού-Ακαδημίας-
Κανάρη-Πατριάρχη Ιωακείμ-Λουκιανού-Σπευσίππου-Αναγνωστοπούλου. Άλλες σημαντικές πυκνώσεις 
παρατηρούνται στη συμβολή των οδών Σκουφά και Ασκληπιού, αξονικά της Ερμού από το ύψος της 
Πλατείας Συντάγματος μέχρι την οδό Φωκίωνος, αλλά και στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 
Αθηνάς-Αγίας Ειρήνης-Καρόρη-Βορέου.  
 
Χάρτης 19. Συγκεντρώσεις κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι στην Αθήνα 
 

 

 
 



 
 
 
Πειραιάς 
 

Στον Πειραιά θετική κινητικότητα καταγράφεται σε 44 οικοδομικά τετράγωνα εκ των οποίων τα 28 
παρουσιάζουν ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών χαμηλότερο από τον μέσο όρο που 
καταγράφεται στον Πειραιά τον Σεπτέμβριο του 2017 (34,30%), παρόμοια τάση με Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Οι επιχειρήσεις ανοίγουν συχνότερα και οι ανενεργές επαγγελματικές στέγες 
αντικαθίστανται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε οικοδομικά τετράγωνα με πολλές ενεργές επιχειρήσεις 
και χαμηλό αριθμό ανενεργών επαγγελματικών στεγών.  
 
Πίνακας 3.8: Η κατανομή της κινητικότητας στον Πειραιά σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 44 34.30% 28 16 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνω του μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 56 34.30% 21 35 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 

περιπτώσεις κινητικότητας 
αντικατάστασης 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Κάτω του μέσου όρου 

 

 
 



Αντικαθίστανται σε 
θέση… 16 34.30% 10 6 

 
Στον Πειραιά παρατηρούνται 79 περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, οι οποίες κατανέμονται σε 

56 οικοδομικά τετράγωνα. Παρατηρείται και μία επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης εικόνας των 
οικοδομικών τετραγώνων με ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών υψηλότερο από τον μέσο όρο 
της αγοράς του Πειραιά. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στις υπόλοιπες ζώνες του Πειραιά και 
ιδιαίτερα στην Τερψιθέα, όπου σε 10 από τα 11 οικοδομικά στα οποία καταγράφεται αρνητική 
κινητικότητα είναι περιπτώσεις όπου τα νέα κλεισίματα έρχονται να προστεθούν στην ήδη δυσμενή 
εικόνα που έχει διαμορφωθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Η μόνη περιοχή στον Πειραιά που η τάση 
φαίνεται διαφορετική είναι το κέντρο, όπου οι επιχειρήσεις κλείνουν με τον ίδιο ρυθμό ανεξάρτητα της 
κατάστασης του οικοδομικού τετραγώνου.  
  

 

 
 



 
Πίνακας 3.9: Η κατανομή των περιπτώσεων αρνητικής κινητικότητας ανά οικοδομικό τετράγωνο και ζώνη στον Πειραιά 

Ζώνη 

Πλήθος 
οικοδομικών 

τετραγώνων με 
περιπτώσεις 

αρνητικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό 
ανενεργών 

επαγγελματικών 
στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με 
μέσο όρο 

ανενεργών 
επαγγελματικών 
στεγών Πειραιά 

Σύγκριση με 
μέσο όρο 

ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών ζώνης 
Κάτω 
του 

μέσου 
όρου 

Άνω 
του 

μέσου 
όρου 

Κάτω 
του 

μέσου 
όρου 

Άνω 
του 

μέσου 
όρου 

Κέντρο Πειραιά 34  28.39% 17 17 12 22 
Λιμάνι 9 39.31% 3 6 4 5 
Τερψιθέα 11 43.57% 1 10 5 6 
Υπόλοιπο 2 43.94% 0 2 0 2 
Σύνολο Πειραιά 56 34.30% 21 35 21 35 

 
Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον Πειραιά η αρνητική κινητικότητα έρχεται και 

επιβαρύνει περαιτέρω ήδη επιβαρυμένα οικοδομικά τετράγωνα (35 από τα 56 οικοδομικά τετράγωνα). 
Στην ουσία παρατηρείται μία περιχαράκωση της αρνητικής κινητικότητας. 

 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Σε χωρικό επίπεδο οι νέες επιχειρήσεις διαμορφώνουν ένα μισοφέγγαρο [crescent] γύρω από την 
κεντρική πλατεία της πόλης, την πλατεία Κοραή.  
 
Χάρτης 20. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στον Πειραιά 

 

 
 



 
 

Σε χωρικό επίπεδο παρατηρούνται δύο εκτεταμένες πυκνώσεις της αρνητικής κινητικότητας. Η 
πρώτη με επίκεντρο τη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μπουμπουλίνας και κατεύθυνση 
προς το λιμάνι με ιδιαίτερες εξάρσεις επί των οδών Κολοκοτρώνη, Νοταρά και Φίλωνος (στο ύψος μεταξύ 
Μπουμπουλίνας και Βασιλέως Γεωργίου). Η δεύτερη έντονη πύκνωση καταγράφεται αξονικά της 
Ελευθερίου Βενιζέλου, της Ηρώων Πολυτεχνείου, της Τσαμαδού και της Υψηλάντου ακολουθώντας ένα 
σιγμοειδές πρότυπο. Δύο μικρότερες πυκνώσεις καταγράφονται στα οικοδομικά τετράγωνα που 
περικλείονται από τις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη-Μπουμπουλίνας-Αλκιβιάδου-Σωτήρος Διός και 
αξονικά της Χαριλάου Τρικούπη στη συμβολή της με την Καραΐσκου. 
 
Χάρτης 21. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στον Πειραιά 

 

 
 



 
Το χωρικό πρότυπο της αντικατάστασης φαίνεται να είναι περισσότερο συμπαγές, καθώς 

σχηματίζονται δύο διακριτές πυκνώσεις, η πρώτη εκατέρωθεν της Σωτήρος Διός (από το ύψος της 
Υψηλάντου ως την Αλκιβιάδου) και η δεύτερη από το πολύγωνο που ορίζεται από τις οδούς Ηρώων 
Πολυτεχνείου-2ας Μεραρχίας-Σκουζέ-Φίλωνος-Πούρη. Η πρώτη πύκνωση χωροθετείται αμιγώς στο 
κέντρο του Πειραιά, ενώ η δεύτερη εκτείνεται από τα όρια του κέντρου ως το Λιμάνι. Οι δύο αυτές 
πυκνώσεις συγκεντρώνουν το 72,22% του συνόλου των περιπτώσεων κινητικότητας αντικατάστασης 
Τύπου Ι που καταγράφηκαν στον Πειραιά.  
 
  

 

 
 



Χάρτης 22. Συγκεντρώσεις κινητικότητας αντικατάστασης τύπου Ι στον Πειραιά 

 
 
Πάτρα 
 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Η Πάτρα φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο του Πειραιά, όπου θετική και κινητικότητα 
αντικατάστασης παρατηρείται κυρίως σε οικοδομικά τετράγωνα με χαμηλό ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών, ενώ οι επιχειρήσεις που κλείνουν το εξάμηνο αναφοράς συγκεντρώνονται σε 
οικοδομικά τετράγωνα που ήδη έχουν πληγεί εκτεταμένα από την επιχειρηματική ερήμωση.  
Από τα 30 οικοδομικά τετράγωνα στα οποία συγκεντρώνονται 37 παρατηρήσεις θετικής κινητικότητας, 
τα 21 παρουσιάζουν ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών χαμηλότερο από τον μέσο όρο που 
καταγράφεται στην Πάτρα τον Σεπτέμβριο του 2017.  
 
Πίνακας 3.10: Η κατανομή της κινητικότητας στην Πάτρα σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 30 23.13% 49 25 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνω του μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 34 23.13% 16 18 

 Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

 

 
 



Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις κινητικότητας 

αντικατάστασης 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 
Κάτω του μέσου όρου Κάτω του μέσου όρου 

Αντικαθίστανται σε 
θέση… 20 23.13% 13 7 

 
Η αρνητική κινητικότητα που καταγράφεται τον Σεπτέμβριο του 2017 αφορά 53 επιχειρήσεις και 

κατανέμεται σε 34 οικοδομικά τετράγωνα. Περισσότερο από τα μισά (18 από τα 34) παρουσιάζουν 
ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών μεγαλύτερο από τον μέσο όρο που καταγράφηκε στην 
Πάτρα. Εμφανίζονται επίσης 22 περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης, οι οποίες και κατανέμονται 
σε 20 οικοδομικά τετράγωνα. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των εν λόγω οικοδομικών τετραγώνων (13 από 
τα 20) παρουσιάζει μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών μικρότερο από τον μέσο όρο που 
καταγράφεται στην Πάτρα. 
 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Στην Πάτρα το χωρικό πρότυπο κάθε κατηγορίας κινητικότητας για το εξάμηνο αναφοράς φαίνεται 
να διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με τις προαναφερθείσες περιοχές, όπου παρατηρήθηκε μία 
ενδιαφέρουσα χωρική ομοιογένεια.  

Σε χωρικό επίπεδο η θετική κινητικότητα της Πάτρας κατανέμεται σε δύο μεγάλες πυκνώσεις 
αξονικά της Γεροκωστοπούλου. Η σημαντικότερη από αυτές είναι εκείνη που βρίσκεται ανατολικά, η 
οποία και εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν του απογραφικού πεδίου με ιδιαίτερες εντάσεις στα τετράγωνα 
που περικλείονται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου-Βότση-Πατρέως-Αγίου Ανδρέου. Συνολικά περιλαμβάνει 
22 περιπτώσεις θετικής κινητικότητας (59,46%). Η δεύτερη, μικρότερη, αλλά σημαντική πύκνωση 
παρατηρείται δυτικά της Γεροκωστοπούλου και περικλείεται από τις οδούς Ερμου-Κανακάρη-
Κολοκοτρώνη-Ρήγα Φεραίου· περιλαμβάνει 9 περιπτώσεις θετικής κινητικότητας. Αθροιστικά οι δύο 
αυτές πυκνώσεις περιλαμβάνουν 31 από τις 37 περιπτώσεις θετικής κινητικότητας που καταγράφηκαν 
στην Πάτρα.  

 
Χάρτης 23. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στην Πάτρα 

 

 
 



 
 

Ως προς το χωρικό πρότυπο η αρνητική κινητικότητα στην Πάτρα παρουσιάζει σχετικά συμπαγής 
με ιδιαίτερες πυκνώσεις κατά μήκος της Κορίνθου (συμβολή με Αράτου, συμβολή με Αγίου Νικολάου, 
συμβολή με Βούρβαχη, συμβολή με Φιλοποίμενος) και δευτερευόντως επί της Αγίου Ανδρέου στο τμήμα 
μεταξύ Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου με την Ερμού να παίζει το ρόλο συνεκτικού διαύλου μεταξύ 
των δύο παραπάνω πυκνώσεων. 
 
Χάρτης 24. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στην Πάτρα 

 
 
Το χωρικό πρότυπο που παρατηρείται για την κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι στην 

περίπτωση της Πάτρας φαίνεται να είναι αρκετά συμπαγές καθώς παρατηρούνται σημαντικές 
συγκεντρώσεις ανατολικά και δυτικά της Πλατείας Γεωργίου και μία τρίτη μικρότερη πύκνωση στο 

 

 
 



βορειοανατολικό τμήμα του απογραφικού πεδίου. Ειδικότερα η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση 
οριοθετείται από τις οδούς Μαιζώνος-Φιλοποίμενος-Καραϊσκάκη-Γεροκωστοπούλου με τον σχετικά νέο 
πεζόδρομο της Παντανάσσης σε κεντροβαρική θέση. Η δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται στην 
περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς Μαιζώνος-Γεροκωστοπούλου-Κανακάρη-Αγίου Νικολάου με 
ιδιαίτερη ένταση αξονικά της Κορίνθου. Τέλος μία μικρότερη συγκέντρωση παρατηρείται επί της Ρήγα 
Φεραίου στη τμήμα μεταξύ Αγίου Νικολάου και Ερμού. Οι τρείς αυτές περιοχές συγκεντρώνουν τις 15 
από τις 22 (68,18%) περιπτώσεις κινητικότητας Τύπου Ι που καταγράφονται στην Πάτρα.  
 
  

 

 
 



Χάρτης 25: Συγκεντρώσεις κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι στην Πάτρα 

 
 
 
 
 
Καλλιθέα 
 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Τέλος η Καλλιθέα παρουσιάζει 37 περιπτώσεις θετικής κινητικότητας οι οποίες κατανέμονται σε 
30 οικοδομικά τετράγωνα. Από αυτά τα 21 εμφανίζουν ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών 
χαμηλότερο από τον μέσο όρο που καταγράφεται τον Σεπτέμβριο του 2017. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με το υψηλότατο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών που διαχρονικά έχει 
διαμορφωθεί στην περιοχή, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αγορά της Καλλιθέας παγιώνεται σε 
συγκεκριμένα σημεία και δεν παρατηρείται κάποια τάσης αναζωογόνησης της. 

 
Πίνακας 3.11: Η κατανομή της κινητικότητας στην Καλλιθέα σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 30 42.87% 21 9 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνω του μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 64 42.87% 35 29 

 

 
 



 
Στην Καλλιθέα, την περιοχή με το υψηλότερο ποσοστό αντενεργών επαγγελματικών στεγών, 

παρατηρούνται 82 περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, οι οποίες και κατανέμονται σε 64 οικοδομικά 
τετράγωνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα (σε ποσοστό 54,69%) στα 
οποία καταγράφεται έστω και μία περίπτωση αρνητικής κινητικότητας είναι τετράγωνα με ποσοστό 
ανενεργών επαγγελματικών στεγών χαμηλότερο από τον μέσο όρο του συνόλου της περιοχής. Το γεγονός 
αυτό μας δείχνει ότι η αρνητική εικόνα που επικρατεί στην αγορά επεκτείνεται και σε τμήματά της που 
καταφέρνουν μέχρι σήμερα να διατηρούν περισσότερες ανοιχτές επιχειρήσεις από ένα μέσο οικοδομικό 
τετράγωνο της Καλλιθέας. Από την άλλη πλευρά η επέλαση της αρνητικής κινητικότητας στην Καλλιθέα 
δεν φαίνεται να περιορίζεται μόνο στα οικοδομικά τετράγωνα που περιγράψαμε παραπάνω, αλλά 
εμφανίζει και έντονη παρουσία σε οικοδομικά τετράγωνα ανεξάρτητα την εικόνα τους σε επίπεδο 
επαγγελματικής στέγης. 
 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Σε χωρικό επίπεδο η θετική κινητικότητα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα συνεκτικό πρότυπο, καθώς 
δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένες πυκνώσεις. Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα εκατέρωθεν της 
Δαβάκη από το ύψος της Φιλαρέτου ως το ύψος της Δημοσθένους και με βάθος μέχρι τη Φιλαρέτου και 
την Ιφιγενείας. Η δεύτερη ακόμη μικρότερης έκτασης είναι αυτή που εμφανίζεται αξονικά της Αραπάκη 
από το ύψος της Σιβιτανίδου ως τη Χρυσηίδος.  

 
Χάρτης 26. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στην Καλλιθέα 

 
 

 

 
 



Το χωρικό πρότυπο της αρνητικής κινητικότητας στην περίπτωση της Καλλιθέας παρουσιάζεται 
σχετικά διάσπαρτο με πολλές μικρές επιμέρους πυκνώσεις. Η σημαντικότερη από αυτές βρίσκεται στη 
συμβολή της Θησέως με τη Χαροκόπου και εκτείνεται γραμμικά κατά μήκος της Χαροκόπου με 
κατεύθυνση τη Συγγρού. Επί της Χαροκόπου παρατηρείται και μία δεύτερη γραμμική πύκνωση (μεταξύ 
των οδών Σαπφούς και Κρέμου). Άλλη σημαντική πύκνωση παρατηρείται στην περιοχή που οριοθετείται 
από τις οδούς Σοφοκλέους-Φιλαρέτου-Γρυπάρη-Δαβάκη. Άλλες λιγότερο έντονες πυκνώσεις 
καταγράφονται επί της Δημητρακοπούλου (μεταξύ Γρυπάρη και Σοφοκλέους), επί της Αραπάκη (μεταξύ 
Σιβιτανίδου και Ιφιγενείας) και επί της Σκρα (μεταξύ της Γρυπάρη και της Θησέως). 
 
Χάρτης 27. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στην Καλλιθέα 

 
 
Χαλάνδρι 
 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Το Χαλάνδρι είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση ανενεργών επαγγελματικών στεγών για το 
διάστημα Μάρτιος 2017-Σεπτέμβριος 2017. Καταγράφονται 76 περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, οι 
οποίες και κατανέμονται σε 40 οικοδομικά τετράγωνα. Από αυτά τα μισά σχεδόν τα μισά (21 από τα 40) 
παρουσιάζουν ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών μεγαλύτερο από τον μέσο όρο που 
καταγράφηκε. Στο Χαλάνδρι οι επιχειρήσεις τείνουν να κλείσουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 
οικοδομικά τετράγωνα που έχουν ήδη πολλές ανενεργές επαγγελματικές στέγες. 

 
Πίνακας 3.12: Η κατανομή της κινητικότητας στο Χαλάνδρι σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις αρνητικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών 

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

 

 
 



Κλείνουν σε θέση… 40 21.89% 21 29 
 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Ως προς το χωρικό της πρότυπο η αρνητική κινητικότητα στην περίπτωση του Χαλανδρίου φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα συμπαγής. 
 
Χάρτης 28. Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στο Χαλάνδρι 

 
 

Η μία και βασικότερη πύκνωση παρατηρείται ανατολικά της Λεωφόρου Αγίας Παρασκευής με 
ιδιαίτερες εξάρσεις ανατολικά του άξονα Παπανδρέου-Πεντέλης στην περιοχή που οριοθετείται από τις 
οδούς Αριστοφάνους-Αγίου Γεωργίου-Παπανδρέου-Αγίας Παρασκευής και συνεχίζει αξονικά επί της 
Λεωφόρου Αγίας Παρασκευής. Δεύτερη σημαντική πύκνωση παρατηρείται δυτικά της Λεωφόρου Αγίας 
Παρασκευής με ιδιαίτερη ένταση στη ζώνη που οριοθετείται από τις οδούς Καραολή & Δημητρίου-
Παπανδρέου-Αγίας Παρασκευής-Σοφοκλή Βενιζέλου. Επιπλέον δύο διακριτές αξονικές πυκνώσεις 
σχηματίζονται επί της Παπανδρέου στο νοτιοδυτικό όριο του απογραφικού πεδίου και επί της 
Κολοκοτρώνη.  
 
Μαρούσι 
 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Το Μαρούσι, μία από τις μικρότερες αγορές που παρακολουθεί η παρούσα έρευνα, εμφανίζει 19 
περιπτώσεις κινητικότητας οι οποίες και κατανέμονται σε 11 οικοδομικά τετράγωνα. Από αυτά τα 
οικοδομικά τετράγωνα τα 7 παρουσιάζουν μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών χαμηλότερο 
από αυτόν που έχει καταγραφεί σε σύνολο αγοράς.  

 
Πίνακας 3.13: Η κατανομή της κινητικότητας στο Μαρούσι σε σχέση με τις ανενεργές επαγγελματικές στέγες 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων 

με περιπτώσεις θετικής 
κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών  

 

 
 



στεγών Σεπτέμβριος 
2017 

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 11 18.52% 7 4 

 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 

Το χωρικό πρότυπο που παρατηρείται για την κινητικότητα αντικατάστασης στην περίπτωση του 
Μαρουσιού είναι το συμπαγέστερο που καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα, καθώς το σύνολο των 19 
παρατηρήσεων συγκεντρώνεται σε μία σχετικά συμπαγή περιοχή δυτικά της γραμμής του ΗΣΑΠ και 
οριοθετείται από της οδούς Θέμιδος-Θησέως-Βασιλίσσης Σοφίας-28ης Οκτωβρίου-Γραμμή ΗΣΑΠ.  
 
Χάρτης 29: Συγκεντρώσεις κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι στο Μαρούσι 

 
 

3.6 Η συσχέτιση της κινητικότητας με την κατάσταση της αγοράς 
 

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών εμφανίζουν σημαντική ή έντονη κινητικότητα (Μαρούσι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα) 
με μόνη εξαίρεση την Κηφισιά, όπου το χαμηλό ποσοστό των ανενεργών επαγγελματικών στεγών 
συνοδεύεται και από πολύ χαμηλή κινητικότητα. Με άλλα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι 
περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά λουκέτων είναι εκείνες στις οποίες η αγορά παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη κινητικότητα (ανεξάρτητα από το είδος της κινητικότητας) που, όπως είδαμε στην περίπτωση 
του Χαλανδρίου, είναι ως επί το πλείστον αρνητική, ενώ στην περίπτωση της Γλυφάδας αφορά θετική 
κινητικότητα. 

 
Πίνακας 3.14: Ανενεργές επαγγελματικές στέγες και κινητικότητα / Κατάταξη ανά περιοχή 

Περιοχή 

Πλήθος 
κινητικότητα

ς 

Πλήθος επαγγελματικών 
στεγών ανά απογραφικό 

πεδίο 
% 

Ανοιχτών 
% 

Κλειστών 

Πλήθος 
κινητικότητας/Πλήθος 

επαγγελματικών 
στεγών  

Κατάταξη 
Ανενεργές 

επαγγελματικέ
ς στέγες % 

Κατάταξη 
Κινητικότητα 

Μαρούσι 56 648 81.48% 18.52% 8.64% 10 1 
Χαλάνδρι 103 1352 78.11% 21.89% 7.62% 8 2 
Γλυφάδα 40 767 88.14% 11.86% 5.22% 11 6 
Κηφισιά 4 415 81.45% 18.55% 0.96% 9 11 

 

 
 



Πάτρα 112 1643 76.87% 23.13% 6.82% 7 3 
Θεσσαλονίκη 292 5331 73.55% 26.45% 5.48% 4 5 
Νέα Ιωνία 65 1292 76.16% 23.84% 5.03% 6 7 
Περιστέρι 72 1499 71.91% 28.09% 4.80% 3 8 
Αθήνα 158 6615 73.94% 26.06% 2.39% 5 10 
Πειραιάς 156 2799 65.70% 34.30% 5.57% 2 4 
Καλλιθέα 134 3284 57.13% 42.87% 4.08% 1 9 

 
Αντίστοιχα οι περιοχές με μεσαίες τιμές ως προς τα ποσοστά των ανενεργών επαγγελματικών 

στεγών και μεσαία κατάταξη παραμένουν στην ίδια θέση και σε ότι αφορά την κινητικότητα 
(Θεσσαλονίκη, Νέα Ιωνία, Περιστέρι). Εξαίρεση αποτελεί η Αθήνα, όπου η κινητικότητα που 
παρατηρείται είναι χαμηλή, αλλά και η Πάτρα όπου παρατηρείται έντονη κινητικότητα.  

Στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά λουκέτων φαίνεται ότι η κινητικότητα είναι είτε έντονη 
(Πειραιάς) είτε χαμηλή (Καλλιθέας).  
 
4. Μεθοδολογία 
 

Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολουθείται για την εξαμηνιαία καταγραφή της επιχειρηματικότητας 
οι καταγραφείς λαμβάνουν για κάθε οικοδομικό τετράγωνο μία καρτέλα, όπου αναγράφονται οι 
επιχειρήσεις και η κατάσταση αυτών (ανοιχτή/κλειστή). Επιπρόσθετα παρέχονται και άλλες πληροφορίες 
όπως η ακριβής διεύθυνση και η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Βασικό καθήκον των ερευνητών είναι 
ο εντοπισμός και η καταγραφή των όποιων αλλαγών έχουν λάβει χώρα. Βάσει των παραπάνω οι πιθανές 
μορφές κινητικότητας που μπορεί να εντοπιστούν είναι οι εξής: 

 
• Αρνητική κινητικότητα, όπου μία υφιστάμενη και εν λειτουργία επιχείρηση έχει κλείσει 
• Θετική κινητικότητα, όπου μία νέα επιχείρηση εγκαθίσταται και λειτουργεί στη θέση μίας 

κλειστής. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που μεταφέρονται από 
άλλο σημείο. 

• Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος Ι): μια ανοιχτή επιχείρηση αντικαθίσταται από άλλη 
επιχείρηση. Στην ουσία είναι ένας συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων, απλώς η αρνητική 
και η θετική κινητικότητα συνέβησαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (εντός εξαμήνου). 

• Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ): μία κλειστή επιχείρηση αντικαθίσταται από μία άλλη 
διαφορετική κλειστή επιχείρηση. Η περίπτωση αυτή είναι ένας συνδυασμός θετικής 
κινητικότητας και αρνητικής κινητικότητας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι καταγεγραμμένες κλειστές επιχειρήσεις αντικαθίσταται από νέες ανοιχτές επιχειρήσεις 
(θετική κινητικότητα), οι οποίες όμως κλείνουν εντός του εξαμήνου αναφοράς (αρνητική 
κινητικότητα). 

• Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ): μια ανοιχτή επιχείρηση αντικαθίσταται από άλλη 
κλειστή επιχείρηση. Η περίπτωση αυτή είναι μία αλληλουχία θετικής κινητικότητας και αρνητικής 
κινητικότητας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές οι καταγεγραμμένες 
ανοιχτές επιχειρήσεις κλείνουν (αρνητική κινητικότητα), αντικαθίσταται από νέες ανοιχτές 

 

 
 



επιχειρήσεις (θετική κινητικότητα), οι οποίες όμως κλείνουν ξανά εντός του εξαμήνου αναφοράς 
(αρνητική κινητικότητα). 
 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω διάκριση, τα βασικά κλειδιά εντοπισμού της 
κινητικότητας είναι η επωνυμία και η κατάσταση της κάθε επιχείρησης. Συνεπώς αν ένα από αυτά τα δύο 
ή και τα δύο αλλάζουν τότε πρόκειται για μία μορφή κινητικότητας. Για κάθε μία πιθανή περίπτωση, 
δόθηκαν στους καταγραφείς συγκεκριμένες οδηγίες αλλά και ένα ερωτηματολόγιο επιβεβαίωσης, αλλά 
και εμπλουτισμού της υφιστάμενης βάσης δεομένων. Αναλυτικότερα οι οδηγίες που δόθηκαν 
κωδικοποιούνται παρακάτω: 

 
• Ίδια επωνυμία αλλά αλλαγή στην κατάσταση (Ανοιχτή σε Κλειστή) => Αρνητική κινητικότητα. 

Σημείωση στα σχόλια αν υπάρχει πληροφορία σχετικά με το αν μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή. 
• Ίδια επωνυμία αλλά αλλαγή στην κατάσταση (Κλειστή σε Ανοιχτή) => Καμία κινητικότητα, καθώς 

πρόκειται για σφάλμα της προηγούμενης καταγραφής, όπου ένα εν λειτουργία κατάστημα 
καταγράφηκε ως κλειστό. 

• Διαφορετική επωνυμία χωρίς αλλαγή στην κατάσταση (Ανοιχτή σε Ανοιχτή) => Κινητικότητα 
αντικατάστασης (Τύπος Ι). Χρήση ερωτηματολογίου Α. 

• Διαφορετική επωνυμία χωρίς αλλαγή στην κατάσταση (Κλειστή σε Κλειστή) => Κινητικότητα 
αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ). Χρήση ερωτηματολογίου Β. 

• Διαφορετική επωνυμία με αλλαγή στην κατάσταση (Κλειστή σε Ανοιχτή) => Θετική κινητικότητα. 
Χρήση ερωτηματολογίου Α. 

• Διαφορετική επωνυμία με αλλαγή στην κατάσταση (Ανοιχτή σε Κλειστή) => Κινητικότητα 
αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ). Χρήση ερωτηματολογίου Β. 
 

 

 
 



 
 

 
Τα ερωτηματολόγια χωρίστηκαν σε δύο τύπους: ερωτηματολόγια για τις ανοιχτές (τύπος Α) και 

ερωτηματολόγια για τις κλειστές επιχειρήσεις (τύπος Β). Τα ερωτηματολόγια για τις ανοιχτές 
επιχειρήσεις μας βοήθησαν να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με: 

• Το αν όντως η επιχείρηση εγκαταστάθηκε στην περιοχή καταγραφής μέσα στο προηγούμενο 
εξάμηνο 

• Τη δραστηριότητα του καταστήματος που βρισκόταν εκεί πριν από την εγκατάσταση της 
συγκεκριμένης επιχείρησης. Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να αναδείξει άλλες 
συνθετότερες μορφές κινητικότητας όπως για παράδειγμα περισσότερες από μία αλλαγές εντός 
του εξαμήνου. 

• Το πόσο καιρό παρέμεινε κλειστό-ξενοίκιαστο το κατάστημα προτού εγκατασταθεί η τωρινή 
επιχείρηση. Ερώτηση που θα μας βοηθήσει να διακρίνουμε αν υπάρχει κάποια περιοδικότητα 
ως προς τον χρόνο που παραμένουν κλειστά τα καταστήματα σε κάθε περιοχή ή/και να 
διακρίνουμε πιθανές τάσεις ανάκαμψης συγκεκριμένων θυλάκων. 

 

 
 



• Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης όπου 
συμπεριλαμβάνεται τόσο ο χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες αδειοδότησης όσο και για 
το στήσιμο του καταστήματος. 

• Το κόστος της πρώτης παραγγελίας εμπορευμάτων, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει το 
κατάστημα 

• Το σύνολο των υπόλοιπων εξόδων που απαιτήθηκαν για τη λειτουργία του καταστήματος 
(κόστος άδειας, εξοπλισμού, ανακαίνιση κ.λπ).  

• Το αν η παρούσα επιχείρηση έχει μεταφερθεί από άλλη περιοχή. Η ερώτηση αυτή βοηθά στο να 
διακρίνουμε αν πρόκειται για νέες επιχειρηματικές προσπάθειες ή για μετεγκατάσταση 
υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

• Το αν ο ιδιοκτήτης έχει προηγούμενη σχέση με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.  
 

Τα ερωτηματολόγια για τις κλειστές επιχειρήσεις (τύπος Β) χρησιμοποιήθηκαν σε γειτονικά προς 
την επιχείρηση στόχο καταστήματα. Η βασική οδηγία προς τους καταγραφείς ήταν να πάνε στο ακριβώς 
δίπλα ή στο απέναντι κατάστημα και σε περίπτωση που δεν βρουν ανταπόκριση να επαναλάβουν την 
ίδια διαδικασία τέσσερις φορές. Στο ερωτηματολόγιο αυτό οι πληροφορίες που αναζητήθηκαν 
αφορούσαν: 

 
• Το αν όντως το γειτονικό κατάστημα έκλεισε μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο 
• Τη δραστηριότητα του γειτονικού καταστήματος. Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να 

αναδείξει άλλες συνθετότερες μορφές κινητικότητας όπως για παράδειγμα περισσότερες από 
μία αλλαγές εντός του εξαμήνου. 

• Το πόσο καιρό είναι ξενοίκιαστη η συγκεκριμένη επαγγελματική στέγη. Η ερώτηση αυτή είναι 
ερώτηση φίλτρου, καθώς σε περιπτώσεις που όντως πρέπει να χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο, 
το μέγιστο χρονικό διάστημα στην απάντηση αυτή είναι οι 6 μήνες.  

• Την επωνυμία του γειτονικού καταστήματος. Η ερώτηση αυτή είναι συμπληρωματική της 
προηγούμενης. 

• Το αν το κατάστημα που έκλεισε μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή. Η ερώτηση αυτή μας βοηθά να 
αναδείξουμε το αν πρόκειται για οριστικό κλείσιμο ή απλά για μετεγκατάσταση της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.  
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