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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 οκτώ 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 τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στην εν λόγω 
μελέτη πηγάζουν από τις δύο καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018, Μάρτιο και 
Σεπτέμβριο. 



 

 
 

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 2018) 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 2018)1 

 
 
 

  

                                                           
1Οι 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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Μεταξύ της καταγραφής του Σεπτεμβρίου του 2017 και Σεπτεμβρίου 2018 υπάρχει μία μείωση 
του ποσοστού των ανενεργών στεγών κατά -0,14% η οποία δεν είναι οριζόντια σε όλα τα απογραφικά 
πεδία, συγκεκριμένα στα 6 από τα 11 απογραφικά πεδία παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού και στα 
υπόλοιπα 5 αύξηση. 

Στο Περιστέρι και στο Χαλάνδρι παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις της τάξη του -2,5% , ενώ 
αντίθετα στις περιοχές της Νέας Ιωνίας και της Γλυφάδας καταγράφεται αύξηση του ποσοστού κατά 
4,3% και 3% αντίστοιχα.  

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 (Σεπτέμβριος2018) 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 4931 1623 6554 75,24% 24,76% 
Γλυφάδα 653 114 767 85,14% 14,86% 
Θεσσαλονίκη 3856 1483 5339 72,22% 27,78% 
Καλλιθέα 1901 1381 3282 57,92% 42,08% 
Κηφισιά 338 80 418 80,86% 19,14% 
Μαρούσι 514 126 640 80,31% 19,69% 
Νέα Ιωνία 1012 396 1408 71,88% 28,13% 
Πάτρα 1273 369 1642 77,53% 22,47% 
Πειραιάς 1848 958 2806 65,86% 34,14% 
Περιστέρι 1104 377 1481 74,54% 25,46% 
Χαλάνδρι 1068 258 1326 80,54% 19,46% 
Σύνολο 18498 7165 25663 72,08% 27,92% 
 

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» [zerosumgame]. 

Σε επίπεδο συνόλου καταγραφών η επιβεβαιωμένη επιχειρηματική κινητικότητα που 
παρατηρείται το 2018 ανέρχεται σε 3.090 περιπτώσεις, από τις οποίες οι οποίες οι 1.586 αντιστοιχούν 



 

 
 

στην καταγραφή του Μαρτίου και οι 1.504 στην καταγραφή του Σεπτεμβρίου και αναλύονται στις εξής 
συνιστώσες: 
• Θετική κινητικότητα. Επιχειρήσεις που άνοιξαν τα δύο προηγούμενα εξάμηνα: 1059  

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 τα δύο προηγούμενα εξάμηνα: 1447 
 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 τα δύο προηγούμενα εξάμηνα: 568  
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. 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 στα δύο προηγούμενα εξάμηνα: 5  
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 τα δύο προηγούμενα εξάμηνα: 11 
 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 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
Θετική κινητικότητα 605 454 1059 

Αρνητική κινητικότητα 678 769 1447 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος Ι) 295 273 568 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ) 2 3 5 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ) 6 5 11 

Σύνολο 1586 1504 3090 
 
Σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία μόνο για την καταγραφή 
του Σεπτεμβρίου, παρατηρείται κάποιας μορφής εποχικότητας όπου τον Μάρτιο η θετική κινητικότητα 
αναλογεί σε μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρήσεων σε σύγκριση με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
στις απογραφές του Σεπτεμβρίου. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αυτό το πρότυπο συνεχιστεί και 
στην επόμενη μελέτη του 2019. 
 
 
 
 
 
Γράφημα 3.2: Τα είδη κινητικότητας που καταγράφονται στο σύνολο της επιχειρηματικότητας και η συμβολή τους στο 
ισοζύγιο ενεργών-ανενεργών επαγγελματικών στεγών  
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Συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα από τις δύο καταγραφές Μαρτίου και Σεπτεμβρίου το σύνολο 
των περιπτώσεων κινητικότητας αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου των καταγεγραμμένων 
επαγγελματικών στεγών. Συγκρίνοντας τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2017 με τον Σεπτέμβριο του 2018 
παρατηρείται μία αύξηση της κινητικότητας κατά 1,35%.  

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες που ακολουθούν, ο μεγαλύτερος όγκος κινητικότητας 
παρατηρείται στο λιανικό εμπόριο,2 όπου συγκεντρώνεται το 55,47% του συνόλου των περιπτώσεων 
κινητικότητας. Αυτή η κινητικότητα του εμπορίου αντιστοιχεί περίπου στο 3% της καταγεγραμμένης 
επιχειρηματικότητας. Με άλλα λόγια περίπου τρεις στις 100 επιχειρήσεις που καταγράφηκαν είναι 
εμπορικές και παρουσιάζουν μία οιασδήποτε μορφής κινητικότητα στη διάρκεια των εξαμήνων 
αναφοράς. 

 
Πίνακας 3.3Α: Η κατά κλάδο αναλογία των περιπτώσεων κινητικότητας σε σχέση με το σύνολο των καταγεγραμμένων 
επαγγελματικών στεγών (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018) 

Κατηγορία Όγκος Κινητικότητας ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Ποσοστό που 
αναλογεί 

Εμπόριο 878 

25670 

3.42% 
Εστίαση 372 1.45% 
Λοιπά 336 1.31% 

Σύνολο 1586 6.18% 
 
Πίνακας 3.4Β: Η κατά κλάδο αναλογία των περιπτώσεων κινητικότητας σε σχέση με το σύνολο των καταγεγραμμένων 
επαγγελματικών στεγών (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018) 

Κατηγορία Όγκος Κινητικότητας ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ Ποσοστό που 
αναλογεί 

Εμπόριο 836 

25663 

3.26% 
Εστίαση 358 1.40% 
Λοιπά 310 1.21% 

Σύνολο 1504 5.86% 
 
 

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). 
  

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



 

 
 

3.1. Κινητικότητα ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Για λόγους συγκρισιμότητας με το προηγούμενο έτος θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 
παραγράφους μόνο τα στοιχεία της απογραφής του Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να εξαλείφει η πιθανότητα 
όπου η εποχικότητα επηρεάζει το φαινόμενο της κινητικότητας. 

 
 

Πίνακας 3.5 : Το συνολικό πλήθος των περιπτώσεων κινητικότητας που καταγράφονται ανά κλάδο δραστηριότητας 

  Πλήθος παρατηρήσεων 
Είδος κινητικότητας Εμπόριο Εστίαση Λοιποί κλάδοι 
Θετική κινητικότητα 253 95 106 

Αρνητική κινητικότητα 433 175 161 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος Ι) 146 87 40 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙ) 0 0 3 
Κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπος ΙΙΙ) 4 1 0 

Σύνολο 836 358 310 
 

   Στις εμπορικές επιχειρήσεις παρατηρούνται 433 (51,8%) περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, 
253 (30,3%) περιπτώσεις θετικής κινητικότητας, 146 (17,5%) περιπτώσεις κινητικότητας 
αντικατάστασης (Τύπου Ι) και 4 περιπτώσεις κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου ΙII). 

Σημειώνεται ότι σε απόλυτο αριθμό κλείνουν περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις από όσες 
ανοίγουν, καθώς η αρνητική κινητικότητα είναι μεγαλύτερη από τη θετική κινητικότητα. Το 57% της 
θετικής κινητικότητας στον κλάδο του εμπορίου αντικατέστησε κλειστές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. 
Επιπλέον 119 εμπορικές επιχειρήσεις (από τις 146 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 27 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 358 παρατηρήσεις. Αναλυτικότερα ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει 175 περιπτώσεις 
αρνητικής κινητικότητας, μία περίπτωση κινητικότητας αντικατάστασης (Τύπου ΙΙΙ). Θετική κινητικότητα 
παρατηρείται σε 95 περιπτώσεις, ενώ κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπου Ι) παρατηρείται σε 87 
περιπτώσεις. Έτσι, όπως και στο εμπόριο, φαίνεται να κλείνουν περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης 
από αυτές που ανοίγουν. Το 82% 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 296 περιπτώσεις κινητικότητας με τον μεγαλύτερο όγκο αυτών 
να είναι περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας, που ανέρχονται σε 147. Η θετική κινητικότητα αριθμεί 
106 περιπτώσεις και η κινητικότητα αντικατάστασης (Τύπου Ι) αφορά 40 περιπτώσεις. Ως προς την 
κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι, μια στις δυο νέες επιχειρήσεις λοιπών κλάδων έρχονται και 
αντικαθιστούν ενεργές επιχειρήσεις του εμπορίου. 
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3.2 Κινητικότητα ανά περιοχή απογραφής 
 

 
Γράφημα 3.3: Η ανά περιοχή και τύπο κατανομή της κινητικότητας 

 
 
 
Σε γεωγραφικό επίπεδο η Θεσσαλονίκη φαίνεται να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο 

περιπτώσεων κινητικότητας, όπως και το 2017 με 351 καταγραφές και αυξητική τάση κατά 20%. Ο 
αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 23% του συνόλου των περιπτώσεων κινητικότητας. Το χαρακτηριστικό 
της συγκεκριμένης περιοχής είναι ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό κινητικότητας τύπου Ι σε 
σύγκριση με όλες τις υπό μελέτη περιοχές, με μία στις τέσσερις παρατηρήσεις να αντιστοιχούν στο 
συγκεκριμένο είδος κινητικότητας στην πόλη. Επίσης σε σύγκριση με το σύνολο των απογραφικών 
πεδίων στη Θεσσαλονίκη η θετική κινητικότητα υπολείπεται κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Χάρτης 1. Η κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη 

 
 
Ακολουθεί η Αθήνα με 326 περιπτώσεις κινητικότητας, σχεδόν διπλάσιες συ σύγκριση με το 

2017, εκ των οποίων το 51% αφορούν αρνητική κινητικότητα και οι 30% θετική. Το Κολωνάκι και τα 
Εξάρχεια εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά θετικής κινητικότητας, της τάξης του 45% των συνολικών 
περιπτώσεων κινητικότητας εντός της κάθε περιοχής. Αντιθέτως στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της 
πόλης το ποσοστό της θετικής κινητικότητας ανέρχεται στο 15%, αλλά ταυτόχρονα το 24% των 
περιπτώσεων αποτελούν αντικατάσταση τύπου Ι. Τέλος την πλέον αρνητική εικόνα εμφανίζει το 
εμπορικό κέντρο με το 60% των περιπτώσεων κινητικότητας να αφορούν αρνητική.  

 
  



 

 
 

Χάρτης 2. Η κινητικότητα στην Αθήνα 

 
 

Η τρίτη περιοχή κατά φθίνουσα σειρά όσον αφορά τον συνολικό όγκο των περιπτώσεων 
κινητικότητας είναι η Καλλιθέα με 175 περιπτώσεις. Μία στις τρεις περιπτώσεις αφορά θετική 
κινητικότητα και μία στις δύο αρνητική. 
  



 

 
 

 
 

Χάρτης 3. Η κινητικότητα στην Καλλιθέα 

 
 

Ο Πειραιάς συγκεντρώνει το 8,5% των περιπτώσεων κινητικότητα στο σύνολο των απογραφικών πεδίων 
με 127 περιπτώσεις και σχεδόν τις ίδιες αναλογίες με την περιοχή της Καλλιθέας αναφορικά με το είδος 
της κινητικότητας. Όπως και στην Αθήνα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην εσωτερική ανάλυση της 
περιοχής με την ζώνες Λιμάνι και Τερψιθέα να παρουσιάζουν ισχυρή σχετικά θετική κινητικότητα, άνω 
του 40% των περιπτώσεων σε σύγκριση με το Κέντρο του Πειραιά όπου εκεί η θετική κινητικότητα 
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων. 
  



 

 
 

Χάρτης 4. Η κινητικότητα στον Πειραιά 

 
 
 
 
 
  



 

 
 

Ακολουθεί το Χαλάνδρι με 113 παρατηρήσεις εκ των οποίων οι 54 αφορούν αρνητική 
κινητικότητα, οι 38 θετική και οι 21 αντικατάστασης τύπου Ι. 

 
Χάρτης 5. Η κινητικότητα στο Χαλάνδρι 

 

Έκτη κατά σειρά πλήθους παρατηρήσεων έρχεται η Πάτρα με 98 περιπτώσεις μειωμένες κατά περίπου 
10% σε σύγκριση με το 2017. Και σε αυτήν την περιοχή όπως και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται μία 
μεγαλύτερη ένταση της κινητικότητας αντικατάστασης τύπου Ι, με το ποσοστό των αντίστοιχων 
περιπτώσεων ξεπερνά οριακά το 20%  

  



 

 
 

Χάρτης 6. H κινητικότητα στην Πάτρα 

 
 
Τέλος η περιοχή του Περιστερίου συγκεντρώνει to 4,5% των παρατηρήσεων στο σύνολο των 
απογραφικών πεδίων με 67 περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
δεδομένου ότι είναι η μόνη με θετικό ισοζύγιο κλειστών ανοιχτών επιχειρήσεων εντός του εξαμήνου 
αναφοράς. Το 60% των περιπτώσεων κινητικότητας αφορούν θετική ενώ το 28% αρνητική. 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Χάρτης 7. Η κινητικότητα στο Περιστέρι 

 
 
 
Πίνακας 3.6: 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 351 23,3% 
Αθήνα 326 21,7% 
Καλλιθέα 175 11,6% 
Πειραιάς 127 8,4% 
Χαλάνδρι 113 7,5% 
Γλυφάδα 104 6,9% 
Πάτρα 98 6,5% 
Περιστέρι 67 4,5% 
Νέα Ιωνία 66 4,4% 
Μαρούσι 39 2,6% 
Κηφισιά 38 2,5% 
Σύνολο 1504 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.  

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

Στον αντίποδα η Γλυφάδα και η Κηφισιά, με φαινομενικά μικρό όγκο κινητικότητας, προκύπτει 
ότι είναι περιοχές που παρουσιάζεται μεγαλύτερη σε ένταση κινητικότητα, καθώς το 13,6% των 
επιχειρήσεων που απογράφηκαν στην Γλυφάδα και το 9,1% στην Κηφισιά έχει διαφοροποιηθεί εντός 
του εξαμήνου αναφοράς. Ειδικά η περιοχή της Κηφισιάς παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένού 
ότι το 2017 αποτελούσε την πιο σταθερή περιοχή μεταξύ των απογραφικών πεδίων με την ένταση της 
κινητικότητας να μην ξεπερνάει το 1%. 

Ακολουθεί η αγορά του Χαλανδρίου, όπου οι 113 περιπτώσεις κινητικότητας αναλογούν στο 8,5% 
του συνόλου της αγοράς. 

Η μόνη περιοχή με μεγάλο όγκο επαγγελματικών στεγών αλλά και υψηλή κινητικότητα άνω του 
6,5% αποτελεί η Θεσσαλονίκη, το οποίο αποτυπώθηκε και στην προηγούμενη μελέτη με το αντίσοιχο 
ποσοστό να ανέρχεται σε 5,5% 
 
Πίνακας 3.7: Η ένταση της κινητικότητας ανά περιοχή καταγραφής 

Περιοχή Πλήθος 
κινητικότητας 

Πλήθος επαγγελματικών στεγών 
ανά απογραφικό πεδίο 

Πλήθος κινητικότητας/Πλήθος 
επαγγελματικών στεγών 

Γλυφάδα 104 767 13,56% 
Κηφισιά 38 418 9,09% 

Χαλάνδρι 113 1326 8,52% 
Θεσσαλονίκη 351 5339 6,57% 

Μαρούσι 39 640 6,09% 
Πάτρα 98 1642 5,97% 

Καλλιθέα 175 3282 5,33% 
Αθήνα 326 6554 4,97% 

Νέα Ιωνία 66 1408 4,69% 
Πειραιάς 127 2806 4,53% 
Περιστέρι 67 1481 4,52% 

Σύνολο 1504 25663 5,86% 



 

 
 

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.3Οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν 
κινητικότητα και 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 3.8: Η κατανομή της κινητικότητας βάσεις της συνεισφοράς της στην επιχειρηματικότητα 

Είδος κινητικότητας Πλήθος 
παρατηρήσεων 

Συνεισφορά στην 
επιχειρηματικότητα 

της περιοχής 

Πλήθος 
παρατηρήσεων 

Θετική κινητικότητα 454 Θετική 727 Κινητικότητα αντικατάστασης Τύπος Ι 273 
Αρνητική κινητικότητα 769 

Αρνητική 777 Κινητικότητα αντικατάστασης Τύπος ΙΙ 3 
Κινητικότητα αντικατάστασης Τύπος ΙΙΙ 5 

 
Η Γλυφάδα όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο αποτελεί ιδιαίτερη περιοχή 

δεδομένου ότι από τις επαγγελματικές στέγες που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018 το 13% 
αυτών ανήκουν σε κάποια κατηγορία κινητικότητας. Από το επόμενο γράφημα γίνεται φανερό ότι η 
κινητικότητα που ανιχνεύτηκε επηρεάζει κυρίως τα κλειστά καταστήματα της περιοχής αφού το 90% 
των ανενεργών στεγών που καταγράφηκαν, φαίνεται να έκλεισαν το εξάμηνο αναφοράς. 

Επίσης ως προς την ένταση της αρνητικής κινητικότητας   διαπιστώνεται ότι η μία στις πέντε 
ανενεργές επαγγελματικές στέγες που καταγράφονται στο Χαλάνδρι στο Μαρούσι και στην Κηφισιά 
προέκυψε από επιχείρηση που έκλεισε το εξάμηνο αναφοράς. 
                                                           
3Εδώ 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 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. 



 

 
 

Αναφορικά με την ένταση της θετικής συνεισφοράς στα απογραφικά πεδία δεν παρουσιάζονται 
μεγάλες διαφοροποιήσεις με το εύρος αυτής να κυμαίνεται μεταξύ 2,3% (Μαρούσι) και 6,7% 
(Γλυφάδα). 

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

 
 

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 273 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 3 ανοίγματα επιχειρήσεων στην αγορά. 

-4.4% 

-90.4% 

-12.9% 

-7.0% 

-22.5% 

-21.4% 

-8.8% 

-10.8% 

-7.2% 

-5.0% 

-20.9% 

3.2% 

6.7% 

4.1% 

4.1% 

5.9% 

2.3% 

3.1% 

4.6% 

3.1% 

4.3% 

5.5% 

-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Αθήνα 

Γλυφάδα 

Θεσσαλονίκη 

Καλλιθέα 

Κηφισιά 

Μαρούσι 

Νέα Ιωνία 

Πάτρα 

Πειραιάς 

Περιστέρι 

Χαλάνδρι 

Ένταση αρνητικής συνεισφοράς κινητικότητας Ένταση θετικής συνεισφοράς κινητικότητας 



 

 
 

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 5 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 2018-
Σεπτέμβριος 2018 ανέρχεται σε 1042, ενώ το σύνολο των επιχειρήσεων που άνοιξαν ανέρχεται στις 462 
επιχειρήσεις. Η ανάλυση αυτού πλήθους ανά απογραφικό πεδίο παρατίθεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 
Πίνακας 3.9: 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 99 227 -128 
Γλυφάδα 25 79 -54 

Θεσσαλονίκη 77 274 -197 
Καλλιθέα 59 116 -57 
Κηφισιά 12 26 -14 

Μαρούσι 8 31 -23 
Νέα Ιωνία 23 43 -20 

Πάτρα 37 61 -24 
Πειραιάς 44 83 -39 
Περιστέρι 40 27 13 
Χαλάνδρι 38 75 -37 
Σύνολο 462 1042 -580 

 
 

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 KernelDensityEstimator (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 και του Πειραιά. 
 
Θεσσαλονίκη 
Πού παρατηρείται κινητικότητα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς; 

Η Θεσσαλονίκη είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο πλήθος κινητικότητας. Οι 74 νέες επιχειρήσεις 
που άνοιξαν εντός του εξαμήνου αναφοράς κατανέμονται σε 74 οικοδομικά τετράγωνα. Από αυτά τα 
36 (το 48%) παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών σε σχέση με τον 
μέσο όρο του συνόλου της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Δεν φαίνεται λοιπόν οι νέες επιχειρήσεις να 
επιλέγουν να ανοίξουν σε περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά το πλήθος των 
ανενεργών στεγών.  

Το ίδιο συμβαίνει και με την αρνητική κινητικότητα, δηλαδή δεν παρατηρείται κάποια συσχέτιση 
του φαινομένου με το ποσοστό των ανενεργών στεγών ανά οικοδομικό τετράγωνο, δεδομένου ότι οι 95 
παρατηρήσεις αρνητικής κινητικότητας ισοκατανέμονται σε οικοδομικά τετράγωνα που τα μεν έχουν 
μεγαλύτερο ποσοστό ανενεργών στεγών από το σύνολο του απογραφικού πεδίου και τα δε σε 
οικοδομικά τετράγωνα με μικρότερο ποσοστό κλειστών καταστημάτων. 

Οι αντικαταστάσεις όμως παρουσιάζουν μία τελείως διαφορετική εικόνα, όπου από τα 65 
οικοδομικά τετράγωνα στα οποία παρατηρήθηκε κινητικότητα αντικατάστασης τα 50 παρουσιάζουν 
μέσω όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών χαμηλότερο από αυτόν που εμφανίζεται στο σύνολο της 
αγοράς. Το οποίο σημαίνει ότι οι εναλλαγές των επαγγελματικών στεγών είναι πιο έντονες σε 
υποπεριοχές του πεδίου που πλήττονται λιγότερο από το φαινόμενο των λουκέτων. 
 
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 
2018 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών 

Κάτω του μέσου 
όρου Άνω του μέσου όρου 

Ανοίγουν σε θέση… 74 27,8% 36 38 

 Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 
περιπτώσεις αρνητικής κινητικότητας 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2018 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Άνωτου μέσου όρου 

Κλείνουν σε θέση… 95 27,8% 48 47 

 
Πλήθος οικοδομικών τετραγώνων με 

περιπτώσεις κινητικότητας 
αντικατάστασης 

Ποσοστό ανενεργών 
επαγγελματικών στεγών 

Σεπτέμβριος 2018 

Σύγκριση με μέσο όρο ανενεργών επαγγελματικών στεγών 

Κάτω του μέσου όρου Κάτω του μέσου όρου 

Αντικαθίστανται σε 
θέση… 65 27,8% 50 15 



 

 
 

 
 
Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 
Χάρτης 8. Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

 
 
Η θετική κινητικότητα παρουσιάζει σχετική διασπορά τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό 

τμήμα του απογραφικού πεδίου. Αναλυτικότερα παρατηρούνται έντονες πυκνώσεις στην περιοχή που 
ορίζεται από τις οδούς Ερμού-Αριστοτέλους-Εγνατία-Στεφ. Τάττη, περιμετρικά της πλατείας Μοριχόβου 
στα Λαδάδικα αλλά και αξονικά της Βασιλέως Ηρακλείου στο τμήμα μεταξή Β. Ουγκώ και Κομνηνών. 
Μικρότερης έντασης, αλλά αρκετά σημαντικές πυκνώσεις καταγράφονται στο ανατολικό τμήμα του 
απογραφικού πεδίου και πιο συγκεκριμένα επί της Προξένου Κορομηλά, στη συμβολή των οδών 
Παλαμά και Παύλου Μελά αλλά και επί της Μιχ. Ιωάννου. 

 
 
Χάρτης 9.Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 



 

 
 

 
 

Το χωρικό πρότυπο της αρνητικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται σχετικά 
συμπαγές, καθώς μία ιδιαίτερα εκτεταμένη πύκνωση εμφανίζεται στην αγορά του Μοδιάνο η οποία 
έκλεισε για ανακαίνιση. Η παραπάνω ζώνη επεκτείνεται βορειοδυτικά προς τη Βαλαωρίτου με 
επίκεντρο τη συμβολή της με την οδό Συγγρού. Στο δυτικό τμήμα καταγράφονται έντονες πυκνώσεις  
σχεδόν σε όλο το μήκος της Παλαιών Πατρών Γερμανού και ιδιαίτερα στη συμβολή την με την 
Μητροπόλεως αλλά και στη συμβολή της με τη Σβώλου. Τέλος μία μικρότερη πύκνωση καταγράφεται 
νότια της Πλατείας Ναυαρίνου. 
  



 

 
 

Χάρτης 10. Συγκεντρώσεις κινητικότητας αντικατάστασης τύπου Ι στη Θεσσαλονίκη 

 
 

Το χωρικό πρότυπο που παρατηρείται για την κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι στην 
περίπτωση της Θεσσαλονίκης δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συμπαγές με σημαντικές πυκνώσεις 
εκατέρωθεν 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, αξονικά της Γούναρη στο τμήμα μεταξύ Σβώλου και Πλατείας Ναυαρίνου, αξονικά της 
Ερμού μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Ελ. Βενιζέλου, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείουν 
την Πλατεία Ελευθερίας αλλά και σε σημαντικό τμήμα της περιοχής των Λαδάδικων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

Στην Αθήνα παρατηρείται μία τελείως διαφορετική εικόνα από ότι στη Θεσσαλονίκη δεδομένου 
ότι υπάρχει συσχέτιση της θετικής κινητικότητας με το ποσοστό των ανενεργών επαγγελματικών 
στεγών ανά οικοδομικό τετράγωνο και όχι της αντικατάστασης.  

Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν επιλέγουν συχνότερα να ανοίξουν σε οικοδομικά τετράγωνα με 
χαμηλότερο ποσοστό ανενεργών επαγγελματικών στεγών σε σχέση με το σύνολο της αγοράς (52 στα 83 
οικοδομικά τετράγωνα), το οποίο βελτιώνει ακόμα περισσότερο την εικόνα της συγκεκριμένης 
περιοχής.  

Αντίθετα οι επιχειρήσεις που κλείνουν δεν φαίνεται να συγκεντρώνονται σε οικοδομικά 
τετράγωνα με διαφορετικό μέσο όρο ανενεργών στεγών σε σύγκριση με το σύνολο του πεδίου. Το ίδιο 
ισχύει και για τις περιπτώσεις της αντικατάστασης όπου από τα 53 οικοδομικά τετράγωνα που 
ανιχνεύθηκε κινητικότητα τέτοιου είδους στο 56% είναι οικοδομικά τετράγωνα με μικρότερο ποσοστό 
κλειστών καταστημάτων από το μέσο όρο του πεδίου. 
 
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… 83 24.8% 52 31 

 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… 97 24.8% 44 53 

 
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… 53 24.8% 30 23 

 
  



 

 
 

Υπάρχει χωρική συσχέτιση; 
 
Χάρτης 11.Συγκεντρώσεις θετικής κινητικότητας στην Αθήνα 

 
 

Σημαντικές πυκνώσεις θετικής κινητικότητας καταγράφονται στην περιοχή του Κολωνακίου και 
πιο συγκεκριμένα επί της οδού Βουκουρεστίου με επίκεντρο τη συμβολή της με την οδό Σόλωνος αλλά 
και επί της Πατριάρχου Ιωακείμ στο ύψος μεταξύ των οδών Λουκιανού και Πλουτάρχου. Στο εμπορικό 
τρίγωνο καταγράφεται σημαντική πύκνωση στο βόρειο τμήμα του κατά μήκος του νοητού άξονα 
Πραξιτέλους-Λέκκα-Βουλής. Τέλος, μία μικρότερη αλλά εξαιρετικά σημαντική πύκνωση καταγράφεται 
στην περιοχή των Εξαρχείων στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Ακαδημίας-
Τρικούπη-Σόλωνος-Θεμιστοκλέους.   
 
  



 

 
 

Χάρτης 12.Συγκεντρώσεις αρνητικής κινητικότητας στην Αθήνα 

 
Σε χωρικό επίπεδο η αρνητική κινητικότητα φαίνεται να παρουσιάζει σημαντική έξαρση σχεδόν 

σε όλη την έκταση του εμπορικού τριγώνου αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης 
Ακαδημίας-Πανεπιστημίου στο τμήμα μεταξύ των οδών Θεμιστοκλέους και Ασκληπιού. Μικρότερες σε 
έκταση αλλά σημαντικές πυκνώσεις αρνητικής κινητικότητας καταγράφονται και στην περιοχή του 
Κολωνακίου και ιδιαίτερα περιμετρικά της Πλατείας Κολωνακίου αλλά και στη συμβολή των οδών 
Βουκουρεστίου και Τσακάλωφ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Χάρτης 13. Συγκεντρώσεις κινητικότητα αντικατάστασηςτύπου Ι στην Αθήνα 
 

 
 
Η κινητικότητα αντικατάστασης τύπου Ι παρουσιάζει ένα σχετικά διάστικτο χωρικό πρότυπο με 
ιδιαίτερα σημαντικές κατά τόπους εξάρσεις. Ειδικότερα, δύο σημαντικές πυκνώσεις εμφανίζονται στο 
εμπορικό τρίγωνο και πιο συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη-
Θησέως-Περικλέους-Ευαγγελιστρίας και στη συμβολή των οδών Ερμού και Κολοκοτρώνη. Στο Κολωνάκι 
η κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι παρουσιάζει σημαντικές εξάρσεις στη συμβολή των οδών 
Δημοκρίτου και Ακαδημίας ενώ στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική 
κινητικότητα αντικατάστασης Τύπου Ι στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με την Ακαδημίας.  
  



 

 
 

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 (Κηφισιά, Χαλάνδρι, 
Γλυφάδα) με μόνη εξαίρεση την Πάτρα, 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 της Γλυφάδας είναι επί το πλείστων αρνητική. 

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 (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Νέα Ιωνία, Περιστέρι).  

Τέλος στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά λουκέτων (Πειραιάς, Καλλιθέα) η κινητικότητα 
είναι και αυτή χαμηλής έντασης συγκριτικά με τις υπόλοιπες υπό μελέτη περιοχές.  
 

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

Περιοχή Πλήθος 
κινητικότητας 

Πλήθος 
επαγγελματικών 

στεγών ανά 
απογραφικό πεδίο 

%Ανοιχτών %Κλειστών 

Πλήθος 
κινητικότητας/Πλήθος 

επαγγελματικών 
στεγών 

Κατάταξη 
Ανενεργές 

επαγγελματικές 
στέγες % 

Κατάταξη 
Κινητικότητα 

Κηφισιά 49 418 80,9% 19,1% 11,7% 10 1 

Χαλάνδρι 145 1326 80,5% 19,5% 10,9% 9 2 

Γλυφάδα 59 767 85,1% 14,9% 7,7% 11 3 

Μαρούσι 45 640 80,3% 19,7% 7,0% 8 4 

Αθήνα 422 6554 75,2% 24,8% 6,4% 6 5 

Νέα Ιωνία 88 1408 71,9% 28,1% 6,3% 3 6 

Θεσσαλονίκη 331 5339 72,2% 27,8% 6,2% 4 7 

Περιστέρι 85 1481 74,5% 25,5% 5,7% 5 8 

Πειραιάς 157 2806 65,9% 34,1% 5,6% 2 9 

Πάτρα 76 1642 77,5% 22,5% 4,6% 7 10 

Καλλιθέα 129 3282 57,9% 42,1% 3,9% 1 11 

 



 

 
 

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. 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. 
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