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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΥΚΕΤΩΝ 

 

 
στο πλαίσιο της  

 
ΓΕΩΒΑΣΗΣ 

 
 
Ει αγωγή: η προβληματική της έρευναςσ  
 
Η  μελέτη  των  χωρο‐κοινωνικών  επιπτώσεων  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τη 
λειτουργία  και  εγκατάσταση  των  επιχειρήσεων  λιανικού  εμπορίου,  η 
ΓΕΩΒΑΣΗ,  κατατάσσεται  πολύ  υψηλά  στις  προτεραιότητες  του  ερευνητικού 
έργου  του  ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ.    Και  τούτο  γιατί  οι  αλλαγές  που  συντελούνται  στη 
οικονομία  τα  τελευταία  χρόνια  επηρεάζουν  σημαντικά  τη  χωροταξία  των 
επιχειρήσεων.    Επίσης  οι  μετεγκαταστάσεις  των  επιχειρήσεων,  η  δημιουργία 
νέων  εμπορικών  ζωνών,  τα  νέα  εμπορικά  πάρκα  επικαθορίζουν  με  τη  σειρά 
τους το παραδοσιακό εμπόριο και πολλές φορές υπονομεύουν και επηρεάζουν 
αρνητικά  τα  καταναλωτικά  πρότυπα.    Στο  πλαίσιο  αυτό,  παράλληλα  με  την 
ολοκλήρωση  της  Γεωβάσης  της  Αττικής  έχει  δρομολογηθεί  η  χαρτογράφηση 
και  αποτύπωση  της  εμπορικής  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  της 
Θεσσαλονίκης.    Ωστόσο,  η  έναρξη  του  έργου  στη  Θεσσαλονίκη 
πραγματοποιήθηκε με ένα ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο τρόπο: την 
πιτόπια απογραφή όλων των επιχειρήσεων του κέντρου της πόλης.  ε
 
Η  συνολική  απογραφή  και  χαρτογράφηση  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του κέντρου της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται για πρώτη 
φόρα και προσφέρει καινούργιες δυνατότητες στην απεικόνιση, ανάλυση και 
ερμηνεία  της  δομής  της  εμπορικής  αγοράς  και  των  διαρθρωτικών  αλλαγών 
που συντελούνται  τα τελευταία χρόνια.   Επίσης, μπορεί  να συμβάλλει και να 
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δημιουργήσει  τις  προϋποθέσεις  για  τη  χάραξη  πολιτικής  στον  τομέα  του 
εμπορίου και γενικότερα στην ανάπτυξη της χώρας.  
 
Στο  πλαίσιο  αυτό,  της  δημιουργίας  δηλαδή  της  Γεωβάσης  στη  Θεσσαλονίκη, 
εντάχθηκε  και  η  ερευνητική  πρωτοβουλία  (πέμπτη  κατά  σειρά)  που  είχε 
ξεκινήσει  το  ΙΝΕΜΥ  της  ΕΣΕΕ  τον  Αύγουστο  του  2010,  με  στόχο  να 
καταγράψει τα «λουκέτα» στην αγορά.  Έτσι, και η παρούσα καταγραφή των 
λουκέτων  ακολουθεί  τη  μέθοδο  της  απογραφής  του  εμπορικού  κέντρου, 
αντικαθιστώντας  την  προηγούμενη  τεχνική  δειγματοληψίας,  η  οποία  είχε 
βασιστεί  σε  επιλογή  συγκεκριμένων  εμπορικών  οδών.  Ωστόσο,  για  λόγους 
συγκρισιμότητας  συνεχίστηκε,  όπως  και  στις  προηγούμενες  έρευνες,  η 
καταγραφή των βασικών εμπορικών δρόμων του κέντρου της Θεσσαλονίκης 
σε  όλο  το  μήκος  τους    (Ίωνος  Δραγούμη,  Κασσάνδρου,  Βενιζέλου,  Ερμού, 
Προξένου  Κορομηλά,  Εγνατία,  Τσιμισκή,  Βασιλίσσης  Όλγας,  Αγίας  Σοφίας, 
ητροπόλεως)  και  επιπλέον  εξετάστηκε  η  συγκεκριμένη  εμπορική  περιοχή 

ακάτω χάρτη.  
Μ
στο σύνολο της, η οποία απεικονίζεται στο παρ
 
   Χάρτης 1: Οριοθέτηση περιοχής απογραφής 
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Α. Η απογραφή του εμπορικού κέντρου  
 
 
Βασικές διαπιστώσεις 

Είναι γνωστό ότι η κατανάλωση σήμερα δεν εστιάζεται μόνο στο εμπόρευμα 
αυτό  καθαυτό  αλλά  έχει  επεκταθεί  και  στην  κατανάλωση  τόπων  αλλά  και 
συμβολισμών  σχετικών  ή  άσχετων  με  το  προς  πώληση  προϊόν.  Είναι 
εξαιρετικά  σημαντικό  για  την  κατανόηση  της  γεωγραφίας  της  κατανάλωσης 
και κατ' επέκταση του εμπορίου, η αναλυτική διάκριση ανάμεσα στην πώληση, 
την  ανταλλαγή  και  την  κατανάλωση.    Η  αγορά  αγαθών/εμπορευμάτων 
ενδέχεται να περιλαμβάνει και  την κατανάλωση των τόπων εμπορίου αυτών 
καθαυτών.  Οι  τόποι  αυτοί  αποτελούν  ταυτόχρονα    το  φυσικό  πεδίο  της 
ανταλλαγής  εμπορευμάτων  αλλά  και  συμβολικές/μεταφορικές  περιοχές. 
Αναδεικνύεται  λοιπόν  μία  νέα    γεωγραφική  διάσταση  του  εμπορίου  που 
μπορεί  να  παράξει  ερμηνευτικά  σχήματα  ως  προς  τη  χωροθέτηση 
συγκεκριμένων κλάδων εμπορίου και ιδιαίτερα «φιρμών» με υψηλή συμβολική 
αξία καθώς δεν έχει σημασία μόνο το τι αγοράζει κάποιος αλλά και από που το 
αγοράζει. Τέλος, η συμβολική αυτή διάσταση του γεωγραφικού χώρου μπορεί 
να συμβάλει και στην ερμηνεία φαινομένων όπως αυτών που παρατηρούνται 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,  κάτι που η κλασσική γεωγραφία δεν λαμβάνει 
υπόψη,  και  επομένως  πώς  να  ερμηνεύσει  για  παράδειγμα  τη  διατήρηση  της 
εμπορικής δραστηριότητας  της Μητροπόλεως, Τσιμισκή και  την συρρίκνωση 
της σε άλλες περιοχές με παρόμοια γεωγραφικά χαρακτηριστικά ως προς την 
ροσβασιμότητα κλπ (Κασσάνδρου, Βενιζέλου). π
 
Το  παραδοσιακό  εμπορικό  κέντρο  περιγράφεται  ως  μια  σαφώς  ορισμένη 
περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

− Εύκολη πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς  
− κού εμπορίου Πολύ έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων λιανι
− κ ε νΈντονη συγ έντρωση επιχ ιρήσεω  εστίασης  
− Σημαντική  συγκέντρωση  άλλων  επιχειρήσεων  υποστηρικτικών  του 

εμπορικού κέντρου  
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Είναι  σαφές  ότι  η  αναλογία  των  διαφορετικών  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων  σε  ένα  παραδοσιακό  εμπορικό  κέντρο  ποικίλει, 
διαμορφώνοντας  την  ιδιαίτερη  φυσιογνωμία  του  εκάστοτε  εμπορικού 
κέντρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κοινός τόπος είναι η αριθμητική υπεροχή 
ων εμπορικών επιχειρήσεων.  τ
 
Στη  περίπτωση  της  Θεσσαλονίκης,  είναι  γνωστή  εμπειρικά,  η  σημαντική 
συγκέντρωση επιχειρήσεων εστίασης σε παραδοσιακά γνωστούς δρόμους του 
«καφέ»  (π.χ.  Πλατεία  Αριστοτέλους).  Τα  αποτελέσματα  της  απογραφής 
επαληθεύουν  τον  ορισμό  του  εμπορικού  κέντρου,  όπως  αναλυτικά 
αρουσιάζονται στον Πίνακα του παραρτήματος. π
 
Στο  χάρτη  2  φαίνεται  η  συγκέντρωση  του  συνόλου  της  επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  στο  κέντρο  της  πόλης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  τη 
χαρτογράφηση  της  πυκνότητας  της  επαγγελματικής  στέγης.  Όπως  είναι 
αναμενόμενο  στις  περιοχές  με  τον  πιο  σκούρο  χρωματισμό  έχουμε  και 
μεγαλύτερες  χωρικές  συγκεντρώσεις.  Για  τη  χαρτογράφηση  τόσο  των 
συγκεκριμένων  πυκνοτήτων  όσο  και  των  υπόλοιπων  που  θα  ακολουθήσουν 
επιλέχθηκε  ο  αλγόριθμος  γραμμικής  παρεμβολής  του  Silverman  o  οποίος 
αναδεικνύει  πυκνότητες  σημείων  στο  γεωγραφικό  χώρο    μεταξύ  πλήθους 
σημείων στο χώρο και ο οποίος τις περισσότερες φορές αναφέρεται ως Kernel 
ensity .   D
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Χάρτης 2: Χωρικές συγκεντρώσεις επαγγελματικής στέγης 
 

Όπως  αποτυπώνεται  στο  χάρτη  (2),  οι  πολύ  έντονες  συγκεντρώσεις 
επαγγελματικής  στέγης  παρουσιάζονται  στα  οικοδομικά  τετράγωνα  μεταξύ 
των  κεντρικών  οδικών  αρτηριών.    Αναλυτικότερα,  στις  περιοχές  που  στο 
χάρτη  απεικονίζονται  με  έντονο  χρώμα,  παρατηρείται  μεγαλύτερο  πλήθος 
επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές της ίδιας έκτασης. 
Το  φαινόμενο  αυτό  ερμηνεύει  το  ειδικό  βάρος  των  λουκέτων  σε  κεντρικούς 
εμπορικούς  δρόμους  όπως  η  Τσιμισκή  που  αποτελείται  από  μεγάλους 
επαγγελματικούς  χώρους,  τα  ενοίκια  είναι  υψηλά  και  σε  περίπτωση 
εγκατάλειψης  του  μισθίου,    η  ενοικίαση  του  χώρου  στη  σημερινή  συγκυρία 
είναι αρκετά δύσκολη. Παρόλα αυτά αυτό δεν σημαίνει ότι στους δρόμους του 
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χάρτη που παρατηρούμε πολύ έντονες συγκεντρώσεις επαγγελματικής στέγης 
εν υπάρχουν κενοί επαγγελματικοί χώροι.  δ

 

Πέρα όμως από τη γενική χωροθέτηση της επαγγελματικής στέγης μπορούμε 
να  διακρίνουμε  επιμέρους  εμπορικές  πιάτσες.  Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας 
έρευνας  επιλέχθηκε  (βάσει  του  πλήθους  που  φαίνεται  να  εμφανίζουν)  να 

ν: απεικονιστούν οι συγκεντρώσεις των παρακάτω επιμέρους κλάδω

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό  εμπόριο  υποδημάτων  και  δερμάτινων  ειδών  σε  εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.77  Λιανικό  εμπόριο  ρολογιών  και  κοσμημάτων  σε  εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.78 Άλλο  λιανικό  εμπόριο  καινούργιων  ειδών  σε  εξειδικευμένα 
καταστήματα  

ων  47.21‐47.29 Όλοι οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου τροφίμ

η  10.11‐33.20 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν τη μεταποίησ

56.10‐56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση  
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    Χάρτης 3: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου: Ένδυση‐Υπόδηση 

Ο  χάρτης  (3)  απεικονίζει  τις  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων  στον  κλάδο 
Ένδυσης‐Υπόδησης.  Στο  χάρτη  παρατηρείται  πολύ  έντονη  συγκέντρωση 
επιχειρήσεων ένδυσης‐υπόδησης δυτικά από την πλατεία Αριστοτέλους χωρίς 
να  υπάρχει  ομοιόμορφη  κατανομή.    Σε  αντίθεση  με  αυτήν  την  εικόνα,  στο 
ανατολικό κομμάτι, ενώ δεν παρατηρείται υψηλή πυκνότητα σε συγκεκριμένη 
ωρική  περιοχή  (εμπορική  πιάτσα)  οι  επιχειρήσεις  του  κλάδου  είναι 
ιασπαρμένες σε όλη την έκταση αυτού του γεωγραφικού χώρου.  
χ
δ
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Χάρτης 4: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου σε εξειδικευμένα καταστήματα 
(Κοσμήματα, ρολόγια, φωτογραφικά και οπτικά είδη, αναμνηστικά και είδη λαϊκής 
τέχνης) 

 
 
Ο  χάρτης  (4)  απεικονίζει  τις  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων  στον  κλάδο  του 
λιανικού  εμπορίου  σε  εξειδικευμένα  καταστήματα  (Κοσμήματα,  ρολόγια, 
φωτογραφικά  και  οπτικά  είδη,  αναμνηστικά  και  είδη  λαϊκής  τέχνης). 
Πρόκειται  για  μια  ποικιλόμορφη  κατηγορία,  χαρακτηριστική  για  κάθε 
μπορικό  κέντρο  και  οι  συγκεντρώσεις  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου  δεν 
αρουσιάζουν ιδιαίτερες πυκνότητες.   
ε
π
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 Χάρτης 5: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου: Τρόφιμα‐Ποτά 

 
 
Σε αντίθεση με  τις άλλες  κατηγορίες,  η περίπτωση του κλάδου  της  εμπορίας 
τροφίμων εμφανίζει διαφορετικά χωρικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, 
ο χάρτης των εμπορικών επιχειρήσεων τροφίμων αποτυπώνει ανάγλυφα την 
περίπτωση  της  εμπορικής  πιάτσας.  Είναι  συχνό  το  φαινόμενο  της  ύπαρξης 
υψηλών  συγκεντρώσεων  επιχειρήσεων  τροφίμων  σε  περιορισμένα  χωρικά 
ημεία  (πιάτσες)  εντός  μιας  ευρύτερης  εμπορικής  αγοράς  (πχ.  πλησίον  Άνω 
αδάδικα, Βασιλέως Ηρακλείου και Κομνηνών)  
σ
Λ
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 Χάρτης 6: Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων μεταποίησης  

 
Ο  χάρτης  (6)  απεικονίζει  τις  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων  στον  κλάδο  της 
μεταποίησης.      Ο  εν  λόγω  κλάδος  (ιδιαίτερα  στην  ένδυση)  έχει  ιδιαίτερη 
ιστορία για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αφού μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 
του 1990 είχε πρωταρχική θέση στην οικονομία της πόλης.  Σήμερα, ο κλάδος 
υφίσταται,  μετά  από  μια  σειρά  ανακατατάξεων,  δραστική  συρρίκνωση,  ενώ 
όπως  φαίνεται  στο  χάρτη  η  χωρική  ταυτότητα  του  παραμένει  η  ίδια,  αφού 
όσες  επιχειρήσεις  απέμειναν  συγκεντρώνονται  στο  δυτικό  τμήμα  του 
εμπορικού κέντρου  (πχ.μεταξύ Φράγκων – Συγγρού – Δωδεκανήσου – Λέοντος 
οφού). Σ
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 Χάρτης 7: Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εστίασης 

 
 
Ο  χάρτης  (7)  απεικονίζει  τις  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων  στον  κλάδο  της 
εστίασης.  Όπως  αποτυπώνεται  στον  χάρτη  οι  συγκεντρώσεις  των 
επιχειρήσεων  εστίασης  εκτείνονται  καθ’  όλη  την  έκταση  του  εμπορικού 
κέντρου  της  πόλης  σε  συγκεκριμένες  πιάτσες  (πχ.  Κούσκουρα,  Βαλαωρίτου, 
Πλ. Αριστοτέλους, Πλ. Ναυαρίνου κα. ). 
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Β.  Η καταγραφή των λουκέτων 
 
Στο  πλαίσιο  της  απογραφής  του  εμπορικού  κέντρου,  καταμετρήθηκαν 
συνολικά όλες  οι  κλειστές  επιχειρήσεις στον οριζόμενο  ερευνητικά  χώρο  του 
εμπορικού  κέντρου  της  Θεσσαλονίκης.  Παρ  όλα  αυτά,  λόγω  της  έλλειψης 
ροηγούμενων  απογραφικών  δεδομένων,  η  ανάλυση  των  στοιχείων π
πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους: 
 
: Παρουσίαση των συγκεντρωτικών δεδομένων των κλειστών επιχειρήσεων A
του εμπορικού κέντρου στο πλαίσιο της απογραφής  
 
Β. Παρουσίαση και διαχρονική σύγκριση των αποτελεσμάτων της καταγραφής 
ων  λουκέτων  στους  βασικούς  εμπορικούς  δρόμους  που  είχαν  επιλεχθεί 
ειγματοληπτικά στις προηγούμενες καταγραφές (2010, 2011, 2012) 
τ
δ
 
 
Γενικές Διαπιστώσεις 
 
Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα δυσμενές, αφού το 27% 
των  επιχειρήσεων  είναι  κλειστές.  Όπως  ήταν  αναμενόμενο  και  από  την 
εμπειρική παρατήρηση, από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου 
διαπιστώνεται ότι σε σύνολο 5.197 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 
1.399 είναι κλειστές. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης αναδεικνύει με τον πλέον 
ευκρινή  τρόπο  τις  σοβαρές  αναδιαρθρώσεις  των  παραδοσιακών  εμπορικών 
κέντρων.  Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε κλείσιμο επιχειρήσεων,  είτε μεταβολές 
τη φυσιογνωμία της «αγοράς». σ

 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙ
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΧΕ ΑΝ ΙΑ ΑΛΟΓ

5.197  1.399  27% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΗΣΕΩΝ 10 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΜ ΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΙΧΕΙΡ
ΠΟΡΙ   ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
2.490  596  24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙ ΡΟΜΩΝ ΚΩΝ Δ ΚΛΕΙΣΤΕΣ  ΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
2.707  803  30% 
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Χάρτης 8: Χωρικές συγκεντρώσεις κλειστών καταστημάτων 
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Η  Θεσσαλονίκη «κομμένη» στα δύο 
 

Όπως είχε αναφερθεί και στην καταγραφή του προηγούμενου εξαμήνου όπου 
οι  ανακατατάξεις  στον  εμπορικό  κέντρο  της  πόλης  είχαν  παγιωθεί,  η 
Θεσσαλονίκη αποτελεί  ένα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης 
της γεωγραφικής τοπικότητας με τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Όπως 
φαίνεται  χαρακτηριστικά  στο  παραπάνω  χάρτη,  το  εμπορικό  κέντρο 
συρρικνώνεται  και  αλλάζει  δραστικά  αφού  πλέον  περιορίζεται  στο  κομμάτι 
Αριστοτέλους  – Αγίας  Σοφίας  / Τσιμισκή  – Προξένου Κορομηλά.    Αυτό  όμως 
που  χρήζει  ιδιαίτερης  προσοχής  είναι  η  έντονη  διχοτόμηση  ως  προς  τις 
συγκεντρώσεις  των  κλειστών  καταστημάτων  ανατολικά  και  δυτικά  της 
πλατείας  Αριστοτέλους.  Δηλαδή  το  δυτικό  τμήμα  της  αγοράς  με  κέντρο  τη 
πλατεία  Αριστοτέλους  παρουσιάζει  πολύ  σημαντική  συγκέντρωση  κλειστών 
επιχειρήσεων σε σύγκριση με το ανατολικό.  

Τον  Μάρτιο  του  2012  το  ποσοστό  των  κλειστών  επιχειρήσεων  μόνο  στους 
κεντρικούς  εμπορικούς  δρόμους  έφτανε  το  27%  ενώ  έξι  μήνες  μετά  το  ίδιο 
ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο 24% (ένα χρόνο πριν το ίδιο ποσοστό μετά 
βίας  ξεπερνούσε  το  19%).  Η  ανάγνωση  των  αριθμών  δείχνει  μία  οριακή 
μείωση  των  λουκέτων,  η  οποία  όμως  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση,  να 
ερμηνευθεί ως βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Γιατί, πλέον με 
τα  αποτελέσματα  της  απογραφής,  στο  σύνολο  του  εμπορικού  κέντρου  οι 
κλειστές επιχειρήσεις φτάνουν το 27% ενώ αφαιρώντας τους εμπορικούς που 
είχαμε  επιλέξει  στις  προηγούμενες  καταγραφές,  το  ποσοστό φτάνει  το  30%.  
Άρα,  η  εικόνα  για  το  σύνολο  της  εμπορικής  αγοράς  της  πόλης  φαίνεται  ότι 
επιδεινώνεται σε σύγκριση με τον προηγούμενο εξάμηνο. 
 
Δρόμοι με ρεκόρ κλειστών  επιχειρήσεων 
 
Μεταξύ  των  εμπορικών  δρόμων  υπάρχουν  ορισμένοι  στους  οποίους 
διαπιστώνονται  ιδιαίτερα  υψηλά  ποσοστά  συγκέντρωσης  κλειστών 
επιχειρήσεων.  Είναι  ενδιαφέρον  ότι  πρόκειται  για  εμπορικούς  δρόμους  με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά εμπορικής επιχειρηματικότητας (ύψος ενοικίων, 
ύπος  εμπορίου  κα.)  που  όμως  αποτελούν  παραδοσιακούς  εμπορικούς τ
δρόμους της Θεσσαλονίκης.  
  
Κασσάνδρου ‐ Θεσσαλονίκη:  42,4%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1/2 
Βενιζέλου ‐ Θεσσαλονίκη:       25%‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1/4 
Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκη:   34,2%‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1/3 
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Ε
 
ιδικές διαπιστώσεις  

 
Α) Χωρικές ανακατατάξεις – Δύο αντίθετες μετατοπίσεις 
  
Ο βασικότερος εμπορικός δρόμος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, η Τσιμισκή,  
παρουσιάζει  την υψηλότερη αύξηση των  λουκέτων,  με  το  τελευταίο  εξάμηνο 
να  έχουν  αυξηθεί  κατά  33%.    Για  πρώτη  φορά  στις  πέντε  συνεχόμενες 
καταγραφές, η οδός Τσιμισκή εμφανίζει ποσοστό κλειστών επιχειρήσεων άνω 
του  20%  (20,4%)  όταν  τον  Αύγουστο  του  2010  ήταν  8%,  τον  Μάρτιο  του 
2011, 11%, τον Αύγουστο του 2011, 11,6%, και τον Μάρτιο του 2012, 13,7%. 
ρόκειται για τη κεντρικότερη εμπορική οδική αρτηρία η οποία αποτελεί και Π

το σύμβολο της εμπορικότητας της πόλης.   
 
Ταυτόχρονα, εμπειρικά παρατηρείται μία ερήμωση των εμπορικών δρόμων οι 
ποίοι δεν περιλαμβάνονται στο στενό εμπορικό πυρήνα όπως οριοθετήθηκε ο
στην απογραφή.  
 
Οι  δύο  αυτές  διαπιστώσεις  συγκλίνουν  στην  ερμηνεία,  ότι  στο  κέντρο  της 
Θεσσαλονίκης συντελούνται δύο αντίρροπες κινήσεις. Καταστήματα του πολύ 
στενού  εμπορικού  πυρήνα  (πχ.  Τσιμισκή)  μεταφέρονται  σε  δρόμους  με 
χαμηλότερα  ενοίκια  παραμένοντας  όμως  στην  βασική  εμπορική  ζώνη  της 
πόλης  (Αγίας  Σοφίας,  Βενιζέλου,  Δραγούμη  κτλ).  Ταυτόχρονα  και  στην  ίδια 
εμπορική  ζώνη  μετεγκαθίστανται  επιχειρήσεις  από  περιοχές  εκτός  του 
βασικού  εμπορικού  πυρήνα.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα,  οι  εμπορικοί  δρόμοι 
που εξετάστηκαν μεμονωμένα και τις προηγούμενες φορές,  να δείχνουν έστω 
και  μία  οριακή  βελτίωση,  την  ίδια  στιγμή  που  η  γενική  εικόνα  είναι 
δυσμενέστερη.   Παρ όλα αυτά, η τάση που καταγράφεται από τη διαχρονική 
εξέλιξη  του  φαινομένου  των  λουκέτων  δεν  αφήνει  κανένα  περιθώριο  για 
αισιοδοξία. Στην πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν το δρόμο 
της  εξόδου  από  εμπορικότερες  γειτονίες  θα  αντιμετωπίσουν  τη  χαμηλή 
αγοραστική κίνηση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι επιχειρήσεις που τολμούν 
α  μεταφέρουν  τη  δραστηριότητά  τους  κεντρικότερα  ενδέχεται  για  τον  ίδιο 
όγο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες πάγιες υποχρεώσεις.  
ν
λ
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Β) Κατατμήσεις επαγγελματικών χώρων  
 
Ένα  ενδιαφέρον  εύρημα  της  καταγραφής  είναι  η  αύξηση  του  συνολικού 
αριθμού των επαγγελματικών χώρων σε αρκετούς εμπορικούς δρόμους. Αυτή 
η  διαφοροποίηση  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  πολλοί  ιδιοκτήτες  ακινήτων 
προτιμούν  να  «χωρίσουν»  στα  δύο,  ή  και  στα  τρία,  πρώην  ενιαίους 
επαγγελματικούς χώρους με πολλά τετραγωνικά ώστε να είναι πιο εύκολη και 
πιο συμφέρουσα η ενοικίαση τους. Αυτή η τάση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στη  ερμηνεία  της  μείωσης  των  ποσοστών  των  λουκέτων.    Καθώς  σε  πολλές 
περιπτώσεις  η  βελτίωση  της  εικόνας  δεν  σημαίνει  μείωση  των  λουκέτων  σε 
απόλυτους αριθμούς αλλά δημιουργία νέων επαγγελματικών χώρων μέσω της 
κατάτμησης  μεγαλύτερων  χώρων.  Π.χ.  Στην  Βασ.  Όλγας  η  πτώση  του 
ποσοστού  των  λουκέτων  από  19,6%  το  Μάρτιο  του  2011,  σε  18,8%  στη 
ωρινή  καταγραφή,  αντιστοιχεί  σε  απόλυτους  αριθμούς  σε  μείωση  των 
λειστών καταστημάτων από 89 σε 87.   
τ
κ
 
 
Γ) α όρια των λουκέτων 
 
Η  δυνατότητα  διαχρονικής  ανάλυσης  των  συγκεντρωτικών  στοιχείων 
αναφορικά με  τα  λουκέτα μπορεί  να μας οδηγήσει  και σε μία ακόμη κρίσιμη 
συμπερασματική  πρόταση.    Από  τη  μία  παρατηρούμε  την  τάση  βαθμιαίας 
αύξησης  των  κλειστών  επιχειρήσεων,  από  την  άλλη  ωστόσο  θα  πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι ακόμα και στην αυξανόμενη ύφεση  το ποσοστό  των κλειστών 
επιχειρήσεων  θα  κυμαίνεται  αναγκαστικά  σε  ένα  εύρος  20%  ‐  40%.  Σε 
διαφορετική περίπτωση, αν  δηλαδή το ποσοστό  των κλειστών  επιχειρήσεων 
σε  παραδοσιακές  εμπορικές  περιοχές  ξεπεράσει  το  ανώτατο  όριο,  το 
φαινόμενο  των  λουκέτων  μετατρέπεται  σε  φαινόμενο  πτώχευσης  της 
εμπορικής αγοράς. Τα ποσοστά που ξεπερνούν το 25% όπως στην περίπτωση 
της  Θεσσαλονίκης  φωτογραφίζουν  ένα  εμπορικό  κέντρο  σε  διαδικασία 
αρασμού, αφού μόλις πριν από χρόνια αυτό το ποσοστό μόλις που άγγιζε το 

 Τ

μ
10,1%. 
 
Εξαιρώντας  την  περίπτωση  πολύ  πιο  δραματικών  οικονομικών  εξελίξεων,  η 
ανάλυση των στοιχείων έως σήμερα προβλέπει ότι τα ποσοστά των λουκέτων 
για  τα  επόμενα  εξάμηνα  θα  κυμαίνονται  οριακά  στα  ίδια  επίπεδα  ενώ  για 
συγκεκριμένους  εμπορικούς  δρόμους  οι  οποίοι  έχουν  ήδη  φτάσει  ή  και  το 
ξεπεράσει το ανώτατο όριο θα μπορούσε να προβλεφθεί βελτίωση. Δηλαδή, ο 
μαρασμός  μία  εμπορικής  περιοχής  θα  μειώσει  τα  ενοίκια  και  έστω  και 
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προσωρινά  νέες  επιχειρήσεις  θα  εγκαθίστανται  κυρίως  ως  απάντηση  στην 
ανεργία. Αυτή την επιλογή θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως «επισφαλή 
επιχειρηματικότητα». 
 
Δ) Αλλοίωση των χαρακτηριστικών της αγοράς 
 
Σε  πολλούς  εμπορικούς  δρόμους  διαπιστώθηκε  ότι  οι  κλειστές  επιχειρήσεις 
αφορούν και άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως μεταποίηση, ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων (ιδίως σε πιάτσες), υπηρεσίες κ.λπ..   Μία τέτοια εξέλιξη έχει ως 
άμεσο  αποτέλεσμα  τη  στρέβλωση  της  παραδοσιακής  και  σύγχρονης  εικόνας 
μίας «αγοράς» σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες.   Η  ερήμωση δρόμων από 
τέτοιους  είδους  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  είναι  άμεσα  συνυφασμένες  με  τη 
λειτουργία  της  τοπικής  αγοράς,    ακόμα  κι  αν  το  εμπόριο  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις  μπορεί  και  αντιστέκεται,  είναι  εύλογο  ότι  έμμεσα  θα  επιφέρει 
αλυσιδωτές  συνέπειες  σε  κάθε  είδους  επιχειρηματική  δραστηριότητα. 
Σημαντικότερη  συνέπεια  αυτών,  η  ερήμωση  του  εμπορικού  δρόμου,  η 
ιάσπαση της κοινωνικής συνοχής και η διαμόρφωση μιας νέας εικόνας για τα δ
ιστορικά εμπορικά κέντρα.  
 
Στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης παρατηρείται και το φαινόμενο 
της  μεταβολής  της  δραστηριότητας  παραδοσιακών  εμπορικών  δρόμων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μεταβολή της βιοτεχνικής φυσιογνωμίας 
σε  δρόμους  ψυχαγωγικού  χαρακτήρα  (καφετέριες,  εστιατόρια).  Αυτή  η 
μεταβολή  αν  και  φαινομενικά  προκαλεί  τη  συγκέντρωση  των  υποψηφίων 
καταναλωτών πλησίον του εμπορικού κέντρου, δεν υπάρχει καμία απολύτως 
ένδειξη  ότι  τονώνει  την  αγοραστική  κίνηση.  Αντίθετα  και  μακροπρόσθεσμα, 
τέτοιες  εξελίξεις  οι  οποίες  δεν  υπηρετούν  κανένα  κεντρικό  σχεδιασμό 
νάπτυξης συντελούν ταχύτατα στην παρακμή του εμπορικού κέντρου.  α
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Γ. Γ. “ΔΕΙΚΤΗΣ “ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ” 
 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ” 
 
Το  γεγονός  ότι  διαθέτουμε  πλέον  στοιχεία  για  πέντε  συνεχόμενες  περιόδους 
καταγραφής,  δίνει  τη  δυνατότητα  της  κατασκευής  του Δείκτη    Επιβίωσης 
Εμπορίου. Ο Δείκτης αφορά μόνο τους υπό εξέταση εμπορικούς δρόμους και η 
συμβολή του έγκειται στην καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων και την 
απεικόνιση  τους.    Όπως  προκύπτει  από  το  παρακάτω  διάγραμμα,  η  γενική 
τάση για το δείκτη επιβίωσης, μεταξύ Αυγούστου 2010 και   Αύγουστου 2012  
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι πτωτική (κόκκινη γραμμή τάσης), παρά τις 
περιοδικές διακυμάνσεις του Δείκτη. 
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ΔΔ..  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  1100  
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• Μεγάλη επιδείνωση παρουσιάζει η Τσιμισκή όπου το ποσοστό των 
κλειστών άγγιξε το 20,4%, ενώ το Μάρτιο ήταν 13,7% και πριν ένα 
χρόνο ανερχόταν μόλις στο 11,6%. Ενδεχομένως η αύξηση των 
λουκέτων στη Τσιμισκή να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενοίκια των 
επαγγελματικών χώρων δεν παρουσιάζουν σημαντικές μειώσεις στο 

 

ΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  

συγκεκριμένο δρόμο και εξακολουθούν να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά
επίπεδα.  

• Την υψηλότερη συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων  παρουσιάζουν, 
όπως και στην καταγραφή του Μαρτίου 2012, οι δρόμοι Κασσάνδρου, 
Αγίας Σοφίας, Βενιζέλου και  Ίωνος Δραγούμη (Κασσάνδρου: 42,4%, 
Αγίας Σοφίας: 34,2%, Βενιζέλου: 25,1%,  Ίωνος Δραγούμη: 27,5%). Η 
σύγκριση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους είναι δυσοίωνη 
καθώς τα ποσοστά των λουκέτων έχουν ανέβει και στους τέσσερεις 
δρόμους  κατά μέσο όρο 8 ποσοστιαίες μονάδες.  

• Στους εμπορικούς δρόμους Προξένου Κορομηλά και Μητροπόλεως, οι 
οποίοι θεωρούνται παραδοσιακά  «ακριβές αγορές» εμφανίζονται όπως 
και στην προηγούμενη καταγραφή τα χαμηλότερα ποσοστά κλειστών 
της επιχειρήσεων της τάξεως του 19% και 17,2 % αντίστοιχα.  Ελαφρώς 
διαφορετική εξέλιξη παρουσιάζουν οι δύο δρόμοι, σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο,  με την Προξένου Κορομηλά να κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα (αύξηση της αναλογίας κλειστών 0,7 μονάδες) και τη 
Μητροπόλεως να παρουσιάζει στατιστικά ασήμαντη βελτίωση (μείωση 
της αναλογίας των κλειστών μειώθηκε κατά 0,9 μονάδες). 
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Επιπλέον, από την Εγνατία και πάνω δηλαδή η οδός Κασσάνδρου και η 
Ελ. Βενιζέλου, η Αγίας Σοφίας, η Ίωνος Δραγούμη σε αυτό το ύψος, η 
εμπορική αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει ένα δραματικό αριθμό 
λουκέτων που συνθέτει την εικόνα ενός τοπίου οικονομικής 
καταστροφής.   
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2010 
ΜΑΡΤΙΟΣ  
2011 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2011 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2012 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 

  ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
  Σ

ΕΠΙΧ
ΥΝΟΛΟ 
ΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ  8,0%  11,0%  11,6%  13,7%  373  76  20,4% 
ΙΩΝΟΣ 
ΔΡΑΓΟΥΜΗ  11,4% 16,5%  20,5% 36,2% 153  42 27,5%
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ  ‐ 31,0%  30,0% 55,2% 271  115 42,4%
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ‐ 16,8%  19,2% 33,5% 191  48 25,1%
ΕΡΜΟΥ  12,0% 12,0%  17,8% 26,3% 137  28 20,4%
ΠΡΟΞΕΝΟ
ΚΟΡΟΜΗΛ

Υ 
Α  4,4% 14,5%  11,5% 18,3% 100  19 19,0%

ΕΓΝΑΤΙΑ  14,5% 16,9%  18,9% 20,5% 406  79 19,5%
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
ΟΛΓΑΣ  ‐ 18,5%  19,7% 19,6% 462  87 18,8%
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  2,0% 7,8%  27,8 41,0% 199  68 34,2%
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  8,3% 8,7%  11,9% 18,1% 198  34 17,2%
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ  10,1% 17,0%  19,1% 27,3% 2.490  596 24,0%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 3 ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  ΚΟΖΑΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 
 

• Στην Κοζάνη, διαπιστώθηκε δραματική αύξηση των λουκέτων κατά το 
τελευταίο εξάμηνο. Αναλυτικά,   στο σύνολο των υπό εξέταση 

 στο 

 

εμπορικών δρόμων το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων  ανήλθε
24,4%, ενώ το Μάρτιο του 2012 είχε φτάσει ήδη στο 19,9%.  

• Στην οδό  Ι. Τράντη που εμφανίζει και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, τα κλειστά παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλό   ποσοστό της 
τάξεως του 27,1%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά ο νομός Κοζάνης 

υς έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε σύγκριση με το
άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. 

• Στην Έδεσσα στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων τα 
κλειστά καταστήματα προσεγγίζουν το 22,1% σημειώνοντας μικρή 
αύξηση συγκριτικά με την καταγραφή του Μαρτίου.   

• Η συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων στην Έδεσσα παρουσιάζει 
μικρές αυξητικές τάσεις σε όλους τους μεγάλους εμπορικούς δρόμους, 
όπως για παράδειγμα στην οδό Εγνατίας, (28,7% από 26%), στην οδό 
Αριστοτέλους (22,9% από 19,6%) και στη Μοναστηρίου (11,3% από 
9,8%). 

• Στην Βέροια, παρατηρείται σημαντική επιδείνωση της εικόνας, αφού το 
ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων στο σύνολο των υπό εξέταση 
δρόμων αυξήθηκε από 15,3% που ήταν πριν έξι μήνες σε 18%.  
Εμπορικοί δρόμοι με υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση των λουκέτων με ποσοστά κλεισιμάτων που 
αυξάνονται κατά 4‐5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον Μάρτιο 
(Μεγ. Αλεξάνδρου, Μητροπόλεως, Βενιζέλου, Τσαλδάρη). 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2010 
ΜΑΡΤΙΟΣ  
2011 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2011 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2012 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙ
Α 

  Κ Ο Ζ Α Ν Η 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ  0%  11,1% 11,1% 11,1% 9  1 11,1%
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  11,0%  17,8% 17,9% 14,3% 38  4 10,5%
Ι.ΤΡΑΝΤΗ  22,0%  25,2% 26,3% 27,3% 96  26 27,1%
ΤΣΙΜΙΝΑΚΗ  16,6%  19,5% 16,7% 19,4% 36  9 25,0%
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  16,3%  14,1% 16,3% 16,3% 84  19 22,6%
ΕΡΜΟΥ  29,4%  23,5% 23,5% 23,5% 20  7 35,0%
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ  14,0%  14,0% 16,3% 14,0% 46  10 21,7%
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  30,0%  31,6% 33,3% 26,7% 60  20 33,3%
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  10,0%  8,2% 13,7% 15,1% 74  17 23,0%
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ  18,0%  18,8%  20,6%  19,9%  463  113  24,4% 

 
 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2010 
ΜΑΡΤΙΟΣ  
2011 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2011 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2012 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟ
ΓΙΑ 

  Β Ε Ρ Ο Ι Α  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  7,1%  12,8% 6,8% 11,0% 103  16 15,5%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  13,8%  18,7% 21,0% 19,6% 134  21 15,7%
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  6,7%  9,8% 15,7% 10,9% 72  12 16,7%
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  8,5%  10,1% 15,9% 21,0% 194  48 24,7%
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  2,9%  5,4% 5,7% 8,6% 35  3 8,6%
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ  5,9%  2,9% 5,9% 8,8% 34  3 8,8%
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ  9,6%  13,6% 16,5% 15,1% 73  14 19,2%
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ  0,0%  4,0% 8,3% 8,3% 25  6 24,0%
ΒΙΚΕΛΑ  0,0%  5,3% 13,3% 5,3% 19  1 5,3%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΡΟΙΑΣ  8,9%  12,4% 14,3% 15,3% 689  124 18,0%
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

2010 
ΜΑΡΤΙΟΣ  
2011 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2011 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2012 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΩΝ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟ
ΓΙΑ 

  Ε Δ Ε Σ Σ Α  
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  9,8%  14,8% 10,5% 9,8% 62  7 11,3%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  7,3%  14,3% 15,3% 20,3% 58  12 20,7%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  17,8  17,8% 17,6% 19,6% 48  11 22,9%
ΕΓΝΑΤΙΑ  22,3%  24,5% 23,2% 26,0% 94  27 28,7%
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  18,2%  18,2% 21,2% 21,2% 31  6 19,4%
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  4,8%  9,8% 15,0% 15,0% 44  7 15,9%
ΑΡΧΕΛΑΟΥ  31,3%  23,5% 33,3% 33,3% 15  4 26,7%
Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ  15,6%  18,8% 25,0% 28,1% 32  8 25,0%
ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  22,2%  22,2% 27,6% 24,1% 29  7 24,1%
ΦΙΛΛΙΠΟΥ  15,6%  15,2% 22,6% 25,0% 31  9 29,0%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΕΣΣ Σ  15,6%  18,0% 19,7% 21,2% 444  98 22,1%Α

 
 
 
Απαντήσεις των εμπόρων στο φαινόμενο των «λουκέτων» 
 
Η καταγραφή των λουκέτων αποτελεί το πρώτο βήμα για να υποστηριχθεί μία 
συνολική  στρατηγική  αντιμετώπισης  του  προβλήματος  που  μαστίζει  τους 
εμπόρους σήμερα. Γι αυτό το λόγο το ΙΝΕΜΥ και η ΕΣΕΕ το τελευταίο εξάμηνο 
διενεργούν ποιοτική έρευνα για την περαιτέρω και σε βάθος διερεύνηση του 
φαινομένου  των  άνεργων  επιχειρηματιών.  Στο  πλαίσιο  των  ποιοτικών 
συνεντεύξεων,  οι  άνεργοι  έμποροι  κλήθηκαν  να  καταθέσουν  τις  δικές  τους 
προτάσεις για έξοδο από την κρίση και την επιστροφή τους στην εργασία. Η 
παισιοδοξία  ήταν  διάχυτη,  αλλά  τελικά  οι  βασικές  προτάσεις  που 
υζητή
α
σ
 

θηκαν μπορούν να επικεντρωθούν,  στα εξής: 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων από τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους 
προς όσους ενδιαφέρονται να ανοίξουν κατάστημα και να ενταχθούν 
στον εμπορικό κλάδο, ώστε να υπάρχει ενημέρωση αφενός για τους 
καλύτερους τρόπους έρευνας της αγοράς στην οποία σχεδιάζουν να 
ενταχθούν, αφετέρου για τα προβλήματα, τους κινδύνους και τα 
ενδεχόμενα ρίσκα που θα αναλάβουν ως επιχειρηματίες. 

 Πάταξη του παρεμπορίου και της αδήλωτης και μαύρης εργασίας. 
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 Εφαρμογή νέου φορολογικού συστήματος και πλήρη κατάργηση του 
ΚΒΣ. 

 Άμεση μείωση επιτοκίων των επιχειρησιακών δανείων από τις τράπεζες 
 

και επανέναρξη χορηγήσεων. 

 Αλλαγές στις διαδικασίες και το χρόνο παραμονής στη μαύρη λίστα του 
 

«Τειρεσία».  

 Κατάργηση του μέτρου των ποινικών διώξεων για μικρομεσαίους 
 

επιχειρηματίες και της οδυνηρής αυτόφωρης διαδικασίας.  

 Δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και κρατικών 
 

φορέων. 

 Επανασχεδιασμός του πλαισίου και των προϋποθέσεων επιδοτήσεων 
και διεκδίκηση όλων των νέων ευρωπαϊκών πόρων και προγραμμάτων 

 

ενίσχυσης της απασχόλησης. 

 Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της «εντός κρίσης υπερχρεωμένης 
επιχείρησης» και  ένταξης της σε όλες τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις 

 

ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

 Όχι σε νέες περικοπές μισθών και συντάξεων που θα οδηγήσουν εκ νέου 
 

σε βαθύτερη ύφεση. 

 Ενίσχυση του μέτρου των αποδείξεων ώστε να υπολογίζονται ως 
πραγματικές δαπάνες που θα εκπίπτουν από το εισόδημα, θα 
κατευθύνουν τους καταναλωτές στο νόμιμο στεγασμένο εμπόριο και θα 
αποτελούν τις κύριες φοροαπαλλαγές όλων των φορολογουμένων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 

Μεθοδολογία απογραφής εμπορικού κέντρου 

 
Στο  πλαίσιο  της  έρευνας  έχει  αναπτυχθεί  ένα  εργαλείο/λογισμικό  για  την  άμεση 
καταγραφή  και  αποθήκευση  των  σημείων  που  θα  κληθούν  οι  απογραφείς  να 
καταγράψουν. Βασική ιδέα ήταν να υλοποιήσουμε ένα λογισμικό που να ελαχιστοποιεί 
το χρόνο καταγραφής στο πεδίο αλλά και επεξεργασίας στο γραφείο εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα το μέγιστο δυνατό βαθμό τυποποίησης και ομοιογένειας των δεδομένων 
ενώ  παράλληλα  να  εκμεταλλεύεται  πλήρως  τις  δυνατότητες  που  διαθέτει  ένα  μέσο 
κινητό  τηλέφωνο  τύπου  Smart  Phone  (GPS).  Με  τη  διαδικασία  αυτή  διασφαλίζουμε 
περαιτέρω την απρόσκοπτη διαχρονική επεξεργασία των δεδομένων.  

Έπειτα από μία συνοπτική έρευνα αγοράς σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν 
τα  επιμέρους  λειτουργικά  συστήματα  των  Smart  Phones  (Android,  Symbian,  iOS, 
Windows Mobile) καταλήξαμε στην επιλογή κινητού τηλεφώνου με λογισμικό Android 
καθώς  είναι  τα  περισσότερο  διαδεδομένα  αλλά  και  τα  μόνα  που  επέτρεπαν  το  να 
δουλέψει  εφαρμογή  που  δημιουργείται  από  τρίτο  «μη  διαπιστευμένο»  πρόσωπο. 
Ακολούθησε  η  μελέτη  των  διαθέσιμων  βιβλιοθηκών  για  την  δημιουργία  εφαρμογών 
για κινητά τηλεφώνα Android. 

Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φόρα στην τωρινή καταγραφή των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως αυτό ορίζεται από 
τις οδούς Σαλαμίνος, Δωδεκανήσου, Εγνατία, Δημητρίου Γούναρη, Παύλου Μελά και τη 
Λεωφόρο  Νίκης  (βλ.  Χάρτη  1).  Πέραν  του  κέντρου  (όπως  αυτό  περιγράφηκε 
προηγούμενα)  συμπεριλήφθηκαν  και  άλλοι  δρόμοι  που  εκτείνονται  και  έξω  από  το 
πολύγωνο  που  περιγράψαμε  (Αγίας  Σοφίας,  Βενιζέλου,  Δραγούμη)  αλλά  και  δρόμοι 
που δεν περιλαμβάνονται καθόλου σε αυτό όπως για παράδειγμα η Κασσάνδρου και η 
Βασιλίσσης  Όλγας.  Τα  δεδομένα  που  συλλέχθηκαν  αφορούσαν  το  σύνολο  της 
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  που  εντοπίζεται  στην  περιοχή  και  ακολουθούν  την 
κωδικοποίηση  ΣΤΑΚΟΔ  2008  και  είναι  σε  τετραψήφια  ανάλυση  αφού  σε  αυτό  το 
επίπεδο μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένες βασικές κατηγορίες από άλλες. 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ

ΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 820 15,78% 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 505 9,72% 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα  239 4,60% 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα 217 4,18% 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης 195 3,75% 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 145 2,79% 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα 129 2,48% 

47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα 113 2,17% 

96.02 Δραστηριότητα κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 107 2,06% 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα 
καταστήματα 91 1,75% 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 63 1,21% 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα 62 1,19% 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα 60 1,15% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα 55 1,06% 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα 54 1,04% 

47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 44 0,85% 

47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα 44 0,85% 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα 44 0,85% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 44 0,85% 

47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα 43 0,83% 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 40 0,77% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 39 0,75% 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 38 0,73% 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 37 0,71% 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε 
ειδικευμένα καταστήματα 36 0,69% 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα 32 0,62% 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού και 
ειδικευμένα καταστήματα 30 0,58% 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα 27 0,52% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 27 0,52% 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα 25 0,48% 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα 24 0,46% 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε ειδικευμένα καταστήματα 24 0,46% 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 23 0,44% 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 23 0,44% 
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47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας και ειδικευμένα καταστήματα 23 0,44% 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας και ειδικευμένα καταστήματα 22 0,42% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 22 0,42% 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 21 0,40% 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα 20 0,38% 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής 
υποστήριξης 20 0,38% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 19 0,37% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 18 0,35% 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 15 0,29% 

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων 15 0,29% 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 15 0,29% 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα 14 0,27% 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 13 0,25% 

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων 13 0,25% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 13 0,25% 

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων 12 0,23% 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 12 0,23% 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 12 0,23% 

96.01 Πλύσιμό και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων  12 0,23% 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 10 0,19% 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 10 0,19% 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 10 0,19% 

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 10 0,19% 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 10 0,19% 

90.04 Εκμετάλλευσης αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 10 0,19% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 10 0,19% 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 10 0,19% 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων 9 0,17% 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 9 0,17% 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 9 0,17% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα 9 0,17% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 9 0,17% 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακού εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 9 0,17% 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 9 0,17% 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 8 0,15% 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμό γραφείου 8 0,15% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 8 0,15% 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 8 0,15% 
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85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 8 0,15% 

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παραθύρων 7 0,13% 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 7 0,13% 

46.37 Χονδρικό εμπόριο τσαγιού, καφέ, κακάο και μπαχαρικών 7 0,13% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 7 0,13% 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες  6 0,12% 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών  6 0,12% 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 6 0,12% 

46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού  6 0,12% 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και υαλικών και υλικών καθαρισμού  6 0,12% 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου  6 0,12% 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες  6 0,12% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία  6 0,12% 
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