
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, Σεπτέμβριος 
2015 σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας» 

 

 

 1 

 
 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2:  

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ».  

 

Σεπτέμβριος 2015 – σε 7 Εμπορικές αγορές 

της Αθήνας 

 
 
 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
 

«Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής 
ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ»  

                              κωδικός ΟΠΣ: 296250 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, Σεπτέμβριος 
2015 σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας» 

 

 

 2 

 
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015 
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& 
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H προβληματική της έρευνας 

Η προβληματική της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της αντανάκλασης των σημερινών 
κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και των ραγδαίων αλλαγών που έχουν συντελεστεί 
σε αυτές τα τελευταία χρόνια, στη χωρική και λειτουργική διάρθρωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας αλλά και στη βιωσιμότητα αυτής μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές 
οικονομικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, απογράφεται το σύνολο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε προσεκτικά επιλεγμένες-αντιπροσωπευτικές περιοχές του 
λεκανοπεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χωρική διάσταση των κλειστών 
καταστημάτων καθώς και στην ανάδειξη χωρικών συγκεντρώσεων ομοειδών 
επιχειρήσεων που δημιουργούν επιμέρους εμπορικές πιάτσες γεγονός που πιθανόν να τις 
κάνει λιγότερο ευάλωτες σε συνθήκες κρίσης.  
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι αλλαγές που συντελούνται στη οικονομία τα τελευταία 
χρόνια επηρεάζουν σημαντικά τη χωροταξία των επιχειρήσεων, είναι επίσης διαπιστωμένο 
ότι οι χωροταξικές ανακατατάξεις των επιχειρήσεων  επενεργούν και εκείνες με τη σειρά 
τους στις καταναλωτικές συμπεριφορές. Οι μετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, η 
δημιουργία νέων εμπορικών ζωνών, τα νέα εμπορικά πάρκα αποτελούν λίγα μόνο 
παραδείγματα  σύγχρονων ανακατατάξεων με σημαντική επίδραση στα καταναλωτικά 
πρότυπα.   
Επιπλέον η χωρική διάσταση μας δίνει το πλεονέκτημα συσχετισμού των ευρημάτων της 
παρούσας έρευνας με άλλα στοιχεία που έχουν αυστηρά χωρική διάσταση (πχ ζώνες 
αντικειμενικών αξιών και συντελεστές εμπορικότητας, προσβασιμότητα-
προσπελασιμότητα κλπ). 
Σήμερα, είναι γνωστό ότι η κατανάλωση 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. Με άλλα λόγια,   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 έτσι μία νέα  γεωγραφική 
διάσταση του εμπορίου, στο πλαίσιο της οποίας, όταν γίνεται λόγος για το «εμπορικό 
κέντρο» ενός γεωγραφικά καθορισμένου χώρου, δεν αναφερόμαστε μόνο σε έναν τόπο 
πώλησης και αγοράς εμπορικών προϊόντων, αλλά σε έναν πολύλειτουργικό και ετερογενές  
πεδίο δραστηριοτήτων.  
Επιχειρώντας τη διατύπωση ενός λειτουργικού ορισμού του «εμπορικού κέντρου», αυτό θα 
μπορούσε να περιγραφεί ως μια σαφώς ορισμένη περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από τα 
εξής: 

 Εύκολη πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς  
 Πολύ έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 
 Έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων εστίασης  
 Σημαντική συγκέντρωση άλλων επιχειρήσεων υποστηρικτικών του εμπορικού 

κέντρου. 
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Η παρούσα καταγραφή αποτελεί την 7η κατά σειρά απογραφή και 

απογράφεται το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 

προσεκτικά επιλεγμένες-αντιπροσωπευτικές περιοχές του 

λεκανοπεδίου. Στην παρούσα καταγραφή εφαρμόζεται για τρίτη 

φορά η μεθοδολογία απογραφής σε επίπεδο οικοδομικού 

τετραγώνου, με τη χρήση απογραφικών καρτελών για κάθε 

οικοδομικό τετράγωνο σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα, διενεργείται σε δυο κεντρικές εμπορικές αγορές 

των νοτίων προαστίων, της Καλλιθέας και της Γλυφάδας, σε μια 

κεντρική αγορά των δυτικών προαστίων, στο Περιστέρι και σε 

τέσσερις εμπορικές αγορές των βορείων προαστίων, Κηφισιά, 

Μαρούσι, Χαλάνδρι και Ν.Ιωνία. Από τα αποτελέσματα της 

έρευνας καταγραφής κλειστών επιχειρήσεων της ΕΣΕΕ που 

διενεργείται στις επτά αυτές εμπορικές αγορές, η γενική εικόνα 

είναι ότι η κάθε περιοχή παρουσιάζει τη δική της ιδιομορφία όσον 

αφορά την συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 7 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1.481 466 31,5% 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3.154 1.367 43,3% 

ΓΛΥΦΑΔΑ 766 97 12,7% 

Ν. ΙΩΝΙΑ 1.259 258 20,5% 

ΚΗΦΙΣΙΑ 407 83 20,4% 

ΜΑΡΟΥΣΙ 638 119 18,7% 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1.304 211 16,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 7 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

9.009 2.601 28,87% 

 

 

 

 

 Η ανάλυση των δεδομένων της καταγραφής υποδεικνύει τη διαφοροποίηση του 

φαινομένου των λουκέτων ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των 

υπό μελέτη περιοχών.  

 Η εμπορική αγορά της Καλλιθέας εμφανίζει την υψηλότερη αναλογία κλειστών σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες 6 αγορές, έχοντας και πάλι υπερβεί αρκετά το επικίνδυνο 

όριο του 40%.  

 Δεύτερη υψηλότερη αναλογία  κλειστών επαγγελματικών στεγών διαπιστώνεται στην 

εμπορική αγορά του Περιστερίου. Το γενικό ποσοστό κλειστών παραμένει υψηλότερο 

από 30%, ενώ στην Β ζώνη του Περιστερίου (Άγιος Ιερόθεος) το φαινόμενο των 

λουκέτων είναι σημαντικά εντονότερο(37,1%), προσεγγίζοντας το οριακό ποσοστό 

του 40%.  

 Αντιθέτως, οι περιοχές των Βορείων προαστίων στο σύνολο τους διατηρούν 

σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων, στο εύρος του 20%.  

 Τέλος, το μικρότερο ποσοστό κλειστών σημειώνεται στη Γλυφάδα μια αγορά με 

μεσοαστική φυσιογνωμία, που εξυπηρετεί σημαντικό τμήμα των καταναλωτών των 

νοτίων προαστίων.  
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1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ:  ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στο κέντρο του Περιστερίου (Α) και στην περιοχή του Αγ.Ιερόθεου (Β) 

πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε 

εξαμηνιαία βάση) μέσω της επιτόπιας παρατήρησης, δίνοντας πλέον τη 

δυνατότητα για συστηματική και συγκριτική παρακολούθηση των αλλαγών 

που συντελούνται στο εμπορικό κέντρο.  

Ειδικότερα για το Περιστέρι, με βάση τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν 

την έννοια του εμπορικού κέντρου ορίστηκε το απογραφικό πεδίο που 

παρουσιάζεται με μωβ χρώμα στον ακόλουθο χάρτη (1α & 1β). 

 

   

Χάρτης 1α: Εμπορική αγορά Περιστερίου: Ζώνη Α-Κέντρο 
Περιστερίου: Οριοθέτηση περιοχής απογραφής 
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   Χάρτης 1β: Εμπορική αγορά Περιστερίου: Ζώνη Β- 
Αγ.Ιερόθεος: Οριοθέτηση περιοχής απογραφής 

 

 
 
Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων του 
Περιστερίου: Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 

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. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο μπλε χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

Για την ανάδειξη των κλαδικών συγκεντρώσεων επιλέχθηκε ο δείκτης Getis-Ord 

Gi* που στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται και ως hot spot analysis. Ο δείκτης 
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αυτός υπολογίζεται σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και μετράει τη 

συγκέντρωση ομοειδών επιχειρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 

συνυπολογίζοντας όμως και τις συγκεντρώσεις που παρατηρούνται στα 

γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα, πράγμα που αποδίδει με καλύτερη ευκρίνεια 

την έννοια της «πιάτσας» (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη 

βλ. στο παράρτημα ΙΙ). 

Χάρτης 2α:  Εμπορική αγορά Κέντρο Περιστερίου (ΖΩΝΗ Α) -   

Χωρικές συγκεντρώσεις επαγγελματικής στέγης 
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Χάρτης 2β:  Εμπορική αγορά Αγ.Ιερόθεου  (ΖΩΝΗ Β):   Χωρικές 

συγκεντρώσεις επαγγελματικής στέγης 

 

 
Η αναλογία των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ένα 

παραδοσιακό εμπορικό κέντρο ποικίλει, διαμορφώνοντας την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία του εκάστοτε εμπορικού κέντρου.  

Ως εκ τούτου, πέρα από τη γενική χωροθέτηση της επαγγελματικής στέγης, έχει 

ενδιαφέρον να εξετάσουμε την χωρική κατανομή των βασικών κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας, διαδικασία που καθιστά εφικτό τον 

προσδιορισμό των επιμέρους εμπορικών «πιατσών».  

Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά του Περιστερίου,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι 

παρακάτω επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 
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 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο ειδών διατροφής  

 

 

Αρχικά, τα ποσοτικά δεδομένων των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά του Περιστερίου εξετάζονται σε διαχρονική βάση, με στόχο τη 

διερεύνηση πιθανών μεταβολών στο μέγεθος και την αναλογία των βασικών 

υπό εξέταση κλάδων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2013 και 2015 κατά 

το μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και η μεταβολή που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο 

καταγραφών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-2013)  2015* 2013* 

Super Market, 
παντοπωλεία 

1,5 1,9 -0,4 

Τρόφιμα 4,4 3,4 1,0 

Ένδυση 17,1 16,9 0,2 

Υποδήματα / δερμάτινα 
είδη 

5,3 4,9 0,4 

Οικιακός εξοπλισμός 3,6 4,4 -0,8 

Λευκά είδη / χαλιά 1,6 1,5 0,1 

Κιγκαλερία 2,6 1,6 1,0 

Ηλεκτρικές συσκευές 1,6 0,7 0,9 

Βιβλιοπωλεία / 
χαρτοπωλεία 

0,9 1,1 -0,2 

Παιχνίδια / αθλητικός 
εξοπλισμός 

1,4 1,9 -0,5 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός 

0,5 0,9 -0,4 

Κοσμήματα / ρολόγια 2,8 3,5 -0,7 

Φαρμακευτικά / 
καλλυντικά 

4,9 4,5 0,4 

Λοιπές δραστηριότητες 
λιανικού εμπορίου 

7,2 8,1 -0,9 

Σύνολο λιανικού 
εμπορίου 

55,4 55,4 0,0 

Εστίαση 13,0 12,7 0,3 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

31,6 31,9 -0,3 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα συνάγεται το συμπέρασμα ότι κατά την 

τελευταία διετία δεν υπήρξαν πολύ σημαντικές μεταβολές στην σύνθεση και τη 

δομή της επιχειρηματικότητας στο εμπορικό κέντρο του Περιστερίου.  

Ωστόσο, παρατηρείται μικρή υποχώρηση σε ορισμένους κλάδους του λιανικού 

εμπορίου, χωρίς όμως να διαπιστώνεται μεταβολή στο σύνολο του λιανικού, ως 

ποσοστό επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων, καθώς άλλοι κλάδοι του 

τομέα ενισχύονται ελαφρώς.  Σχετική μείωση παρατηρείται στο κλάδο εμπορίας  

«Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός», «Οικιακός εξοπλισμός» και «Κοσμήματα / 

ρολόγια», ενώ αντίθετα ο κλάδος «Ηλεκτρικές συσκευές» φαίνεται να 

ενισχύεται.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων κλάδων για το 

Περιστέρι και για τις δυο περιοχές ανάλυσης.   

Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης. 

 

Χάρτης 3α:  Εμπορική αγορά Κέντρο Περιστερίου (ΖΩΝΗ Α) - 

Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ –

ΥΠΟΔΗΣΗΣ 
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Χάρτης 3β:  Εμπορική αγορά Αγ.Ιερόθεου (ΖΩΝΗ Β) - Χωρικές 

συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ –ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

 
Στην ζώνη (Α) του κέντρου του Περιστερίου, η συγκέντρωση των επιχειρήσεων 

του κλάδου ένδυσης-υπόδησης είναι πολύ έντονη στα οικοδομικά τετράγωνα 

παραπλεύρως της οδού  Εθνικής Αντιστάσεως, από το ύψος της λεωφόρου 

Τσαλδάρη έως και την οδό Θεμιστοκλέους.  

 

Όσον αφορά την απογραφόμενη περιοχή-ζώνη (Β) του Αγ. Ιερόθεου, οι 

συγκεντρώσεις των καταστημάτων ένδυσης –υπόδησης δεν είναι ιδιαίτερα 

έντονες, ωστόσο, κυρίως εντοπίζονται επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας 

«Σικάγου».  

 

Ο χάρτης (4) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

Εστίασης. 
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Χάρτης 4α:  Εμπορική αγορά Κέντρο Περιστερίου (ΖΩΝΗ Α)-

Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
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Χάρτης 4β: Εμπορική αγορά Αγ.Ιερόθεου (ΖΩΝΗ Β) -Χωρικές 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
 

 
 

Η εστίαση στο εμπορικό κέντρου του Περιστερίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της 

τωρινής καταγραφής, αφορά το 13,1% των ενεργών επιχειρήσεων. Το μέγεθος 

του κλάδου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές την περίοδο 2013-2015. 

Η εικόνα που αποτυπώνεται στον χάρτη υποδεικνύει την έντονη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων του κλάδου στην ζώνη του εμπορικού κέντρου του Περιστερίου 

(Α).  

Ειδικότερα, πιάτσες επιχειρήσεων εστίασης εντοπίζονται στα οικοδομικά 

τετράγωνα που ορίζονται από τους άξονες «Αιμιλίου Βεάκη», «Βασ. 

Αλεξάνδρου» και «Εθνικής Αντιστάσεως». 

Στην ζώνη (Β) της περιοχής του Αγ.Ιερόθεου δεν φαίνεται να παρατηρούνται 

πιάτσες εστίασης, ενώ σε ένα μόνο τετράγωνο του πεδίου (Περικλεούς, πάροδος 

Περικλεούς-Συρράκου) φαίνεται να παρατηρείται μια ελαφριά συγκέντρωση 

επιχειρήσεων του υπό ανάλυση κλάδου.  
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Στον χάρτη 5 αποτυπώνεται η  συγκέντρωση επιχειρήσεων του κλάδου των 

επιχειρήσεων εμπορίας τροφίμων για τις δύο υποπεριοχές του Περιστερίου.  

 

Χάρτης 5α: Εμπορική αγορά Κέντρο Περιστερίου (ΖΩΝΗ Α)-

Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Χάρτης 5β:  Εμπορική αγορά Αγ.Ιερόθεου (ΖΩΝΗ Β) -Χωρικές 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 
Ο κλάδος εμπορίας τροφίμων στην εμπορική αγορά του Περιστερίου 

επιλέχθηκε να χαρτογραφηθεί, καθώς, αφορά ένα μικρό αλλά ωστόσο 

σημαντικό τμήμα του συνόλου της ενεργής επιχειρηματικότητας. Η εικόνα που 

αποτυπώνεται στους χάρτες επιβεβαιώνει και στην περίπτωση του 

Περιστερίου ότι ο εν λόγω κλάδος ακολουθεί εν πολλοίς το χωρικό πρότυπο της 

γειτνίασης των ομοειδών επιχειρήσεων δημιουργώντας κατά τόπους 

μικρότερες ή μεγαλύτερες πιάτσες.  

 

Ειδικότερα, στην ζώνη Α, η σημαντικότερη συγκέντρωση επιχειρήσεων ειδών 

διατροφής διαπιστώνεται εντός του τριγώνου που ορίζεται από τις οδούς  

«Τσαλδάρη», «Εθνικής Αντιστάσεως» και «Ηροδότου». 

 

Ο κλάδος των τροφίμων στην Β ζώνη του Περιστερίου εμφανίζει σχετικά 

σημαντική παρουσία σε σύγκριση με το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων 

στην συγκεκριμένη ζώνη. Η χωρική κατανομή στην ζώνη Β παρουσιάζει την 
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εικόνα περισσότερων διάσπαρτων μικρών συγκεντρώσεων επιχειρήσεων του 

κλάδου.    

  

Β.  Η καταγραφή των λουκέτων 
 

Στο πλαίσιο της απογραφής του εμπορικού κέντρου, καταμετρήθηκαν συνολικά 

όλες οι κλειστές επιχειρήσεις στον οριζόμενο ερευνητικό χώρο της περιοχής τις 

Περιστερίου.  

 

Από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου διαπιστώνεται ότι σε 

σύνολο 1.481 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 466 είναι κλειστές, 

δηλαδή το 31,5% του συνόλου των επιχειρήσεων.  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1.481 466 31,5% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1.487 450 30,3% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1.439 440 30,6% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1.507 357 23,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1.318 408 31,0% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1.294 346 26,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1.241 312 25,1% 

 

 

 

Το γενικό ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων στο Περιστέρι φαίνεται ότι 

παραμένει όπως και το προηγούμενο εξάμηνο σε επίπεδα που ξεπερνούν το 

30%, αλλά στην τωρινή καταγραφή ενισχύεται.  

 

Η σύγκριση των δύο υποπεριοχών του Περιστερίου ως προς τις συγκεντρώσεις 

των κλειστών επιχειρήσεων υποδεικνύει ότι η περιοχή του Αγίου Ιερόθεου 
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πλήττεται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό από το κύμα των λουκέτων 

συγκριτικά με το Κέντρο του Περιστερίου.  

 

Αναλυτικότερα,  ενώ στο Κέντρο του Περιστερίου το ποσοστό των κλειστών 

επιχειρήσεων ανέρχεται στο 29,4%,  στην περιοχή του Αγίου Ιερόθεου 

σημειώνεται σημαντικά υψηλότερο ποσοστό λουκέτων που φτάνει στο 37,1%.  

 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΖΩΝΗ Α' 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1.082 318 29,4% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1.082 295 27,3% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1.079 300 27,8% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1.150 244 21,2% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 968 270 27,9% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 943 230 24,4% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 921 226 24,5% 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΖΩΝΗ Β' 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 399 148 37,1% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 405 155 38,3% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 360 140 38,9% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 357 113 31,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 350 138 39,4% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 351 116 33,0% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 320 86 26,9% 

 

 

Η διαφοροποίηση των δύο ζωνών επιβεβαιώνεται και από τα διαχρονικά 

δεδομένα που αποτυπώνουν μια σταθερή διαφορά στα ποσοστά κλειστών 

επιχειρήσεων στις δύο περιοχές. Η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών 

απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.  
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Στην τωρινή καταγραφή αξιοσημείωτη είναι η ενίσχυση της αναλογίας των 

κλειστών στη ζώνη του κέντρου του Περιστερίου κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες 

το τελευταίο εξάμηνο, ενώ η συνεχώς ενισχυμένη αναλογία της περιοχής του 

Αγ,Ιερόθερου σε πολύ υψηλά επίπεδα, τώρα παρουσιάζει μια οριακή μείωση.  

 

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται οι συγκεντρώσεις κλειστών 

επιχειρήσεων στην Α και στη Β ζώνη του Περιστερίου.  
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Ποσοστο κλειστών καταστημάτων ανά ζώνη στην 
εμπορική αγορά : Κέντρο Περιστερίου

Ζώνη Α Ζώνη Β ΣΥΝΟΛΟ
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Χάρτης 6α: Εμπορική αγορά Κέντρο Περιστερίου (ΖΩΝΗ Α)-

Χωρικές συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων 
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Χάρτης 6β: Εμπορική αγορά Αγ.Ιερόθεου (ΖΩΝΗ Β) -Χωρικές 
συγκεντρώσεις κλειστών καταστημάτων 
 
 

 
Στην περιοχή καταγραφής Α του Περιστερίου, αποτυπώνεται σχετικά 

σημαντική συγκέντρωση κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων  κυρίως στο 

ανατολικό τμήμα του εμπορικού κέντρου. Με  βάση την ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων οι μεγαλύτερες πυκνότητες λουκέτων εντοπίζονται σε 

παράδρομους και όχι στις κεντρικές εμπορικές οδούς.   
 

Στην περιοχή του Αγ.  Ιερόθεου (Β), είναι εμφανές ότι το πρόβλημα των 

κλειστών επιχειρήσεων είναι περισσότερο εκτεταμένο σε σύγκριση με το 

εμπορικό κέντρο του Περιστερίου. Υψηλές συγκεντρώσεις λουκέτων 

διαπιστώνονται επί της οδού Αγίου Ιερόθεου και σε κάθετους παράδρομους, 

αλλά και στην ευρύτερη περιοχή στο αριστερό τμήμα της Πλατείας Γεωργίου.  
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2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

της εμπορικής αγοράς της Καλλιθέας πραγματοποιείται για έβδομη φορά. 

Ειδικότερα, με βάση τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του 

εμπορικού κέντρου ορίστηκε το απογραφικό πεδίο που παρουσιάζεται με μωβ 

χρώμα στον ακόλουθο χάρτη (1). 

 

 

 Χάρτης 1: Εμπορική αγορά ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής 
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Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων στην εμπορική 
αγορά της Καλλιθέας: Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 
 

Στο χάρτη 2 φαίνεται η συγκέντρωση του συνόλου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας όπως αυτή προκύπτει 

από τη χαρτογράφηση της πυκνότητας της επαγγελματικής στέγης. Στα 

οικοδομικά τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο μπλε χρώμα, 

παρατηρείται μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα του απογραφικού πεδίου.  

 
              

Χάρτης 2: Εμπορική αγορά Καλλιθέας: Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 
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Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά της Καλλιθέας,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι παρακάτω 

επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 
 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο ειδών διατροφής  

 SUPER MARKET & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ: 47.11 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ:96.02 

 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 47.59 

 

Τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την εμπορική αγορά 

της Καλλιθέας εξετάζονται σε διαχρονική βάση με στόχο τη διερεύνηση 

πιθανών μεταβολών στο μέγεθος και την αναλογία των κλάδων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2013 και 2015 κατά 

το μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και η μεταβολή που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο 

καταγραφών.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-
2013)  2015* 2013* 

Super Market, παντοπωλεία 4,1 4,4 -0,3 

Τρόφιμα 8,4 7,1 1,3 

Ένδυση 10,9 11,4 -0,5 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 3,2 3,0 0,2 

Οικιακός εξοπλισμός 3,4 3,7 -0,3 

Λευκά είδη / χαλιά 2,4 1,6 0,8 

Κιγκαλερία 2,4 2,7 -0,3 

Ηλεκτρικές συσκευές 2,6 2,1 0,5 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία 1,0 0,8 0,2 

Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός 2,2 1,8 0,4 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός 

1,0 1,2 -0,2 

Κοσμήματα / ρολόγια 2,1 2,9 -0,8 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 4,7 4,5 0,2 

Λοιπές δραστηριότητες λιανικού 
εμπορίου 

8,2 9,4 -1,2 

Σύνολο λιανικού εμπορίου 56,6 56,5 0,1 

Εστίαση 11,4 11,2 0,2 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

32,0 32,3 -0,2 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 
 
Κατά τη διετία 2013-3015 φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες μεταβολές 
όσον αφορά το σχετικό μέγεθος του συνόλου των εμπορικών δραστηριοτήτων, 
και την ίδια πορεία ακολουθεί και η «Εστίαση», η οποία  παραμένει σχεδόν 
αμετάβλητη (οριακή αύξηση). Επιπρόσθετα, στον κλάδο  «Λοιπές 
δραστηριότητες λιανικού εμπορίου», φαίνεται να παρατηρείται μια  μείωση, 
ενώ οριακή μείωση μεταξύ των δυο ετών παρατηρείται στους κλάδους του 
κοσμήματος και της ένδυσης.  
Οι «άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας» εξακολουθούν να 
καταλαμβάνουν υψηλό μερίδιο της ενεργής επιχειρηματικότητας (32%), 
γεγονός που υποδεικνύει την έντονη ποικιλομορφία της εν λόγω εμπορικής 
αγοράς.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων κλάδων για 

την εμπορική αγορά της Καλλιθέας. 
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Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης. 

 

Χάρτης 3: :  Εμπορική αγορά Καλλιθέας - Χωρικές συγκεντρώσεις 

λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ –ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

 
 
 

Ο κλάδος της ένδυσης-υπόδησης συγκεντρώνει σήμερα το 14% των 

επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου της Καλλιθέας. 

Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη οι επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης 

στεγάζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους επί των κεντρικών εμπορικών δρόμων 

της Καλλιθέας,  «Θησέως» και «Συνταγματάρχου Δαβάκη», αλλά και επί των 

καθέτων και παραλλήλων δρόμων, κυρίως σε ακτίνα 2-3 οικοδομικών 

τετραγώνων από την κεντρική διασταύρωση των εν λόγω εμπορικών οδών 

(Θησέως, Δαβάκη).    
 
 

Χάρτης 4:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
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Ο κλάδος της εστίασης στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας παρουσιάζει έντονα 

την εικόνα την πιάτσας, με το μεγαλύτερο τμήμα των επιχειρήσεων του κλάδου 

να συγκεντρώνονται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται μεταξύ των 

οδών Φιλαρέτου, Λασκαρίδου,  Αριστείδου και Μαντζαγριωτάκη.  

  

Σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων εστίασης συναντάμε επίσης στη 

διασταύρωση των οδών «Θησέως» και  «Χαροκόπου».  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο χάρτης (5) απεικονίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων 

προσωπικής φροντίδας και καλλωπισμού. 
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Χάρτης 5:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

 

 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου καταλαμβάνουν το 5,3% του συνόλου της 

καταγεγραμμένης επιχειρηματικότητας στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας. 

Όπως φαίνεται στον χάρτη, οι επιχειρήσεις προσωπικής φροντίδας 

(κομμωτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων) έχουν σημαντική παρουσία 

στην Καλλιθέα, καθώς εκτείνονται σε μεγάλο τμήμα του εμπορικού της κέντρου.  

Χαρακτηριστικό της χωρικής κατανομής του κλάδου είναι η εντονότερη 

παρουσία κυρίως σε παράδρομους, παραλλήλους και καθέτους  των κεντρικών 

εμπορικών δρόμων (Θησέως και Δαβάκη).  

 

 

 

 

 

Ο χάρτης (6) απεικονίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων λιανικού 

εμπορίου τροφίμων. 

 

Χάρτης 6:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Οι επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων αποτελούν το 8,5% της 

επιχειρηματικότητας στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας. Ο  κλάδος εμφανίζει 

έντονη παρουσία κυρίως στις παράλληλες οδούς στα δεξιά της Θησέως, 

«Πλάτωνος» και «Γρυπάρη», και ειδικότερα στο τμήμα τους από την 

διασταύρωση με την «Σκοπευτηρίου», μέχρι την «Μαντζαγριωτάκη». Μόνο η 

Πλάτωνος, συγκεντρώνει σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων εμπορίας 

τροφίμων, ενώ σχεδόν οι 6 στις 10 επιχειρήσεις στον δρόμο υπάγονται στον εν 

λόγω κλάδο.  

 

 

 

 

 

 

Ο χάρτης (7) απεικονίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εμπορίας 

οικιακού εξοπλισμού.  
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Χάρτης 7:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Ο κλάδος των επιχειρήσεων οικιακού εξοπλισμού καταλαμβάνει μικρό αλλά 

σημαντικό τμήμα του συνόλου της επιχειρηματικότητας στην Καλλιθέα. Στον 

χάρτη αποτυπώνονται δύο διακριτές περιοχές έντονης συγκέντρωσης 

επιχειρήσεων του κλάδου, η πρώτη στο νότιο τμήμα του εμπορικού κέντρου, 

ορίζεται από τη διασταύρωση των οδών Δημοσθένους και Σκρα, και η δεύτερη 

στο βόρειο τμήμα περιλαμβάνει τα οικοδομικά επί της Θησέως στο ύψος των 

καθέτων «Χαροκόπου» και «Αγίων Πάντων».   

 

 

 

 

 

Ο χάρτης (8) απεικονίζει τις χωρικές συγκεντρώσεις των super market και των 

παντοπωλείων στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας. 
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Χάρτης 8:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας-Χωρικές συγκεντρώσεις 

SUPER MARKET-ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΩΝ 

 

 
 

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας των super market και των παντοπωλείων 

καταλαμβάνουν το 4,1% στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας. Στον χάρτη 

αποτυπώνονται 3 υποπεριοχές με εντονότερες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

της κατηγορίας.  

 

 

 

 

 

 

 

Β.  Η καταγραφή των λουκέτων 
 

Η Καλλιθέα αποτελεί σημαντική περίπτωση λόγω του ότι συγκεντρώνει 

τεράστιο πλήθος επιχειρήσεων για τα δεδομένα μιας τοπικής εμπορικής αγοράς. 
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Στην τωρινή καταγραφή βρέθηκε να έχει 3.154 επιχειρήσεις, περίπου δηλαδή 

τις μισές σε σύγκριση με το εμπορικό κέντρο της Αθήνας.    

Όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες καταγραφές το μέγεθος της 

εμπορικής αγοράς της Καλλιθέας καθιστά περισσότερο ανησυχητική την 

έκταση του φαινόμενου των λουκέτων. Η Καλλιθέα δυστυχώς σημειώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό κλειστών σε σύγκριση με  τις υπόλοιπες υπό εξέταση 

περιοχές.  

Στην τωρινή καταγραφή διαπιστώνεται ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

λουκέτων παγιώνεται στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας και μάλιστα 

ενισχύεται ξεπερνώντας και σε αυτή την καταγραφή όπως και στην 

προηγούμενη το ιδιαίτερα κρίσιμο όριο του 40%.  

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3.154 1.367 43,3% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 3.149 1311 41,6% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2.879 1.133 39,4% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 3.183 1.295 40,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 3.249 1.370 42,2% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 3.197 1.171 36,6% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 3.076 1.083 35,2% 

 

 

Στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται οι συγκεντρώσεις κλειστών 

επιχειρήσεων στην εμπορική αγορά της Καλλιθέας.  

 

Χάρτης 9:  Εμπορική αγορά Καλλιθέας- Χωρικές συγκεντρώσεις 

κλειστών επιχειρήσεων 
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Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη (9), πολύ σημαντική συγκέντρωση κλειστών 

εμπορικών επιχειρήσεων παρατηρείται σε ιδιαίτερα μεγάλο τμήμα της 

απογραφόμενης περιοχής στην Καλλιθέα.  

Η εικόνα του χάρτη υποδεικνύει ότι το φαινόμενο των λουκέτων είναι ιδιαίτερα 

οξυμένο  στο τμήμα του πεδίου που εκτείνεται δεξιά από την κεντρική λεωφόρο 

Θησέως.  

Τα ποσοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την εικόνα του χάρτη, με τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων να διαπιστώνονται κυρίως σε δρόμους 

στα δεξιά της Θησέως. Οι περιπτώσεις των οδών Ανδρομάχης, Σοφοκλέους, 

Ιφιγενείας και Αριστείδου, είναι χαρακτηριστικές καθώς πρόκειται για σχετικά 

μεγάλους δρόμους,  με ποσοστά κλειστών από 50% έως και 70%.  Ωστόσο,  σε 

πολλές περιπτώσεις καθέτων και παραδρομών δεξιά της Θησέως τα ποσοστά 

των κλειστών υπερβαίνουν το 50%. 

 

 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του εμπορικού κέντρου της Γλυφάδας πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη 

φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε εξαμηνιαία βάση) μέσω της επιτόπιας 

παρατήρησης, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα για συστηματική και συγκριτική 

παρακολούθηση των αλλαγών που συντελούνται στο εμπορικό κέντρο. Για την 

εμπορική αγορά της Γλυφάδας,  με βάση τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν 

την έννοια του εμπορικού κέντρου ορίστηκε το απογραφικό πεδίο που 

παρουσιάζεται με μωβ χρώμα στον ακόλουθο χάρτη (1).       

 

 Χάρτης 1: Εμπορική αγορά της Γλυφάδας: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής 
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Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων της Γλυφάδας: 
Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 
Στο χάρτη 2 φαίνεται η συγκέντρωση του συνόλου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο κέντρο της Γλυφάδας όπως αυτή προκύπτει από τη 

χαρτογράφηση της πυκνότητας της επαγγελματικής στέγης. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

 

Χάρτης 2:  Εμπορική αγορά Γλυφάδα -   Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 

 

 
 
 

Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη (2), έντονες συγκεντρώσεις επαγγελματικής 

στέγης παρουσιάζονται σε όλη την απογραφόμενη περιοχή, κατά μήκος της 

λεωφόρου Μεταξά και όλων των γύρω παράδρομων.  
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Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά της Γλυφάδας,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι παρακάτω 

επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 

 

 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ: 96.02 

 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ: 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και 

κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 

 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τον Σεπτέμβριο του  

20151. Φαίνεται ότι η Ένδυση με την Υπόδηση (31,1%) συγκεντρώνουν μια 

πολύ υψηλή αναλογία στο σύνολο της επιχειρηματικότητας της Γλυφάδας, 

ενώ σημαντικός είναι και ο κλάδος της Εστίασης (13,2%).   

 

 

 

 

                                                 
1 Στην περίπτωση της Γλυφάδας δεν πραγματοποιείται σύγκριση των μεταβολών μεταξύ 2013-2015 όπως στις υπόλοιπες υπό ανάλυση περιοχές, καθώς λόγω 

αλλαγής τις μεθόδου συλλογής των δεδομένων (σε επίπεδο οικοδομικού τετράγωνο) σημειώθηκε πιο αξιόπιστη κάλυψη του πεδίου απογραφής για αυτό και 

το σύνολο των επιχειρήσεων της Γλυφάδας διαφέρει από τις προηγούμενες καταγραφές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πλασματική μεταβολή των αναλογιών 

ορισμένων κλάδων, η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται  από τους απόλυτους αριθμούς.    
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

  ΕΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-2014) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  2015* 2014* 

Super Market, παντοπωλεία 0,3 0,3 0,0 

Τρόφιμα/ποτά 2,7 2,4 0,3 

Ένδυση 25,1 25,0 0,1 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 6,0 6,0 0,0 

Οικιακός εξοπλισμός 3,7 3,3 0,4 

Λευκά είδη / χαλιά 1,0 1,4 -0,4 

Κιγκαλερία 0,3 0,3 0,0 

Ηλεκτρικές συσκευές 0,3 0,3 0,0 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία 0,7 0,8 0,0 

Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός 2,5 2,5 0,0 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 1,5 1,3 0,2 

Κοσμήματα / ρολόγια 5,4 5,5 -0,1 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 2,4 2,8 -0,4 

Λοιπές δραστηριότητες λιανικού 
εμπορίου 

7,9 9,7 -1,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  59,9 61,6 -1,7 

Εστίαση 13,2 10,7 2,5 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 26,9 27,7 -0,8 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων κλάδων για τη 

Γλυφάδα.  

 

 

Χάρτης 3:  Εμπορική αγορά Γλυφάδας - Χωρικές συγκεντρώσεις 

λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ –ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

 
Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης σήμερα σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Στο χάρτη 

παρατηρούνται σημαντικές  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης 

σε όλη την περιοχή του εμπορικού κέντρου της Γλυφάδας.  

Ο κλάδος της ένδυσης-υπόδησης στην Γλυφάδα περιλαμβάνει το 31,1% του 

συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων.  

 

Συγκεκριμένα, πολύ έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που σχηματίζουν μια 

ξεκάθαρη εικόνα εμπορικής πιάτσας,   παρατηρείται  μεταξύ των οδών Γρ. 

Λαμπράκη-Μεταξά-Εσπερίδων-Κύπρου.  
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Η συγκεκριμένη «πιάτσα» επιβεβαιώνεται από τα ποσοτικά δεδομένα καθώς 

παραπάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης στην Γλυφάδα 

στεγάζονται επί των οδών «Μεταξά» και «Λαμπράκη». Μόνο επί της «Μεταξά» 

εδρεύουν παραπάνω από τις  μισές επιχειρήσεις του κλάδου (54,3%).  
 
 
 

Χάρτης 4: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ρολογιών 

και κοσμημάτων 

            

 

 
 

Ο χάρτης (4) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στην κατηγορία των 

Κοσμηματοπωλείων.  

 

Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων της κατηγορίας παρουσιάζουν κατά 

τόπους υψηλότερες πυκνότητες. Επί της λεωφόρου «Μεταξά», εδρεύει σχεδόν 

το 70% των επιχειρήσεων της κατηγορίας κοσμηματοπωλείων, γεγονός 

αναμενόμενο, καθώς στην οδό Μεταξά συγκεντρώνεται το ήμισυ του συνόλου 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε απόλυτο αριθμό στην εμπορική αγορά 
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της Γλυφάδας δραστηριοποιούνται 36 κοσμηματοπωλεία, ένας σημαντικός 

αριθμός καθώς πρόκειται για μικρή αγορά.   
 

Χάρτης 5: Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εστίασης  
 

 

 

Ο χάρτης (5) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εστίασης. Οι επιχειρήσεις εστίασης παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη χωρική 

διασπορά. Εκτός από  την έντονη πυκνότητα που φαίνεται στον χάρτη επί της 

Μεταξά,  διαπιστώνονται αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

εστίασης επί των οδών Φοίβης, Λαζαράκη,  και Κύπρου.  

Επί της οδού Μεταξά συγκεντρώνεται το 20% του κλάδου της Εστίασης ενώ 

χαρακτηριστικό είναι ότι επί της οδού Φοίβης το ήμισυ των επιχειρήσεων του 

δρόμου είναι επιχειρήσεις Εστίασης.  
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Χάρτης 6: Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων Προσωπικής       
Φροντίδας (κομμωτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων) 

 
 

 
 

Στο χάρτη 6 απεικονίζονται οι χωρικές συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων 

κομμωτηρίων και συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμφανίζονται κυρίως 

επί της οδού Μεταξά και στο σύνολο της εμπορικής αγοράς συγκεντρώνουν το 

5,1% επί τους συνόλου της επιχειρηματικότητας.   

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τα ποσοτικά δεδομένα καθώς η Μεταξά 

στεγάζει σχεδόν το ήμισυ (47,05% ) των επιχειρήσεων προσωπικής φροντίδας. 
 
 
 
 
 
 
 

Β.  Η καταγραφή των λουκέτων 
 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, Σεπτέμβριος 
2015 σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας» 

 

 

 43 

 

Στο πλαίσιο της απογραφής, καταμετρήθηκαν συνολικά όλες οι κλειστές 

επιχειρήσεις στον οριζόμενο χώρο του εμπορικού κέντρου της Γλυφάδας. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των συγκεντρωτικών δεδομένων της 

απογραφής. 

 

Από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου διαπιστώνεται ότι σε 

σύνολο  766 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 97 είναι κλειστές και η 

αναλογία τους φτάνει στο 12,7%.  

 

Εξετάζοντας τα στοιχεία σε διαχρονική βάση από το Σεπτέμβριο του 2012, 

διαπιστώνουμε ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2013 σημειώνεται σταδιακή 

πτώση του ποσοστού των κλειστών,  και σε διάστημα ενός έτους παρατηρείται 

συνολική μείωση περίπου  12 ποσοστιαίων μονάδων. Στην τωρινή καταγραφή 

φαίνεται να μην επιβεβαιώνεται η σχετική αυξητική τάση που 

πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο εξάμηνο, και η αναλογία των κλειστών 

μειώνεται στο 12,7%.  

 

 

 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 766 97 12,7% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 778 118 15,2% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 737 101 13,7% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 580 104 17,9% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 682 174 25,5% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 645 148 22,9% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 749 155 20,7% 

 

 

 

Με βάση την εικόνα του χάρτη 7, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι υψηλότερες 

συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων διαπιστώνονται και στην τωρινή 

καταγραφή χαμηλά της λεωφόρου Μεταξά (κυρίως μεταξύ των οδών 
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Λαμπράκη και Δούσμανη), γεγονός που δικαιολογείται από το μεγαλύτερο 

συγκριτικά πλήθος επαγγελματικών στεγών του δρόμου. Ενώ υψηλότερο 

ποσοστό κλειστών επαγγελματικών στεγών σημειώνεται επί της οδού 

Δούσμανη (25,7%).  

 
Χάρτης 7: Εμπορική αγορά Γλυφάδας: Χωρικές συγκεντρώσεις 
κλειστών καταστημάτων  
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4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 

Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του εμπορικού κέντρου της Ν.Ιωνίας πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη 

φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε εξαμηνιαία βάση) μέσω της επιτόπιας 

παρατήρησης, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα για συστηματική και συγκριτική 

παρακολούθηση των αλλαγών που συντελούνται στο εμπορικό κέντρο. Όπως 

και στις προηγούμενε περιοχές έτσι και για την Ν.Ιωνία,  με βάση τις ποικίλες 

διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του εμπορικού κέντρου, ορίστηκε το 

απογραφικό πεδίο που παρουσιάζεται με μωβ χρώμα στον ακόλουθο χάρτη 

(1α) για το εμπορικό κέντρο της Ν.Ιωνίας και για την Λεωφόρο Ηρακλείου 

(χάρτης 1β), στην οποία η απογραφή γίνεται αξονικά σε όλο το μήκος της 

λεωφόρου. 

 

 Χάρτης 1α: Εμπορική αγορά της Ν.Ιωνίας: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής   
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Χάρτης 1β: Λεωφόρος Ηρακλείου : Οριοθέτηση περιοχής 
απογραφής 
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Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων της Ν.Ιωνίας: 
Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 
Στο χάρτη 2 φαίνεται η συγκέντρωση του συνόλου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο κέντρο της Ν.Ιωνίας όπως αυτή προκύπτει από τη 

χαρτογράφηση της πυκνότητας της επαγγελματικής στέγης. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

 

Χάρτης 2:  Εμπορική αγορά της Ν.Ιωνίας -   Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 
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Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά της Ν.Ιωνίας,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι παρακάτω 

επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 

 

 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ: 96.02 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο τροφίμων  

 

Στην περίπτωση της Λεωφόρου Ηρακλείου, χαρτογραφήθηκαν οι παρακάτω 

κλάδοι: 

 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ: 96.02 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο τροφίμων  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων στην Ν.Ιωνία, για τον 

Σεπτέμβριο του  2015 σε σύγκριση με το 2013.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-
2013)  2015* 2013* 

Super Market, παντοπωλεία 2,7 2,5 0,2 

Τρόφιμα 6,0 7,4 -1,4 

Ένδυση 18,3 19,2 -0,9 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 4,8 4,3 0,5 

Οικιακός εξοπλισμός 3,6 4,4 -0,8 

Λευκά είδη / χαλιά 2,6 2,0 0,6 

Κιγκαλερία 3,0 3,1 -0,1 

Ηλεκτρικές συσκευές 2,5 1,8 0,7 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία 1,2 1,5 -0,3 

Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός 2,1 1,6 0,5 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 0,8 1,4 -0,6 

Κοσμήματα / ρολόγια 3,2 4,8 -1,6 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 4,4 4,0 0,4 

Λοιπές δραστηριότητες λιανικού εμπορίου 9,3 7,2 2,1 

Σύνολο λιανικού εμπορίου 64,4 65,2 -0,8 

Εστίαση 8,9 8,4 0,5 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 26,7 26,4 0,3 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 

 

 

Η γενική εικόνα που προκύπτει από την ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων στο 

σύνολο της επιχειρηματικότητας στη Νέα Ιωνία  δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες  

μεταβολές τη διετία 2013-2015.  

Παρατηρούνται μικρές μεταβολές σε επιμέρους κλάδους που όμως δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές. Τέτοιες είναι η σχετική υποχώρηση (-0,9) του κλάδου 

της Ένδυσης και η οριακή μείωση του κλάδου Η/Υ τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού (-0,6) και Οικιακού  εξοπλισμού (-0,8).  Ενώ πιο σημαντική 

ενδεικτικά φαίνεται να είναι η συρρίκνωση του κλάδου των Τροφίμων (-1,4).  

Στο σύνολό του το λιανικό εμπόριο φαίνεται οριακά να μειώνεται καθώς η 

αύξηση της εστίασης και των υπολοίπων κλάδων να κυμαίνεται στο ίδιο 

περίπου ποσοστό.  
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων κλάδων για 

την εμπορική αγορά της Ν.Ιωνίας και ξεχωριστά  για την Λεωφόρο Ηρακλείου. 
 

 

Χάρτης 3:  Εμπορική αγορά της Ν.Ιωνίας - Χωρικές 

συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ –ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

 

Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης με βάση τη τωρινή απογραφή (Σεπτέμβριος 2015). 

 

Όπως στις προηγούμενες καταγραφές  διαπιστώνεται και σήμερα πολύ έντονη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης κατά μήκος της Λεωφόρου 

Ηρακλείου (29,3%) και στους κοντινούς παράδρομους της λεωφόρου. 

Ειδικότερα, παραπάνω από το ήμισυ (56,3%) των επιχειρήσεων του κλάδου 

βρίσκονται επί της λεωφόρου Ηρακλείου.  
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 Χάρτης 4α: Εμπορική αγορά Ν.Ιωνίας- Χωρικές συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
 

 
 

Ο χάρτης (4α) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εστίασης κατά τη τωρινή καταγραφή.  

Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων εστίασης εκτείνονται καθ’ όλη την έκταση 

του εμπορικού κέντρου της πόλης. Παραπάνω από το 30% των επιχειρήσεων 

εστίασης στεγάζονται επί της Λεωφ.Ηρακλείου, κάτι  

αναμενόμενο λόγω του μεγάλου πλήθους  επιχειρήσεων αξονικά του εμπορικού 

δρόμου. Επίσης σε ορισμένους παράδρομους διαπιστώνονται  αξιοσημείωτες 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων διασκέδασης-αναψυχής.  

 

Στο παρακάτω χάρτη (4β) χαρτογραφούνται οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

εστίασης επί το μήκος της Λεωφόρου Ηρακλείου, όποια δεν φαίνεται να 

παρατηρούνται ιδιαίτερες «πιάτσες».  
 

 

 

 Χάρτης 4β: Λεωφόρος Ηρακλείου- Χωρικές συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
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Χάρτης 5α: Εμπορική αγορά Ν.Ιωνίας - Χωρικές συγκεντρώσεις 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
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Στο χάρτη 5α απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων της κατηγορίας 

επιχειρήσεων προσωπικής φροντίδας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω 

κλάδος περιλαμβάνει ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων (40 επιχειρήσεις).  

 

Ως προς την χωρική κατανομή της κατηγορίας, το 25% των επιχειρήσεων του 

κλάδου καταγράφονται επί της λεωφόρου Ηρακλείου (χάρτης 5β). Ενώ, 

ιδιαίτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται επί των οδών Βενιζέλου και Βάρναλη. 
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Χάρτης 5β: Λεωφόρος Ηρακλείου - Χωρικές συγκεντρώσεις 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
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Χάρτης 6α: Εμπορική αγορά Ν.Ιωνίας - Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων εμπορίας ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ 

 

 
 

 

Ο χάρτης (6α) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο 

εμπορίας Τροφίμων-Ποτών στο εμπορικό κέντρο της Ν.Ιωνίας.  Στο χάρτη 

φαίνεται σημαντική συγκέντρωση  επιχειρήσεων τροφίμων στα οικοδομικά 

που εφάπτονται με τη λεωφόρο Ηρακλείου, από το ύψος της «Ευαγγελικής 

Σχολής» έως την «Αγίου Βασιλείου». Αναλυτικότερα, σχεδόν το ήμισυ 

(46,7%) των επιχειρήσεων του κλάδου δραστηριοποιούνται  επί της 

Λεωφόρου Ηρακλείου, καθώς είναι και ο εμπορικός δρόμος με το μεγαλύτερο 

πλήθος επιχειρήσεων (Χάρτης 6β), ενώ σε επίπεδο εμπορικού δρόμου ο 

κλάδος των τροφίμων συμμετέχει κατά 6,3% στο σύνολο της ενεργής 

επιχειρηματικότητας της λεωφόρου.  
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Ο χάρτης (6β) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο 

εμπορίας Τροφίμων-Ποτών επί της Λεωφόρου Ηρακλείου.   
 

Χάρτης 6β: Λεωφόρος Ηρακλείου - Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων εμπορίας ΤΡΟΦΙΜΩΝ –ΠΟΤΩΝ 
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Β.1. Συγκεντρωτικά δεδομένα των κλειστών επιχειρήσεων 
του εμπορικού κέντρου:   

 

Στο πλαίσιο της απογραφής του εμπορικού κέντρου, καταμετρήθηκαν συνολικά 

όλες οι κλειστές επιχειρήσεις στον οριζόμενο ερευνητικά χώρο του εμπορικού 

κέντρου της Ν.Ιωνίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των 

συγκεντρωτικών δεδομένων της απογραφής. 

 Σε σύνολο 1.259 επιχειρήσεων που καταγράφηκαν στην τωρινή καταγραφή 

στο κέντρο της Νέας Ιωνίας κλειστές βρέθηκαν οι 258. Η διαχρονική 

παρακολούθηση του φαινομένου δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής 

συμπερασμάτων σχετικά με την έκταση του φαινομένου των κλειστών 

επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή αναφοράς.  

Η πρώτη συνολική απογραφή της επιχειρηματικότητας (Σεπτέμβριος 2012)  

στην Ν.Ιωνία, έδειξε  τα λουκέτα να σημειώνουν το υψηλό ποσοστό του 30%, το 

οποίο κλιμακώνεται  το Σεπτέμβριο του 2013 (34,4%). Η καθοδική πορεία του 

ποσοστού ξεκινάει από την καταγραφή του Μαρτίου 2014, όπου η αναλογία 

«πέφτει» κάτω από το 30%.  

Σε διάστημα ενός έτους, η αναλογία των κλειστών παρουσιάζει μία μικρή 

αύξηση το Μάρτιο του 2015 και φτάνει  στο 23,5% χωρίς όμως  να συνεχίζεται 

στην τωρινή καταγραφή. Αυτό το εξάμηνο, η αναλογία των κλειστών σημειώνει 

τη χαμηλότερη τιμή στο 20,5% και απομακρύνεται εντελώς από τα παλαιότερα 

δεδομένα, με τα υψηλά ποσοστά κοντά στο 30%.  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2015 

1.259 258 20,5% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1.277 300 23,5% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1.236 261 21,1% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1.153 317 27,5% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1.327 457 34,4% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1.369 424 31,0% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1.114 337 30,3% 
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 Στον παρακάτω χάρτη [7] αποτυπώνεται η χωρική κατανομή των κλειστών 

επιχειρήσεων, χρωματίζοντας με έντονο κόκκινο χρώμα τις σημαντικές 

συγκεντρώσεις κλειστών. Στο σύνολο του  εμπορικού κέντρου της Ν. Ιωνίας, 

σημειώνονται έντονες συγκεντρώσεις, και ειδικότερα στα οικοδομικά 

τετράγωνα που περικλείονται  από τις οδούς Αγ. Βασιλείου-Μεσολογγίου- 

Βάρναλη -Αγ. Φωτεινής. 

 

 
Χάρτης 7: Εμπορική αγορά Ν.Ιωνίας: Χωρικές συγκεντρώσεις 
κλειστών καταστημάτων  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑ 
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Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη 

φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε εξαμηνιαία βάση) μέσω της επιτόπιας 

παρατήρησης, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα για συστηματική και συγκριτική 

παρακολούθηση των αλλαγών που συντελούνται στο εμπορικό της κέντρο. 

Επίσης και για την εμπορική αγορά της Κηφισιάς,  με βάση τις ποικίλες 

διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του εμπορικού κέντρου ορίστηκε το 

απογραφικό πεδίο που παρουσιάζεται με μωβ χρώμα στον ακόλουθο χάρτη (1). 

 

  

 Χάρτης 1: Εμπορική αγορά της Κηφισιάς: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής 
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Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων της Κηφισιάς: 
Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 
Στο χάρτη 2 φαίνεται η συγκέντρωση του συνόλου της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στο κέντρο της Κηφισιάς  όπως αυτή προκύπτει από τη 

χαρτογράφηση της πυκνότητας της επαγγελματικής στέγης. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο μπλε χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

 

Χάρτης 2:  Εμπορική αγορά Κηφισιάς -   Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 
 

 
 

Σύμφωνα με τον χάρτη (2), οι πολύ έντονες συγκεντρώσεις επαγγελματικής 

στέγης παρουσιάζονται στη εμπορική ζώνη των οδών Κασσαβέτη-Παναγίτσας-

Λεβίδου-Κολοκοτρωνη-Λεωφ.Κηφισίας.   
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Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά της Κηφισιάς  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι παρακάτω 

επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 

 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ: 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και 

κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 

 

Αρχικά, τα ποσοτικά δεδομένων των κλαδικών συγκεντρώσεων για την  

εμπορική αγορά της Κηφισιάς εξετάζονται σε διαχρονική βάση με στόχο τη 

διερεύνηση πιθανών μεταβολών στο μέγεθος και την αναλογία των βασικών 

υπό εξέταση κλάδων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των 

κλάδων επί του συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2014 

και 2015 κατά το μήνα Σεπτέμβριο2, καθώς και η μεταβολή που διαπιστώνεται 

μεταξύ των δύο καταγραφών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Στην περίπτωση της Κηφισιάς, πραγματοποιείται η σύγκριση της μεταβολής στη σύνθεση της επιχειρηματικότητας 

μεταξύ ενός έτους 2014-2015, καθώς για από τότε υπάρχουν δεδομένα καταγραφών που συμπεριλαμβάνουν και την 

Λεωφόρο Κηφισίας.  
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-2014)  

2015* 2014* 

Super Market, παντοπωλεία 0 0,3 -0,3 

Τρόφιμα/ποτά 4,9 4,5 0,4 

Ένδυση 28,7 29,3 -0,6 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 9,6 9,0 0,6 

Οικιακός εξοπλισμός 2,8 4,2 -1,4 

Λευκά είδη / χαλιά 1,5 1,6 -0,1 

Κιγκαλερία 0,6 0,6 0,0 

Ηλεκτρικές συσκευές 0,6   0,6 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία 1,5 1,6 -0,1 

Παιχνίδια / αθλητικός 
εξοπλισμός 

2,8 2,6 0,2 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός 

0,9 1,0 0,0 

Κοσμήματα / ρολόγια 9,9 9,3 0,6 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 4,6 4,5 0,1 

Λοιπές δραστηριότητες 
λιανικού εμπορίου 

4,6 5,5 -0,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

73,1 74,0 -0,8 

Εστίαση 12,0 12,9 -0,8 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

14,8 13,2 1,6 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 
 

     Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

κατά τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν ορισμένες αξιοσημείωτες  μεταβολές στην 

σύνθεση και τη δομή της επιχειρηματικότητας στο εμπορικό κέντρο της 

Κηφισιάς. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο διάστημα ενός έτους  παρατηρείται μια 

οριακή συρρίκνωση του λιανικού εμπορίου και της εστίασης, της τάξεως 

περίπου της μιας ποσοστιαίας μονάδας, ως ποσοστό στο σύνολο της ενεργής 

επιχειρηματικότητας. Ενώ φαίνεται ότι ενισχύονται οι «άλλοι κλάδοι 

οικονομικής δραστηριότητας».  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους επιμέρους  κλάδους του λιανικού εμπορίου, 

φαίνεται ότι υποχωρεί ο κλάδος του «Οικιακού  εξοπλισμού» και παρατηρείται 

οριακή  συρρίκνωση της ένδυσης.  Όσον αφορά επιχειρήσεις  λιανικού εμπορίου 
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ρολογιών και κοσμημάτων παρόλο φαίνεται να σημειώνουν μια θετική τάση 

δεδομένου ότι πρόκειται για κατεξοχήν κλάδους που δραστηριοποιούνται στη 

συγκεκριμένη εμπορική αγορά.  

 

 

    Χάρτης 3: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου: Ένδυση-

Υπόδηση  

 

 
 

 

Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης στην τωρινή απογραφή (Σεπτέμβριος 2015).  Στο χάρτη 

παρατηρείται έντονη συγκέντρωση επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης, καθώς 

πρόκειται για δυο κλάδους με έντονη παρουσία στην εμπορική αγορά της 

Κηφισιάς (38,3%). Παρατηρώντας το χάρτη απεικόνισης των συγκεντρώσεων 

διαπιστώνεται μια τάση χωρικής συσπείρωσης των επιχειρήσεων ένδυσης-

υπόδησης με άξονα τον κεντρικό εμπορικό  δρόμο της Κηφισίας και την 

«Κολοκοτρώνη». Η εικόνα αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα 

ποσοτικά δεδομένα, καθώς λίγο παραπάνω από το ήμισυ (52,4%) των 

επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκονται επί της οδού Κολοκοτρώνη.   
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Χάρτης 4: Χωρικές συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ρολογιών 

και κοσμημάτων 
 

 
 

Ο χάρτης (4) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο του 

λιανικού εμπορίου σε εξειδικευμένα καταστήματα (Κοσμήματα, ρολόγια).  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο κλάδος των κοσμηματοπωλείων εμφανίζει 

εντονότερη παρουσία (σχεδόν το 10% της ενεργής επιχειρηματικότητας) στο 

εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς σε σύγκριση με τις άλλες τοπικές αγορές, 

γεγονός που συνδέεται με το ότι αποτελεί μια εμπορική αγορά με μοναδική  

φυσιογνωμία και ιδιαίτερα τοπικά κοινωνικοοικονομικά  χαρακτηριστικά.  

Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου φαίνεται ότι εμφανίζουν 

ιδιαίτερες πυκνότητες. Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι επί της κεντρικής οδού 

«Κολοκοτρώνη», βρίσκονται σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου.  
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                   Χάρτης 5: Χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εστίασης  
 

 

 
 

Ο χάρτης (5) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εστίασης. Από το χάρτη διαπιστώνεται σχετικά αυξημένη παρουσία του 

συγκεκριμένου κλάδου επί της «Λεωφόρου Κηφισίας» στο ύψος του άλσους, 

όπου μαζί με τον κάθετο εμπορικό δρόμο «Κασσαβέτη», συγκεντρώνουν σχεδόν 

το ήμισυ των επιχειρήσεων εστίασης με αποτέλεσμα να συνθέτουν την εικόνα 

μιας ενιαίας πιάτσας καφεστιατορίων.  
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Β.1. Συγκεντρωτικά δεδομένα των κλειστών επιχειρήσεων 
του εμπορικού κέντρου:   

 

Στο πλαίσιο της απογραφής του εμπορικού κέντρου σε επίπεδο οικοδομικού 

τετραγώνου, καταμετρήθηκαν συνολικά όλες οι κλειστές επιχειρήσεις στον 

οριζόμενο ερευνητικά χώρο του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς. Στην 

συνέχεια πρόκειται να παρουσιαστούν τα συγκεντρωτικά δεδομένα των 

κλειστών επιχειρήσεων του εμπορικού κέντρου.  
 

Από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς 

διαπιστώνεται ότι σε σύνολο 407 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 83 

είναι «κλειστές». Σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο  διαπιστώνεται 

σχετική μείωση του ποσοστού των κλειστών επιχειρήσεων στο εμπορικό 

κέντρο της Κηφισίας (από 21,05% σε 20,4%), γεγονός που επιβεβαιώνει την  

μείωση που σημειώθηκε και το προηγούμενο  εξάμηνο. 

Η αναλογία των κλειστών στην εμπορική αγορά της Κηφισιάς μπορούμε να 

πούμε με μια σχετική επιφύλαξη ότι κυμαίνεται στο πλαίσιο ενός σχετικά 

χαμηλού εύρους της τάξεως του  20%.  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 407 83 20,4% 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 414 89 21,5% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 404 93 23,0% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 317 55 17,4% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 252 39 15,5% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 259 38 14,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 260 55 21,2% 
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Στο παραπάνω διάγραμμα, αποτυπώνεται σε διαχρονική βάση, η αναλογία των 

κλειστών επιχειρήσεων στην περιοχή της Κηφισιάς, ενώ από το Σεπτέμβριο του 

2013 η καταγραφή περιλαμβάνει και την Λεωφόρο Κηφισιάς.  

Είναι εμφανές ότι η Λεωφόρος Κηφισίας πλήττεται σε μεγαλύτερο βαθμό από 

«λουκέτα» σε σύγκριση με το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, γεγονός που   

αποτυπώνεται στη διαφορά της αναλογίας των κλειστών, με και χωρίς τη 

Κηφισίας.  

Στον παρακάτω χάρτη [6] αποτυπώνεται η χωρική κατανομή των κλειστών 

επιχειρήσεων, χρωματίζοντας έντονα τις σημαντικές συγκεντρώσεις κλειστών.  

Εμφανώς έντονες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στο τετράγωνο των οδών 

Αργυροπούλου-Λεβίδου-Κολοκοτρώνη, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι 

συγκεντρώσεις και στο κομμάτι του πεδίου που διασχίζεται από την Λεωφόρο 

Κηφισίας. 
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                  Χάρτης 6: Χωρικές συγκεντρώσεις κλειστών καταστημάτων  
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6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΓΟΡΑ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

της εμπορικής αγοράς του Αμαρουσίου πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη 

φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε εξαμηνιαία βάση). Ειδικότερα για το 

Μαρούσι, με βάση τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του 

εμπορικού κέντρου ορίστηκε το απογραφικό πεδίο που παρουσιάζεται με μωβ 

χρώμα στον ακόλουθο χάρτη. 

 
 
Χάρτης 1: Εμπορική αγορά Αμαρουσίου: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, Σεπτέμβριος 
2015 σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας» 

 

 

 70 

Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων του 
Αμαρουσίου: Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 

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. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

 

Για την ανάδειξη των κλαδικών συγκεντρώσεων επιλέχθηκε ο δείκτης Getis-

Ord Gi* που στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται και ως hot spot analysis (βλ. 

μεθοδολογικό παράρτημα). 

 
 

Χάρτης 2:  Εμπορική αγορά Αμαρουσίου-   Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 
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Όπως αποτυπώνεται στο χάρτη (2), ιδιαίτερα πυκνές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης παρουσιάζονται στο νότιο τμήμα του εμπορικού 

κέντρου του Αμαρουσίου.  

 

Η αναλογία των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ένα 

παραδοσιακό εμπορικό κέντρο ποικίλει, διαμορφώνοντας την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία του εκάστοτε εμπορικού κέντρου.  

Ως εκ τούτου, πέρα από τη γενική χωροθέτηση της επαγγελματικής στέγης, έχει 

ενδιαφέρον να εξετάσουμε την χωρική κατανομή των βασικών κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας, διαδικασία που καθιστά εφικτό τον 

προσδιορισμό των επιμέρους εμπορικών «πιατσών».  

Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά του Αμαρουσίου,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι 

παρακάτω επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 

 

 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο ειδών διατροφής  

 ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ: 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και 

κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα  

 

Αρχικά, εξετάζονται σε διαχρονική βάση τα ποσοτικά δεδομένων των κλαδικών 

συγκεντρώσεων για την εμπορική αγορά του Αμαρουσίου, με στόχο τη 

διερεύνηση πιθανών μεταβολών στο μέγεθος και την αναλογία των βασικών 

υπό εξέταση κλάδων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί του 

συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2013 και 2015 κατά 
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το μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και η μεταβολή που διαπιστώνεται μεταξύ των δύο 

καταγραφών.  
 

 
  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-2013)  

2015* 2013*   

Super Market, παντοπωλεία 1,7 1,3 0,5 

Τρόφιμα 7,3 5,8 1,5 

Ένδυση 21,6 23,1 -1,5 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 5,6 5,8 -0,2 

Οικιακός εξοπλισμός 2,3 1,9 0,4 

Λευκά είδη / χαλιά 2,3 2,5 -0,2 

Κιγκαλερία 0,2 0,2 0,0 

Ηλεκτρικές συσκεύες 1,2 1,5 -0,3 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία 1,9 1,9 0,1 

Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός 1,3 2,7 -1,4 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 0,6 0,6 0,0 

Κοσμήματα / ρολόγια 4,6 5,8 -1,2 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 4,8 5,0 -0,2 

Λοιπές δραστηριότητες λιανικού 
εμπορίου 

9,4 9,4 0,1 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 64,9 67,5 -2,6 

Εστίαση 12,3 11,5 0,9 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

22,7 21,0 1,7 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 
 

Με βάση τα δεδομένα, κατά τη διετία 2013-2015, διαπιστώνεται μικρή 

υποχώρηση του κλάδου της Ένδυσης ως ποσοστό επί του συνόλου των ενεργών 

επιχειρήσεων (μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες). Αντιθέτως, μικρή 

αύξηση του ποσοστού τους καταγράφουν  στο εμπορικό κέντρο του 

Αμαρουσίου οι επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων. Το λιανικό εμπόριο συνολικά 

φαίνεται να συρρικνώνεται μεταξύ των δυο προς ανάλυση ετών, ενώ 

αντίστοιχα ενισχύονται ελαφρώς οι «άλλοι κλάδοι οικονομικής 
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δραστηριότητας». Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των 

μεγαλύτερων κλάδων για το Μαρούσι. 

Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης. 

 

 

Χάρτης 3:  Εμπορική αγορά Κέντρο  Αμαρουσίου- Χωρικές 

συγκεντρώσεις λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ 
 

 
 

Η εικόνα του χάρτη αποτυπώνει την ύπαρξη έντονης συγκέντρωσης 

επιχειρήσεων του κλάδου σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο με επίκεντρο το 

οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς «Δήμητρας», 

«Διονύσου», «Πλαστήρα» και «Ερμού». Οι εν λόγω δρόμοι συγκεντρώνουν λίγο 

παραπάνω από το 70% των καταστημάτων του κλάδου. Ενώ, μόνος του ο 

πεζόδρομος «Δήμητρας», συγκεντρώνει σχεδόν το 30% των επιχειρήσεων του 

κλάδου της ένδυσης-υπόδησης, ενώ σε επίπεδο εμπορικού δρόμου, σχεδόν οι 6 

από τις 10 επιχειρήσεις , είναι επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων-υποδημάτων.   
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Χάρτης 4:  Εμπορική αγορά Κέντρο  Αμαρουσίου- Χωρικές 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

 
 
 

Ο χάρτης (4)  απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εστίασης. Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων 

εστίασης σχηματίζουν έντονη πιάτσα στην περιοχή που οριοθετείται από τις 

οδούς «Διονύσου»- «Βασιλίσσης Σοφίας»- «Δήμητρας»- «28ης Οκτωβρίου», 

κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα αριθμητικά δεδομένα καθώς οι δρόμοι 

αυτού συγκεντρώνουν το 36% του κλάδου. Σημαντική παρουσία έχουν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου και  δυτικά της Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος του 

Σταθμού του ΗΣΑΠ. Πρόκειται για ένα κλάδο που συμμετέχει παραπάνω από 

10% στην ενεργή επιχειρηματικότητα της εν λόγω εμπορικής αγοράς και 

παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις σε ορισμένα σημεία. 
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Χάρτης 5:  Εμπορική αγορά Κέντρο  Αμαρουσίου- Χωρικές 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εμπορίας ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 
Ο χάρτης (5) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο του 

λιανικού εμπορίου τροφίμων, κλάδος που φαίνεται ότι ενισχύεται.  Οι 

συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζουν υψηλές 

πυκνότητες δημιουργώντας την εικόνα της   εμπορικής «πιάτσας» στα 

οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από τις οδούς Βας. Σοφίας, 28ης 

Οκτωβρίου, Διονύσου και Θησέως. Σύμφωνα τα ποσοτικά δεδομένα της 

απογραφής παραπάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις του κλάδου στεγάζονται επί 

των προαναφερθέντων οδών, συμπεριλαμβανομένης και της «Ερμού».   
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Χάρτης 6:  Εμπορική αγορά Κέντρο  Αμαρουσίου- Χωρικές 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων εμπορίας Ρολογιών και Κοσμημάτων 

 

 

 

Ο χάρτης (6) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο του 

λιανικού εμπορίου «Ρολογιών και Κοσμημάτων». Ο συγκεκριμένος κλάδος αν 

και δεν συγκεντρώνει στο σύνολο του αριθμητικά πολλές επιχειρήσεις, μόλις 24 

σε πλήθος, παρόλα αυτά φαίνεται να παρουσιάζουν έντονη γειτνίαση.  

Ανατολικά της Βας. Όλγας και επί των οδών Δήμητρας, Ερμού και 28ης 

Οκτωβρίου,  διαπιστώνονται πολύ σημαντικές συγκεντρώσεις 

κοσμηματοπωλείων. Η περιοχή που σκιαγραφείται με έντονο πράσινο χρώμα 

στο χάρτη στεγάζει σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.  
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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 του Αμαρουσίου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των 

συγκεντρωτικών δεδομένων της απογραφής. 
 

Από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου διαπιστώνεται ότι σε 

σύνολο  638 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 119 είναι κλειστές.  

 

Περαιτέρω βελτίωση διαπιστώνεται στην εμπορική αγορά του Αμαρουσίου με 

το ποσοστό των κλειστών να κυμαίνεται στα επίπεδα ενός έτους πριν και να 

φτάνει στο 18,7% του συνόλου των επαγγελματικών στεγών.  

 

 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 638 119 18,7% 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 643 112 17,4% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 644 118 18,3% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 636 203 31,9% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 639 159 24,9% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 650 131 20,2% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 589 113 19,2% 

 

 

 

Στο χάρτη 7, με τις συγκεντρώσεις των κλειστών επιχειρήσεων, αποτυπώνονται 

με έντονο κόκκινο χρώμα τα οικοδομικά τετράγωνα που σημειώνουν πολύ 

σημαντικές συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων. Οι υψηλότερες αναλογίες 

κλειστών διαπιστώνονται σε παραδρόμους όπως η Πλαστήρα (25%) και η 

Σπύρου Λέκκα (37,5%).  
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Χάρτης 7: Εμπορική αγορά Αμαρουσίου: Χωρικές συγκεντρώσεις 
κλειστών καταστημάτων  
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7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

 

Η συνολική απογραφή και χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

της εμπορικής αγοράς του Χαλανδρίου  πραγματοποιείται σήμερα για έβδομη 

φόρα (από τον Σεπτέμβριο 2012 σε εξαμηνιαία βάση). Ειδικότερα για το 

Χαλάνδρι, με βάση τις ποικίλες διαστάσεις που συνθέτουν την έννοια του 

εμπορικού κέντρου ορίστηκε το απογραφικό πεδίο που παρουσιάζεται με μωβ 

χρώμα στον ακόλουθο χάρτη (1). 

 

 Χάρτης 1: Εμπορική αγορά Χαλανδρίου: Οριοθέτηση 
περιοχής απογραφής 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 

ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.2.2 «Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, Σεπτέμβριος 
2015 σε 7 εμπορικές αγορές της Αθήνας» 

 

 

 80 

Α.  Χωρικές συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων του 
Χαλανδρίου: Ανάλυση ανά επιχειρηματικό κλάδο 
 
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. Στα οικοδομικά 

τετράγωνα που στο χάρτη απεικονίζονται με έντονο χρώμα, παρατηρείται 

μεγαλύτερο πλήθος επαγγελματικών στεγών σε σύγκριση με τα υπόλοιπα του 

απογραφικού πεδίου.  

 

 Χάρτης 2:  Εμπορική αγορά Χαλανδρίου-   Χωρικές συγκεντρώσεις 

επαγγελματικής στέγης 
 

 
 

Η αναλογία των διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ένα 

παραδοσιακό εμπορικό κέντρο ποικίλει, διαμορφώνοντας την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία του εκάστοτε εμπορικού κέντρου.  
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Ως εκ τούτου, πέρα από τη γενική χωροθέτηση της επαγγελματικής στέγης, έχει 

ενδιαφέρον να εξετάσουμε την χωρική κατανομή των βασικών κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας, διαδικασία που καθιστά εφικτό τον 

προσδιορισμό των επιμέρους εμπορικών «πιατσών».  

Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την 

εμπορική αγορά του Χαλανδρίου,  επιλέχθηκε να χαρτογραφηθούν οι 

παρακάτω επιμέρους κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: 

 

 ΕΝΔΥΣΗ –ΥΠΟΔΗΣΗ: 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε 

εξειδικευμένα καταστήματα & 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 

και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ:96.02 

 ΕΣΤΙΑΣΗ: 56.10-56.30 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν την εστίαση 

 ΤΡΟΦΙΜΑ: 47.21-47.25 & 47.29 Όλοι οι κλάδοι που αφορούν το 

εμπόριο ειδών διατροφής  

 

Αρχικά, τα ποσοτικά δεδομένα των κλαδικών συγκεντρώσεων για την εμπορική 

αγορά του Χαλανδρίου εξετάζονται σε διαχρονική βάση με στόχο τη διερεύνηση 

πιθανών μεταβολών στο μέγεθος και την αναλογία των βασικών υπό εξέταση 

κλάδων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αναλογίες των κλάδων επί 

του συνόλου των καταγεγραμμένων επιχειρήσεων για τα έτη 2014 και 2015 

κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και η μεταβολή που διαπιστώνεται μεταξύ 

των δύο καταγραφών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΟΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (2015-2014)  

2015 2014 

Super Market, παντοπωλεία 1,9 1,9 0,0 

Τρόφιμα/ποτά 5,3 5,3 0,0 

Ένδυση 18,2 18,5 -0,3 

Υποδήματα / δερμάτινα είδη 3,9 4,2 -0,3 

Οικιακός εξοπλισμός 3,2 3,2 0,0 

Λευκά είδη / χαλιά 2,2 2,2 0,0 

Κιγκαλερία 1,4 1,7 -0,3 

Ηλεκτρικές συσκευές 1,2 1,1 0,1 

Βιβλιοπωλεία / χαρτοπωλεία ,7 1,0 -0,3 

Παιχνίδια / αθλητικός εξοπλισμός 2,3 1,9 0,4 

Η/Υ τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ,7 1,0 -0,3 

Κοσμήματα / ρολόγια 3,2 3,3 -0,1 

Φαρμακευτικά / καλλυντικά 4,4 3,9 0,5 

Λοιπές δραστηριότητες λιανικού 
εμπορίου 

9,3 9,8 -0,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 58,0 58,9 -0,9 

Εστίαση 16,1 16,3 -0,2 

Άλλοι κλάδοι οικονομικής 
δραστηριότητας 

25,9 24,8 1,1 

*Μήνας αναφοράς: Σεπτέμβριος 

 

 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα συνάγεται το συμπέρασμα ότι κατά το 

τελευταίο έτος υπήρξαν μικρές μεταβολές στην σύνθεση και τη δομή της 

επιχειρηματικότητας στο εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου.  

Αναλυτικότερα, παρατηρείται μικρή υποχώρηση στο σύνολο του λιανικού 

εμπορίου ως ποσοστό επί του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων (μείωση 

σχεδόν μια ποσοστιαία μονάδα). 

 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται η χαρτογράφηση των μεγαλύτερων κλάδων για 

την εμπορική αγορά του Χαλανδρίου.   

 

 

 

Χάρτης 3:  Εμπορική αγορά Χαλανδρίου- Χωρικές συγκεντρώσεις 

λιανικού εμπορίου ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ 
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Ο χάρτης (3) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο Ένδυσης-

Υπόδησης. Πολύ σημαντική είναι η συγκέντρωση των επιχειρήσεων του κλάδου 

στα οικοδομικά τετράγωνα παραπλεύρως των οδών Αγίας Παρασκευής, 

Χαιμαντά, Αγίου Γεωργίου, Ανδρέα Παπανδρέου. Επί των αναφερθέντων οδών 

στεγάζονται παραπάνω από 6 στις 10 επιχειρήσεις  ένδυσης-υπόδησης στην 

εμπορική αγορά του Χαλανδρίου.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 4:  Εμπορική αγορά Χαλανδρίου -Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ- ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ 
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Ο χάρτης (4) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο των 

επιχειρήσεων προσωπικής φροντίδας-κομμωτηρίων.  

 

Ο κλάδος έχει σημαντική παρουσία στην εμπορική αγορά του Χαλανδρίου 

καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το 5,3% της ενεργής επιχειρηματικότητας.  

Υψηλές συγκεντρώσεις κομμωτηρίων και συναφών επιχειρήσεων συναντάμε 

επί της οδού Χαιμαντά, ενώ σημαντικό τμήμα του κλάδου στεγάζεται επί των 

κάθετων παράδρομων «Αριστοτέλους» και «Αριστοφάνους», αλλά και  

βορειότερα  επί των οδών «Κολοκοτρώνη» και «Πεντέλης». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης 5:  Εμπορική αγορά Χαλανδρίου-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
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Ο χάρτης (5) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εστίασης. O κλάδος της εστίασης έχει ιδιαίτερη έντονη παρουσία στην εμπορική 

αγορά του Χαλανδρίου γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα ποσοτικά 

δεδομένα καθώς η συμμετοχή του κλάδου στο σύνολο της επιχειρηματικότητας 

φτάνει στο 16,1%.  

 

Όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, οι πολύ σημαντικές συγκεντρώσεις των 

επιχειρήσεων εστίασης καλύπτουν ένα εκτεταμένο πεδίο  δημιουργώντας μια 

μεγάλη συμπαγή πιάτσα περιμετρικά της πλατείας Χαλανδρίου.  Με βάση την 

εικόνα του χάρτη αλλά και όπως επιβεβαιώνεται από την ποσοτική ανάλυση 

των δεδομένων πληθώρα επιχειρήσεων του κλάδου στεγάζονται εντός της εν 

λόγω περιοχής, τόσο επί των βασικών εμπορικών δρόμων (Αγίας Παρασκευής, 

Χαϊμαντά, Κολοκοτρώνη, Ανδρέα Παπανδρέου), όσο και σε αρκετούς 

παράδρομους όπως η Ηρακλείου και η Αγίου Γεωργίου που στο μεγαλύτερο 

τμήμα τους καλύπτονται από επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

Χάρτης 6: Εμπορική αγορά Χαλανδρίου-Χωρικές συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Ο χάρτης (6) απεικονίζει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων στον κλάδο της 

εμπορίας Τροφίμων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνονται σε 

σημαντικό βαθμό στα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται με την κεντρική 

λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου από το ύψος της Ομήρου και βορειοανατολικά 

μέχρι τη λεωφόρο Πεντέλης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Β.  Η καταγραφή των λουκέτων 
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Στο πλαίσιο της απογραφής του εμπορικού κέντρου, καταμετρήθηκαν συνολικά 

όλες οι κλειστές επιχειρήσεις στον οριζόμενο ερευνητικά χώρο του εμπορικού 

κέντρου του Χαλανδρίου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση των 

συγκεντρωτικών δεδομένων της απογραφής. 
 

 
«Λιγότερο από 2 στις 10 κλειστές επιχειρήσεις στο Χαλάνδρι» 

 

Από την συνολική απογραφή του εμπορικού κέντρου διαπιστώνεται ότι σε 

σύνολο 1.304 επιχειρήσεων /επαγγελματικών στεγών, οι 211 είναι κλειστές.  

 

Σε διάστημα ενός έτους η εικόνα στην εμπορική αγορά Χαλανδρίου βελτιώθηκε. 

Το ποσοστό των κλειστών επιχειρήσεων στην εμπορική αγορά του Χαλανδρίου 

υποχώρησε στην προηγούμενη καταγραφή, κάτι που επιβεβαιώνεται και από 

την τωρινή και πλέον φτάνει το 16,2%.  

 

Το Χαλάνδρι σημειώνει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό κλειστών μετά τη 

Γλυφάδα.  Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τα δεδομένα των 6 καταγραφών 

από τον Σεπτέμβριο 2012 έως σήμερα.  

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1.304 211 16,2% 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 1.284 211 16,4% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1.242 227 18,3% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1.067 178 16,7% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1.126 244 21,7% 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1.288 248 19,3% 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1.237 267 21,6% 
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Τα διαχρονικά στοιχεία για την εμπορική αγορά του Χαλανδρίου μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι η τοπική αγορά επιδεικνύει από την αρχή της κρίσης  

αξιοσημείωτη αντοχή, με το ποσοστό των κλειστών να υπερβαίνουν το 20% 

μόνο σε δύο καταγραφές (Σεπτέμβριος 2012 & 2013).  

Στο χάρτη 7, με τις συγκεντρώσεις των κλειστών επιχειρήσεων, αποτυπώνονται 

με έντονο κόκκινο χρώμα τα οικοδομικά τετράγωνα που σημειώνουν οι 

σημαντικότερες συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων.  

 

Οι υψηλότερες αναλογίες κλειστών διαπιστώνονται στα οικοδομικά τετράγωνα 

που γειτνιάζουν με την διασταύρωση της Παπανδρέου (και στην συνέχεια 

λεωφόρο Πεντέλης) με την οδό Κολοκοτρώνη, και νοτιότερα στο ύψος της 

Καραολή Δημητρίου.   

 

 Χάρτης 7:  Εμπορική αγορά Κέντρο Χαλανδρίου-Χωρικές 

συγκεντρώσεις κλειστών επιχειρήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
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Η παρούσα έρευνα, όπως και εκείνη της προηγούμενης καταγραφής (Μάρτιος 

2015), πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου και με τη χρήση 

απογραφικών καρτελών για κάθε οικοδομικό τετράγωνο (βλ. εικόνα 1). Η 

μέθοδος αυτή επιλέχθηκε για την εξάλειψη λαθών που οφείλονται σε 

διπλοεγγραφές γωνιακών καταστημάτων.  

 

Η έως σήμερα ερευνητική εμπειρία  κατέδειξε ότι η ολοκλήρωση της 

καταγραφής δρόμο-δρόμο, είχε σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα 

δημιουργίας σύγχυσης στους ερευνητές που σε ορισμένες περιπτώσεις 

διαπιστώθηκε ότι όταν έφταναν σε κάποιον κάθετο με γωνιακό κατάστημα 

βρέθηκε ότι απογράφουν ξανά το ίδιο κατάστημα. Παράγοντες που ενίσχυαν 

την πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων λαθών ήταν η χρονική απόσταση που 

υπήρχε μεταξύ των δύο καταγραφών, αλλά και  η αποσπασματική εικόνα της 

περιοχής.  

 

Επιπλέον, το λογισμικό που είχε σχεδιαστεί για τις καταγραφές, για λόγους 

ασφαλείας, επέτρεπε περιορισμένη πρόσβαση στις ήδη υπάρχουσες 

καταγραφές (και μόνο εκείνες οι οποίες είχαν καταχωρηθεί τη συγκεκριμένη 
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μέρα) οπότε στην ουσία ο καταγραφέας δεν είχε εικόνα του αν είχε καταγράψει 

τη συγκεκριμένη επιχείρηση κάποια προηγούμενη μέρα.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ

 

Με την μέθοδο της απογραφής ανά οικοδομικό τετράγωνο, και παρά το ότι 

αποδείχτηκε περισσότερο χρονοβόρα καθώς η καταγραφή και η καταχώρηση 

έγινε σε δύο διαφορετικές φάσεις και όχι επιτόπου στο πεδίο, εξασφαλίσαμε τη 

μέγιστη δυνατή εξάλειψη διπλοεγγραφών. 

Επιπλέον, ο προσδιορισμός της θέσης του κάθε σημείου έγινε και αυτός σε 

δεύτερο χρόνο με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού γεωεντοπισμού (Terra 

Geocoder). Καθώς όμως τα αποτελέσματα του εν λόγω λογισμικού είναι 

περισσότερο ακριβή από το στίγμα εντοπισμού που παρέχουν τα κινητά 

τηλέφωνα3 που μέχρι τώρα είχαν χρησιμοποιηθεί στις καταγραφές, ενδέχεται 

οι παραχθέντες χάρτες και ιδίως αυτοί των πυκνοτήτων να εμφανιστούν 

ελαφρώς διαφοροποιημένοι στην παρούσα καταγραφή καθώς το μοντέλο 

                                                 
3 Τα διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν την τεχνολογία a-GPS που στην ουσία είναι ένα υποβοηθούμενο από τις 

κυψέλες κινητής τηλεφωνίας σύστημα γεωεντοπισμού. Η ακρίβεια του στίγματος εξαρτάται από το τι ορατότητα προς 

δορυφόρους υπάρχει στην περιοχή αλλά και από την ποιότητα του σήματος της κινητής τηλεφωνίας. Έτσι λοιπόν σε 

κεντρικές περιοχές με αρκετά υψηλά κτίρια (πχ κέντρο Αθήνας) που η ορατότητα είναι περιορισμένη η ακρίβεια του 

στίγματος μειώνεται. 
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υπολογισμού της πυκνότητας ομοειδών επιχειρήσεων επηρεάζεται κατά πολύ 

μεγάλο βαθμό από τη θέση της κάθε επιχείρησης.    
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                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 2 
 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 174 17,14% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 73 7,19% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 60 5,91% 

96.02 
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής 60 5,91% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-δων 
εστίασης 58 5,71% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 54 5,32% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 37 3,65% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 29 2,86% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 28 2,76% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 26 2,56% 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 25 2,46% 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ει-δών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 21 2,07% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ε-
ξειδικευμένα καταστήματα 18 1,77% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 16 1,58% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πω-
λούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 15 1,48% 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 15 1,48% 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 15 1,48% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 14 1,38% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 12 1,18% 

47.29 
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 11 1,08% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 11 1,08% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 11 1,08% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, 
ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 10 0,99% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 9 0,89% 
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65.11 Ασφάλειες ζωής 8 0,79% 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 8 0,79% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 8 0,79% 

52.10 Αποθήκευση 7 0,69% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 7 0,69% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 7 0,69% 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 7 0,69% 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 6 0,59% 

45.32 
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων ο-
χημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,49% 

47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,49% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,49% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,49% 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 5 0,49% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 5 0,49% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 5 0,49% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 5 0,49% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 5 0,49% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 5 0,49% 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 5 0,49% 

45.40 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των με-ρών 
και εξαρτημάτων τους 4 0,39% 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών 
χημικών προϊόντων 4 0,39% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,39% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,39% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 3 0,30% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 3 0,30% 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,30% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 3 0,30% 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 3 0,30% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 3 0,30% 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 3 0,30% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 3 0,30% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού ε-
ξοπλισμού 3 0,30% 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 3 0,30% 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 3 0,30% 
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96.03 
Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς 
δραστηριότητες 3 0,30% 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 2 0,20% 

43.22 
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και 
ψύξης 2 0,20% 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 2 0,20% 

47.26 
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 2 0,20% 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,20% 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 2 0,20% 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 2 0,20% 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 2 0,20% 

94.92 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων 2 0,20% 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 1 0,10% 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 1 0,10% 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 1 0,10% 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 1 0,10% 

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 1 0,10% 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 1 0,10% 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 1 0,10% 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 1 0,10% 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημά-των 1 0,10% 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 1 0,10% 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 1 0,10% 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 1 0,10% 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 1 0,10% 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξει-
δικευμένα καταστήματα 1 0,10% 

47.30 
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 1 0,10% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 1 0,10% 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 1 0,10% 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 1 0,10% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,10% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 1 0,10% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 1 0,10% 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 1 0,10% 

74.90 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστη-
ριότητες π.δ.κ.α. 1 0,10% 

79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 1 0,10% 

81.22 
Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού 
καθαρισμού 1 0,10% 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 1 0,10% 
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88.10 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 1 0,10% 

88.99 
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος π.δ.κ.α. 1 0,10% 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 0,10% 

95.22 
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου 1 0,10% 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 194 10,86% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 123 6,88% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 106 5,93% 

96.02 
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής 94 5,26% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 
μονά-δων εστίασης 80 4,48% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 
που πω-λούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 74 4,14% 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 61 3,41% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 58 3,25% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 57 3,19% 

47.24 

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 
λοιπών ει-δών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 56 3,13% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 47 2,63% 

69.20 

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών 
συμβουλών 46 2,57% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 43 2,41% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 39 2,18% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 38 2,13% 

95.29 
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής 
χρήσης 37 2,07% 
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47.29 
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 31 1,73% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα κα-ταστήματα 30 1,68% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 29 1,62% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού σε ε-ξειδικευμένα καταστήματα 23 1,29% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 23 1,29% 

47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 21 1,18% 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 18 1,01% 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 17 0,95% 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 17 0,95% 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 16 0,90% 

45.32 

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων ο-χημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 15 0,84% 

45.40 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και 
των με-ρών και εξαρτημάτων τους 15 0,84% 

43.22 
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις 
θέρμανσης και ψύξης 13 0,73% 

82.19 

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων 
και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης 12 0,67% 

45.11 
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 11 0,62% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 11 0,62% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 11 0,62% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 11 0,62% 

86.23 
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων 10 0,56% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 10 0,56% 

96.03 
Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς 
δραστηριότητες 10 0,56% 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 
πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και 
βιομηχανικών χημικών προϊόντων 9 0,50% 

47.25 
Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 9 0,50% 

47.30 
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 9 0,50% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα κα-ταστήματα 9 0,50% 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 9 0,50% 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών π.δ.κ.α. 9 0,50% 
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18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 8 0,45% 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 8 0,45% 

53.20 
Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες 8 0,45% 

65.11 Ασφάλειες ζωής 8 0,45% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 8 0,45% 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 8 0,45% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 8 0,45% 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 8 0,45% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 8 0,45% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού ε-ξοπλισμού 8 0,45% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα κα-ταστήματα 7 0,39% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 7 0,39% 

47.61 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 7 0,39% 

86.22 
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών 
επαγγελμάτων 7 0,39% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 6 0,34% 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 6 0,34% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 6 0,34% 

47.26 
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 5 0,28% 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 4 0,22% 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,22% 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4 0,22% 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,17% 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,17% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 3 0,17% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 3 0,17% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 3 0,17% 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 3 0,17% 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 3 0,17% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 3 0,17% 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 3 0,17% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 3 0,17% 

41.20 
Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και 
μη 2 0,11% 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 2 0,11% 

47.91 
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 2 0,11% 
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58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 2 0,11% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 2 0,11% 

64.99 

Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 2 0,11% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 2 0,11% 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 2 0,11% 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 2 0,11% 

70.22 
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 2 0,11% 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία 2 0,11% 

88.99 
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. 2 0,11% 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 2 0,11% 

94.92 Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων 2 0,11% 

17.22 
Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών 
υγιεινής και ειδών τουαλέτας 1 0,06% 

32.50 
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών 1 0,06% 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 1 0,06% 

46.16 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 
πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και 
δερμάτινων προϊόντων 1 0,06% 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 1 0,06% 

46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 1 0,06% 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 1 0,06% 

46.66 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου 1 0,06% 

46.69 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 1 0,06% 

47.79 
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε 
καταστήματα 1 0,06% 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 1 0,06% 

52.10 Αποθήκευση 1 0,06% 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1 0,06% 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,06% 

62.02 
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1 0,06% 

64.92 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 1 0,06% 

66.12 
Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων 
χρεογράφων και αγαθών 1 0,06% 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 1 0,06% 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 0,06% 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 1 0,06% 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 0,06% 

94.20 Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 1 0,06% 
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95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 1 0,06% 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 1 0,06% 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 1 0,06% 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 168 25,11% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 49 7,32% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 46 6,88% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 40 5,98% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών 
μονά-δων εστίασης 38 5,68% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 36 5,38% 

96.02 
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής 34 5,08% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 25 3,74% 

47.24 

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και 
λοιπών ει-δών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 14 2,09% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 13 1,94% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα κα-ταστήματα 11 1,64% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού 
σε ε-ξειδικευμένα καταστήματα 10 1,49% 

86.22 
Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών 
επαγγελμάτων 10 1,49% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 9 1,35% 

86.23 
Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών 
επαγγελμάτων 9 1,35% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 8 1,20% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 7 1,05% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 7 1,05% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα κα-ταστήματα 6 0,90% 
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69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 6 0,90% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 5 0,75% 

70.22 
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 
και άλλων συμβουλών διαχείρισης 5 0,75% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 5 0,75% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 5 0,75% 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην 
πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και 
βιομηχανικών χημικών προϊόντων 4 0,60% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,60% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,60% 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 4 0,60% 

77.11 
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 4 0,60% 

82.19 

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων 
και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής 
υποστήριξης 4 0,60% 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 4 0,60% 

95.29 
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής 
χρήσης 4 0,60% 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 3 0,45% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,45% 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,45% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,45% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 3 0,45% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 3 0,45% 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 3 0,45% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 3 0,45% 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών π.δ.κ.α. 3 0,45% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 2 0,30% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα 
που πω-λούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 2 0,30% 

47.26 
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 2 0,30% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα κα-ταστήματα 2 0,30% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,30% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,30% 
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47.61 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 2 0,30% 

64.99 

Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία π.δ.κ.α. 2 0,30% 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 2 0,30% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς 
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 2 0,30% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 2 0,30% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2 0,30% 

45.32 

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων 
μηχανοκίνητων ο-χημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 1 0,15% 

47.29 
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 1 0,15% 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 1 0,15% 

47.91 
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με 
αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 1 0,15% 

56.21 
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις 1 0,15% 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 1 0,15% 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 1 0,15% 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 1 0,15% 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 1 0,15% 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 1 0,15% 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 1 0,15% 

79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες 1 0,15% 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 0,15% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 1 0,15% 

86.21 
Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών 
επαγγελμάτων 1 0,15% 

87.30 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 
για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 1 0,15% 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 1 0,15% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1 0,15% 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 1 0,15% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού ε-ξοπλισμού 1 0,15% 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 183 18,28% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 63 6,29% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 48 4,80% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 48 4,80% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-
δων εστίασης 41 4,10% 

96.02 
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής 40 4,00% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 36 3,60% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 32 3,20% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 30 3,00% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που 
πω-λούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 27 2,70% 

47.24 

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών 
ει-δών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 27 2,70% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 25 2,50% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 24 2,40% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 23 2,30% 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 19 1,90% 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και 
λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 18 1,80% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
κα-ταστήματα 17 1,70% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε 
ε-ξειδικευμένα καταστήματα 17 1,70% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 15 1,50% 
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45.32 
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων 
ο-χημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 13 1,30% 

65.11 Ασφάλειες ζωής 13 1,30% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 13 1,30% 

47.30 
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 10 1,00% 

82.19 

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και 
άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής 
υποστήρι-ξης 10 1,00% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 10 1,00% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 9 0,90% 

47.29 
Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 9 0,90% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 8 0,80% 

47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 7 0,70% 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 7 0,70% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 7 0,70% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 7 0,70% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 6 0,60% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 6 0,60% 

96.03 
Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς 
δραστηριότητες 6 0,60% 

45.11 
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 5 0,50% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,50% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 5 0,50% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών 
και γούνινων προϊόντων 5 0,50% 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών 
χημικών προϊόντων 4 0,40% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 
κα-ταστήματα 4 0,40% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 4 0,40% 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 4 0,40% 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 3 0,30% 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 3 0,30% 

45.40 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των 
με-ρών και εξαρτημάτων τους 3 0,30% 

47.26 
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 3 0,30% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,30% 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,30% 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,30% 
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47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,30% 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 3 0,30% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 3 0,30% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 3 0,30% 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 3 0,30% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού 
ε-ξοπλισμού 3 0,30% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 3 0,30% 

32.50 
Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και 
προμηθειών 2 0,20% 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 2 0,20% 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 2 0,20% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
εξειδικευμένα κα-ταστήματα 2 0,20% 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,20% 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 2 0,20% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 2 0,20% 

70.22 
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης 2 0,20% 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 2 0,20% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 2 0,20% 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 2 0,20% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 2 0,20% 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 2 0,20% 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 2 0,20% 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 2 0,20% 

96.09 
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
π.δ.κ.α. 2 0,20% 

21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων 1 0,10% 

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 1 0,10% 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 1 0,10% 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 1 0,10% 

46.66 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου 1 0,10% 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 0,10% 

58.11 Έκδοση βιβλίων 1 0,10% 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1 0,10% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,10% 

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 1 0,10% 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 1 0,10% 

77.11 
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών 
μηχανοκίνητων οχημάτων 1 0,10% 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 1 0,10% 
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79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και 
συναφείς δραστηριότητες 1 0,10% 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 1 0,10% 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 1 0,10% 

88.99 
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος π.δ.κ.α. 1 0,10% 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ 2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 93 28,70% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 32 9,88% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 31 9,57% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 22 6,79% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-δων 
εστίασης 17 5,25% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 14 4,32% 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ει-δών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 12 3,70% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 9 2,78% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ε-
ξειδικευμένα καταστήματα 9 2,78% 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 8 2,47% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 6 1,85% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 5 1,54% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 5 1,54% 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 1,23% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 4 1,23% 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 4 1,23% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 4 1,23% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 3 0,93% 

46.12 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών 
προϊόντων 2 0,62% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,62% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,62% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,62% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 2 0,62% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών 2 0,62% 
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74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 2 0,62% 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 2 0,62% 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 2 0,62% 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 2 0,62% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 2 0,62% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 2 0,62% 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 1 0,31% 

43.22 
Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και 
ψύξης 1 0,31% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 1 0,31% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα 1 0,31% 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμέ-να 
καταστήματα 1 0,31% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 1 0,31% 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 1 0,31% 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1 0,31% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,31% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,31% 

66.12 
Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεο-
γράφων και αγαθών 1 0,31% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 1 0,31% 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 1 0,31% 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 1 0,31% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1 0,31% 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 1 0,31% 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 1 0,31% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 1 0,31% 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 112 21,58% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 43 8,29% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 39 7,51% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 29 5,59% 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 28 5,39% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-δων 
εστίασης 25 4,82% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 24 4,62% 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 14 2,70% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 12 2,31% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 12 2,31% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 12 2,31% 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ει-δών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 11 2,12% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ε-
ξειδικευμένα καταστήματα 11 2,12% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πω-λούν 
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 9 1,73% 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 7 1,35% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 7 1,35% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 6 1,16% 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 5 0,96% 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 5 0,96% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 5 0,96% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 5 0,96% 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 5 0,96% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 5 0,96% 

47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 4 0,77% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 4 0,77% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 4 0,77% 
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82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 4 0,77% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 4 0,77% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 4 0,77% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 4 0,77% 

47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,58% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 3 0,58% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 3 0,58% 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,58% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού ε-
ξοπλισμού 3 0,58% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 3 0,58% 

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων 2 0,39% 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,39% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,39% 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 2 0,39% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 2 0,39% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 2 0,39% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών 2 0,39% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 2 0,39% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 2 0,39% 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 2 0,39% 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 2 0,39% 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 2 0,39% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 1 0,19% 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 1 0,19% 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 1 0,19% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα 1 0,19% 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 0,19% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 1 0,19% 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 1 0,19% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 1 0,19% 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 1 0,19% 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 0,19% 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 1 0,19% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 1 0,19% 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 1 0,19% 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 1 0,19% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 1 0,19% 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 1 0,19% 

95.22 
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου 1 0,19% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 1 0,19% 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ΣΤΑΚΟΔ2008) ΣΤΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

ΣΤΑΚΟΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ  
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 199 18,21% 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 90 8,23% 

56.10 
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονά-δων 
εστίασης 86 7,87% 

47.78 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 72 6,59% 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 58 5,31% 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 43 3,93% 

47.59 
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής 
χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 35 3,20% 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 35 3,20% 

47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία) 31 2,84% 

47.24 
Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ει-δών 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 24 2,20% 

47.11 
Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πω-λούν 
κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό 21 1,92% 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 21 1,92% 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 17 1,56% 

69.20 
Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού 
ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 17 1,56% 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 16 1,46% 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 15 1,37% 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 15 1,37% 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 15 1,37% 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 13 1,19% 

47.75 
Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ε-
ξειδικευμένα καταστήματα 13 1,19% 

71.12 
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών 13 1,19% 

47.26 
Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα 10 0,91% 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 9 0,82% 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 9 0,82% 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 9 0,82% 
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47.22 
Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 8 0,73% 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 8 0,73% 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 8 0,73% 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 7 0,64% 

46.12 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, 
μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημι-κών προϊόντων 6 0,55% 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 6 0,55% 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α. 6 0,55% 

47.21 
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 5 0,46% 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 5 0,46% 

82.19 
Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 5 0,46% 

85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών 5 0,46% 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 5 0,46% 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 4 0,37% 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,37% 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 4 0,37% 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,37% 

47.62 
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 4 0,37% 

47.74 
Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 4 0,37% 

61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 4 0,37% 

65.11 Ασφάλειες ζωής 4 0,37% 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 4 0,37% 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 4 0,37% 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 4 0,37% 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 4 0,37% 

45.40 
Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των με-ρών 
και εξαρτημάτων τους 3 0,27% 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα 3 0,27% 

47.53 
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα 3 0,27% 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 3 0,27% 

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 3 0,27% 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 3 0,27% 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 3 0,27% 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 3 0,27% 

95.11 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού ε-
ξοπλισμού 3 0,27% 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 3 0,27% 

96.01 
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και 
γούνινων προϊόντων 3 0,27% 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 2 0,18% 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 2 0,18% 

47.23 
Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 2 0,18% 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 2 0,18% 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 2 0,18% 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 2 0,18% 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 2 0,18% 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 2 0,18% 
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85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 2 0,18% 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 2 0,18% 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 2 0,18% 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 2 0,18% 

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 1 0,09% 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 1 0,09% 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 1 0,09% 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 1 0,09% 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 1 0,09% 

45.32 
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων ο-
χημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 1 0,09% 

46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 1 0,09% 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 1 0,09% 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 1 0,09% 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 1 0,09% 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 1 0,09% 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 1 0,09% 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 0,09% 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 1 0,09% 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 1 0,09% 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 1 0,09% 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 1 0,09% 

62.02 
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1 0,09% 

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals) 1 0,09% 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 1 0,09% 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 1 0,09% 

70.22 
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 1 0,09% 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 1 0,09% 

79.90 
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 1 0,09% 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 1 0,09% 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 1 0,09% 

95.22 
Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και 
κήπου 1 0,09% 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 1 0,09% 

 

 

 

 

 


