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ΣΥΝΟΨΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ   

Μεηά ην 2006 ζην Νφηην ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο εκθαλίδνληαη έληνλα 

ζεκάδηα ππνβάζκηζεο. Η πνξεία αλαβάζκηζεο πνπ είρε μεθηλήζεη ζηε δηάξθεηα 

πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ αλεθφπε. Σα κέηξα αζθαιείαο θαη ε 

αζηπλνκηθή εγξήγνξζε αηφλεζαλ θαη ηα ζεκάδηα παξαθκήο έθαλαλ μαλά ηελ εκθάληζή 

ηνπο.  

Η έιεπζε ελφο δεχηεξνπ θχκαηνο κεηαλαζηψλ απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Βνξείνπ 

Αθξηθήο, νη νπνίνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ππνβαζκηζκέλεο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ, 

δεκηνχξγεζαλ πξνυπνζέζεηο ζρεκαηηζκνχ ελφο αζηηθνχ γθέην ζηελ θαξδηά ηεο Αζήλαο. 

Η πξψηε γεληά ησλ κεηαλαζηψλ δεκηνχξγεζε κεγάιε αλαζηάησζε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία πνπ δελ δηέζεηε πξνγελέζηεξε εκπεηξία ζε δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Όκσο, ην επφκελν θχκα ιαζξνκεηαλαζηψλ δηαθέξεη θπιεηηθά 

θαη πξνήιζε θαηά θχξην ιφγν απφ εκπφιεκεο δψλεο. Η απφιπηε έλδεηα κέζα ζηελ νπνία 

δνπλ, νη βαζηθέο ειιείςεηο ζε θαλφλεο πγηεηλήο θαη ε αχμεζε ηεο 

κηθξνεγθιεκαηηθφηεηαο, επέθεξαλ έλα είδνο εζηθνχ παληθνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Αζήλαο. 

Η θαζεκεξηλή ζπλάζξνηζε ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ, νδήγεζαλ ζηελ άλζηζε ηνπ παξεκπνξίνπ. Η καδηθή 

παξνπζία ηνπο ζην θέληξν ηεο πφιεο πξνζέδσζε κηα εηθφλα πνπ δε ζπλάδεη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά επξσπατθήο πξσηεχνπζαο. Η ζπκβίσζε κε ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο 

θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο θαηέζηε πξνβιεκαηηθή. Καιιηεξγήζεθε αίζζεκα 

κεησκέλεο δεκφζηαο αζθάιεηαο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνζάξξπλε ηε λφκηκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζέιθπζε πεξηζσξηαθά ζηνηρεία. Η ιαλζαζκέλε 

επηινγή γηα εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή επέηεηλε 

ζεκαληηθά ην πξφβιεκα.  

Απφ ην 2008 ε αζηπλνκία ζεσξεί πσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έρεη ζρεκαηηζηεί γθέην θαη 

έρεη δηαζαιεπζεί ε δεκφζηα ηάμε.  

Σψξα ην πξφβιεκα έρεη θαηαζηεί πεξίπινθν θαη ε επίιπζή ηνπ δελ είλαη θαζφινπ 

εχθνιε ππφζεζε. Πνιιέο παζνγέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θπζηνγλσκία ηεο πφιεο, ηε 

λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ αδπλαηεί λα 

δηαρεηξηζηεί ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζπληεινχλ ζηελ
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αλαπαξαγσγή παζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη νδεγνχλ ζε ζπλερή ππνβάζκηζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ. 

Η παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα 

πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο γηα θάζε επηκέξνπο ζπζηαηηθφ ηνπ πξνβιήκαηνο. ηα 

πιαίζηα απηά, αλαιχεηαη ην κεηαλαζηεπηηθφ δήηεκα. Πεξηγξάθνληαη νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ Διιάδα ειθπζηηθφ πξννξηζκφ κεηαλαζηψλ. Δπηπιένλ, 

κειεηψληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο παξνπζίαο λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ. Καηαγξάθνληαη νη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο θαη νη αληηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλήο γλψκεο. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ε πξνζπάζεηα λνκνζεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, ν ξφινο ηνπ Frontex θαη νη πνιηηηθέο 

ελζσκάησζεο πνπ αλειήθζεζαλ θαηά θαηξνχο απφ ηελ ειιεληθή Πνιηηεία. Δληνπίδνληαη 

νη αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο ζε επηκέξνπο 

δεηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ ππεξβνιηθή παξνπζία 

κεηαλαζηψλ ζηελ πφιε . 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηαδηθαζία εγθιεκαηνγέλεζεο ζηα αζηηθά 

γθέην. Γηεξεπλάηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαλάζηεπζεο θαη αχμεζεο ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο. Πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ δηεζλψο γηα 

ηελ θαηαζηνιή αλάινγσλ θαηλνκέλσλ. Αλαιχεηαη ην επηηπρεκέλν ππφδεηγκα ηεο 

«κεδεληθήο αλνρήο» πνπ εθάξκνζε ζηε Νέα Τφξθε ν Γήκαξρνο Juliani. Δπίζεο, 

πξνηείλνληαη κέηξα πξνάζπηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ αληηθνηλσληθέο θαη 

εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Οη ζηαηηζηηθέο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο αχμεζεο ζηε 

ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ζε θάζε κνξθή παξάλνκεο δξάζεο ζηελ Διιάδα κεηά ην 1995. 

Σν 1990 νη αιινδαπνί επζχλνληαλ γηα ην 1,1% ησλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηε ρψξα καο. Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο 

αλέβεθε ζην 3,2%. Απφ θεη θαη πέξα, θάζε πεληαεηία ην πνζνζηφ δηπιαζηάδεηαη. Σν 

2000 αλήιζε ζε 6,40%, ην 2005 ζε 12,84% θαη ην 2009 μεπεξλά ην 20%. Τπάξρνπλ 

πιένλ πνιιέο θαηεγνξίεο εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, φπνπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

αιινδαπψλ θηάλεη ην 90%. Μφλν ζηα πνιχ βαξηά εγθιήκαηα θαη ζηηο ηξνραίεο 

παξαβάζεηο, νη δξάζηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζπκκεηέρνπλ κε κεγαιχηεξα πνζνζηά 

έλαληη ησλ αιινδαπψλ ζηηο ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα γθεηνπνίεζεο, ε 

αζηπλφκεπζε ρσξίο ηε ρξήζε θαηαζηαιηηθψλ κεζφδσλ δελ είλαη πξαθηηθά εθηθηή. πρλά 

φκσο νη δπλακηθέο παξεκβάζεηο ησλ αξρψλ αζθαιείαο ζεσξείηαη πσο ζηξέθνληαη θαηά 
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ησλ «επαίζζεησλ» θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα ελφο πθέξπνληνο θνηλσληθνχ ή 

θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ. Αλ επηθξαηήζνπλ απφςεηο πεξί άθξηηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δηθαησκάησλ πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ, ελδέρεηαη λα ζεσξεζεί σο έκκεζε αλαγλψξηζε πσο 

ζηε ρψξα καο επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ζχιαθεο φπνπ ραίξνπλ θάπνηαο ηδηφηππεο 

αζπιίαο ηα άηνκα κε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Αθφκα πην αξλεηηθή εμέιημε ζα ήηαλ λα αθεζεί λα πιαλάηαη ε εληχπσζε φηη νη 

αζηπλνκηθέο αξρέο αδπλαηνχλ λα επηβάιινπλ ην λφκν. Η δπλαηφηεηα άκεζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο ηεο αζηπλνκίαο απνηειεί έλα απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

παξάγνληεο απνηξνπήο ηνπ εγθιήκαηνο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ε έθηαζή ηεο 

ζηελ Διιάδα. Ο ρψξνο ηεο παξανηθνλνκηαο πξνζθέξεηαη γηα απαζρφιεζε παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ. Παξάιιεια φκσο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο 

λφκηκα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ ζε κηα δηεζλνπνηεκέλε 

νηθνλνκία έρνληαο απέλαληί ηνπο έλα θξάηνο πνπ ππεξθνξνινγεί ηηο λφκηκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθφ ηκήκα ηεο παξανηθνλνκίαο απνηεινχλ θαη νη παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα. 

Η πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο είλαη ε νξαηή θνξπθή ελφο παγφβνπλνπ. Έρεη κεηεμειηρζεί ζε 

θέληξν παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αθαλψλ ζπλαιιαγψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ 

παξανηθνλνκία, ηε θνξνδηαθπγή θαη θαη’ επέθηαζε ηα δεκφζηα ειιείκκαηα. 

Σαπηφρξνλα, ε θξαηηθή εμνπζία αδπλαηεί λα επηβάιιεη ηελ ηάμε, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ή εθηεηακέλε δηαθζνξά. ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο είλαη γλσζηφ φηη φια απηά ηα θαηλφκελα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. 

ηελ Διιάδα ην παξεκπφξην ζπληζηά ηελ πην εθηεηακέλε δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ηεο 

παξανηθνλνκίαο. ην παξειζφλ απαζρνινχζε κεγάιν αξηζκφ Ρνκά. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’90, πνιινί νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη 

αξθεηνί νκνγελείο κεηέθεξαλ ζηελ Διιάδα λφκηκα θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή δαζκψλ ηελ 

νηθνζθεπή ηνπο. Γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα αξρηθήο εγθαηάζηαζεο θαη λα επηβηψζνπλ 

κέρξη λα βξνπλ θάπνηα απαζρφιεζε, άξρηζαλ λα πσινχλ ζε απηνζρέδηεο παξαιατθέο 

αγνξέο νξηζκέλα απφ ηα ππάξρνληά ηνπο. Οη αξρέο επέδεημαλ αλνρή ζεσξψληαο φηη είλαη 

πξνηηκφηεξν λα εμαζθαιίζνπλ θάπνην εηζφδεκα κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδνχ παξά λα 

θαηαθχγνπλ ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηβηψζνπλ. χληνκα φκσο ε 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή εμειίρηεθε ζε κηα ηδηφηππε κνξθή ιαζξεκπνξίνπ. 
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ήκεξα ε πην εκθαλήο δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξεκπνξίνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθίλεζε 

απνκηκήζεσλ επψλπκσλ πξντφλησλ έλδπζεο, αμεζνπάξ, ειεθηξνληθψλ εηδψλ (gadget) 

θαη αληηγξάθσλ ςεθηαθψλ δηζθσλ πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο πξνζηαηεχεηαη απφ ην λφκν 

πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ .  

χκθσλα κε πξφζθαηε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζηελ Διιάδα δεζκεχηεθε ην 2009 ν κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο απνκηκήζεσλ επψλπκσλ πξντφλησλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο – κέιε. 

Σα θαηλφκελα γθεηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ πξνμελνχλ εθηξνπή εκπνξίνπ. 

Γειαδή, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηηο πεξηθεξεηαθέο αγνξέο. 

Πξφθεηηαη γηα δηαπίζησζε πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ έξεπλα πεδίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Κίλεζε Πνιηηψλ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο (ΚΙ.ΠΟ.ΚΑ). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ν ηδίξνο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 κεηψζεθε θαηά 25%. ηα νκνεηδή 

θαηαζηήκαηα ηνπ ππφινηπνπ ιεθαλνπεδίνπ ε κείσζε πεξηνξίδεηαη ζην 11,1% θαη ζηηο 

ππφινηπεο κεγάιεο πφιεηο ζην 7,5%.  

Πίλαθαο 1 

Μεηαβνιέο ζηα κεγέζε ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζε Αζήλα θαη άιιεο πεξηνρέο. 

  

Μεηαβνιή ηδίξνπ ζε εθαη. επξώ Μεηαβνιή Επηζθεςηκόηεηαο 

Α' Εμακ. 

2009 

Α'Εμακ. 

2010 
Δ 08/09 Δ 09/10 

Α' Εμακ. 

2009 

Α' Εμακ. 

2010 

Δ 

08/09 

Δ  

09/10 

Κέληξν 

Αζήλαο 
209,5 156,1 -5,8% -25,5% 2.558.000 2.077.600 -2,0% -18,7% 

Τπφινηπν 

Λεθαλνπέδην 
168,6 149,9 -1,2% -11,1% 2.248.100 1.996.200 -1,8% -10,5% 

Άιιεο 

Μεγάιεο 

Πφιεηο 

105,5 97,6 8,2% -7,5% 1.623.100 1.499.700 7,9% -7,6% 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο είραλ εκθαλίζεη 

θαη πάιη κεγαιχηεξε πηψζε ηνπ ηδίξνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαηαζηήκαηα ηεο 

ρψξαο. ην θέληξν ε πηψζε αλήιζε ζε 5,8%, ζην ππφινηπν ιεθαλνπέδην ζε 1,2%, ελψ 

ηελ ίδηα πεξίνδν ζηηο άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο ν ηδίξνο είρε απμεζεί θαηά 8,2% 

(Πίλαθαο 1). Αληίζηνηρε πνξεία θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ. 

σξεπηηθά ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα ηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ απψιεζαλ πεξίπνπ ην 

25% ηεο πειαηείαο ηνπο θαη ν ηδίξνο ηνπο κεηψζεθε θαηά 31%. Μπνξεί έλα ηκήκα απφ 

ηελ παξαηεξνχκελε ζπξξίθλσζε ηεο θαηαλάισζεο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ λα 

νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη έλα άιιν λα κεηαθέξζεθε ζηηο 

πεξηθεξεηαθέο αγνξέο, αιιά είλαη βέβαην όηη νη ζέζεηο απαζρόιεζεο πνπ ράζεθαλ από 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θέληξνπ, δελ κεηαθέξζεθαλ αιινύ. Επνκέλσο, ε πνξεία 
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απαμίσζεο ηνπ θέληξνπ βιάπηεη ζπλνιηθά ηελ απαζρόιεζε θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

εζληθή νηθνλνκία. 

Με βάζε ην χςνο ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ηηο δηεζλείο εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζνο ησλ 

παξάλνκα δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ απνκίκεζεο, ν ηδίξνο ηνπ παξεκπνξίνπ ζα πξέπεη 

λα αλέξρεηαη ζηε ρψξα καο ζην έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ πεξίπνπ. πλνιηθά, ζε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη έλαο εηήζηνο ηδίξνο ηεο 

ηάμεο ησλ 2,5 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Απφ απηά, ην 1 δηζεθαηνκκχξην πξαγκαηνπνηείηαη 

ζην ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε εηήζηεο 

απψιεηεο εζφδσλ ηεο ηάμεο ησλ 450 εθθαηνκπξίσλ επξψ γηα ην δεκφζην (θφξνη, δαζκνί 

θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο).  

ην πέκπην θεθάιαην κειεηψληαη νη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο θαη ν ηξφπνο 

πνπ επεξεάδεη ηα ππφινηπα θαηλφκελα. Απνδεηθλχεηαη φηη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

επηβαξχλεηαη δπζαλάινγα απφ ηελ παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ κεηαλαζηψλ ιφγσ, ηεο 

δνκήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ησλ κεγάισλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηεο 

εθηεηακέλεο δηαθζνξάο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

ην έθην θεθάιαην αλαιχνληαη νη επηπηψζεηο ηεο γθεηνπνίεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο πφιεο. Γπζηπρψο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή είρε 

εγθαηαζηαζεί ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κεγάινο αξηζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. 

Απφ ηηο 490 κνλάδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Αηηηθή, πάλσ απφ ηηο 110 βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ βίσζε ην θαηλφκελν γθεηνπνίεζεο.  

Η Αζήλα σο πφιε δηαζέηεη κηα ζεηξά θπζηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

νπνία πεγάδνπλ απφ ηε ζέζε ηεο ζηελ επξσπατθή δψλε ηνπ ήιηνπ θαη απφ ηε καθξαίσλε 

ηζηνξία ηεο. πλππάξρνπλ φκσο θαη πνιιά κεηνλεθηήκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο πφιεο ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά.  

Η πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία βξίζθεηαη ζε κηα δψλε πνπ ηελ 

θαζηζηά ηδαληθφ ζεκείν εγθιεκαηηθήο ρσξηθήο αιιειεπίδξαζεο. Νφηηα θαη λνηηνδπηηθά 

ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ γεηηνληέο πνπ πξνζθέξνληαη θαηνηθίεο ρακειήο πνηφηεηαο κε 

εμίζνπ θζελά ελνίθηα. ηελ πεξηνρή θαηαιήγνπλ νη πην εκπνξηθνί δξφκνη ηεο πφιεο: 

Δξκνχ – ηαδίνπ – Παλεπηζηεκίνπ – Παηεζίσλ. Απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ζηνλ άμνλα 

Βνξξά – Νφηνπ πνπ ζπλδέεη ηνλ Πεηξαηά κε ην θέληξν ηεο πφιεο θαη ηα αθξηβά Βφξεηα 

Πξνάζηηα. Δπηπιένλ, ζε θνληηλή απφζηαζε βξίζθνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη αξραηνινγηθνί 

ρψξνη ηεο ρψξαο. Δπνκέλσο, απφ ηελ πεξηνρή δηέξρεηαη κεγάινο αξηζκφο ηνπξηζηψλ πνπ 

δε γλσξίδεη πψο λα πξνθπιαρζεί, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ζηφρνο εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Δπίζεο, ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηνπο 
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ζηελνχο δαηδαιψδεηο δξφκνπο θαη ηα πνιιά εγθαηειεκέλα θηίξηα, εκπνδίδνπλ ηελ 

εχθνιε αζηπλφκεπζε ηεο πεξηνρήο. Οη παξαβάηεο κπνξνχλ λα ραζνχλ εχθνια ζηα ζηελά 

ηεο πεξηνρήο ή λα θξπθηνχλ ζηα εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα πνπ ζπλήζσο ηεινχλ ππφ 

θαηάιεςε. Η απνπζία κφληκσλ θαηνίθσλ επηδεηλψλεη ην πξφβιεκα. Οη κεηαλάζηεο πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαζεκεξηλά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή έρνπλ απνθηήζεη ηε δένπζα 

νηθεηφηεηα κε ην ρψξν. Όζν ε αζηπλφκεπζε απνδεηθλχεηαη αλεπαξθήο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, θαιιηεξγείηαη ε αίζζεζε ηεο αηηκσξεζίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

επηηείλεη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δξαζηψλ. 

Σν Ιλζηηηνχην Σνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ (ΙΣΔΠ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε Ξελνδφρσλ Αηηηθήο (ΔΞΑ) πξαγκαηνπνίεζε ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο έξεπλα 

πεδίνπ αλάκεζα ζηα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο. ηφρνο ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηδφζεηο ησλ μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζην 

ππνβαζκηζκέλν ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα μελνδνρεία ηεο 

πφιεο. 

Σν 2008 ήηαλ κηα ηθαλνπνηεηηθή ρξνληά γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο Αζήλαο. Η πιεξφηεηα ησλ 

μελνδνρείσλ ην Μάην αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 74,8%. Σα μελνδνρεία ηεο επίκαρεο 

πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ Οκφλνηα πέηπραλ ην 2008 πςειφηεξεο πιεξφηεηεο (79,2%) ζε 

ζρέζε κε ηα μελνδνρεία ηεο ππφινηπεο Αηηηθήο (72,4%) (Πίλαθαο 2). 

Πίλαθαο 2 

Δηαρξνληθή εμέιημε ηεο κέζεο πιεξόηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο 

Σάμε 

Μάηνο 2008 Μάηνο 2009 Μάηνο 2010 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

1* 45,5% 59,6% -31,0% 58,8% 74,0% -25,9% 41,9% 45,6% -8,8% 

2* 78,8% 57,3% 27,3% 77,0% 68,5% 11,0% 52,9% 55,0% -4,0% 

3* 82,0% 79,0% 3,7% 71,2% 74,8% -5,1% 58,7% 66,5% -13,3% 

4* 81,8% 80,7% 1,3% 69,8% 73,6% -5,4% 59,2% 73,3% -23,8% 

5* κ.δ. 74,7% - 80,0% 62,2% 22,3% 81,0% 62,4% 23,0% 

ΤΝΟΛΟ 79,2% 72,4% 8,6% 72,2% 69,3% 4,0% 59,0% 64,7% -9,7% 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ. 

Αληίζεηα, ν Μάηνο ηνπ 2010 ήηαλ θαηαζηξνθηθφο γηα ηα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο. 

πλερείο πνξείεο θαηά ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη εθηεηακέλα επεηζφδηα κε ηξεηο λεθξνχο, 

ακαχξσζαλ ηελ ηνπξηζηηθή εηθφλα ηεο πφιεο. Σν γεγνλφο απηφ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο αθίμεηο ηνπξηζηψλ. Οη πιεξφηεηεο ζηα μελνδνρεία ηεο πεξηνρή γχξσ απφ ηελ 

Οκφλνηα κεηψζεθαλ θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο έλαληη ηνπ Μαΐνπ 2008. Σν 2010 γηα 

πξψηε θνξά νη πιεξφηεηεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ μελνδνρείσλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 
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απηέο ησλ μελνδνρείσλ ηεο πφιεο. ηελ επίκαρε πεξηνρή, ε κέζε πιεξφηεηα ησλ 

κνλάδσλ δηακνξθψλεηαη ζην 59%, ελψ ζηα ππφινηπα μελνδνρεία ηεο Αηηηθήο θηάλεη ην 

64,7%.  

ε φιε ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη, νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Οκφλνηαο είλαη ρακειφηεξεο απφ ηα μελνδνρεία ηεο ππφινηπεο Αζήλαο θαη ηεο Αηηηθήο. 

Σν Μάην ηνπ 2008, ε κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή ησλ μελνδνρείσλ ηεο γθεηνπνηεκέλεο 

πεξηνρήο ήηαλ 82,8 επξψ. Σελ ίδηα πεξίνδν ηα μελνδνρεία ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ ηεο 

Αηηηθήο πνπινχζαλ θαηά 31,4% αθξηβφηεξα ηα δσκάηηα, πεηπραίλνληαο κέζε ηηκή 108,8 

επξψ. 

Πίλαθαο 3 

Δηαρξνληθή εμέιημε κέζεο ηηκήο δσκαηίνπ ησλ μελνδνρείσλ ηεο Αηηηθήο 

Σάμε 

Μάηνο 2008 Μάηνο 2009 Μάηνο 2010 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

ΠΕΡΙΟΥΗ 

ΓΚΕΣΟ 

ΕΚΣΟ  

ΠΕΡΙΟΥΗ 
Δ% 

1-20 35,2 63,4 -80,1% κ.δ. 61,4 - κ.δ. 55,6 - 

21-50 71,1 80,3 -12,9% 61,9 85,3 -37,8% 47,2 79,7 -68,9% 

51-100 72,3 94,2 -30,3% 70,2 95,4 -35,9% 64,7 89,2 -37,9% 

>101 92,8 168,5 -81,6% 67,5 126,9 -88,0% 60,9 120,7 -98,2% 

ΤΝΟΛΟ 82,8 108,8 -31,4% 67,5 106,9 -58,4% 60,2 100,5 -66,9% 

Πηγή : Έρευνα πεδίου ΙΤΕΠ. 

Σνλ ίδην κήλα ηνπ 2009, ε δηαθνξά δηεπξχλζεθε ζην 58,4% θαη ην 2010 ζην 66,9%. 

Καζίζηαηαη πξνθαλέο πσο δηαρξνληθά επηδεηλώλεηαη ην πξόβιεκα αζθάιεηαο ζην 

θέληξν ηεο πόιεο, ππνβαζκίδεηαη ε ηνπξηζηηθή εηθόλα ηεο πεξηνρήο θαη ηα 

μελνδνρεία πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ηεο επίκαρεο δώλεο, αλαγθάδνληαη λα 

ππεξζεκαηίδνπλ ζε κεηώζεηο ηηκώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ πειάηεο. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα δηαπηζηψλεηαη  ζηα μελνδνρεία ησλ πςειψλ θαηεγνξηψλ. Οη 

κεγάιεο θαη πνιπηειείο κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο, 

αλαγθάδνληαη λα δηαζέηνπλ ην πξντφλ ηνπο απφ 52 έσο 62% ρακειφηεξα απφ ηα 

μελνδνρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο.  

ην έβδνκν θεθάιαην ζθηαγξαθείηαη ν ξφινο ησλ πφιεσλ ζηε κεηαβηνκεραληθή 

θνηλσλία θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ηνπηθνί παξάγνληεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ ηηο πφιεηο ηνπο δηεζλψο αληαγσληζηηθέο. Πεξηγξάθεηαη ε δηεζλήο εκπεηξία 

ζε ζέκαηα πνιενδνκηθψλ αλαπιάζεσλ θαη αλαγέλλεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ο ξφινο 

ησλ πφιεσλ ζηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε βαζκφ αλάινγν κε 

ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νξγάλσζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. ηε λέα επνρή, φια θαίλεηαη λα αιιάδνπλ γξήγνξα. Η πφιε δελ 
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είλαη πηα έλα παξαγσγηθφ θαη εκπνξεπκαηηθφ θέληξν ηνπηθήο ζεκαζίαο. Γηα λα 

εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη πινχην, πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο θφκβνο ζην δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Πξέπεη λα παξέρεη ζχγρξνλνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο θαη 

ειθπζηηθέο θπζηθέο αγνξέο κε ηε κνξθή εκπνξηθψλ θέληξσλ ή εκπνξηθψλ δξφκσλ. 

Γηα λα ζσζεί, έλα ππνβαζκηζκέλν ηκήκα ηεο πφιεο, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη θεξδίζεη ην 

ζηνίρεκα ηεο λέαο νηθνλνκίαο ε ίδηα ε πφιε σο ζχλνιν. Σα πξνγξάκκαηα αλακφξθσζεο 

επξχηεξσλ πεξηνρψλ ελφο πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θνζηίδνπλ πνιχ αθξηβά γηα λα 

πινπνηνχληαη αλ δελ ππάξρεη πξννπηηθή απφζβεζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λένπ 

πινχηνπ.  

Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ε δηαδηθαζία εμεπγεληζκνχ θαη αλάθηεζεο ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ 

δηαθφξσλ πφιεσλ. Η δηεζλήο εκπεηξία απνπλέεη αηζηνδνμία, δεδνκέλνπ φηη νη 

νξγαλσκέλεο παξεκβάζεηο θπβεξλήζεσλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ έιπζαλ ζρεδφλ παληνχ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε γθεηνπνίεζε ζε αζηηθά θέληξα κεηξνπνιηηηθψλ πφιεσλ.  

ην πεξηβάιινλ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ νη αξρέο ηεο πφιεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεηήκαηα ηεο εηθφλαο, ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηεο αηζζεηηθήο. Σν 

κέγεζνο ηεο επηηπρίαο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη 

ε Αζήλα ζηνλ παγθφζκην θαηακεξηζκφ πινχηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ επαλέξρνληαη ζην 

πξνζθήλην ηα δεηήκαηα ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, ηεο πνιηηηζηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο, ηεο 

παξάδνζεο θαη γεληθά ηεο αλαδήηεζεο κηαο δηαθξηηήο ηαπηφηεηαο. 

Σέινο, ζπλνςίδνληαη φια ηα πξνηεηλφκελα κέηξα αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. 

 Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

Σα ηζηνξηθά θέληξα παξέρνπλ ηελ αλαγθαία πνιπιεηηνπξγηθφηεηα πνπ εληζρχεη 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ. 

 Ιζφξξνπε θαηαλνκή ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε έιεγρν ζηηο ρξήζεηο γεο. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ νρινπζψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απνκάθξπλζε ησλ βηνηερληψλ 

ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη θηλεηξνδφηεζε  γηα ηελ επαλαθνξά ηεο θαηνηθίαο. 

 Γηακφξθσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε δηακπεξήο 

δηέιεπζε νρεκάησλ. 

 Γεκηνπξγία εληαίνπ δηθηχνπ πεδνδξφκσλ πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ελνπνίεζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ζεκείσλ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα. 
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 Δκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηκήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε ηνπνζέηεζε 

πεξηπηέξσλ θαη αλαςπθηεξίσλ απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ ρξεζηψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα βειηηψλεη ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο. 

 Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη νη δεκνηηθέο αξρέο πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ζπρλά 

πνηθίιεο εθδειψζεηο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

απμάλνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο θαη εληζρχνπλ ηελ αληίιεςε φηη πξφθεηηαη γηα 

ειεγρφκελεο πεξηνρέο. 

 Θα πξέπεη λα ππάξμεη λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο επηθίλδπλα 

γθέην, αλαιακβάλεη ε ΔΛ.Α ην ζχλνιν ησλ ειέγρσλ 

 Να πηνζεηεζεί ε πνιηηηθή ηεο κεδεληθήο αλνρήο απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ζην 

ηζηνξηθφ θέληξν. 

 Να δηπιαζηαζηεί ε ζπρλφηεηα απνθνκηδήο ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζηα 

επίκαρα ζεκεία ηεο Αζήλαο. 

 Να παηαρζεί ην παξεκπφξην. 

 Να απνκαθξπλζνχλ απφ ην θέληξν φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ ΟΚΑΝΑ. 

 Να απνκαθξπλζνχλ φινη νη άζηεγνη απφ ηηο θεληξηθέο ιεσθφξνπο θαη ηελ 

ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ. 

 Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαλέλαο κεηαλαζηεπηηθφο λφκνο αλ δελ ππάξμεη 

επαξθήο ζηειέρσζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ. 

 Γεκηνπξγία μελψλσλ καθξηά απφ ην θέληξν ζηνπο νπνίνπο ζα θηινμελνχληαη 

επάισηεο νκάδεο κεηαλαζηψλ, φπσο αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη ζχκαηα εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. 

 Σα ζέκαηα ηεο δηακνλήο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε γλψκνλα ηε δεκφζηα 

ηάμε. Η αγνξά εξγαζίαο ππφθεηηαη ζε δηθνχο ηεο θαλφλεο πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία. 

 Πξέπεη λα ππάξμνπλ θέληξα θηινμελίαο κεηαλαζηψλ ζηελ Αηηηθή, έμσ απφ ην 

Γήκν ηεο Αζήλαο. 

 Πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο αξσγήο ησλ κεηαλαζηψλ εθηφο ηεο 

επίκαρεο δψλεο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη αθνξκέο γηα ζπγθέληξσζε αιινδαπψλ 

ζην θέληξν. 
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 πλεξγαζία κε FRONTEX γηα λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ιαζξνκεηαλαζηψλ 

πνπ πεξλνχλ ηα ζχλνξα θαη ρξεκαηνδφηεζε θνηλψλ επηρεηξήζεσλ απέιαζεο θαη 

επαλαπαηξηζκνχ ζε καθξηλέο ρψξεο. 

 Να θηλεηξνδνηεζεί ε παξακνλή ησλ παηδηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζην 

ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

 Υψξνο γηα ζπλαπιίεο καζεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

 Δθζεζηαθνί ρψξνη ζε αθίλεηα γχξσ απφ ηε Ρσκατθή Αγνξά 

 Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Δπηζθεπηψλ ζηηο εηζφδνπο ηνλ Μεγάινπ Αξραηνινγηθνχ 

Πεξηπάηνπ (απφ Οιπκπηείν έσο Κεξακεηθφ). 

 Μνπζείν Ιζηνξίαο Κνζκήκαηνο  

 


