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Μετά από Διεθνή διαγωνισμό  που προκήρυξε το LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS - HELLENIC OBSERVATORY, επιλέγηκε η ερευνητική πρόταση του 
Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ με Θέμα «Emerging ethnic 
economies at time of crisis: socio-economic and spatial dimensions of immigrant 
entrepreneurship in Athens’. 

 Eπιστημονική Ομάδα: Επίκουροι καθηγητές Φραγκόπουλος Ιωάννης και 
Χατζηπροκοπίου Πάνος. 

Έδρα φορέα χρηματοδότησης:  Houghton Street, London WC2A 2AE, UK; Tel: +44 
(0)20 7405 7686 

Ημερομηνία: 1η Μάρτιου 2012 έως 10 Απριλίου 2013. 

Κόστος: 10.000 λίρες Αγγλίας. 

Περιγραφή: 

Έρευνα στον αστικό χώρο της Αθήνας του φαινόμενου της μεταναστευτικής 
επιχειρηματικότητας και των συνδεόμενων με αυτή φαινομένων (υποβάθμιση 
αστικών προαστίων, γκετοποίηση κλπ) στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα. H έρευνα υλοποιούμενη με τον ερευνητή- Eπίκουρο καθηγητή ΤΜΧΑ Πάνο 
Χατζηπροκοπίου  – αποτελεί μια μικρή σε έκταση ποιοτική εμπειρική μελέτη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεταναστών στην Αθήνα στην περίοδο της 
κρίσης, που στόχο έχει την ανάδειξη των σχετικών τάσεων και διαστάσεων του 
φαινομένου σε τρεις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας (Κυψέλη, Μεταξουργείο, 
Αμπελόκηποι). Κύρια ερωτήματα: Ποιοί παράγοντες καθορίζουν την επιχειρηματική 
δραστηριότητα των μεταναστών; Ποιός ο ρόλος του τόπου, του χώρου και των 
συγκεντρώσεων μεταναστευτικών ομάδων στις συγκεκριμένες γειτονιές της πόλης; 
Ποιά η επίδραση του θεσμικού πλαισίου και των στάσεων της ελληνικής κοινωνίας 
και ποιός ο αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης; Ποια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των μεταναστών και αν είναι παρόμοια με αυτά των 
ελληνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης; 

Αποτελέσματα:  

Έρευνα σε εξέλιξη με ενδιάμεσα πορίσματα που παρουσιαστήκαν: 

 Α) στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA) τον 
Ιούνιο του 2012:  

Χατζηπροκοπίου, Π., Φραγκοπουλος, Ι., (2012), «Αναδυόμενες εθνοτικές 
οικονομίες στον καιρό της κρίσης: κοινωνικο-οικονομικές και χωρικές 
διαστάσεις της μεταναστευτικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα», 10ο Τακτικό 
Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA),- 
Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής, διαθεσιμο ηλεκτρονικά 
στο: 

https://plandevel.web.auth.gr/ERSA_GR_CONF_2012/programme.htm#_tabwp4  

Β) σε κεφάλαιο συλλογικού τόμου υπό δημοσίευση στον εκδοτικό οίκο Springer  

Hatziprokopiou, P., Frangopoulos, Y., (2013), “Immigrants’ entrepreneurship in 
Greece at times of crisis: ambivalent paths and the persistence of institutional 
barriers“, in Entrepreneurship in the Balkans  Diversity, Support and Prospects, 

https://plandevel.web.auth.gr/ERSA_GR_CONF_2012/programme.htm#_tabwp4


Ramadani, V., Schneider, R. (eds.), Springer, υπό δημοσίευση. 

 


