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Το παρόν Τεφχοσ αποτελεί προϊόν επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων του Καινοτόμου Εργαςτθρίου 

«Στρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ» το οποίο πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 19 

Δεκεμβρίου 2017.  Ειδικότερα, το Τεφχοσ: 

▪ Αποτυπϊνει τισ ειςθγιςεισ που πραγματοποιικθκαν και το ςχολιαςμό κάκε επιμζρουσ κεματικισ 

Ενότθτασ.  

▪ Παρουςιάηει ςυγκεντρωτικά τθ ςυηιτθςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ μεταξφ πολιτικϊν προϊςταμζνων 

Διμων ι εκπροςϊπων τουσ.  

▪ Συνοψίηει, όπωσ τα επεξεργάςτθκε θ Επιτροπι Επιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ, τα ςυμπεράςματα που 

εξιχκθςαν αναφορικά με τθν προαγωγι των ςτρατθγικϊν ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ ςτθ 

χϊρα μασ, κακϊσ και προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που επιςθμάνκθκαν. 

Ευχαριςτοφμε κερμά όςουσ και όςεσ ςυνζβαλαν ςτο Εργαςτιριο και ςυνειςζφεραν ςε ζνα πολυδιάςτατο 

και ανοιχτό διάλογο. Ευελπιςτοφμε ότι θ επικοινωνία, ο διάλογοσ και θ διαβοφλευςθ μεταξφ όλων των 

ενδιαφερομζνων κα ςυνεχιςτοφν και θ δικτφωςθ μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν κα ενιςχυκεί, 

προκειμζνου να εφαρμοςτεί επιτυχθμζνα το ςθμαντικό πρόταγμα τθσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 

ςτθ χϊρα μασ.  
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Executive Summary 

The Institute of Training (INEP) of the National Centre of Public Administration and Local 

Government (EKDDA) organized a workshop on Integrated Strategies for Sustainable Spatial 

Development in Athens on December 19th, 2017. The workshop aimed at promoting the dialogue 

and the emergence of synergies, co-ordination processes and supplementary actions to be taken 

on this key issue. In particular, it aimed at supporting the effective implementation in our country 

of current integrated tools such as “Integrated Spatial Investment”, “Integrated Spatial Investment 

for Sustainable Urban Development” and “Integrated Urban Intervention Plans”. 

The event was intended to provide for a comprehensive view of the issue, with an emphasis in the 

implementation and monitoring of intergraded tools to be applied in Attica’s urban areas. It was 

attended by central and local government policymakers and administrators as well as by experts 

involved in spatial planning and in development planning in its economic, social and environmental 

dimensions 

The sessions comprised presentations, commentaries and discussion through which concerns and 

possible solutions were highlighted in issues such as the policy of integrated approaches at 

European level, integrated urban development strategies and tools available in Greece, 

participatory processes and consultation in the context of integrated urban development, funding 

and financing of integrated spatial development plans, experiences from integrated urban 

development interventions. 

In particular the Workshop was structured as follows: 

Policymakers from the Central Government and Local Governments opened the works and put 

forward the framework for discussion and the expectations regarding the on-going progress in 

planning and implementation of Integrated Spatial Development Strategies in Greece. 

There followed an opening speech where conceptual matters with regard to integrated urban 

development were outlined with emphasis on crucial findings stemming from various cases of 

planning and applying strategies of sustainable urban development in Greece. Considerations and 

proposals over the forthcoming implementation of such tools were also tabled as well as over the 

preparation of the local level for an upgraded role in the next Programming Period. 

Two thematically distinctive sessions followed, each of which concluded with commentary by an 

expert. The first session referred to emerging spatial development policies in Europe and in Greece 

and the second on planning, programming, implementation and monitoring of “Integrated Spatial 

Investment – Sustainable Urban Development” tools in Attica. 

More specifically, the first session outlined the spatial dimension as a shaping factor in European 

policies formulation in the context of the cohesion policy after 2020. It also looked at potential 

consequent impacts on our national policy, emerging opportunities and threats for our country in 

view of the on-going EU territorial and urban agenda and the involvement of our country in 

emerging European territorial policies. Thereafter the evolution of the framework for integrated 

spatial development studies was explained as well as the progress up to now in the integrated 

tools implementation at a national level, including both older cases and current ones. The urgency 

for efficiently improving coordination, networking, broad communication and information sharing 
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among all interested parties was highlighted in the scope of accelerating procedures and avoiding 

delays. Finally, the integrated urban development tools implementation in “Αttica 2014-2020” 

Operational Programme was presented as a case study, where local specificities and perspectives 

were efficiently exploited in the context of an integrated strategy delivery. The session was 

concluded with overall remarks in which the importance of analysis and monitoring of disparities 

at EU, regional and interregional level was highlighted as a critical factor in formulating evidence 

based cohesion policies. 

The second session was focused on analysis related to planning, implementation and progress 

monitoring of the on-going “Integrated Spatial Investments for Sustainable Urban Development” in 

Attica. In particular the four approved proposals, for which the planning phase has been 

concluded, were presented.  Useful lessons, good practices and future challenges in relation to the 

decisive factors for the successful implementation of an integrated strategy. Sharing experience, 

systematic data collection, appropriate targeting and broad consultation at all levels were brought 

up as main success factors. Considerations were raised concerning the need for local government 

officials’ expertise to be strengthened in light of the enhancement of the institutional role of the 

local level. Issues were also stressed related to the coordination with the central government 

services, as well as the need for strengthening the networking among urban authorities allowing 

thereafter for dissemination of best practices and innovative solutions as well as for promotion of 

dialogue. The session was concluded with remarks emphasising the decisive role of the dynamic 

internal consultation having taken place within the evaluation process of the proposals. It was 

outlined how the advice-giving role of the regional government consultancy has resulted in the 

improvement of the plans, the tackling of emerging problems and most of all in strengthening the 

will for maintaining the integrated and innovative character of the proposals. It was also 

highlighted the importance of public consultation as well as of the proper and focused data use so 

that the proposal is sufficiently documented and supported. 

A round table discussion followed among the political executives of Attica’s municipalities with 

approved “Integrated Spatial Investments for Sustainable Urban Development” proposals. The 

discussion was focused on implementation and results monitoring of the on-going strategies which 

seems to be the next great challenge for the urban authorities. In this context the participants 

expressed their opinion as regards obstacles impending implementation under present conditions 

in Greek urban areas, the impact of consultation on local development policies formulation and 

the steps needed to simplify procedures for implementation so that the target of convergence with 

the European policies of sustainable urban development is attained.  

The workshop was concluded with overall comments focussing on the urgency for establishing a 

coherent national policy for the integrated urban development by use of the effective operational 

tools provided by the EU, on the urgency for the timely preparation of the local government to 

address an enhanced role in the bottom up formulation of planning reserved to it and finally on 

the urgency for taking advantage of the experience already gained from the high quality and 

comprehensive studies and plans formulated to date. 

Finally, the role of EKDDA was discussed in the context of its potential contribution to the 

promotion of these goals as well as to raising awareness and providing training courses for 
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empowering the operational capability of Local Government to effectively undertake the 

challenges of Integrated Urban Strategies’ planning and implementation.  

In the context of capitalising on the results of the Workshop, the present edition intends to 

contribute to the sharing of up-to-date knowledge and experience with reference to the integrated 

urban development progress at a national level. It also aims at recording critical issues the way 

they were highlighted as a result of dialogue and mutual interaction among different interested 

parties, including central and local government executives, both at political and administrative 

level, calling for interventions and initiatives in order to efficiently implement the integrated urban 

development imperative in Greece. 
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Σθμείωμα τθσ Διευκφντριασ του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ  

Ψο παρόν Ψεφχοσ αποτελεί προϊόν επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων Ξαινοτόμου Εργαςτθρίου με 

κζμα «Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ» που πραγματοποιικθκε ςτο ΕΞΔΔΑ ςτισ 

19 Δεκεμβρίου 2017.  

Ψο ΛΡ.ΕΥ., ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, καλείται να απαντιςει ςε επίκαιρεσ προκλιςεισ, 

ιδιαίτερα ςτο πεδίο των δθμοςίων πολιτικϊν, το περιεχόμενο των οποίων προςδιορίηει και τθ 

ςθμαςία των εφαρμοηόμενων επιμορφωτικϊν δράςεων και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν του. 

Λδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται ςτθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ ςφγχρονων πολιτικϊν που 

ςυμβαδίηουν με τουσ ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ για μια ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ 

ανάπτυξθ, όπωσ προςδιορίηεται ςτθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020». 

Ψα ςφγχρονα ηθτιματα χαρακτθρίηονται από πολυπλοκότθτα και μεταβλθτότθτα. Θ διερεφνθςθ 

πικανϊν λφςεων και θ διατφπωςθ ρεαλιςτικϊν προτάςεων αποτελεί μια επίπονθ διαδικαςία που 

προχποκζτει τθ ςυνεργαςία διαφορετικϊν δρϊντων οι οποίοι φζρουν διαφορετικζσ απόψεισ ι 

και ζχουν αντίκετα ςυμφζροντα. Ψα εργαςτιρια καινοτομίασ αποτελοφν μια μεκοδολογία που 

υποςτθρίηει τον εποικοδομθτικό  διάλογο και τθν ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων λφςεων πάνω ςε 

κρίςιμα ηθτιματα που ανακφπτουν ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και τα οποία καλείται να 

αντιμετωπίςει θ ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ. Επιδιϊκεται μια ουςιαςτικι διαβοφλευςθ και 

ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ, με τθ ςυμμετοχι κρατικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

ςτελεχϊν, πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτϊν, κακϊσ και ςτελεχϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν με 

κεςμικι αρμοδιότθτα ι ειδικζσ γνϊςεισ επί του κεματικοφ αντικειμζνου που προςδιορίηεται. Ψα 

ςυμπεράςματα και οι προτάςεισ των καινοτόμων εργαςτθρίων αποτυπϊνονται ςε εκκζςεισ που 

φιλοδοξοφν να αποτελζςουν τθ βάςθ για διαμόρφωςθ κατευκφνςεων δράςθσ και για προαγωγι 

περαιτζρω του διαλόγου και των ςυνεργιϊν.  

Θ εκπόνθςθ του παρόντοσ Ψεφχουσ εντάςςεται ςτο ωσ άνω πλαίςιο, επιβεβαιϊνοντασ τθ βοφλθςι 

μασ για ςυνεχι αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό του πολφπλευρου ζργου του ΛΡ.ΕΥ., μζςω τθσ 

υλοποίθςθσ δράςεων προςτικζμενθσ αξίασ και ουςιαςτικισ ςυμβολισ ςτθν προϊκθςθ 

ςφγχρονων δθμόςιων πολιτικϊν ςτθ χϊρα μασ. 

 

Θ Διευκφντρια ΛΡ.ΕΥ. 

         Δρ. Άννα Ξοντονι
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ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ 

Θ βιϊςιμθ χωρικι ανάπτυξθ, δθλαδι θ ανάπτυξθ που προάγει ςυνδυαςμζνα οικονομικοφσ, 

κοινωνικοφσ και περιβαλλοντικοφσ ςκοποφσ αποτελεί πρόταγμα των τρεχουςϊν Ευρωπαϊκϊν 

πολιτικϊν. Πάλιςτα, περί το 5% του τρζχοντοσ ΕΧΥΑ κατευκφνεται προσ τα εκεί, αναδεικνφοντασ 

και ςε όρουσ χρθματοδότθςθσ τθ ςθμαςία του ολοκλθρωμζνου, με όρουσ βιωςιμότθτασ, 

χαρακτιρα των παρεμβάςεων ςτο χϊρο.  

Χε αυτό το πλαίςιο, αναδεικνφεται εκ νζου ωσ ηιτθμα, θ ςχζςθ του χϊρου με τθν ανάπτυξθ. Ψο 

κεμελιϊδεσ ερϊτθμα αν ο ςχεδιαςμόσ του χϊρου ςυνδιαμορφϊνει τθν ανάπτυξθ ι θ ανάπτυξθ 

κακορίηει το ςχεδιαςμό του χϊρου, απαςχολεί επιςτθμονικζσ κοινότθτεσ, φορείσ διακυβζρνθςθσ, 

κοινωνικοφσ φορείσ και επαγγελματίεσ εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ. Σι διαφορετικζσ απαντιςεισ ςε 

αυτό το ερϊτθμα και οι αντίςτοιχεσ προςεγγίςεισ ζχουν διαμορφϊςει πολιτικζσ και εργαλεία που 

επθρζαςαν τόςο το χϊρο όςο και τθν ανάπτυξθ, ςτθ μεταξφ τουσ ςχζςθ.  

Χτθν Ελλάδα, βρίςκονται ςιμερα ςε διαδικαςία εφαρμογισ εργαλεία όπωσ οι Σλοκλθρωμζνεσ 

Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΣΧΕ) και οι Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΣΧΕ-ΒΑΑ). Υρόκειται για νζα εργαλεία ςτρατθγικοφ χαρακτιρα, που κζτουν επί 

τάπθτοσ τθ ςχζςθ ανάπτυξθσ και χϊρου, ενϊ καλοφν για πολυτομεακότθτα και 

πολυεπιςτθμονικότθτα, για κάκετεσ και οριηόντιεσ ςυνζργειεσ και για ςυμμετοχικότθτα όλων των 

επίπεδων διακυβζρνθςθσ και όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν. 

Ψο ΕΞΔΔΑ, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, αξιολόγθςε ωσ ςθμαντικό και επίκαιρο το εν λόγω 

ηιτθμα και διοργάνωςε ςτθν Ακινα, ςτισ 19 Δεκεμβρίου 2017, ζνα Εργαςτιριο με αντικείμενο τισ 

ςτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ.  

Χκοπόσ του Εργαςτθρίου ιταν θ προαγωγι του διαλόγου μεταξφ των εμπλεκόμενων ςτο 

ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ ςυνεργιϊν, 

προχποκζςεων, ςυντονιςτικϊν διεργαςιϊν και ςυνοδευτικϊν δράςεων που χρειάηονται 

προκειμζνου να προχωριςουν επιτυχθμζνα οι ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ τθσ αςτικισ 

ανάπτυξθσ, εςτιάηοντασ ςτισ Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ και τα Χχζδια Σλοκλθρωμζνθσ 

Αςτικισ Υαρζμβαςθσ.  

Χθμειϊνεται ότι το Εργαςτιριο επικεντρϊκθκε ςτθν Αττικι. Αυτό ζγινε για διαχειριςτικοφσ 

λόγουσ, αλλά και για να εξαχκοφν ςυμπεράςματα που κα προςφζρουν ςτοχευμζνα 

ανατροφοδότθςθ ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνων προτάςεων χωρικισ 

ανάπτυξθσ εντόσ τθσ περιφζρειασ Αττικισ, με λφςεισ ρυκμιςτικοφ, διαχειριςτικοφ ι άλλου 

χαρακτιρα. Εξάλλου, το Εργαςτιριο πραγματοποιείται μετά από αντίςτοιχο που διοργανϊκθκε 

τον Λοφλιο 2017 με πρωτοβουλία τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Peer Review workshop on 

Integrated Sustainable Urban Development Strategies), ςτο οποίο πιραν μζροσ διμοι εκτόσ 

Αττικισ. 

Χτο Εργαςτιριο ζλαβαν μζροσ πολιτικοί προϊςτάμενοι και ςτελζχθ φορζων τθσ κεντρικισ 

διοίκθςθσ, τθσ περιφερειακισ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ ςε 

ςυναφι πεδία άμεςου ενδιαφζροντοσ για τθν αςτικι χωρικι ανάπτυξθ. Επιδιϊχτθκε να ζχει μια 

ολοκλθρωμζνθ, πολφπλευρθ οπτικι και να ςυμπεριλάβει τισ πολλζσ διαςτάςεισ του κζματοσ, με 

ζμφαςθ όμωσ ςτθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των ΣΧΕ τθσ Αττικισ. 
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Θ δομι του Εργαςτθρίου εξυπθρζτθςε τθν πολλαπλι του ςτόχευςθ. Αρχικά, οι  χαιρετιςμοί 

ανάδειξαν τισ οπτικζσ και κζςεισ των κεςμικά κυρίωσ εμπλεκόμενων φορζων ςτο ηιτθμα τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. Χτθ ςυνζχεια, θ εναρκτιρια ειςιγθςθ ζκεςε εννοιολογικά 

κζματα αναφορικά με τθν ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ και εξζκεςε κρίςιμα ςυμπεράςματα 

αναφορικά με τα ολοκλθρωμζνα χωρικά εργαλεία, εςτιάηοντασ ςε κζματα υλοποίθςθσ και τισ 

ΣΧΕ. Ακολοφκθςαν δφο διακριτζσ κεματικζσ ενότθτεσ, κάκε μια από τισ οποίεσ ολοκλθρϊκθκε με 

ςχολιαςμό τθσ από ζναν εμπειρογνϊμονα.  

Θ πρϊτθ  ενότθτα είχε ωσ αντικείμενο τθ χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα. 

Ειδικότερα, αντικείμενά τθσ αποτζλεςαν θ χωρικι διάςταςθ ςτισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ ωσ 

ςτοιχείο τθσ πολιτικισ Χυνοχισ μετά το 2020, θ αςτικι και χωρικι ατηζντα ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ 

του χϊρου ςτθν Ευρϊπθ ςιμερα, θ εφαρμογι ολοκλθρωμζνων χωρικϊν εργαλείων όπωσ τα 

ΧΣΑΥ, οι ΣΧΕ και οι ΣΧΕ-ΒΑΑ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ και θ εξειδίκευςθ των εργαλείων 

ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ ςτο Ε.Υ. «Αττικι» 2014-2020.  

Θ δεφτερθ ενότθτα επικεντρϊκθκε ςτθν ανάλυςθ ηθτθμάτων ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, 

υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων των εν εξελίξει ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ. 

Ειδικότερα παρουςιάςτθκαν οι τζςςερισ εγκεκριμζνεσ ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ για τισ οποίεσ μόλισ 

ζχει ολοκλθρωκεί θ φάςθ ςχεδιαςμοφ. Αναδείχτθκαν ζτςι επιμζρουσ ηθτιματα, μακιματα αλλά 

και προκλιςεισ για το άμεςο και το απϊτερο μζλλον.   

Χτθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ μεταξφ των πολιτικϊν 

προϊςταμζνων των φορζων τθσ Αττικισ που ςυντονίηουν εν εξελίξει ΣΧΕ-ΒΑΑ. Ψα βαςικά κζματα 

προσ ςυηιτθςθ είχαν ςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ εκ των προτζρων και 

αφοροφςαν: α) τθ ςφνδεςθ και τθ ςυμβατότθτα των ΣΧΕ-ΒΑΑ με τα υφιςτάμενα επίπεδα χωρικοφ 

ςχεδιαςμοφ και τα υφιςτάμενα χωρικά ςχζδια, β) τισ δυνατοτθτεσ, δυςκολίεσ και προοπτικζσ τθσ 

διαβοφλευςθσ ωσ μζςου ςυνδιαμόρφωςθσ των τοπικϊν αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν, ιδίωσ κατά 

το ςταδίο τθσ υλοποίθςθσ, και γ) τισ προκλιςεισ που αναμζνεται να αντιμετωπίςουν οι ΣΧΕ-ΒΑΑ 

κατά το ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ και τθσ παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων των ΣΧΕ-ΒΑΑ και 

τισ δράςεισ και κινιςεισ προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ.  

Σι εργαςίεσ του Εργαςτθρίου ολοκλθρϊκθκαν με διατφπωςθ ςχολίων εφ’ όλθσ τθσ φλθσ και 

προτάςεισ για τθν ουςιαςτικι ςυνειςφορά που μπορεί να δοκεί από τθν πλευρά του ΕΞΔΔΑ ςτθν 

προϊκθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα μασ. 

Σι εργαςίεσ του Εργαςτθρίου αποτυπϊκθκαν ςε κείμενο το οποίο ςτθ ςυνζχεια εςτάλθ ςτουσ 

ειςθγθτζσ προκειμζνου να προςφζρουν ανατροφοδότθςθ και να προτείνουν ςθμεία που κεωροφν 

ότι είναι κρίςιμο να περιλθφκοφν ςτα ςυμπεράςματα του. 

Απτό αποτζλεςμα του όλου εγχειριματοσ είναι το παρόν Ψεφχοσ το οποίο επιχειρεί καταρχάσ να 

ςυμβάλλει ςτο μοίραςμα επικαιροποιθμζνθσ γνϊςθσ και εμπειριϊν αναφορικά με τθν πορεία τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα μασ και ςτθν εξαγωγι ςχετικϊν ςυμπεραςμάτων. 

Αποςκοπεί, ακόμθ, να καταγράψει κρίςιμα ηθτιματα, όπωσ αυτά αναδείχτθκαν μζςα από τθν 

αλλθλεπίδραςθ των διαφορετικϊν ενδιαφερόμενων μερϊν, ςε πολιτικό και διοικθτικό επίπεδο, 

τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ, που καλοφν για παρεμβάςεισ και πρωτοβουλίεσ 

προκειμζνου να επιτευχκεί θ επιτυχθμζνθ εφαρμογι των υφιςταμζνων εργαλείων 

ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.  
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Εν τζλει, το Ξαινοτόμο Εργαςτιριο, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ που 

ςχεδιάηονται από το ΕΞΔΔΑ, φιλοδοξεί να ςυμβάλλει ςτθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των αςτικϊν 

περιοχϊν, όπωσ αυτι προωκείται από τισ ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ, αλλά κυρίωσ όπωσ αυτι 

ςυνδιαμορφϊνεται ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μζςα από διαδικαςίεσ διαλόγου, 

διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ 1.  ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ   

1.1 Ζναρξθ και χαιρετιςμοί  

Ψθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ και απεφκθναν  χαιρετιςμό  οι εξισ:  

●   Θ Γενικι Γραμματζασ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ Δρ. Ειρινθ Ξλαμπατςζα   

●   Εκ μζρουσ τθσ Υεριφερειάρχου Αττικισ, θ Υεριφερειακι Χφμβουλοσ Υεριφζρειασ Αττικισ κα 

Ξαλλιόπθ Χταυροποφλου 

●  Εκ μζρουσ του Υροζδρου τθσ ΞΕΔΕ, ο κοσ Ρικόλαοσ Χιωτάκθσ, μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου τθσ ΞΕΔΕ   

1.1.1 Χαιρετιςμόσ από τθ Γενικι Γραμματεία Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικοφ 

Περιβάλλοντοσ 

Ειρινθ Κλαμπατςζα, Επίκουρθ Ξακθγιτρια ΕΠΥ, Γενικι Γραμματζασ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ και 
Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ  
 
Θ διοργάνωςθ του Εργαςτθρίου για τισ «Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ» από το 

Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΞΔΔΑ) αποτελεί ςθμαντικι πρωτοβουλία 

με αντικείμενο τουσ τρόπουσ που ςυνδιαλζγεται ο χϊροσ με τθν ανάπτυξθ και τισ επενδφςεισ. Εκ 

μζρουσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ (ΓΓ ΧΧ&ΑΥ) του 

Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΩΥΕΡ), εκτιμοφμε ότι αυτό το καινοτόμο εργαςτιριο 

προςκαλεί ςτο ίδιο τραπζηι τθν πλειονότθτα των ςυμμετεχόντων μζςα από διαδικαςίεσ διαλόγου 

που αφοροφν ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ ςε 

ςυνδυαςμό με το αναπτυξιακό προφίλ αςτικϊν περιοχϊν.  

Ζνασ διάλογοσ, ο οποίοσ επί δεκαετίεσ εξελίςςεται ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα και ευρφτερα ςτο 

δθμόςιο χϊρο ζρχεται να φωτίςει μια ςειρά από κζματα, τα οποία κα μποροφςαν να 

ςυμπυκνωκοφν ςτο ερϊτθμα: «Υρϊτα ο ςχεδιαςμόσ ςτο χϊρο ι πρϊτα ο ςχεδιαςμόσ τθσ 

ανάπτυξθσ;» ι διαφορετικά, «Είναι το αποτζλεςμα του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ αυτό που 

εξαςφαλίηει τθν ανάπτυξθ ι θ όποια ανάπτυξθ προχποκζτει το ςχεδιαςμό;» 

Από τθν πλευρά του ΩΥΕΡ, ειδικότερα τθ ΓΓ ΧΧ&ΑΥ απαςχολεί: (α) θ απάντθςθ ςε αυτό το 

ερϊτθμα να ενςωματϊνει τθν αμφίδρομθ, διαλεκτικι ςχζςθ μεταξφ χϊρου και ανάπτυξθσ, (β) τα 

εργαλεία που δθμιουργοφνται για να εξυπθρετιςουν αυτι τθν αμφίδρομθ ςχζςθ, να είναι τα 

καταλλθλότερα, να μθν προθγοφνται από τθ ρφκμιςθ του χϊρου, αλλά αντίκετα, να 

ςυνδιαμορφϊνουν αυτι τθ ςχζςθ (που ςυνικωσ όμωσ ζχει ζναν κυρίαρχο και ζναν αποδζκτθ). 

Από τθ δεκαετία του ’90, παρακολουκϊ το ηιτθμα τθσ ςχζςθσ μεταξφ χϊρου και ανάπτυξθσ. 

Υαρατθρείται ότι ςυςτθματικά το ςκζλοσ που αφοροφςε τθν οικονομία ι τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ προθγείτο των κεμάτων των χωρικϊν ρυκμίςεων. Ξατά ςυνζπεια, τα ςφνκετα ηθτιματα 

τθσ ρφκμιςθσ του χϊρου ενςωματϊνουν ςυχνά μια αμθχανία ωσ προσ τον τρόπο που μποροφν να 

ανταπεξζλκουν εγκαίρωσ ςτθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ των ηθτθμάτων τθσ  χωρικισ 

ανάπτυξθσ, θ οποία προωκεί προφανϊσ τθν οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά και τθν κοινωνικι ςυνοχι 

και τθν περιβαλλοντικι προςταςία και εν τζλει τθν εδαφικι ςυνοχι. 
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Πετά από δυόμιςθ δεκαετίεσ, ςιμερα υπάρχουν εξειδικευμζνα μζςα που βρίςκονται ςτθ 

φαρζτρα των χρθματοδοτικϊν εργαλείων, ενϊ ταυτόχρονα ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ αποκτά 

ςυςτθματικά εργαλεία που μποροφν να διαχειριςτοφν, μετά από δοκιμζσ, κζματα τα οποία κα 

ολοκλθρϊνονται εγκαίρωσ, ϊςτε να προωκείται θ ανάπτυξθ με χαρακτθριςτικά κοινωνικισ 

δικαιοςφνθσ, οικονομικισ ανάπτυξθσ, αλλά και περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ και προςταςίασ. 

Ψο ΩΥΕΡ διακζτει τα Χχζδια Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ (ΧΣΑΥ) ωσ ζνα από τα 

εξειδικευμζνα εργαλεία. Αντίςτοιχα, το Ωπουργείο Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ διακζτει ςθμαντικά 

εργαλεία, όπωσ για παράδειγμα είναι οι Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΣΧΕ) Βιϊςιμθσ 

Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΒΑΑ). Χε κάκε περίπτωςθ μια προςζγγιςθ μονομερισ δεν μπορεί να είναι 

επιτυχθμζνθ, με ςυνζπεια να παραμζνει ηθτοφμενο θ πολφπλευρθ και ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ 

που εν τζλει καταλιγει ςε μια χωρικι ενότθτα. 

Είναι γνωςτό ότι τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα ϊςτε να μθν είναι εκ των 

υςτζρων -ι το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων- αυτό το οποίο υλοποιείται 

ςτο χϊρο, αλλά και αντίςτροφα, ο χϊροσ να ςυνδιαλζγεται με βάςθ τα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα, τα μειονεκτιματα και τισ ρυκμίςεισ τισ οποίεσ οφείλει να ζχει εκ των προτζρων 

και να «γίνεται ο κατάλλθλοσ υποδοχζασ». Είναι ςθμαντικό να μπορεί να ζχει πολλαπλαςιαςτικά 

οφζλθ θ εκάςτοτε ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ που προωκείται και ςυναποφαςίηεται με 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με όρουσ διαβοφλευςθσ, δθμοκρατίασ και διαφάνειασ, ϊςτε 

οι άνκρωποι που κατοικοφν, εργάηονται, μετακινοφνται, ονειρεφονται ςε μια αςτικι περιοχι να 

ζχουν καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.   

Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ να κεωροφμε από κοινοφ ότι από τουσ 

κεςμικοφσ μασ ρόλουσ και ιδιότθτεσ, ςυμμετζχουμε εγκαίρωσ ςτον διάλογο που αποτελεί 

κεμελιϊδθ προχπόκεςθ, ϊςτε να μθν υπάρχουν απλϊσ παράλλθλα εργαλεία που μπορεί να μθν 

ςυναντθκοφν ποτζ, ενϊ το αποτζλεςμά τουσ, τουλάχιςτον ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, να είναι 

υποδεζςτερο αυτοφ που κα μποροφςε να επιτευχκεί με τθ ςφγκλιςθ και μζςα από τθ ςυνζργεια 

εκ των προτζρων όλων αυτϊν των εργαλείων και ρυκμίςεων.  

Ωσ ΩΥΕΡ, ευχαριςτοφμε πολφ το ΕΞΔΔΑ, κακϊσ θ πρωτοβουλία αυτι φζρνει ςτο ίδιο τραπζηι 

προςεγγίςεισ μάλλον αντιμαχόμενεσ ςε παλιότερεσ εποχζσ. Αυτό δθλϊνει μεγάλθ ωριμότθτα από 

τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν, τόςο εκ μζρουσ τθσ διοίκθςθσ όςο και τθσ αυτοδιοίκθςθσ που εν 

τζλει είναι αυτοί που επιφορτίηονται με το βάροσ τθσ προϊκθςθσ αυτϊν των δράςεων, αυτϊν των 

προγραμμάτων και επίςθσ, είναι αυτοί οι οποίοι πρϊτοι οφείλουν να προωκοφν τθν βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν ηωισ ςτθν περιοχι τουσ. 

Ευχαριςτοφμε κερμά και ζχουμε τθν πρόκεςθ ωσ ΓΓ ΧΧ&ΑΥ του ΩΥΕΡ να διατθριςουμε άμεςθ 

επαφι, ϊςτε ςφντομα να προχωριςουμε ςε μια ςειρά πρωτοβουλίεσ μαηί με το ΕΞΔΔΑ, οι οποίεσ 

κα αποδίδουν πολλαπλό όφελοσ, κάνοντασ όλουσ μασ ωριμότερουσ για τθν επίτευξθ του «κοινοφ 

καλοφ». 

1.1.2 Χαιρετιςμόσ από τθν Περιφζρεια Αττικισ 

Καλλιόπθ Σταυροποφλου, Υεριφερειακι Χφμβουλοσ Αττικισ  
 
Ρα επιςθμάνω ότι θ ςθμερινι ςυηιτθςθ πραγματοποιείται ςε μια χρονικι ςτιγμι που ςτθν 

Υεριφζρεια Αττικισ είμαςτε ςε φάςθ πλιρουσ ενεργοποίθςθσ του εργαλείου των ΣΧΕ. Υρόκειται 
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για ζνα εργαλείο που ζχει ωσ ςτόχο τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, με τθν 

εκχϊρθςθ πόρων, αρμοδιοτιτων, άλλα και υποχρεϊςεων ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ πρϊτου 

βακμοφ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. 

Θ ζννοια του ολοκλθρωμζνου δεν αναφζρεται απαραίτθτα ςτο μεγάλο. Θ ζννοια του 

ολοκλθρωμζνου αναφζρεται ςτον πολυτομεακό, πολυδιάςτατο και πολυεπίπεδο χαρακτιρα του 

εργαλείου. Θ διοίκθςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ κεωρεί τουσ διμουσ πολφτιμουσ εταίρουσ, 

πολφτιμουσ ςυνεργοφσ, ςτθν κοινι προςπάκεια ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ και κατ' επζκταςθ τθσ 

εκνικισ οικονομίασ με όρουσ κοινωνικισ ςυνοχισ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Χε ότι 

λοιπόν αφορά το εργαλείο των ΣΧΕ οφείλουμε να βριςκόμαςτε ςε ςυνεχι εγριγορςθ.  

Χτο πλαίςιο τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ περιόδου υπιρξαν μικρζσ εκχωριςεισ πόρων ςε 

διμουσ, με ικανοποιθτικά αποτελζςματα, χωρίσ ωςτόςο να ςυνοδεφονται από ςυγκεκριμζνο 

πλαίςιο εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ.  

Ζτςι, πλζον, ςε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςτο πλαίςιο του ΥΕΥ Αττικισ 2014-20, το ποςό που 

εκχωρικθκε ςτουσ διμουσ τθσ Αττικισ για ΣΧΕ είναι 260 εκατομμφρια με ζνα πλαίςιο ζγκριςθσ 

και παρακολοφκθςθσ ιδιαίτερα απαιτθτικό, κακιςτϊντασ τουσ διμουσ που επιλζχκθκαν μζςα από 

ανταγωνιςτικι διαδικαςία, ςυμμζτοχουσ και ςυνυπεφκυνουσ ςτθν υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι προγράμματοσ. Χυνολικά, ζχουν υποβλθκεί 5 προτάςεισ και ζχουν 

εγκρικεί 4 από αυτζσ. Σι εγκεκριμζνεσ ΣΧΕ κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια από ςτζλεχοσ τθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

Ψο μοντζλο των ΣΧΕ που περιλαμβάνει αναγνϊριςθ των αναγκϊν, ςτρατθγικι και ςχζδιο δράςθσ 

μπορεί και πρζπει να εφαρμοςτεί ανεξαρτιτωσ ΕΧΥΑ και να οδθγιςει ςε υψθλοφσ βακμοφσ 

ςυνεργαςίασ και αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων. Υαρεμβάςεων που ςτοχεφουν ςτθν 

υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ζργων για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ και τθν 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ κοινωνίασ. Απορροφθτικότθτα, αποδοτικότθτα, 

αποτελεςματικότθτα ςτο πλαίςιο ςυνευκφνθσ και ςυνεργαςίασ των δφο βακμϊν τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ, αποτελοφν λοιπόν τθ μζκοδο προκειμζνου οι ΣΧΕ να καταςτοφν χριςιμο 

εργαλείο για τθν ανάπτυξθ τθσ Αττικισ. 

1.1.3 Χαιρετιςμόσ από τθν ΚΕΔE 

Νίκοσ Χιωτάκθσ, μζλοσ του ΔΧ τθσ ΞΕΔΕ 
Κα ικελα εκ μζρουσ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ (ΞΕΔΕ) να ηθτιςω τθν κατανόθςι ςασ 

που ο πρόεδροσ κοσ Γιϊργοσ Υατοφλθσ δεν μπόρεςε να είναι εδϊ μαηί μασ, παρόλο που κα το 

ικελε πάρα πολφ και ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ δράςεισ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και, βεβαίωσ, του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ. Ζτςι, κα μεταφζρω το χαιρετιςμό του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου και του Υροζδρου τθσ ΞΕΔΕ κου Γιϊργου Υατοφλθ εκ μζρουσ των διμων, μια που οι 

διμοι είναι το κφριο ςυςτατικό για όλα αυτά τα ςχζδια αςτικισ ανάπτυξθσ, αφοφ αναπτφςςονται 

πάνω ς’ αυτοφσ. Σι διμοι, ωσ οργανιςμοί τοπικοί αυτοδιοίκθςθσ α’ βακμοφ αποτελοφν τθν 

ουςιαςτικι κεςμικι ζκφραςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν, ςτο πλαίςιο του πολιτικοφ και του 

διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Πε τθν ζννοια αυτι, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ α’ βακμοφ ωσ μία 

οργανικι βακμίδα του ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ, αναλαμβάνει ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν και 

διοικθτικϊν δομϊν του κράτουσ κακοριςτικό ρόλο ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία.  
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Θ επιδιωκόμενθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ πρζπει να επιτευχκεί ςε όρουσ οικονομικισ ςφγκλιςθσ, 

κοινωνικισ ςυνοχισ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ και αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. Για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ απαιτείται εξειδίκευςθ των 

ςτρατθγικϊν ςτο τοπικό επίπεδο, με αντιμετϊπιςθ των τοπικϊν αδυναμιϊν και αναγκϊν και 

παράλλθλα ανάδειξθ και αξιοποίθςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και ευκαιριϊν κάκε τόπου. Χτθ 

λογικι αυτι, οι ΣΧΕ αξιολογοφνται κετικά ωσ εξειδικευμζνθ προςζγγιςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

που κα διαςφαλίςει και τθν ανάπτυξθ, ςτο εκνικό αλλά και ςτο ευρωπαϊκό επίπεδο, ςε όρουσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ και όχι ανταγωνιςμοφ. Σι ΣΧΕ, όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο πλαίςιο των 

ΥΕΥ, ζχουν ολοκλθρωμζνο και πολυταμειακό χαρακτιρα και παρεμβαίνουν ςτο δομθμζνο 

φυςικοπολιτιςτικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Σ ολοκλθρωμζνοσ και 

πολυταμειακόσ χαρακτιρασ των ΣΧΕ δθμιουργεί προςτικζμενθ αξία ςυγκριτικά με το εργαλείο 

τθσ ανάπλαςθσ και ζχει κοινά χαρακτθριςτικά με το εργαλείο «Χχζδιο Σλοκλθρωμζνων Αςτικϊν 

Υαρεμβάςεων», τα ΧΣΑΥ. 

Θ ΞΕΔΕ δεν ςυμμετείχε ςτθν πρϊιμθ φάςθ διαβοφλευςθσ για το ςχεδιαςμό των ΣΧΕ. Ξατζδειξε 

όμωσ ςε όλουσ τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ, τισ απόψεισ και για επιμζρουσ κζματα που ςυνδζονται 

με τισ ΣΧΕ. Ενδεικτικά, αναφζρονται οι προτάςεισ για επίςπευςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του Χωρικοφ 

Χχεδιαςμοφ, βάςει του οποίου επιλζγονται οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα εφαρμοςτοφν οι ΣΧΕ, οι 

προτάςεισ για παρακολοφκθςθ κοινωνικϊν και οικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν ςε επίπεδο 

χαμθλότερο από τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ, κακϊσ και οι προτάςεισ για αποτελεςματικι ςτελζχωςθ 

και εξοπλιςμό των υπθρεςιϊν των διμων. Ζνα άλλο ςθμείο είναι θ ςυςχζτιςθ των ΣΧΕ με τα 

ΨΑΥΨΣΞ. Ψα ΨΑΥΨΣΞ προβλζπονται από το ΕΧΥΑ 2014-2020, με χρθματοδότθςθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα. Υαρόμοιεσ παρεμβάςεισ, τα ΨΣΥΕΞΣ και τα ΨΣΥΧΑ υλοποιικθκαν 

κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο με χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι 

Ψράπεηα, μζςα από ςυμπράξεισ όπου οι διμοι ςυμμετείχαν κατά κανόνα ωσ απλοί εταίροι. 

Ψόςο οι ΣΧΕ όςο και τα ΨΑΥΨΣΧ ζχουν ωσ πεδίο εφαρμογισ περιοχζσ κυρίωσ υποβάκμιςθσ. Θ 

διαφορά είναι ότι οι ΣΧΕ παρεμβαίνουν ςε περιςςότερεσ παραμζτρουσ που ςυντελοφν ςτθν 

υποβάκμιςθ, με χρθματοδότθςθ τόςο από το ΕΞΥΑ, όςο και από τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι 

Ψράπεηα, ενϊ τα ΨΑΥΨΣΞ παρεμβαίνουν ςε κοινωνικζσ παραμζτρουσ με χρθματοδότθςθ μόνο 

από τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι Ψράπεηα. Για να είναι λοιπόν αποτελεςματικι θ υλοποίθςι τουσ και 

για να μεγιςτοποιθκοφν τα κετικά αποτελζςματα, κα πρζπει να υπάρχει ςυμπλθρωματικι δράςθ 

και των δφο αυτϊν εργαλείων. Για να διαςφαλιςτεί θ ςυμπλθρωματικότθτα κα πρζπει να υπάρχει 

μία ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ όλων των χαρακτθριςτικϊν, δομθμζνο, φυςικό, πολιτιςτικό, 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Πε βάςθ αυτι τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ να οριοκετοφνται 

περιοχζσ προβλθματικζσ ωσ προσ τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και μζςα από αυτι τθν 

οριοκζτθςθ να προκφπτουν τόςο οι ςτρατθγικζσ και τα προγράμματα δράςθσ για τισ ΣΧΕ και 

ΨΑΥΨΣΧ όςο και οι περιοχζσ εφαρμογισ τουσ. Για τθ φάςθ υλοποίθςθσ κα πρζπει επίςθσ να 

διαςφαλίηεται ςυγχρονιςμόσ εφαρμογισ τουσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

ςυμπλθρωματικότθτά τουσ όπωσ είπαμε.  

Για όλουσ τουσ λόγουσ που προαναφζραμε ςτα προθγοφμενα ερωτιματα, προκφπτει ςαφϊσ ότι θ 

τεκμθρίωςθ τθσ ςτρατθγικισ του προγράμματοσ δράςθσ και τθσ περαιτζρω εφαρμογισ για τισ 

ΣΧΕ ζχει ιδιαίτερα υψθλζσ απαιτιςεισ και ςίγουρα υπάρχουν πολλά ηθτιματα που δυςκολεφουν 

τουσ διμουσ ςτο να ανταποκρικοφν ςε αυτζσ τισ απαιτιςεισ. Υαρά τισ δυςκολίεσ όμωσ, οι διμοι 

τθσ Ελλάδοσ, ζχοντασ διαρκι επικοινωνία με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, ζχουν τθν καλφτερθ γνϊςθ των 
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αναγκϊν αλλά και των δυνατοτιτων που υπάρχουν για τθν τοπικι ανάπτυξθ. Χτθ λογικι αυτι, κα 

ζπρεπε να υπάρχει εντονότερθ ςυμμετοχι των διμων κατά τθν πρϊιμθ φάςθ ςχεδιαςμοφ των 

ΣΧΕ ςτο πλαίςιο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων και να διαςφαλιςτεί θ υποςτιριξθ των 

διμων τόςο ςτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν, όςο και ςτο επίπεδο εφαρμογισ και 

παρακολοφκθςθσ.  

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ ςε κάκε εργαςτιριο που κα διοργανϊνετε για να ςυμμετζχουμε ωσ 

Ξεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδοσ. Χασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν πρόςκλθςθ και καλι επιτυχία ςτο 

Εργαςτιριο.  

1.1.4 Χαιρετιςμόσ από τθν Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ – Ζναρξθ εργαςιών 

Ιφιγζνεια Καμτςίδου, Αναπλθρϊτρια Ξακθγιτρια ΑΥΚ, Υρόεδροσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ,  
 
Πε τθ ςειρά μου να ςασ ευχαριςτιςω κερμά για τθν παρουςία ςασ ςε αυτό το Ξαινοτόμο 

Εργαςτιρι, μια δομι που δεν είναι  εκπαιδευτικι, δεν είναι μια διαδικαςία επιμόρφωςθσ, αλλά 

παραγωγισ πολιτικϊν, μζςα από τθ ςυνζργεια και τθν  ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν των 

φορζων που εμπλζκονται, είτε ςε ζνα τομεακό, είτε ςε ζνα χωρικό ηιτθμα. 

Για το ΕΞΔΔΑ το Ξαινοτόμο Εργαςτιρι είναι από τισ εμβλθματικζσ δράςεισ του, γιατί επιτρζπει τθ 

δθμιουργία πολιτικϊν και από τα κάτω , με τθ ςυμμετοχι των προςϊπων που είναι 

επιφορτιςμζνοι με τθν διαχείριςθ των κεμάτων, που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων , που είναι αποδζκτεσ των μζτρων που υιοκετοφνται και τθσ αγωνίασ των πολιτϊν. 

Αυτοί κάνουν τον κόπο να βρεκοφν, να ςυνεργαςτοφν, να εκκζςουν τυχόν  ανταγωνιςτικζσ 

απόψεισ τουσ, ακόμθ και να ςυγκρουςτοφν, ζτςι ϊςτε να παραχκεί το βζλτιςτο αποτζλεςμα. 

Σι Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ καταρχάσ είναι κζμα δθμοκρατίασ. Αξίηει να 

κυμθκοφμε ότι θ εγκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν αρχαία Ακινα, θ δθμιουργία του 

πολιτεφματοσ που ζχει γίνει ςθμείο αναφοράσ παγκοςμίωσ, και παραμζνει πρότυπο για τθν 

κζςμιςθ των ςφγχρονων κοινωνιϊν, ςτθρίχκθκε ςε ζνα  νζο  χωρικό ςχεδιαςμό. Υϊσ ςχεδίαςε τθν 

πολιτικι μεταρρφκμιςθ ο Ξλειςκζνθσ; Σ Ξλειςκζνθσ μοίραςε τθν Αττικι ςε δζκα τμιματα και 

χωροκζτθςε ςε αυτά  τθν πθγι τθσ κυριαρχίασ, τον λαό, που πλζον προςδιοριηόταν  όχι με βάςθ 

το γζνοσ, αλλά με βάςθ τον τόπο κατοικίασ. Θ πολιτικι κοινότθτα ζπαψε να ςυγκροτείται με το 

κριτιριο τθσ καταγωγισ και ςυμπεριζλαβε όλουσ όςουσ διαβιοφν ςτον τόπο όπου αςκείται θ 

εξουςία. Πζςα από αυτόν τον χωρικό ςχεδιαςμό οργανϊκθκε και λειτοφργθςε θ Ακθναϊκι 

δθμοκρατία, ςφςτθμα που βζβαια είναι αδφνατο να επαναλθφκεί ςτισ μζρεσ μασ, όπου 

διεκδικοφμε τθν αυτοκυβζρνθςθ μζςα από τθν αντιπροςϊπευςθ. Διεκδικοφμε να λειτουργεί 

ουςιαςτικά θ αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία, που μπορεί να μθν ζχει τθν οφτωσ ι άλλωσ 

εξιδανικευμζνθ τελειότθτα τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, αλλά είναι το πολίτευμα που επιτρζπει οι 

ιδζεσ, οι απόψεισ, τα ςυμφζροντα που γεννϊνται ςτθν κοινωνία να εκφράηονται ςε επίπεδο 

εξουςίασ και που ταυτόχρονα διαςφαλίηει  τθν προςταςία  δικαιωμάτων. Ζνα από τα κεμελιϊδθ  

δικαιϊματα είναι το δικαίωμα ςτο περιβάλλον το οποίο ςε πρϊιμθ φάςθ (ιδθ από  το 1975) 

εντάχκθκε ςτο Ελλθνικό Χφνταγμα. Αργότερα αναπτφχκθκαν πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και διεκνϊσ. Θ  νομολογία του Χυμβουλίου Επικρατείασ εξαςφάλιςε τθν προςταςία του 

δικαιϊματοσ και το ςυνάρκρωςε με τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ. Χτθ νομολογία του 

Ανϊτατου Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου οφείλουμε εν πολλοίσ τθν αρχι  τθσ Βιϊςιμθσ ι Αειφόρου 
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Ανάπτυξθσ, θ οποία ςτθρίηει τθν ιςόρροπθ και ςε βάκοσ χρόνου ανάπτυξθ ςε τρεισ πυλϊνεσ: 

Σικονομία, Υεριβάλλον, Ξοινωνία. 

Για τθν παράλλθλθ εξυπθρζτθςθ των τριϊν πυλϊνων είναι πολφ ςθμαντικζσ, όπωσ είναι ευνόθτο, 

οι παρεμβάςεισ ςτισ πόλεισ. Θ Υολιτικι Χυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ωσ βαςικι πολιτικι 

επενδφςεων για τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2014-2020, ςυμπεριλαμβάνοντασ τθν ζννοια τθσ 

Εδαφικισ Χυνοχισ, ζχει υιοκετιςει εργαλεία Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Υροςζγγιςθσ, που 

παρουςιάηουν εξαιρετικό αναπτυξιακό ενδιαφζρον για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, είτε αυτζσ πρζπει να 

αντιμετωπίςουν τθν υποβάκμιςι τουσ, όπωσ είναι θ περιοχι ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα του το 

ΕΞΔΔΑ και οι όμορεσ περιοχζσ, είτε εμφανίηουν μία αξιόλογθ δυναμικι.   

Εξάλλου, θ εδαφικι ςυνοχι ςυνδζεται άμεςα με το επιχείρθμα τθσ Χωρικισ Δικαιοςφνθσ, που 

αναφζρεται τόςο ςε φυςικά χαρακτθριςτικά που προκφπτουν από τθ γεωγραφικι κζςθ, ιδιαίτερα 

ςτθ χϊρα μασ που χαρακτθρίηεται από γεωγραφικι πολυμορφία, όςο και ςε ανκρωπογενι 

χαρακτθριςτικά των χριςεων γθσ, που δθμιουργοφν ανιςότθτα ςτθν πρόςβαςθ ςε αγακά και 

δθμόςιεσ αξίεσ ι υπθρεςίεσ. Θ πρόκλθςθ είναι να μθν υπονομευτεί ο ςτόχοσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, αλλά να ενιςχυκεί θ αναπτυξιακι δυναμικι των περιοχϊν με 

ςυγκεντρϊςεισ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, μζςω πολιτικϊν Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ. 

Χτθν ίδια κατεφκυνςθ το Χφμφωνο Εταιρικισ Χχζςθσ 2014-2020 επιδιϊκει να προάγει τθν ζξυπνθ, 

διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, ςε ευκυγράμμιςθ με τθ Χτρατθγικι τθσ Ζνωςθσ. 

Βαςικι επιδίωξι του είναι θ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Ανάπτυξθ. Θ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι 

Ανάπτυξθ καλείται να αντιμετωπίςει ολοκλθρωμζνα, δθλαδι με ζνα ςυςτθματικό ςχζδιο, όχι 

αποςπαςματικά, τισ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ ςτο χϊρο που αυτζσ εμφανίηονται και να προωκιςει 

τθν αποδοτικι εφαρμογι των νζων εργαλείων Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ. Διακφβευμα τθσ όλθσ 

προςπάκειασ αποτελεί θ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα των αποτελεςμάτων που κα επιτευχκοφν, 

αναφορικά με τθν Ανάπτυξθ, τθν Απαςχόλθςθ, τθν Ξοινωνικι Χυνοχι.  

Θ ςυγκρότθςθ και υλοποίθςθ Χωρικϊν Χτρατθγικϊν Σλοκλθρωμζνου Χαρακτιρα προχποκζτει 

ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνεκτικότθτα πράξεων, αλλά και αντιπροςωπευτικότθτα του 

ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ. Υροχπόκεςθ επιτυχίασ αποτελεί θ διαβοφλευςθ ωσ ουςιαςτικι 

δθμοκρατικι διαδικαςία ςυμμετοχισ των τοπικϊν κοινωνιϊν, των τοπικϊν φορζων, των 

κοινωνικϊν ομάδων, με ςτόχο τθ μζγιςτθ δυνατι ςυναίνεςθ ςτισ προτεινόμενεσ δράςεισ. 

Πάλιςτα, θ διαβοφλευςθ αποτελεί ουςιϊδεσ ςτοιχείο κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Χχεδιαςμοφ, τθσ 

Αξιολόγθςθσ και τθσ Ωλοποίθςθσ των Σλοκλθρωμζνων Υαρεμβάςεων, ϊςτε να υπάρχει ςυνεχισ 

ανατροφοδότθςθ του Χυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και προγραμματιςμοφ. 

Χ’ αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο ηιτθμα που κατά κφριο λόγο αφορά τθν αυτοδιοίκθςθ, όμωσ 

επιβάλλει τθν ςυνεργαςία τθσ με τα Ωπουργεία και τουσ κοινωνικοφσ φορείσ,  το ΕΞΔΔΑ επιδιϊκει 

να υποςτθρίξει κάκε προςπάκεια που γίνεται για ςυνδυαςμζνθ αξιοποίθςθ των χωρικϊν, 

αναπτυξιακϊν, χρθματοδοτικϊν εργαλείων ςτο πλαίςιο μιασ ςυγκροτθμζνθσ και ολοκλθρωμζνθσ 

αναπτυξιακισ Χτρατθγικισ για τισ αςτικζσ περιοχζσ όλθσ τθσ χϊρασ. 

Ευχαριςτϊ και πάλι για τθν παρουςία ςασ, εφχομαι καλι δφναμθ και ελπίηω ότι τα πορίςματα του 

Ξαινοτόμου Εργαςτθρίου να είναι χριςιμα ςε όλα τα επίπεδα τθσ διακυβζρνθςθσ. 
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1.2 Εναρκτιρια ομιλία με κζμα «Στρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 

ανάπτυξθσ» 

Δθμιτρθσ Οικονόμου, Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ 

Κα προςπακιςω να αναφερκϊ ςτο κεντρικό κζμα τθσ εκδιλωςθσ, εςτιάηοντασ κυρίωσ  ςτα 

ηθτιματα εφαρμογισ και υλοποίθςθσ. Κα γίνει μια πολφ ςυνοπτικι αναφορά ςτθν προϊςτορία 

των ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων, αλλά κατά βάςθ θ εςτίαςθ είναι ςτθν υλοποίθςθ 

των ςθμερινϊν Χτρατθγικϊν Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, δθλαδι των Χτρατθγικϊν 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΧΒΑΑ). 

Χε κεωρθτικό επίπεδο τα Χχζδια Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ εντάςςονται ςτθν προςζγγιςθ  που 

αποδίδεται ςτα ελλθνικά ωσ «αςτικι αναγζννθςθ» ι «αςτικι αναηωογόνθςθ». Αυτι εμφανίςτθκε 

τθ δεκαετία του 80, επικράτθςε ςταδιακά ςε πολλζσ χϊρεσ τθ δεκαετία του 90 και ςιμερα ζχει 

γίνει main stream παντοφ, τουλάχιςτον ςτθν κεωρία. 

Θ βαςικι ιδζα είναι αυτό που ανζφεραν θ Γενικι Γραμματζασ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ και Αςτικοφ 

Υεριβάλλοντοσ και θ Υρόεδροσ του ΕΞΔΔΑ. Θ προςζγγιςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

των πόλεων πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνθ, δθλαδι να βαςίηεται ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ, 

περιβάλλον - κοινωνία – οικονομία, που ζχει αποκτιςει κάπωσ ςτερεοτυπικό χαρακτιρα αλλά δεν 

παφει να περιζχει τθν ουςία τθσ όλθσ προςζγγιςθσ.  

Χτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, ςτθν Ελλάδα είχαν υπάρξει αντίςτοιχεσ 

προςπάκειεσ. Χρονικά, προθγικθκαν τα προγράμματα τθσ κοινοτικισ πρωτοβουλίασ URBAΡ. 

Ωπιρχαν, επίςθσ, τόςο ςτο τελευταίο Ξοινοτικό Υλαίςιο Χτιριξθσ όςο και ςτο πρϊτο ΕΧΥΑ 

Σλοκλθρωμζνα Αςτικά Υρογράμματα.  Εκτόσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ευρωπαϊκϊν 

προγραμμάτων και πιο πρόςφατα, υπάρχουν τα Χχζδια Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ 

(ΧΣΑΥ) ςτα οποία αναφζρκθκε και θ Γενικι Γραμματζασ. Σι προςπάκειεσ αυτζσ -τουλάχιςτον οι 

δφο πρϊτεσ που ζχουν και χρθματοδοτικό ςτοιχείο, γιατί τα ΧΣΑΥ δεν ζχουν αυτόματθ 

χρθματοδότθςθ- ιταν ολοκλθρωμζνεσ ωσ προσ το ςχεδιαςμό τουσ. Βζβαια, ςτθν Ελλάδα και 

ενδεχομζνωσ ςε κάποιεσ άλλεσ χϊρεσ, κακοφόρμιςαν κατά τθν υλοποίθςθ, διότι διολίςκθςαν 

αποκλειςτικά ςε ζργα αςτικισ ςφνκεςθσ (πεηοδρομιςεισ, πλατείεσ) ι κτθριακά, ενϊ 

εξαφανίςτθκαν δράςεισ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ (χριςεων γθσ κλπ.), επιχειρθματικότθτασ και 

κοινωνικζσ. Αυτό ςυνζβθ για διάφορουσ λόγουσ που δεν είναι τθσ παροφςθσ να αναπτυχκοφν, 

αλλά που ζχουν ςθμαςία διότι αυτι θ διολίςκθςθ υποδεικνφει ζνα κίνδυνο που διατρζχουν και οι 

ςθμερινζσ ΧΒΑ, δθλαδι μιπωσ διολιςκιςουν απλϊσ ςε αρχιτεκτονίηουςεσ παρεμβάςεισ. Κζλω να 

είμαι ςαφισ. Θ αρχιτεκτονικι διάςταςθ ςτισ πόλεισ ζχει μια τεράςτια ςθμαςία, αλλά προφανϊσ 

δεν επαρκεί. Ψο πρόβλθμα δθμιουργείται όταν εςτιαηόμαςτε μόνο ςε αυτι. 

Χτθν τρζχουςα Υερίοδο των διακρωτικϊν ταμείων, 2014-2020, πζραν τθσ πρόβλεψθσ τθσ ΧΒΑΑ ωσ 

ενόσ νζου εργαλείου (πιο ολοκλθρωμζνου από τα προγενζςτερα), ςθμαντικό νζο ςτοιχείο ιταν 

ότι ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που ζχουν ΕΧΥΑ ι αντίςτοιχα προγράμματα, ζνα ποςοςτό γφρω 

ςτο 5% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ ζπρεπε να ςτραφεί ςε ολοκλθρωμζνεσ αςτικζσ 

επεμβάςεισ. Επίςθσ, ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, μια νζα μορφι αςτικϊν 

παρεμβάςεων, όχι όμωσ μζςω των εκνικϊν ΕΧΥΑ αλλά απευκείασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 

είναι τα «Urban Innovative Actions». Υρόκειται για παρεμβάςεισ εςτιαςμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνα 
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κζματα (άρα όχι ολοκλθρωμζνεσ με τθν ζννοια τθσ πολυκεματικότθτασ) με βαςικό κριτιριο τθν 

υψθλι καινοτομικι διάςταςθ. Φζτοσ εγκρίκθκε για πρϊτθ φορά ελλθνικι πρόταςθ,  του Διμου  

Ακθναίων.  

Αυτό το οποίο δείχνει τθ ςθμαςία που δίνει θ ΕΕ ςτα αςτικά προγράμματα και ειδικότερα ςτισ 

ΧΒΑΑ είναι μια ςειρά από Εργαςτιρια (Peer Review workshops on Integrated Sustainable Urban 

Development Strategies) που γίνονται ςε όλεσ τισ χϊρεσ και ςτα οποία  καλοφνται διμοι και άλλεσ 

αρχζσ που εμπλζκονται ςτισ ΧΒΑΑ. Χτθν Ελλάδα το πρϊτο ζγινε ςτισ αρχζσ Λουνίου 2017. Είχαν 

προςκλθκεί διμοι που είχαν τότε εγκεκριμζνεσ ΧΒΑ, αλλά όχι διμοι τθσ Αττικισ. Θ ςθμερινι 

εκδιλωςθ του ΕΞΔΔΑ ζρχεται ακριβϊσ να καλφψει αυτό το κενό.  

Είναι χριςιμο να αναφερκοφν κάποια πορίςματα του Εργαςτθρίου του Λουνίου1. Αυτό ιταν 

εςτιαςμζνο ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ του ςχεδιαςμοφ, αφοφ θ υλοποίθςθ δεν είχε 

ξεκινιςει. Χτθ ςυηιτθςθ όμωσ αναφζρκθκαν και πικανά προβλιματα και δυςκολίεσ υλοποίθςθσ, 

από διμουσ, περιφζρειεσ από κεντρικζσ υπθρεςίεσ, ωσ πρόβλεψθ, ωσ ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Θ 

παροφςα ειςιγθςθ εςτιάηεται, ακριβϊσ, ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθ των ΧΒΑΑ και ςτισ πικανζσ 

ςχετικζσ δυςκολίεσ. 

Υοφ βρίςκονται οι ΧΒΑΑ ςτθν Ελλάδα ςιμερα; Δϊδεκα περιφζρειεσ, με εξαίρεςθ τθν Υεριφζρεια 

Χτερεάσ Ελλάδασ, ζχουν εκδϊςει πρόςκλθςθ προσ τουσ διμουσ για υποβολι προτάςεων. 

Σριςμζνεσ περιφζρειεσ ζχουν προχωριςει και ςτισ εγκρίςεισ. Δεν γνωρίηω αν υπάρχει κάποια 

ΧΒΑΑ θ οποία να «τρζχει». Χτθν Αττικι ζχουν εγκρικεί τζςςερεισ ΣΧΕ-ΒΑΑ.  

Αυτό που πρζπει να επιςθμανκεί είναι ότι θ  Αττικι είναι θ περιφζρεια που κατεξοχιν αγκάλιαςε 

αυτι τθ ςχετικά νζα ιδζα, διότι το ποςοςτό του ΥΕΥ που διζκεςε θ Αττικι ςτισ ΧΒΑΑ είναι κατά 

πολφ μεγαλφτερο από τα ποςοςτά τα οποία διζκεςαν οι άλλεσ περιφζρειεσ. Ψο ποςόν που 

διατζκθκε είναι περίπου 270 εκατομμφρια. Είναι πολφ ςθμαντικό ποςό. Από αυτι τθν άποψθ, θ 

Αττικι είναι πρωτακλιτρια ςε αυτόν τον τομζα και δείχνει να ζχει πλιρθ ςυνείδθςθ τθσ ςθμαςίασ 

μιασ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ επζμβαςθσ. Βζβαια, θ Αττικι ζχει και μεγάλο ποςοςτό αςτικϊν 

περιοχϊν. Ζνασ λόγοσ είναι αυτόσ, αλλά δεν είναι ο μοναδικόσ. Ξαι ςτα προθγοφμενα ΕΧΥΑ θ 

Αττικι είχε αςτικζσ περιοχζσ, αλλά δεν είχε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αντίςτοιχθσ εμβζλειασ.  

Σ εντοπιςμόσ μερικϊν πικανϊν προβλθμάτων ςτθ διαδικαςία υλοποίθςθσ, αυτό είναι το κρίςιμο 

αυτι τθ ςτιγμι.  

Ζνα πρϊτο πρόβλθμα απορρζει εν μζρει από το ότι θ διαδικαςία  ενεργοποίθςθσ των ΧΒΑ ζχει 

κακυςτεριςει.  Είμαςτε ςτο 2018, ζχουμε υπερβεί το μιςό τθσ επίςθμθσ προγραμματικισ 

περιόδου (2014-2020). Βζβαια, λόγω του κανόνα ν+3 θ περίοδοσ πλιρωσ ολοκλθρϊνεται το 2023, 

αλλά ςτο διάςτθμα 2021-2023 με μειωμζνθ ευκαμψία και αυξανόμενεσ δεςμεφςεισ (πχ. 

περιοριςμοφσ ςτισ ςυμβαςιοποιιςεισ κλπ.). Ωπάρχουν πάντωσ ακόμα ζξι χρόνια για τθν 

υλοποίθςθ των ΧΒΑΑ και των ζργων τουσ, χωρίσ αυτό να αναιρεί ότι ζχουν ιδθ περάςει τζςςερα 

χρόνια από τθν αρχι τθσ περιόδου που κα μποροφςαν να ζχουν αξιοποιθκεί. Χε κάκε περίπτωςθ,  

μζςα ςε ζξι χρόνια, με τα τρία τελευταία όχι πλιρωσ λειτουργικά, πρζπει να ωριμάςουν τα ζργα, 

                                                             

1
 Εργαςτιριο αξιολόγθςθσ από ομολόγουσ “Σλοκλθρωμζνεσ Χτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ”, 
Ακινα, 1-2 Λουνίου 2017 (Peer Review workshop on Integrated Sustainable Urban Development Strategies 
(ISUDS), Athens, 1st and 2nd June 2017). 
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να ενταχκοφν, να προκθρυχκοφν ενδεχομζνωσ, και να υλοποιθκοφν. Αυτό οδθγεί ςε πίεςθ 

χρονικι, και κα οδθγιςει ςε τάςθ ζνταξθσ ιδθ ϊριμων ζργων. Εκ πρϊτθσ όψεωσ αυτό δεν είναι 

κακό. Ψο πρόβλθμα είναι ότι μπορεί ϊριμα ζργα είτε να μθν υπάρχουν ςε κάποιουσ διμουσ, είτε 

αυτά που υπάρχουν να αποκλίνουν από το γενικό προφίλ του ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ και 

να αφοροφν οριςμζνεσ μόνο επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, για να χρθςιμοποιιςω τθν ορολογία 

του ΕΧΥΑ, δθλαδι οριςμζνα μόνο αντικείμενα. Ψα δεδομζνα αυτά προδιαγράφουν κινδφνουσ, 

τόςο για τθν απορρόφθςθ, όςο και επειδι μπορεί να οδθγιςουν ςε εξυπθρζτθςθ μερικϊν μόνον 

αντικειμζνων και κατ’ επζκταςθ, ςε απϊλεια κατά τθν υλοποίθςθ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα 

που εμπεριζχεται ςτο ςχεδιαςμό των ΧΒΑΑ.  

Χτο Εργαςτιριο του Λουνίου 2017, από διάφορεσ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ εντοπίςτθκαν και κάποιεσ 

άλλεσ δυςκολίεσ ωσ προσ τθν ζγκαιρθ προϊκθςθ των ζργων και τθν ζγκαιρθ απορρόφθςθ. Σ 

ρόλοσ τθσ νομοκεςίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ αποτελεί τζτοια περίπτωςθ Από πολλοφσ 

διμουσ και όχι μόνο, αναφζρκθκε ότι οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζχουν δυςχεράνει πάρα πολφ τθν 

ωρίμανςθ ζργων, και οδθγοφν ςε μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ι και ςε προβλθματικζσ ανακζςεισ 

μελετϊν. Δεν κα προχωριςω ςε κριτικι αυτοφ κακεαυτοφ του Ρόμου, διότι προφανϊσ αυτόσ ζχει 

τθ δικι του λογικι και ςτόχευςθ, όπωσ πχ. θ αφξθςθ τθσ διαφάνειασ. Αλλά ο τρόποσ με τον οποίο 

οι ςτόχοι του ζχουν μεταφραςτεί ςε ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ προκαλεί μεγάλεσ κακυςτεριςεισ. 

Ζνα δεφτερο ςθμείο που πολλοί είχαν εντοπίςει, είναι ο ρόλοσ των Επιτρόπων του Ελεγκτικοφ 

Χυνεδρίου. Υροφανϊσ και το Ελεγκτικό Χυνζδριο ζχει τισ προτεραιότθτεσ του και το ρόλο του, δεν 

υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Φαίνεται όμωσ ότι οι Επίτροποι ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ, 

τουλάχιςτον από τθν οπτικι γωνία των διμων, δθμιουργοφν προβλιματα, λόγω τθσ απόρριψθσ 

δαπανϊν που είναι αναγκαίεσ για τθν ωρίμανςθ των ζργων, και όχι πάντα με ςαφι κριτιρια. Πια 

πτυχι του προβλιματοσ είναι, ακριβϊσ, ότι δεν υπάρχει κοινι αντιμετϊπιςθ των ίδιων κεμάτων. 

Ξάκε Επίτροποσ ζχει αρκετά διαφορετικι προςζγγιςθ, δεν υπάρχει ομοιογζνεια ςτθν ερμθνεία 

κάποιων διατάξεων, ζνα είδοσ «νομολογίασ», με αποτζλεςμα κάτι που ςε μια περιοχι προχωρά 

και προχωρά γριγορα, ςε μια άλλθ περιοχι να ακυρϊνεται. Αυτό δθμιουργεί αβεβαιότθτα για τθν 

προϊκθςθ των ςυμβάςεων που είναι αναγκαίεσ για τθν ωρίμανςθ ι για τθν υλοποίθςθ ζργων και 

δράςεων. 

Ζνα τρίτο κζμα που αναφζρκθκε από πολλζσ αςτικζσ αρχζσ, είναι οι κακυςτεριςεισ που 

ςυνδζονται με το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ. Από τθν πλευρά του τελευταίου μπορεί να είναι 

απόλυτα δικαιολογθμζνεσ, γιατί κζματα όπωσ θ φπαρξθ ι αξιολόγθςθ αρχαίων και μνθμείων 

είναι διαδικαςίεσ από τθ φφςθ τουσ χρονοβόρεσ. Αλλά από τθν οπτικι τθσ προϊκθςθσ των ζργων, 

που ζχουν ςυγκεκριμζνα χρονοδιαγράμματα, δθμιουργείται ζνα αντικειμενικό πρόβλθμα. Άρα και 

εδϊ φαίνεται ότι πρζπει να βρεκεί ζνασ τρόποσ να ςυνδυάηονται αυτζσ οι δφο προςεγγίςεισ. 

Χρειάηεται μια αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ τθσ προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ και τθσ 

ζγκαιρθσ προϊκθςθσ όλων των παρεμβάςεων και δράςεων των άλλων φορζων.  

Άρα εδϊ ζχουμε κάποιεσ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ οι οποίεσ πρζπει με ζνα ςτακμιςμζνο τρόπο να 

αντιμετωπιςτοφν πολφ γριγορα, διότι οι ΧΒΑΑ είναι προγράμματα που αρχίηουν τϊρα να τρζχουν 

και ζχουν περιοριςμζνο χρονικό ορίηοντα. Δεν ζχουμε χρόνο ϊςτε να γίνουν ριηικζσ παρεμβάςεισ 

για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν αυτϊν. Υρζπει να βρεκοφν άμεςεσ, πρακτικζσ λφςεισ. Χε 

αντίκετθ περίπτωςθ υπάρχει ο κίνδυνοσ διολίςκθςθσ ςε εφκολα ζργα, θ οποία διολίςκθςθ ενζχει 

τον κίνδυνο να αρκεί ο ολοκλθρωμζνοσ  χαρακτιρασ των προγραμμάτων. Διότι τα εφκολα ζργα 
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ςυνικωσ αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, ςε ςυγκεκριμζνα 

αντικείμενα. Αν τα εφκολα ζργα ιταν ομοιόμορφα κατανεμθμζνα, ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ 

κα παρζμενε. Επειδι όμωσ τα εφκολα ζργα -και για λόγουσ εμπειρίασ των διμων- αφοροφν 

κυρίωσ κλαςςικζσ παρεμβάςεισ (πεηοδρομιςεισ, παρεμβάςεισ ςε κτίρια κα), υπάρχει ο κίνδυνοσ 

να χακεί ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ κακοδόν, παρότι ςτο ςχεδιαςμό υπιρχε. Ξαι ςτισ ΧΒΑΑ 

τθσ Αττικισ και ςε αυτζσ άλλων περιοχϊν, ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ υπάρχει και μάλιςτα όχι 

με ζναν τρόπο τυπικό, αλλά ενςωματωμζνοσ ςτον πυρινα τουσ. Άρα τα ςχζδια είναι καλά και ο 

κίνδυνοσ υπάρχει ςτθν υλοποίθςθ τουσ.   

Πια άλλθ δυςκολία είναι οι δράςεισ επιχειρθματικότθτασ. Υολφ ςωςτά ςχεδόν όλεσ οι ΧΒΑ ζχουν 

και δράςεισ επιχειρθματικότθτασ. Σι δράςεισ αυτζσ είτε αφοροφν κρατικζσ ενιςχφςεισ προσ 

ιδιϊτεσ είτε δθμιουργία υποδομϊν που υποςτθρίηουν τισ επιχειριςεισ. Αυτό είναι πάρα πολφ 

καλό και γιατί θ ανάπτυξθ τισ χρειάηεται και γιατί και οι διμοι μζχρι τϊρα δεν είχαν κακόλου 

εμπειρία ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ και πρζπει να αποκτιςουν. Για να προτρζξω, ςτθν επόμενθ 

προγραμματικι περίοδο -ςφμφωνα με όςεσ πλθροφορίεσ ζχουμε ωσ τϊρα-  αντίςτοιχεσ δράςεισ 

κα καλφπτουν πολφ μεγαλφτερο ποςοςτό του ΕΧΥΑ και, παράλλθλα, οι διμοι κα ζχουν ςαφϊσ 

μεγαλφτερο ρόλο ςτθν διαχείριςι του. Θ επόμενθ περίοδοσ αρχίηει το 2021, δθλαδι ςφντομα. Σι 

διμοι κα κλθκοφν να διαχειριςτοφν ςθμαντικζσ δράςεισ επιχειρθματικότθτασ ςτο προςεχζσ 

μζλλον. Είναι, λοιπόν,  ευκαιρία τϊρα να αποκτιςουν εμπειρία ςε ζνα τομζα ςτον οποίο δεν είχαν 

αναμιχτεί προθγουμζνωσ, ϊςτε να μπορζςουν ςτο μζλλον να διεκπεραιϊςουν δράςεισ πολφ 

μεγαλφτερθσ εμβζλειασ, χρθματικισ και κεςμικισ. 

Ζνα άλλο πρόβλθμα που είχε τεκεί από όλουσ ςχεδόν ςτο Εργαςτιριο του Λουνίου είναι θ ζλλειψθ 

εμπειρίασ των διμων ςε όλο το φάςμα αρμοδιοτιτων μιασ Διαχειριςτικισ Αρχισ, με δεδομζνο ότι 

ςτισ ΧΒΑΑ οι διμοι κα παίξουν τζτοιο ρόλο, τουλάχιςτον μερικϊσ. Εδϊ μπορεί να υπάρξουν 

διάφορεσ λφςεισ, όπωσ ςυνεργαςίεσ και ςυνζργιεσ. Επίςθσ, είχε τεκεί ωσ κζμα, το ηιτθμα του 

ειδικοφ ενδιάμεςου φορζα διαχείριςθσ που απαιτείται για τισ δράςεισ που αφοροφν κρατικζσ 

ενιςχφςεισ.  Ψον Λοφνιο το κζμα δεν είχε επιλυκεί -δεν ξζρω αν ζχει λυκεί τϊρα, ίςωσ μποροφμε 

ζχουμε κάποια πλθροφόρθςθ- αλλά το κζμα αυτό ζχει τεράςτια ςθμαςία, γιατί χωρίσ αυτόν τον 

ειδικό ενδιάμεςο φορζα οι δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων δεν κα μποροφν να προωκθκοφν.  

Για να επανζλκω ςτο ηιτθμα του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα των ΧΒΑΑ, ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ 

αυτόσ είναι υπαρκτόσ, όπωσ ιδθ ζχω αναφζρει, γιατί πάντα περιλαμβάνονται δράςεισ και ςτουσ 

τρεισ πυλϊνεσ, αναπτυξιακό, χωρικό, κοινωνικό. Από τθν άλλθ πλευρά, ςυνικωσ το χρθματικό 

τουσ φψοσ είναι ςχετικά περιοριςμζνο και ταυτόχρονα οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ που ιταν 

επιλζξιμεσ με βάςθ τθν πρόςκλθςθ από τισ Υεριφζρειεσ ιταν ςχετικά περιοριςμζνεσ. Ωσ 

αποτζλεςμα, οι ΧΒΑΑ περιλαμβάνουν και τουσ τρεισ πυλϊνεσ, αλλά κατά περίπτωςθ με 

«ελλείψεισ» ςτο εςωτερικό κάκε πυλϊνα, είτε λόγω μθ επιλζξιμων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων 

είτε λόγω περιοριςμζνου προχπολογιςμοφ. Φερειπείν, ςτο πεδίο τθσ επιχειρθματικότθτασ μπορεί  

να απαιτοφνταν τζςςερισ διαφορετικζσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ για μια ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ, αλλά να ιταν επιλζξιμεσ οι δφο. Ι ςτο πεδίο του περιβάλλοντοσ μπορεί να ιταν 

επαρκείσ οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, αλλά να μθν επαρκοφςαν οι διακζςιμοι πόροι, οπότε 

ζπρεπε να δοκεί  προτεραιότθτα ςε κάποιεσ παρεμβάςεισ. Πε αποτζλεςμα, ςτθν πράξθ ο 

ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ να είναι μερικόσ.  



Εργαςτιριο «Χτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ» - Ζκκεςθ εργαςιϊν – Χυμπεράςματα - Ξατευκφνςεισ  

21 

 

Αυτό είναι ζνα αντικειμενικό ςτοιχείο, εγγενζσ ςτο ςχεδιαςμό τθσ όλθσ προςζγγιςθσ. Ξαι ζχει τθ 

λογικι του, διότι κα ιταν πολφ δφςκολο διαχειριςτικά οι διμοι να αναλάβουν αμζςωσ, χωρίσ 

επαρκι εμπειρία, πολφ μεγάλα προγράμματα, πολφ ευρείασ κεματολογίασ. Είναι όμωσ υπαρκτό 

πρόβλθμα από τθν οπτικι γωνία του βακμοφ ολοκλιρωςθσ των ΧΒΑΑ. Αν ςυνυπολογιςτοφν, 

τϊρα, οι πικανζσ δυςκολίεσ ςτθ φάςθ τθσ εφαρμογισ, που ζχω αναφζρει, που μπορεί να 

ακυρϊςουν τισ πιο δφςκολεσ κατθγορίεσ δράςεων, θ αρχικά περιοριςμζνθ ολοκλιρωςθ μπορεί να 

μετατραπεί ςε πλιρθ απϊλεια βαςικϊν κατθγοριϊν δράςεων ι και ολόκλθρων πυλϊνων. Σ 

κίνδυνοσ κα είναι παρϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ –και εδϊ τίκεται το ηιτθμα ενόσ 

ςοβαροφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ που δεν κα είναι μόνο ςε επίπεδο διμου,  αλλά και ςε 

περιφερειακό και ςε κεντρικό επίπεδο-  για να διατθρείται αυτόσ ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ. 

Ξαι να μθν ξεχνάμε όλεσ οι δράςεισ του ΕΧΥΑ περνάνε από ανακεωριςεισ, μετατοπίηονται 

κονδφλια, όταν κάπου δεν υπάρχει απορρόφθςθ τα χριματα τα βάηουμε κάπου αλλοφ για να μθν 

χακοφν. Τλα αυτά είναι νάρκεσ που μπορεί να οδθγιςουν ςτθν απϊλεια του όποιου 

ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα. 

Ζχουν προτακεί ςτο Εργαςτιριο του Λουνίου δφο λφςεισ. Θ μια ιταν, ασ ποφμε, καινοτόμα με τθν 

ζννοια ότι προχποκζτει αλλαγι των αρχικϊν κανόνων. Θ άλλθ δεν ιταν καινοτόμα, προβλζπονταν 

ςτουσ κανόνεσ, αλλά δεν ζχει εφαρμοςτεί ακόμθ. Θ καινοτόμα είναι ότι ςε μελλοντικζσ 

ανακεωριςεισ των ΥΕΥ, εφόςον υπάρξει διακεςιμότθτα πόρων, να διευρυνκεί το φάςμα 

επενδυτικϊν προτεραιοτιτων που είναι επιλζξιμο ςτισ ΧΒΑ, ϊςτε να ενιςχυκεί ο ολοκλθρωμζνοσ 

χαρακτιρασ. Υάρα πολλζσ ΧΒΑ, όντωσ, βαςίηονται ςε μια ςτρατθγικι που είναι ευρφτερθ από 

αυτιν θ οποία εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ. Άρα ςε πολλζσ ΧΒΑ υπάρχει μια μαγιά θ οποία κα 

επζτρεπε εφκολα, αν υπάρξει κεςμικι και χρθματοδοτικι δυνατότθτα, να διευρυνκεί το φάςμα 

των δράςεων και άρα θ ζνταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ, μζςω τθσ ανακεϊρθςθσ και ενίςχυςθσ των 

εγκεκριμζνων ΧΒΑΑ. Αυτό είναι μια δυνατότθτα που, υπό προχποκζςεισ, είναι ςτο χζρι των 

Υεριφερειϊν και του Ωπουργείου. 

Θ δεφτερθ δυνατότθτα προβλζπεται από τον αρχικό ςχεδιαςμό του ΕΧΥΑ. Είναι θ δυνατότθτα των 

τομεακϊν επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων να ενιςχφςουν τισ ΧΒΑ, ςτα δικά τουσ πεδία 

εφαρμογισ. Χτουσ αρχικοφσ ςχεδιαςμοφσ ςε όλα τα τομεακά προγράμματα προβλζπεται 

πράγματι, είτε ςυγκεκριμζνθσ χρθματοδότθςθ, είτε με πρόβλεψθ επί τθσ αρχισ χωρίσ αρχικό 

προςδιοριςμό ποςοφ, δυνατότθτα πρόςκετθσ ενίςχυςθσ των ΧΒΑΑ που κα εγκρικοφν από τισ 

Υεριφζρειεσ ςτο πλαίςιο των ΥΕΥ. Απ’ ότι ξζρω, κάτι τζτοιο δεν ζχει ξεκινιςει κακόλου. Ξαι όςο 

περνά ο χρόνοσ απομακρφνεται, διότι όλα αυτά χρειάηονται διαδικαςίεσ, προχποκζτουν 

προςκλιςεισ, επιλογζσ κλπ.  Υροφανϊσ,  πλθςιάηουμε μια χρονικι ςτιγμι που δεν κα μπορεί να 

γίνει. Είναι κρίμα όμωσ γιατί κα μποροφςαν αυτζσ οι προγραμματιςμζνεσ ενιςχφςεισ από τα 

τομεακά, να βελτιϊςουν από πολλζσ απόψεισ τισ ΧΒΑΑ και να αντιμετωπίςουν και το πρόβλθμα 

τθσ μερικισ ολοκλιρωςισ τουσ που αναφζρκθκε. 

Ζνα άλλο ηιτθμα -που εξεπλάγθν από τθν ομόκυμθ αποδοχι του από τουσ Διμουσ ςτο 

Εργαςτιριο του Λουνίου 2017- είναι θ ανάγκθ να ςυνεχιςτεί θ διαβοφλευςθ και ςτθ φάςθ τθσ 

υλοποίθςθσ. 

Θ διαβοφλευςθ ςτθν Ελλάδα δεν ζχει καλό όνομα. Χυχνά εκφυλίηεται ςε μια τυπικι διαδικαςία 

που δεν ζχει περιεχόμενο, είτε για λόγουσ δθμοςίων ςχζςεων είτε για να καλυφκοφν τυπικζσ 

προχποκζςεισ. Φαίνεται ότι ςε πολλζσ ΧΒΑΑ θ διαβοφλευςθ που υπιρξε ςτο ςχεδιαςμό ιταν 
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πολφ πιο ουςιαςτικι από ότι κα περίμενε κάποιοσ με βάςθ τθν εμπειρία από τισ ςυνικεισ 

διαβουλεφςεισ. Ρα αναφζρω μια καλι περίπτωςθ; Θ ΧΒΑΑ του Θρακλείου, για να μείνω εκτόσ τθσ 

Αττικισ. Θ εμπειρία από τθ διαβοφλευςθ δείχνει ότι αυτι βοικθςε πάρα πολφ και ςτον εντοπιςμό 

κατάλλθλων δράςεων, αλλά και ςτθν κινθτοποίθςθ κοινωνίασ και φορζων που κα ζπρεπε να 

εμπλακοφν με διάφορουσ ρόλουσ ςτθν υλοποίθςθ τθσ ΧΒΑ. Υάντωσ, ςχεδόν όλοι οι διμοι ηιτθςαν 

θ διαβοφλευςθ να επεκτακεί και ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. Βζβαια, αυτι θ επζκταςθ δεν είναι 

προφανζσ ότι μπορεί να γίνει, γιατί άλλο είναι να διαβουλεφεςαι πάνω ςε ιδζεσ και άλλο να 

διαβουλεφεςαι πάνω ςε ζργα που τρζχουν. Ωπάρχουν όμωσ κατάλλθλοι μθχανιςμοί και ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί και ςτθν Ελλάδα. Σι νζεσ τεχνολογίεσ διευκολφνουν πάρα πολφ, άρα είναι κάτι 

που κα μποροφςε να αξιοποιθκεί.  Βζβαια, αυτό χρειάηεται μια κεντρικι οργάνωςθ. Δεν είναι 

εφκολο κάκε ΧΒΑΑ μεμονωμζνα να καταςκευάςει τζτοια νζα εργαλεία. Είναι πολφ πιο εφκολο να 

υπάρξει κεντρικά ζνασ μθχανιςμόσ, μια θλεκτρονικι πλατφόρμα, ςτθν οποία να «πατιςει» θ on 

going διαβοφλευςθ από ςυγκριμζνουσ διμουσ. 

Ζνα ςυναφζσ ηιτθμα είναι θ επικοινωνία. Χε κάκε ΧΒΑΑ πρζπει να υπάρξει μια επικοινωνιακι 

ςτρατθγικι που κα προβάλει τα οφζλθ που κα ζχουν ιδθ αρχίςει να φαίνονται και κα δείχνει ότι 

θ όλθ ιςτορία δεν είναι άςκθςθ επί χάρτου, αλλά ζχει ςυγκεκριμζνα, απτά και άμεςα 

αποτελζςματα. Αυτό κα βοθκιςει πολφ ςτθ ςυναιςκθματικι και ςτθ ςυνεχεία ςτθν πρακτικι 

εμπλοκι τθσ κοινωνίασ και ςτθ ςυμβολι τθσ. Χε πολλζσ δράςεισ, για παράδειγμα, θ ςυμβολι των 

πολιτϊν ςυνίςταται ςτθν  αξιοποίθςθ του προϊόντοσ των δράςεων. Ξάποιεσ δράςεισ 

προχποκζτουν αξιοποίθςθ υποδομϊν, κεςμικϊν δυνατοτιτων κλπ. που προχποκζτουν 

αντίςτοιχθ κατανόθςθ από τουσ μελλοντικοφσ χριςτεσ. Άρα μια επικοινωνιακι ςτρατθγικι ζχει 

μια κρίςιμθ ςθμαςία για να μεγιςτοποιθκεί, να κεφαλαιοποιθκεί, το όφελοσ των χρθμάτων που 

κα διατεκοφν για τισ δράςεισ αυτζσ.  

Ζνα τελευταίο ηιτθμα είναι θ δικτφωςθ. Από όλα αυτά που αναφζρκθκαν, είναι φανερό ότι οι 

ΧΒΑΑ, ανεξάρτθτα από το διαφορετικό περιεχόμενο κάκε μιασ, ζχουν κοινά ςθμεία μεταξφ τουσ. 

Ωσ εκ τοφτου, μια δικτφωςθ των εμπλεκόμενων ςε αυτζσ τισ διαδικαςίεσ και πρϊτα-πρϊτα των 

αςτικϊν αρχϊν (και από εκεί πρζπει να ξεκινιςει θ πρωτοβουλία, εδϊ δεν είναι κζμα του 

Ωπουργείου) κα επιτρζψει να υπάρξουν ανταλλαγι εμπειριϊν, καλϊν πρακτικϊν, κακϊν 

πρακτικϊν, ζγκαιροσ εντοπιςμόσ κινδφνων. Για να γίνει αυτό πράξθ πρζπει να ςτθκεί ζνασ 

μθχανιςμόσ μζςω του όποιου οι αςτικζσ αρχζσ κα μποροφν να επικοινωνοφν και ανταλλάηουν 

πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ με ςυςτθματικό τρόπο. Δεν είναι καν ανάγκθ να υπάρχει φυςικι 

επαφι. Κα μποροφςε να αξιοποιθκεί το διαδίκτυο ϊςτε να υπάρξει μια ψθφιακι πλατφόρμα 

μζςω τθσ οποίασ κα μποροφςε να λειτουργιςει ςε μεγάλο βακμό αυτι θ δικτφωςθ. Φυςικά και θ 

προςωπικι επαφι είναι χριςιμθ, αλλά δεν είναι απαραίτθτο να είναι μονό ι κυρίωσ αυτι. 

Αυτι θ δικτφωςθ μπορεί να γίνει ςε επίπεδο Ελλάδασ αλλά  και ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ. 

Από τθν Ευρωπαϊκι  Επιτροπι  φαίνεται να υπάρχουν τζτοιεσ προκζςεισ (τα Εργαςτιρια που ςασ 

ανζφερα μια «μαγιά»  δικτφωςθσ),  αλλά και θ ΕΕ περιμζνει να ξεκινιςουν πρωτοβουλίεσ από 

τουσ διμουσ και μετά κα τισ ςτθρίξει. Κεωροφν ότι δεν είναι καλό να ξεκινιςει κάτι από τα πάνω, 

γιατί μπορεί είτε να κεωρθκεί είτε να λειτουργιςει ωσ κάτι εξωγενζσ που δεν κα ενδιαφζρει τουσ 

διμουσ και επομζνωσ δεν κα τουσ αγγίξει ουςιαςτικά. 

Υαρεμφερζσ ηιτθμα -ίςωσ ζπρεπε να το πω πρϊτα-  είναι θ ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ 

των διμων. Υάρα πολλοί διμοι ζχουν δυςκολίεσ. Ππορεί να ζχουν προςωπικό επαρκζσ ποςοτικά 
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ι μθ, αλλά και όταν ζχουν προςωπικό δεν είναι κατ’ ανάγκθ το κατάλλθλο προςωπικό για τθ 

διαχείριςθ αυτϊν των δράςεων. Τχι τόςο τεχνικό προςωπικό για τισ μελζτεσ εφαρμογισ, αυτζσ 

ςτο κάτω-κάτω μπορεί να τισ κάνεισ ανακζςεισ εκτόσ του Διμου. Θ διαχείριςθ όμωσ δεν μπορεί να 

γίνει απζξω, πρζπει να γίνει εςωτερικά. Αυτό ςθμαίνει ότι κάποια ςτιγμι οι διμοι μπαίνουν ςε 

ζνα αχαρτογράφθτο πεδίο ςτο οποίο δεν υπάρχει εμπειρία και για το οποία δεν υπάρχουν 

κατάλλθλοι πόροι (άνκρωποι, υλικό, οργάνωςθ). Άρα, ταυτόχρονα με το ςφςτθμα υλοποίθςθσ 

των ΧΒΑΑ, πρζπει να οικοδομείται και το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ των ΧΒΑΑ. Αυτό είναι ζνα 

δφςκολο εγχείρθμα για το οποίο οι διμοι κα χρειαςτοφν βοικεια, κεςμικι, τεχνικι και 

οικονομικι. 

Τπωσ ανζφερα και πριν, από ότι φαίνεται, ςτο προςεχζσ μζλλον το εργαλείο των ΧΒΑΑ κα 

αποκτιςει πολφ μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι και κεςμικι εμβζλεια και οι διμοι κα ζχουν πολφ 

ιςχυρότερο διαχειριςτικό ρόλο. Υρζπει να αξιοποιιςουμε τθν εμπειρία από το ςχεδιαςμό των 

πρϊτων ΧΒΑΑ, ϊςτε να αρχίςουμε από τϊρα να προετοιμάηουμε εγκαίρωσ «προ- ΧΒΑΑ» που κα 

είναι το πρόπλαςμα για τισ μελλοντικζσ ΧΒΑΑ που δεν ξζρουμε αν κα λζγονται ΧΒΑΑ, που δεν 

ξζρουμε πωσ ακριβϊσ κα είναι, αλλά ξζρουμε ότι κα είναι  ολοκλθρωμζνα προγράμματα.   

Ψι ςθμαίνει αυτό πρακτικά; Χθμαίνει χριματα, εργαλεία και οργανωτικι προςπάκεια.  

Χριματα κάποιοι διμοι ζχουν και κάποιοι δε ζχουν. Κα πρζπει να δοκεί μια δυνατότθτα 

χρθματοδότθςθσ τθσ ωρίμανςθσ ζργων για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο. Ξαι φοβάμαι ότι 

αυτό πρζπει να γίνει με εκνικοφσ πόρουσ.   

Πε τι εργαλεία; Εργαλεία ζχουμε. Ζχουμε τα ΧΣΑΥ. Ξάποιοι διμοι ζχουν ιδθ  ΧΣΑΥ και μπόρεςαν 

να κάνουν πολφ πιο ολοκλθρωμζνεσ και ουςιαςτικζσ προτάςεισ για ΧΒΑ. Σι διμοι τθσ Αττικισ, οι 

περιςςότεροι, είχαν ΧΣΑΥ. Άρα τα ΧΣΑΥ είναι μια πολφ καλι προετοιμαςία, γιατί είναι 

ολοκλθρωμζνα, ευρφτατου κεματικοφ φάςματοσ και επομζνωσ μπορεί όποιεσ και να είναι οι 

επιλζξιμεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ όταν ζρκουν οι νζεσ προκθρφξεισ,  να λειτουργιςουν ωσ 

ζνα «καλάκι» από το οποίο να μπορείσ να παίρνεισ δράςεισ που κουμπϊνουν μεταξφ τουσ. 

Άλλα εργαλεία -ςε άλλο πεδίο, αλλά πολφ ςθμαντικό- είναι τα νζα εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, 

τα Ειδικά και τα Γενικά Χωρικά Χχζδια. Χε πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ ΧΒΑΑ είχαμε τα εξισ δφο 

ηθτιματα. Από τθ μια πλευρά, όπου υπιρχαν πρόςφατα Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια (ΓΥΧ) αυτά 

τροφοδότθςαν τθ ΧΒΑΑ, γιατί είχαν αναγκαίεσ παρεμβάςεισ, πολεοδομικζσ βζβαια, οι οποίεσ δεν 

είχαν προωκθκεί και με τθ ΧΒΑΑ μπόρεςαν να μπουν ςε μια διαδικαςία εφαρμογισ. Τχι τόςο 

κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ, γιατί αυτζσ τισ κάνουν τα ΓΥΧ από μόνα τουσ, αλλά  αςτικζσ παρεμβάςεισ 

που προβλζπουν μεν τα ΓΥΧ αλλά δεν ζχουν τρόπο ενεργοποίθςθσ τουσ. Τπου δεν υπιρχαν 

πρόςφατα ΓΥΧ ι δεν υπιρχαν κακόλου ι ιταν ανεπαρκι (υπιρξαν και τζτοιεσ περιπτϊςεισ) 

υπιρξαν δυςκολίεσ για να αντλθκοφν ιδζεσ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ το πρόβλθμα ιταν ότι οι 

προβλζψεισ των ΓΥΧ δεν επζτρεπαν τθν προϊκθςθ κάποιων δράςεων, υπιρχε ςυνεπϊσ ανάγκθ 

γριγορθσ τροποποίθςισ τουσ. 

Ωπάρχουν ςυνεπϊσ τα δφο εργαλεία ςιμερα που μπορεί να ενεργοποιθκοφν εγκαίρωσ μζχρι τθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο ζτςι ϊςτε να προκφψουν, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ 

ςυγκριμζνθσ πραγματικότθτασ, ενδιαφζρουςεσ πολεοδομικζσ ιδζεσ που να χρθματοδοτθκοφν 

μζςω των  μελλοντικϊν ΧΒΑΑ, αλλά και να αντιμετωπιςτοφν κεςμικζσ ρυκμίςεισ (παρωχθμζνεσ ι 

άκαμπτεσ) οι οποίεσ αν δεν αντιμετωπιςτοφν, κα δυςκολζψουν μια ολοκλθρωμζνθ ΧΒΑΑ.     



Εναρκτιρια ομιλία «Χτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ»  

24 

 

Σφνοψθ-Βαςικά ςθμεία 

Σι Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΧΒΑΑ) τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ 

περιόδου (2014-2020) αποτελοφν προϊόν τθσ ςταδιακισ ωρίμανςθσ παλαιότερων κοινοτικϊν 

προγραμμάτων (με πρϊτα τα URBAN), ενϊ παράλλθλα ζχουν μεγάλθ ςυγγζνεια με τα Χχζδια 

Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ (ΧΣΑΥ) που προβλζπονται από τθν ελλθνικι νομοκεςία και 

εκπονοφνται, πλζον, ςε αρκετοφσ Διμουσ. 

Ζχει υπάρξει κακυςτζρθςθ ςτθν προϊκθςθ των ΧΒΑΑ, με αποτζλεςμα να ζχουν περιοριςτεί 

αιςκθτά τα χρονικά περικϊρια για τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςι τουσ (μζχρι το 2023). Ψο γεγονόσ 

αυτό ενδζχεται να δυςχεράνει τθν πλιρθ απορρόφθςθ των διακζςιμων πόρων, και παράλλθλα να 

οδθγιςει ςε μείωςθσ του βακμοφ ολοκλιρωςθσ των ΧΒΑΑ (λόγω τθσ μεγαλφτερθσ δυςκολίασ ςτθν 

υλοποίθςθ οριςμζνων κατθγοριϊν δράςεων). Υρόςκετοι παράγοντεσ πιζςεων ςτθν ολοκλιρωςθ 

των ΧΒΑΑ (που πρζπει να επιδιωχκεί να αντιμετωπιςτοφν εγκαίρωσ) είναι οι εξισ: 

 Θ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα 

και ςτερείται ευκαμψίασ. 

 Σ τρόποσ λειτουργίασ  του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου (ζλλειψθ ομοιογενϊν κριτθρίων από 

τουσ Επιτρόπουσ κλπ.). 

 Σι κακυςτεριςεισ που ςυνδζονται με το ρόλο του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ ςτισ 

αδειοδοτιςεισ ζργων 

 Θ ζλλειψθ εμπειρίασ των Διμων ςτθν προϊκθςθ δράςεων επιχειρθματικότθτασ. 

 Θ ζλλειψθ εμπειρίασ των Διμων ςτθ διαχείριςθ προγραμμάτων με τουσ κανόνεσ του ΕΧΥΑ 

Θ διατιρθςθ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα των ΧΒΑΑ κα μποροφςε να διευκολυνκεί αφενόσ με 

τθ διεφρυνςθ του φάςματοσ των επιλζξιμων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων και τθν αφξθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ των εγκεκριμζνων ΧΒΑΑ  από τα ΥΕΥ (προχποκζτει ανακεϊρθςι τουσ), και 

αφετζρου με τθν ενεργοποίθςθ τθσ προγραμματικά προβλεπόμενθσ πρόςκετθσ ενίςχυςθσ των 

ΧΒΑΑ από τα τομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα. 

Θ υλοποίθςθ των ΧΒΑΑ κα μποροφςε, επίςθσ να υποςτθριχκεί με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ των Διμων που αναλαμβάνουν ΧΒΑΑ 

 Επζκταςθ τθσ διαβοφλευςθσ ςτθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ 

 Διαμόρφωςθ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ για κάκε ΧΒΑΑ 

 Δικτφωςθ των Διμων με ΧΒΑΑ 

Υρζπει να αρχίςει εγκαίρωσ θ προετοιμαςία για τισ ΧΒΑΑ τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου 

(ςτθν οποία αναμζνεται ότι κα ζχουν πολφ μεγαλφτερο ρόλο). Εργαλεία όπωσ τα ΧΣΑΥ και τα 

Ειδικά Χωρικά Χχζδια μπορεί να υποςτθρίξουν αυτι τθ διαδικαςία. 
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1.3 Χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα 

Ξατά τθν Α’ ςυνεδρία με κζμα τθ Χωρικι Ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα ρόλο 

ςυντονιςτι είχαν οι Κοδωρισ Αγγελόπουλοσ, Υεριφερειακόσ Χφμβουλοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

και θ Δρ. Πιράντα Δανδουλάκθ, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν και Ζρευνασ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ξατά τθν ειςαγωγι του ο κ. Αγγελόπουλοσ τόνιςε ότι θ εν λόγω ςυνεδρία αφορά ςτα πολφ 

ςθμαντικά κζματα που ζχουν ανάγκθ οι διμοι και οι περιφζρειεσ αλλά και ςυνολικά θ χϊρα για 

να προχωριςει ς’ αυτό το οποίο ονομάηεται Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ. 

Χυγκεκριμζνα οι τίτλοι και οι ειςθγθτζσ των παρουςιάςεων είχαν ωσ εξισ:  

 «Ψο ΧΣΑΥ ωσ εργαλείο αςτικισ ανάπτυξθσ» ςε μία διαδοχικι ανάπτυξθ από τθν κα Παρία 

Ηιφου, Δρ. Χωροτάκτθ –Υολεοδόμο, Χφμβουλο Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

και τον κο Ευάγγελο Αςπρογζρακα, Δρ. Χωροτάκτθ –Πθχανικό, ςτζλεχοσ τθσ Δ/νςθσ 

Πθτροπολιτικοφ Χχεδιαςμοφ και Αςτικϊν Υεριοχϊν, Ωπ. Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

 «Υολιτικι Χυνοχισ μετά το 2020» από τθν κ. Λωάννθ Φίρμπα, Γενικό Διευκυντι Εκνικισ 

Αρχισ Χυντονιςμοφ ΕΧΥΑ. 

 «Υλαίςιο Ανάπτυξθσ του χϊρου ςτθν Ευρϊπθ : αςτικι και χωρικι ατηζντα, καινοτόμεσ 

δράςεισ» από τον κ. Δθμιτρθ Λακωβίδθ, Υροϊςτάμενο τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ 

Χχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ  

 «Εφαρμογι χωρικϊν εργαλείων ςτθν Ελλάδα» από τθν κ. Παρία Ξωςτοποφλου, 

Υροϊςταμζνθ Πονάδασ Χτρατθγικισ και Υαρακολοφκθςθσ Υολιτικϊν τθσ Ειδικισ 

Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ Χχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ. 

Ψθ ςυνεδρία ζκλειςε με το ςχολιαςμό του ο Ξακθγθτισ Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν του 

Υαντείου Υανεπιςτθμίου, Λωάννθσ Ψυχάρθσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ «Υεριφερειακζσ ανιςότθτεσ, 

αςτικό χϊρο και μθτροπολιτικζσ περιφζρειεσ». 

1.3.1 Σο ΟΑΠ ωσ εργαλείο αςτικισ ανάπτυξθσ 

Θ ςυμβολι ςτο Εργαςτιριο περιλαμβάνει δφο μζρθ: α. μία ςφντομθ γενικι αναφορά ςτο ρόλο 

που μποροφν να διαδραματίςουν τα ΧΣΑΥ ωσ εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ διαμόρφωςθ 

ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν αςτικισ ανάπτυξθσ και όχι με όρουσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, 

και β. αναλυτικότερθ αναφορά ςτο χαρακτιρα και το περιεχόμενο των ΧΣΑΥ, κακϊσ και ςτθ 

ςχζςθ τουσ ςτθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνων ΧΒΑ. 

1.3.1.1. Αναθορά ζηο ρόλο ηων ΣΟΑΠ ως εργαλεία χωρικού ζχεδιαζμού 

Μαρία Ηιφου, Δρ. Χωροτάκτθσ - Υολεοδόμοσ, Χφμβουλοσ Ωπουργοφ Υεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ 

 
Θ ανάδειξθ του τοπικοφ / του τόπου και ειδικότερα των ποιοτικϊν του χαρακτθριςτικϊν / 

ταυτοτιτων ωσ κφριο μοχλό ανάπτυξθσ και ανταγωνιςτικότθτασ ςε μία ραγδαία 

παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία, ζχει μετατοπίςει τθν ζμφαςθ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ 

οικονομικισ - κοινωνικισ ςυνοχισ από τθν άμβλυνςθ των ανιςοτιτων με επίκεντρο τισ 
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περιφζρειεσ, ςτθ χωρικι ανάπτυξθ εδαφικϊν ενοτιτων με ζμφαςθ ςτισ αςτικζσ περιφζρειεσ που 

είτε παρουςιάηουν αναπτυξιακι ςτζρθςθ είτε αξιοποιιςιμεσ ενδογενείσ δυνατότθτεσ. Θ αςτικι 

διάςταςθ τθσ πολιτικισ κοινωνικισ ςυνοχισ είναι εμφανισ από τθν ιδιαίτερθ ςθμαςία που 

αποδίδεται ςτο ςθμαντικό ρόλο που κεωρείται ότι διαδραματίηουν οι πόλεισ και τα αςτικά κζντρα 

ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και ειδικά των ςτόχων 

για βιϊςιμθ, αλλά και ανταγωνιςτικι ανάπτυξθ. Υολιτικι που ςφμφωνα με τον Peter Hall2 

φαίνεται  αναπόφευκτθ ςτο βακμό που το άνοιγμα των οικονομιϊν λόγω παγκοςμιοποίθςθσ 

περιορίηει δραςτικά τισ προοπτικζσ παρζμβαςθσ για αποκατάςταςθ τθσ εδαφικισ ςυνοχισ ςε 

εκνικό ι διαπεριφερειακό επίπεδο, με δεδομζνθ τθ μικρότερθ εξάρτθςθ των τοπικϊν οικονομιϊν 

από  παγκοςμιοποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, τθ μεγαλφτερθ κλαδικι διαφοροποίθςθ των τοπικϊν 

παραγωγικϊν ςυςτθμάτων, αλλά και τθν ικανότθτα  ανάλθψθσ αποτελεςματικϊν πρωτοβουλιϊν 

για διαρκρωτικζσ  μεταρρυκμίςεισ (Ανδρικοποφλου, 20153). 

Ξεντρικό άξονα αυτισ τθσ τοπικά προςδιοριςμζνθσ  προςζγγιςθσ (γνωςτι ωσ place based 

approach) αποτελεί θ αντιςτροφι ι θ αντιμετϊπιςθ τθσ υπο-αξιοποίθςθσ των τοπικϊν πόρων -

που ς’ ζνα βακμό διατείνεται ότι αντανακλά κάποιο επίπεδο αναποτελεςματικότθτασ- κακϊσ και 

θ μείωςθ  προβλθμάτων κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Ωπό αυτό το πρίςμα, οι ολοκλθρωμζνεσ 

ςτρατθγικζσ χωρικισ ανάπτυξθσ ωσ προχπόκεςθ χρθματοδότθςθσ από τα διαρκρωτικά ταμεία 

επιδιϊκουν, βαςιηόμενεσ ςε τοπικζσ ανάγκεσ και γνϊςθ, τθν απελευκζρωςθ των τοπικϊν 

δυνατοτιτων με απϊτερο ςτόχο να επιφζρουν μία διαρκι βελτίωςθ ςτισ οικονομικζσ,  κοινωνικζσ, 

δθμογραφικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ μιασ αςτικισ περιοχισ. 

Υοια είναι, λοιπόν, τα χαρακτθριςτικά ςτοιχεία των ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν αςτικισ 

ανάπτυξθσ;  

Κα εςτιάςω ςε δφο κυρίωσ, τα οποία ςυνδζονται ι αναδεικνφουν και οριοκετοφν το ρόλο που 

μποροφν να διαδραματίςουν τα ΧΣΑΥ ωσ εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ αυτϊν 

των ςτρατθγικϊν. Ζνα πρϊτο ςτοιχείο είναι ότι οι ςτρατθγικζσ αυτζσ ςυγκροτοφνται από 

αλλθλζνδετεσ δράςεισ/ παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ αειφορίασ όπωσ 

ζχουν ιδθ αναφερκεί (οικονομία, ποιότθτα ηωισ, κοινωνικι ςυνοχι, περιβάλλον) και με ςαφι 

ςτόχο τθ διαμόρφωςθ μιασ ςυνεκτικισ και ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ για τα προβλιματα που 

αντιμετωπίηει θ αςτικι περιοχι, τα οποία δεν περιορίηονται ςτο δομθμζνο περιβάλλον / φυςικό 

χϊρο (εςτιάηοντασ, ζτςι, μόνο  ςε ηθτιματα αςτικϊν αναπλάςεων), όπωσ είπε και ο κ. Σικονόμου 

προθγουμζνωσ, αλλά αφοροφν ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του χϊρου, όπωσ  οι κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, θ ενεργειακι φτϊχεια, θ περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ, θ αςτικι 

διάχυςθ. Θ ζμφαςθ εδϊ είναι ςτθ ςυνεκτικότθτα των επιμζρουσ τομεακϊν δράςεων.  

Ζνα δεφτερο ςτοιχείο είναι θ υιοκζτθςθ ςχεδιαςτικϊν προςεγγίςεων που προωκοφν τθ 

διαμόρφωςθ τοπικά προςδιοριςμζνων ςτρατθγικϊν χωρικισ ανάπτυξθσ οι οποίεσ καλφπτουν 

τοπικζσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ, ςε αντίκεςθ με τθν εφαρμογι οριηόντιων πολιτικϊν, κατά κάποια 

ζννοια ςυνταγϊν,  αναπτυξιακισ πολιτικισ που κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε κάκε αςτικι 

περιοχι ι εδαφικι ενότθτα. Θ ζμφαςθ εδϊ είναι ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν, επικοινωνιακϊν, 

                                                             

2
 Sir Peter Geoffrey Hall (1932-2014), βρετανόσ πολεοδόμοσ, χωροτάκτθσ και γεωγράφοσ.  

3
 Ανδρικοποφλου, Ε. (2015), Πόλθ και πολεοδομικζσ πρακτικζσ. Ακινα: Ξριτικι 
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ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, που μζςα από τθν ςυμμετοχι όλων των εμπλεκομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ προςεγγίηουν ςφνκετα προβλιματα με αιτίεσ που 

αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και τα οποία απαιτοφν πολλαπλοφσ δρϊντεσ για τθν καταρχάσ 

διαμόρφωςθ και μετζπειτα υλοποίθςθ  μιασ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ.  

Υοιοσ είναι λοιπόν ο ρόλοσ των ΧΣΑΥ;  

Θ χωρικι λογικι που διζπει τα ΧΣΑΥ, τα ςχζδια ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων, ωσ 

εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ,  γιατί εντάςςονται ςτο ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, επιτρζπει 

τθν ςε βάκοσ γνϊςθ τθσ δομισ τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και φυςικισ διάςταςθσ του χϊρου, 

των ςχζςεων  αλλθλεξάρτθςθσ αυτϊν των ςυνιςτωςϊν, κακϊσ και των διαδικαςιϊν αλλαγισ τουσ. 

Πία λογικι που μπορεί να εμβακφνει ςτο πραγματικό πρόβλθμα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ 

προςδιορίηοντασ τα ενδογενι χαρακτθριςτικά τθσ αςτικισ περιοχισ, προςδιορίηοντασ εκείνα τα 

δομικά ςτοιχεία και ςυνκικεσ που τθν επθρεάηουν και ςτα οποία μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται 

πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά, θ ποιότθτα και θ λειτουργικι διάρκρωςθ του αςτικοφ χϊρου, 

μορφζσ διακυβζρνθςθσ, θ ειδίκευςθ του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ, οι τρόποι φυςικισ και 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Θ προςτικζμενθ αξία τθσ χωρικισ αυτισ προςζγγιςθσ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι ςτθ βάςθ 

ανάδειξθσ τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ ςθμαςίασ τθσ παραγωγικισ και κοινωνικισ δομισ, τθσ 

ιςτορίασ και τθσ γεωγραφίασ κάκε τόπου, όπωσ περιγράφεται από τθν Ανδρικοποφλου, μπορεί να 

οδθγιςει ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ που κα κακορίςει τισ προοπτικζσ 

χωρικισ ανάπτυξθσ των αςτικϊν περιοχϊν. Χτρατθγικζσ που ςτθ βάςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ λογικισ και 

τθσ εμπειρίασ όςων ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ των αποφάςεων διαμορφϊνουν αναπτυξιακζσ 

επιλογζσ για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, τον κοινωνικό αποκλειςμό, τθν 

αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, αυτό που 

ςυνιςτά ςτθν ουςία ςυνεκτικι και ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι. 

Αυτό ακριβϊσ ςυνιςτά και το πλεονζκτθμα των ΧΣΑΥ, ιδιαίτερα ωσ υπόβακρο διαμόρφωςθσ των 

ΣΧΕ. Δθλαδι, να διαςφαλίςουν ότι οι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ αςτικισ ανάπτυξθσ που αυτά 

προτείνουν κα ςυνειςφζρουν ςτθν ουςιαςτικι ανάκαμψθ των αςτικϊν περιοχϊν που ςχεδιάηουν, 

ανατρζποντασ  τισ τάςεισ υποβάκμιςθσ του κοινωνικοφ και του παραγωγικοφ ιςτοφ των περιοχϊν 

αυτϊν, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνουμε εδϊ και κάποια χρόνια. Χτο πλαίςιο αυτό οι 

ςτρατθγικζσ που διαμορφϊνονται μζςω των ΧΣΑΥ, (πρζπει να) αποτελοφν το πλαίςιο επιλογισ 

των επιμζρουσ τομεακϊν δράςεων και παρεμβάςεων και δεν ςυγκροτοφνται από το  άκροιςμα 

αυτϊν, και ςε δεφτερο επίπεδο (πρζπει να) προτάςςουν διαφορετικζσ εναλλακτικζσ διαδρομζσ 

ανάπτυξθσ ςτθ βάςθ τεκμθρίωςθσ τθσ διαφορετικότθτασ των τόπων, επιδιϊκοντασ όχι μόνο 

ςτόχουσ  οικονομικισ  μεγζκυνςθσ και ενίςχυςθσ  τθσ επιχειρθματικότθτασ, αλλά και κοινωνικισ 

και περιβαλλοντικισ δικαιοςφνθσ. 

Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Θ Ευρωπαϊκι Υολιτικι Χυνοχισ ζχει μετατοπίςει το ενδιαφζρον τθσ από τθν άμβλυνςθ των 

περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθ χωρικι ανάπτυξθ εδαφικϊν ενοτιτων, με ζμφαςθ ςτισ 

αςτικζσ περιφζρειεσ που είτε παρουςιάηουν αναπτυξιακι υςτζρθςθ είτε ζχουν αξιοποιιςιμεσ 

ενδογενείσ δυνατότθτεσ. 

 Θ αςτικι διάςταςθ τθσ πολιτικισ κοινωνικισ ςυνοχισ γίνεται εμφανισ από το ρόλο που 
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διαδραματίηουν οι πόλεισ και τα αςτικά κζντρα ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αναπτυξιακισ 

ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Σι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ χωρικισ ανάπτυξθσ ωσ προχπόκεςθ χρθματοδότθςθσ από τα 

διαρκρωτικά ταμεία, επιδιϊκουν, βαςιηόμενεσ ςε τοπικζσ ανάγκεσ και γνϊςθ, τθν 

απελευκζρωςθ των τοπικϊν δυνατοτιτων, με απϊτερο ςτόχο να επιφζρουν μία διαρκι 

βελτίωςθ ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, δθμογραφικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ μιασ 

αςτικισ περιοχισ. 

 Σι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ χωρικισ ανάπτυξθσ ζχουν χαρακτθριςτικά τα οποία 

ςυνδζονται με ι και αναδεικνφουν το ρόλο των ΧΣΑΥ ςτθ διαμόρφωςθ αυτϊν των 

ςτρατθγικϊν: 

- Αποτελοφνται από αλλθλζνδετεσ δράςεισ / παρεμβάςεισ με κατεφκυνςθ τουσ τρεισ 

πυλϊνεσ τθσ αειφορίασ: οικονομία, ποιότθτα ηωισ, κοινωνικι ςυνοχι, περιβάλλον, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςυνεκτικότθτα των επιμζρουσ τομεακϊν δράςεων και τθ 

διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ 

- Ωιοκετοφν τοπικά προςδιοριςμζνεσ πολιτικζσ ζναντι των οριηόντιων «ςυνταγϊν» 

αναπτυξιακισ πολιτικισ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι ςυνεργατικϊν, 

επικοινωνιακϊν, ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν. 

 Θ χωρικι λογικι που διζπει τα ΧΣΑΥ ωσ εργαλεία χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, επιτρζπει τθν ςε 

βάκοσ γνϊςθ τθσ δομισ τθσ κοινωνικισ, οικονομικισ και φυςικισ διάςταςθσ του χϊρου, των 

ςχζςεων  αλλθλεξάρτθςθσ αυτϊν των ςυνιςτωςϊν, κακϊσ και των διαδικαςιϊν αλλαγισ τουσ 

 Ψα ΧΣΑΥ μπορεί να οδθγιςουν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ που κα 

κακορίςει τισ προοπτικζσ χωρικισ ανάπτυξθσ των αςτικϊν περιοχϊν. 

 Ψο πλεονζκτθμα των ΧΣΑΥ, ιδιαίτερα ωσ υπόβακρο διαμόρφωςθσ των ΣΧΕ, είναι ότι μπορεί 

να διαςφαλίςουν ότι οι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ αςτικισ ανάπτυξθσ που αυτά 

προτείνουν κα ςυνειςφζρουν ςτθν ουςιαςτικι ανάκαμψθ των αςτικϊν περιοχϊν που 

ςχεδιάηουν, επιδιϊκοντασ όχι μόνο ςτόχουσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και ενίςχυςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, αλλά και κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ δικαιοςφνθσ.  

 Χτο πλαίςιο αυτό, οι ςτρατθγικζσ που διαμορφϊνονται μζςω των ΧΣΑΥ, (πρζπει να) 

αποτελοφν το πλαίςιο επιλογισ των επιμζρουσ τομεακϊν δράςεων και παρεμβάςεων και δεν 

ςυγκροτοφνται από το  άκροιςμα αυτϊν, και ςε δεφτερο επίπεδο (πρζπει να) προτάςςουν 

διαφορετικζσ εναλλακτικζσ διαδρομζσ ανάπτυξθσ ςτθ βάςθ τεκμθρίωςθσ τθσ 

διαφορετικότθτασ των τόπων. 

 

1.3.1.2. Χαρακηηριζηικά και περιεχόμενο ηων ΣΟΑΠ 

Ευάγγελοσ Αςπρογζρακασ, Δρ. Χωροτάκτθσ Πθχανικόσ, Ψμιμα Αςτικοφ Χχεδιαςμοφ, Δ/νςθ 

Πθτροπολιτικοφ Χχεδιαςμοφ Αςτικϊν και Υεριαςτικϊν Υεριοχϊν, Ωπ. Υεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ  

 
Τπωσ αναφζρκθκε και από τον κο Σικονόμου, τα εργαλεία αυτά δεν είναι κάτι πρόςφατο. 

Ωπάρχουν και εφαρμόηονται ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ  από τθ δεκαετία του 90 με αρκετι επιτυχία. 

Ζνα αξιόλογο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Soziale Stadt ςτθ Γερμανία, που δίνει ζμφαςθ ςτθν 

αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων κοινωνικισ ςυνοχισ. Τλεσ οι χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πολλζσ από 
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τθ δεκαετία του 90, ζχουν παρόμοια εργαλεία, κάποια οριηόντια ςε επίπεδο εκνικό, ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ 

πόρουσ, κάποια άλλα με πιο τοπικό χαρακτιρα για αντιμετϊπιςθ πιο ςυγκεκριμζνων 

ενδεχομζνωσ ηθτθμάτων, που περιςςότερο είχαν να κάνουν με τθν τοπικι οικονομία. Από τθν 

αρχι τζκθκαν ηθτιματα που αφοροφςαν τθ διαχείριςθ, τόςο ςε επίπεδο ςυντονιςμοφ όςο και 

εμπλοκισ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Επίςθσ προζκυψε θ ανάγκθ να υπάρξει ςχεδιαςμόσ από τα 

κάτω προσ τα πάνω.  

Από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που απζκτθςαν τζτοιο εργαλείο, τουλάχιςτον ςε ότι αφορά το κεςμικό 

πλαίςιο ιταν θ Ελλάδα. Ψο ΧΣΑΥ προβλζπεται  ςτο νόμο 2742/1999. Βζβαια ζμεινε ςε φπνωςθ για 

πάρα πολλά χρόνια. Ιταν θ πρϊτθ φορά που κίχτθκε ολοκλθρωμζνα το ηιτθμα τθσ αςτικισ 

ανάπτυξθσ, ζςτω και ςε επίπεδο απλά κεςμικοφ πλαιςίου, με ζναν τρόπο που να καλφπτει όχι 

μόνο το φυςικό ςχεδιαςμό, αλλά και ηθτιματα που είχαν να κάνουν με τθν αναπτυξιακι και 

οικονομικι υςτζρθςθ, τθν κοινωνικι ςυνοχι και το περιβάλλον. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ζνα 

ςχζδιο φυςικοφ ςχεδιαςμοφ. Είναι ζνα ςχζδιο με χωρικι αναφορά που περιλαμβάνει ζνα 

πρόγραμμα δράςθσ. Είναι προφανζσ ότι ταιριάηει ςτθν αντίςτοιχθ δομι των  προγραμμάτων του 

URBAN, όπωσ αναφζρκθκε από τον κ. Σικονόμου, και μάλιςτα δεν περιορίηεται απαραίτθτα μόνο 

ςε περιοχζσ των εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεωσ. Εντάςςεται ςτθν πυραμίδα του χωρικοφ 

ςχεδιαςμοφ, παίρνει κατευκφνςεισ δθλαδι από τον υπερκείμενο ςχεδιαςμό, από το 

περιφερειακό επίπεδο, και αντίςτοιχα δίνει κατευκφνςεισ: Υροβλζπεται θ ανακεϊρθςθ του 

υποκείμενου ςχεδιαςμοφ, των γνωςτϊν μασ δθλαδι γενικϊν πολεοδομικϊν ςχεδίων, ςφμφωνα 

με τισ κατευκφνςεισ των ΧΣΑΥ. Θ διαδικαςία κατάρτιςθσ μπορεί να κινείται από οποιοδιποτε 

επίπεδο διοίκθςθσ, είτε από το Ωπουργείο είτε από τθν τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Πάλιςτα θ εμπειρία 

μζχρι τϊρα δείχνει ότι πρόκειται για ζνα εργαλείο που ενδιαφζρει κυρίωσ τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ όλα τα υπό κατάρτιςθ ΧΣΑΥ ζχουν ξεκινιςει από Διμουσ. Εγκρίνονται με 

Ξοινζσ Ωπουργικζσ Αποφάςεισ, καταρχιν των υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Υεριβάλλοντοσ, ωςτόςο θ 

εμπειρία εδϊ ζχει δείξει ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ χρειάςτθκε και θ εμπλοκι και άλλων 

ςυναρμόδιων υπουργείων προκειμζνου να διαμορφωκεί το ςχζδιο.  

Υροβλζπεται από το νόμο μία ευρφτατθ διαδικαςία δθμοςιότθτασ και διαβοφλευςθσ, θ οποία ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ εφαρμογισ είναι αξιόλογθ. Πια πολφ καλι προςπάκεια ζγινε ςτθν 

περίπτωςθ του ΧΣΑΥ Θρακλείου. Διεξιχκθ μία ευρεία διαδικαςία ςυμμετοχισ, όχι απλά 

διαβοφλευςθσ, ςτθν διαδικαςία  κατάρτιςθσ του ςχεδίου. Υολφ ςθμαντικό ςθμείο είναι ότι θ 

παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των ςχεδίων,  από το νόμο δίνεται ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, δίνεται ςτουσ διμουσ τουσ οποίουσ αφορά.  

Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ προκφπτει από τουσ ςτόχουσ του νόμου, που περιλαμβάνει ζνα 

πλικοσ δράςεων, με μία ευρεία γκάμα πικανϊν ενεργειϊν και τομζων εφαρμογισ. Δείχνει ζτςι, 

ενδεχομζνωσ, τθν αγωνία του νομοκζτθ να καλφψει οποιαδιποτε παράμετρο κα μποροφςε να 

οδθγιςει ςε υποβάκμιςθ τθσ πόλθσ και, αντίςτοιχα, θ αντιμετϊπιςι τθσ να βοθκιςει ςτθ 

διαχείριςθ των όποιων προβλθμάτων. Υροβλζπεται ακόμα και θ διευκόλυνςθ τθσ ςυμμετοχισ 

των πόλεων ςε δίκτυα και forum που κα μποροφςαν να βοθκιςουν τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ να 

μοιραςτεί εμπειρίεσ, να μοιραςτεί  κοινοφσ προβλθματιςμοφσ. Ψο κζμα τθσ δικτφωςθσ ζχει 

άλλωςτε ιδιαίτερθ ςθμαςία όπωσ αναφζρκθκε και  από τον κ. Σικονόμου. 
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Υροδιαγραφζσ ζχουμε από το 2012, οπότε ξεκινάει και θ ενεργοποίθςθ του εργαλείου των ΧΣΑΥ, 

με πρϊτο ΧΣΑΥ αυτό για το κζντρο τθσ Ακινασ, που είναι περίπου δυο-τρία χρόνια ςε εφαρμογι. 

Υεριμζνουμε από το Διμο Ακθναίων τθν αξιολόγθςθ που προβλζπεται από το νόμο κάκε δφο 

χρόνια. Θ αξιολόγθςθ αυτι αναμζνεται να φανεί χριςιμθ, για να δοφμε ποφ ακριβϊσ είναι τα 

προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι, και κα βοθκιςει το Ωπουργείο ςτο ενδεχόμενο μίασ 

ανακεϊρθςθσ ι επικαιροποίθςθσ του πλαιςίου. Αυτό μάλλον φαίνεται απαραίτθτο αν ςκεφτοφμε 

ότι το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο διαμορφϊκθκε ςε μία άλλθ εποχι, και όςο καινοτόμο και 

πρωτοποριακό και να ιταν αυτό, είκοςι χρόνια μετά είναι μία καλι ςτιγμι να το ξαναδοφμε. 

Χε ότι αφορά το περιεχόμενο, υπάρχουν μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτα ΧΣΑΥ που ζχουν μζχρι 

ςιμερα προχωριςει, ωσ προσ τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ ςε ςχζςθ με τθν προςζγγιςθ και τθ δομι 

που ζχει κάκε πρόταςθ, αλλά και ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ οι οποίεσ περιλαμβάνονται. Αυτό 

εξυπθρετεί ςτο να αντιμετωπίηονται οι όποιεσ ιδιαιτερότθτεσ προκφπτουν με βάςθ τισ τοπικζσ 

ανάγκεσ. Ωπάρχουν οριηόντιεσ δράςεισ που καλφπτουν το ςφνολο τθσ ζκταςθσ των ΧΣΑΥ (Χάρτθσ 

1), αλλά ςτισ περιςςότερεσ  περιπτϊςεισ υπάρχουν και παρεμβάςεισ ςε επιμζρουσ κφλακεσ 

προκειμζνου να ρυκμιςτοφν ιδιαίτερα προβλιματα με περιςςότερο τοπικό χαρακτιρα.  

 

Εικόνα 1. ΣΟΑΡ για τθν Ακινα 

Ψο ίδιο ιςχφει και για  τουσ φορείσ παρζμβαςθσ. Ξάποιεσ δράςεισ αφοροφν ενζργειεσ μόνο από 

τουσ ΣΨΑ, ωςτόςο ςτισ περιςςότερεσ απαιτείται και θ εμπλοκι τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, κάτι που 

ςυνολικά ζχει δθμιουργιςει αρκετά ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με το ςυντονιςμό. Αυτό που 

είναι πάρα πολφ ςθμαντικό και επιδιϊκεται, είναι να υπάρχει ςυνζργεια μεταξφ των δράςεων, 

κάτι που τελικά ςυμβάλει ςτον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα αυτϊν των ςχεδίων. Για παράδειγμα, ο 

Υίνακασ (Εικόνα 2) δείχνει τισ δράςεισ του ΧΣΑΥ τθσ Δυτικισ Ακινασ και πϊσ ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ. Σι ςυνζργιεσ αυτζσ είναι ζνα μεγάλο ςτοίχθμα προκειμζνου να επιτευχκεί ο ολοκλθρωμζνοσ 

χαρακτιρασ που αναφζρκθκε ωσ απαραίτθτοσ. 
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Ψο ηιτθμα είναι βζβαια ότι θ εμπλοκι πολλϊν φορζων, ιδιαίτερα τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, ςτθν 

εφαρμογι του ΧΣΑΥ δθμιουργεί ςοβαρό ηιτθμα ςυντονιςμοφ. Ψουλάχιςτον για τα ΧΣΑΥ τθσ 

Αττικισ, υπάρχει μία πρόβλεψθ από το  νζο Φυκμιςτικό για μία Επιτροπι Χυντονιςμοφ. Υρόκειται 

ςτθν ουςία για ζνα δίκτυο ςθμείων επαφισ, που λειτουργεί μζςω εκπροςϊπων και όλοι μαηί 

κάνουν μία προςπάκεια να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που αφοροφν τόςο τισ αρμοδιότθτεσ όςο 

και το περιεχόμενο των δράςεων. Χτο πλαίςιο αυτισ τθσ προςπάκειασ, ζγινε μία πολφ αξιόλογθ 

ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ από τα άλλα υπουργεία. Κα ικελα να αναφζρω το Ωπουργείο 

Ανάπτυξθσ, κακϊσ οι ςυνάδελφοι είναι παρόντεσ και πρόκειται να κατακζςουν τθ δικι τουσ 

εμπειρία ςε ςχζςθ με τισ ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ. Θ ςυνεργαςία μασ πραγματικά βοικθςε 

πολφ ςτο να προκφψουν δράςεισ με πιο ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα, αλλά και πιο ρεαλιςτικζσ. 

Ελπίηουμε ότι θ προςπάκεια αυτι κα μπορζςει να ςυνεχιςτεί. Πε τθν ίδια διάκεςθ και τισ ίδιεσ 

προςδοκίεσ ζγινε μία προςπάκεια ςυνεργαςίασ και με τουσ διμουσ  που επίςθσ πρζπει να 

ςυνεχιςτεί, όπωσ και με τθν Υεριφζρεια που πλζον ζχει αναλάβει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ των δράςεων των ΧΣΑΥ.  

 

Εικόνα 2. Δράςεισ  του ΣΟΑΡ τθσ Δυτικισ Ακινασ και θ μεταξφ τουσ ςφνδεςθ 

Θ αλικεια είναι ότι ζνασ λόγοσ που ενδεχομζνωσ δεν ενεργοποιοφνταν ζωσ τϊρα ωσ εργαλείο τα 

ΧΣΑΥ είναι ότι δεν εμπεριζχουν μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ. Αυτό ςίγουρα είναι μια ζλλειψθ, 

αφοφ μιλάμε για προγράμματα δράςθσ. Ψα ΧΣΑΥ ζχουν διευρυμζνο χρονικό ορίηοντα ςε ςχζςθ με 

τισ ΣΧΕ, είναι ςχζδια που εντάςςονται ςτο χωρικό ςχεδιαςμό, απαιτοφν διαδικαςία ςτρατθγικισ 

περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ, δεν κα μποροφςαν ωςτόςο να εφαρμοςτοφν αν δεν υπιρχαν 

αντίςτοιχα χρθματοδοτικά εργαλεία με τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν. Βζβαια, δεν 

Δράσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Αθρ.

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15

2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 20

3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

5 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13

6 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 10

8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10

9 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 11

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14

15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13

16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9

17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 29

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 21

19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11

20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 14

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8

22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 17

23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

24 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 18

26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 37

27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 13

28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 23

29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 10

30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8

31 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 25

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23

33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 24

34 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18

35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 25

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12

37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11

38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 19

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 12

41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 21

42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12

44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8

44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 14

45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 20

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15

47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 20

48 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 14

49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 16

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 13

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 16

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7

53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9

54 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 21

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 54

Αθρ. 15 # 7 6 # 7 # # # 5 12 11 9 14 13 9 29 21 11 14 8 17 6 14 18 37 13 23 10 8 25 23 24 18 25 12 11 19 3 12 21 12 8 14 20 15 20 14 16 13 16 7 9 21 54 834
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περιλαμβάνουν μόνο ζργα και δράςεισ που απαιτοφν χρθματοδότθςθ. Υεριλαμβάνουν επίςθσ 

κεςμικζσ, διοικθτικζσ ενζργειεσ εξίςου απαραίτθτεσ προκειμζνου να αναςτραφεί μία κατάςταςθ 

υποβάκμιςθσ ςε μία περιοχι. Χε ότι αφορά τθ χρθματοδότθςθ προκφπτει από τθν 

πραγματικότθτα, τουλάχιςτον ωσ ςιμερα, ότι κατά το μεγαλφτερο μζροσ κα διατεκεί μζςω των 

ολοκλθρωμζνων χωρικϊν επενδφςεων (ΣΧΕ). Από κει και πζρα είναι επικυμθτι θ αξιοποίθςθ και 

άλλων πόρων. Χε ό, τι αφορά τισ κεςμικζσ και διοικθτικζσ ενζργειεσ ςίγουρα είναι πολφ πιο 

απαιτθτι θ ςυνεργαςία των εμπλεκομζνων φορζων, που ςυνικωσ είναι θ κεντρικι διοίκθςθ μαηί 

πάντα με τθ γόνιμθ ςυνειςφορά τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

Ψο ΧΣΑΥ είναι ζνα εργαλείο το οποίο προβλζπεται ςτουσ περιφερειακοφσ καταρχιν ςχεδιαςμοφσ, 

ζχει ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα και κατά τθν ορκι παρατιρθςθ του κ. Σικονόμου, κα μποροφςε 

να αποτελζςει ζνα καλό πλαίςιο προκειμζνου να προετοιμαςτεί θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ για τθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο. Σφτωσ ι άλλωσ εκτιμάται ότι είναι εργαλείο τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και ενδεχομζνωσ προσ τα εκεί κα πρζπει να δουλζψει λίγο περιςςότερο το Ωπ. 

Υεριβάλλοντοσ και οι υπόλοιποι ςυναρμόδιοι φορείσ που εμπλζκονται ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ 

και ςτθ ςυνζχεια και ςτθν εφαρμογι. Κεωροφμε ότι είναι πολφ ςθμαντικόσ ο ρόλοσ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. Είναι ζνα εργαλείο που κα πρζπει να αγκαλιαςτεί από τθν τοπικι κοινωνία αν κζλουμε 

να ζχει επιτυχία θ εφαρμογι του ςτο μζλλον. Θ αποτελεςματικι χρθματοδότθςθ  ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων χωρικϊν επενδφςεων εκτιμάται ότι είναι εφικτι και είναι 

ςκόπιμο να υπάρξει θ ςφνδεςθ αυτι. Είναι απαραίτθτθ, βζβαια, και θ ςυνζργεια με τισ ευρφτερεσ 

πολιτικζσ τθσ διοίκθςθσ, κάτι τζτοιο ζχει προκφψει ιδθ από τθν εμπειρία που υπάρχει ζωσ τϊρα.  

Ψζλοσ, επανερχόμενοσ ςε μία αναφορά του κ. Σικονόμου, υπάρχει δυνατότθτα πλζον το εργαλείο 

αυτό να ςυνδυαςτεί με τα Ειδικά Χωρικά Χχζδια, ζτςι όπωσ ζχουν διαμορφωκεί ςτο νόμο 

4447/16, προκειμζνου να καλυφκοφν ενδεχομζνωσ και ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με 

κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ, όπωσ αλλαγι των χριςεων γθσ ι των όρων δόμθςθσ ςτισ ενότθτεσ που 

γίνονται οι ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ. Είναι κάτι που ζχουν ηθτιςει οι διμοι κατά τθν 

κατάρτιςθ των ΧΣΑΥ, και πλζον ο ςυνδυαςμόσ των δφο εργαλείων ενδεχομζνωσ να αποτελεί μία 

λφςθ. 

Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Θ Ελλάδα είναι από τισ πρϊτεσ χϊρεσ που κεςμοκζτθςαν εργαλείο ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ 

ανάπτυξθσ, το Χχζδιο Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ (ΧΣΑΥ), με το νόμο 2742/1999, 

αντιμετωπίηοντασ, εκτόσ από το φυςικό ςχεδιαςμό, ηθτιματα αναπτυξιακισ και οικονομικισ 

υςτζρθςθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. 

 Ψο ΧΣΑΥ είναι ζνα ςχζδιο με χωρικι αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει ζνα ςχζδιο δράςθσ, 

αλλά δεν εμπεριζχει μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ.  

 Ψο ΧΣΑΥ εντάςςεται ςτο ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ χϊρασ. Υαίρνει κατευκφνςεισ 

από τον υπερκείμενο ςχεδιαςμό, ενϊ προβλζπεται θ εναρμόνιςθ του υποκείμενου 

ςχεδιαςμοφ με τισ κατευκφνςεισ του. 

 Υαρότι θ διαδικαςία κατάρτιςθσ ΧΣΑΥ μπορεί να εκκινιςει από οποιοδιποτε επίπεδο 

διοίκθςθσ, θ εμπειρία δείχνει ότι πρόκειται για ζνα εργαλείο που ενδιαφζρει κυρίωσ τθσ 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ.  

 Ξατά τθν κατάρτιςθ του ΧΣΑΥ προβλζπεται ευρφτατθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ. 

 Θ εμπλοκι πολλϊν φορζων παρζμβαςθσ, από διαφορετικά διοικθτικά επίπεδα, δθμιουργεί 
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ηθτιματα ςυντονιςμοφ. Για τα ΧΣΑΥ τθσ Αττικισ προβλζπεται από το Φυκμιςτικό Χχζδιο 

Ακινασ - Αττικισ θ ςφςταςθ και λειτουργία Επιτροπισ Χυντονιςμοφ.  

 Σριηόντια και κατακόρυφθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο των ΧΣΑΥ, βοικθςε να προκφψουν 

δράςεισ με πιο ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα και πιο ρεαλιςτικζσ.    

 Θ αποτελεςματικι χρθματοδότθςθ δράςεων που περιλαμβάνουν τα ΧΣΑΥ, γίνεται ςιμερα 

κυρίωσ μζςω ΣΧΕ. 

 Ωπάρχει πλζον δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ των ΧΣΑΥ με τα Ειδικά Χωρικά Χχζδια 

(Ρ.4447/2019). 

 Ψο ΧΣΑΥ, ωσ εργαλείο, προβλζπεται ςτουσ περιφερειακοφσ ςχεδιαςμοφσ, ζχει ολοκλθρωμζνο 

χαρακτιρα και κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα καλό πλαίςιο προκειμζνου να προετοιμαςτεί 

θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο. 

 

1.3.2 Πολιτικι υνοχισ μετά το 2020: Θ χωρικι διάςταςθ 

Ιωάννθσ Φίρμπασ, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Εκνικισ Αρχισ Χυντονιςμοφ ΕΧΥΑ 

Θ επικζντρωςθ ςτα προβλιματα που αναδεικνφονται ςτο παρόν κα αποφευχκεί όςο είναι 

δυνατό, παρά τον πειραςμό που κζτει θ αναφορά μιασ ςειράσ κεμάτων από τον κ. Σικονόμου, και 

λόγω του ότι υπάρχουν αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ ςτθ ςυνζχεια. Πιλϊντασ για το μζλλον που 

ακόμα δεν ξζρουμε πϊσ κα είναι, κα γίνουν κάποιεσ αναφορζσ ωσ διδάγματα από τθν τρζχουςα 

περίοδο που δεν είναι ζνασ δρόμοσ ςτρωμζνοσ με άνκθ, αλλά αντικζτωσ ζχει μία ςειρά από 

μεγάλα προβλιματα. 

Ξαταρχάσ, ποφ βριςκόμαςτε και τι αναμζνουμε χρονικά. Ζχει ιδθ ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον, 

τουλάχιςτον ωσ μία ςυλλογι και ανάλυςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων, θ 7θ Ζκκεςθ για τθ Χυνοχι που 

παραδοςιακά αποτελεί, κεωρθτικά τουλάχιςτον, τθ βάςθ των ςυηθτιςεων για τθν κάκε νζα 

προγραμματικι περίοδο. Ιδθ ζχουν αρχίςει δειλά ι και πιο ζντονα να εμφανίηονται οι πρϊτεσ 

διεργαςίεσ για τθν πολιτικι ςυνοχισ για το 2020. Αποτελοφν όμωσ, μιλϊντασ ποιθτικά, τισ πρϊτεσ 

μπαλωκιζσ. Σι πυροβολιςμοί ςτο ςϊμα δεν ζχουν αρχίςει ακόμα, κα ζρκουν όμωσ κι αυτοί. Ξαι 

κα ζρκουν με μία διαδικαςία όπου ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2018 αναμζνεται θ πρόταςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για το πολυετζσ δθμοςιονομικό πλαίςιο, για τον προχπολογιςμό τθσ 

Ζνωςθσ από το 2021 και μετά. Χτθ ςυνζχεια, κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2018 και ςτθ βάςθ 

αυτισ τθσ πρόταςθσ, κα αρχίςει θ ςυηιτθςθ για το ποιεσ προτεραιότθτεσ, ποιεσ αρχζσ και για τισ 

διατάξεισ που κα διζπουν τα προγράμματα τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ. Ζπειτα και λίγο πριν ξεκινιςει 

θ νζα προγραμματικι περίοδοσ, κα ςυνεχίηεται και κα οριςτικοποιθκεί θ διαβοφλευςθ για όλο 

αυτό το νζο πακζτο που κα διζπει τισ δράςεισ μασ ςε ότι αφορά τα ςυγχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα μετά το 2020. 

Ψι φαίνεται από αυτζσ τισ μπαλωκιζσ να διαμορφϊνεται μζχρι ςιμερα; Ξαταρχάσ, να είμαςτε 

ςχεδόν βζβαιοι -πάντα ελπίηουμε ωσ Ελλάδα για το καλφτερο και κα προςπακιςουμε και κα 

επιδιϊξουμε το καλφτερο- ότι κα υπάρχει πίεςθ για μείωςθ των πόρων κακϊσ ξεκινάμε με ζνα 

πολφ μεγάλο μείον που ακοφει ςτο όνομα «Brexit». Ξάκε προγραμματικι περίοδοσ ξεκινά με μία 

επίκεςθ των κακαρϊν ςυνειςφορζων ςτισ δφο βαςικότερεσ πολιτικζσ τθσ Ζνωςθσ: τθν Υολιτικι 

Χυνοχισ (οικονομικι, κοινωνικι και χωρικι ςυνοχι) και τθν Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι. Αυτζσ 

δζχονται τθ μεγαλφτερθ επίκεςθ με κυριότερο το επιχείρθμα «Ξαι ποφ είναι τα αποτελζςματά 
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ςασ; Tι κάνετε που να είναι ορατό από τον φορολογοφμενο;». Αυτι τθ ςυηιτθςθ που ζτςι κι 

αλλιϊσ κα τθν είχαμε, κα είναι ακόμθ πιο επιβαρυμζνθ, γιατί υπάρχει θ ζξοδοσ του Θνωμζνου 

Βαςιλείου (Θ.Β.) που εκτιμάται ωσ απϊλεια ανάμεςα ςε 70 με 100 διςεκατομμφρια ευρϊ για τθ 

διάρκεια του πολυετοφσ δθμοςιονομικοφ πλαιςίου. εκινάμε λοιπόν με μια πίτα που, εάν δεν 

υποκαταςτακεί από τουσ 27, κα ζχει ιδθ μία μεγάλθ απϊλεια. Αν, δθλαδι, κεωρθτικά 

παραμείνει ο προχπολογιςμόσ ςτο περίπου 1% του ΑΕΥ, αυτό δεν φτάνει, διότι το Θ.Β. δεν 

ςυμμετζχει πλζον και επομζνωσ το 1% είναι ονομαςτικά πολφ λιγότεροι πόροι. Πζνει να το 

δοφμε. Ωσ αντίβαρο, κυρίωσ από τουσ κακαροφσ ςυνειςφορείσ, ςε αυτιν τθν αναμενόμενθ 

μείωςθ, «προςφζρεται» θ αφξθςθ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ, το να αυξθκεί δθλαδι το ποςοςτό 

εκνικισ χρθματοδότθςθσ. Πε αφορμι τζτοιου είδουσ προτάςεισ, μπαίνουν ςτθ διαδικαςία 

καινοφργια δεδομζνα, όπωσ το ότι ςθκϊνουν μεγάλο βάροσ αυτϊν των νζων απόψεων όχι οι κατϋ 

αρμοδιότθτα υπουργοί για τθν Υολιτικι Χυνοχισ, που είναι ςυνικωσ Ανάπτυξθσ, Υεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ κλπ, αλλά κα ζχουν μεγάλο ρόλο και λόγο οι Ωπουργοί Σικονομικϊν. Αυτοί κατά 

τεκμιριο, με το επιχείρθμα ότι δικόσ μασ είναι ο προχπολογιςμόσ, άρα πρζπει επιτζλουσ να 

ζχουμε λόγο γιϋ αυτό, κα περάςουν μία ςειρά από κζματα, όπωσ το κζμα των διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων.  

Αυτό είναι κάτι το οποίο κα παίξει μεγάλο ρόλο και κα αποτελζςει, κατά τθν εκτίμθςι μασ, ζνα 

ςθμαντικό κομμάτι αυτοφ που ςτθν τρζχουςα περίοδο είδαμε ωσ «Κεματικι Χυγκζντρωςθ». Κα 

δείτε μεγάλθ ζμφαςθ ςε “structural reforms”, να επιδιϊκεται να δοκεί μεγάλθ ζμφαςθ ςτισ 

“country specific recommendations”, τισ κατά χϊρα ςυςτάςεισ, οι οποίεσ δεν κα μοιάηουν και 

πάρα πολφ με αυτά που ζχουμε ςυνθκίςει από τθν Υολιτικι Χυνοχισ και τισ επιδιϊξεισ τθσ, αλλά 

ζχουν να κάνουν με άλλα κζματα, όπωσ τα ςυνταξιοδοτικά, τα αςφαλιςτικά, ενϊ κα υπάρχουν 

πιζςεισ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Κα δείτε, επίςθσ, το αντίδοτο τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ και τθσ 

άρςθσ των ανιςοτιτων και των επιδιϊξεων που απορρζουν από τθ Χυνκικθ και ζχουν να κάνουν 

με τθν οικονομικι, κοινωνικι και χωρικι ςυνοχι. Υοιο δθλαδι; Ψθν ζμφαςθ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Υροςτικζμενθ Αξία. 

Εμείσ ωσ χϊρα επιμζνουμε με ζμφαςθ ότι θ προςτικζμενθ αξία για τθν Ζνωςθ είναι ακριβϊσ 

αυτό. Είναι, δθλαδι, θ τιρθςθ τθσ Χυνκικθσ, είναι θ ζμφαςθ ςτθν Υολιτικι Χυνοχισ, ςτθν άρςθ 

των ανιςοτιτων, όπου δεν ζχουμε πετφχει τουσ ςτόχουσ και δεν μποροφμε να βγάηουμε το κζμα 

αυτό από τθν εικόνα. Τμωσ αυτό δεν ςυμφζρει όλουσ, δεν ζχουμε όλοι τθν ίδια ματιά, και θ ματιά 

εδϊ είναι θ λεγόμενθ Ευρωπαϊκι Υροςτικζμενθ Αξία, βλζπε μεγάλθ ζμφαςθ ςε αυτό που ςτθν 

τρζχουςα περίοδο ζχουμε δει ωσ κεματικι ςυγκζντρωςθ «Ζρευνα, Ψεχνολογία και Ξαινοτομία», 

«Ψθφιακι Ευρϊπθ», «Ανταγωνιςτικότθτα» κατά κφριο λόγο και λιγότερο ωσ άρςθ ανιςοτιτων 

κοκ. Αυτό εκτιμοφμε ότι κα ςυνεχίςουμε να το βλζπουμε, με πολφ μεγαλφτερθ ζμφαςθ.   

Κα αναδειχτεί τo κζμα που ιδθ ζχει αναφζρει ο κ. Σικονόμου, τθσ ενδυνάμωςθσ του ρόλου των 

διμων και θ ζμφαςθ ςτθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ. Τντωσ, γιατί υπάρχουν ιςχυρότατα 

«lobby» (Σργανιςμοί από τθν Ευρωπαϊκι Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι, Επιτροπι των 

Υεριφερειϊν, Επιτροπι των Υόλεων και άλλα) που πιζηουν παραδοςιακά προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι. Ξαι ναι, όντωσ κα υπάρξει κατεφκυνςθ προσ τα εκεί. Τμωσ, μθν πιςτζψουμε ότι επειδι κα 

υπάρξει πίεςθ προσ τα εκεί ενδζχεται να ζχουμε και τελικι, «overall», αφξθςθ των πόρων ςτο 

τζλοσ, γιατί κα εξακολουκιςει θ ζμφαςθ ςτθ κεματικι ςυγκζντρωςθ. Θ κεματικι ςυγκζντρωςθ 

είναι, επίςθσ, υποχρεωτικι εςωτερικά μζςα ςτισ Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ ι και ςτθ  

Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ, άρα και οι επιλογζσ μασ κα ςυνεχίηουν να διζπονται από αυτι τθν 
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ζμφαςθ και αυτό είναι ςθμαντικό. Ρα διευκρινιςτεί, ακόμθ, ότι το 5% του ΕΧΥΑ αφορά μόνο ςτθ 

Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ. Ψα υπόλοιπα δεν διζπονται από ποςοςτά και δεςμεφςεισ.  

Εμείσ ςτο Ωπουργείο και ςτισ υπθρεςίεσ που αςχολοφνται με το ςχεδιαςμό και το ςυντονιςμό του 

ΕΧΥΑ, είμαςτε φανατικοί κιαςϊτεσ δφο πραγμάτων.  

Υρϊτα, τθσ χωρικισ ςυνοχισ. Ζςτω και ωσ εργαλείο, όπωσ μασ το δίνουν (μπορεί να μθν είναι το 

«Geography matters»4 όπωσ ελπίηαμε, ι το δικαίωμα του κάκε πολίτθ όπου κι αν κζλει να 

δραςτθριοποιθκεί να αντιμετωπίηεται με ιςοδφναμεσ ευκαιρίεσ, αλλά τουλάχιςτον ζχουμε κάποια 

χωρικά εργαλεία), πρζπει να το εκμεταλλευτοφμε και είμαςτε πανευτυχείσ κιαςϊτεσ, παρά τισ 

δυςκολίεσ που ςαν τεχνοκράτεσ καλοφμαςτε να αντιμετωπίςουμε και είναι πάρα πολλζσ. 

Ψο δεφτερο, ςϋαυτιν τθν κατθγορία, είναι το “place based” και το «από κάτω προσ τα πάνω» το 

οποίο για μασ είναι ιερό διςκοπότθρο και κζλουμε να το δοφμε ςτθν πράξθ. Δεν πρόκειται πάντα 

για περιπτϊςεισ όπωσ του Θρακλείου που αναφζρκθκε προθγοφμενα, όπου φαίνεται ότι 

πράγματι επικράτθςε το «από κάτω προσ τα πάνω» και αυτό ιταν ςθμαντικό. Αυτό πρζπει να 

είναι ςτθν κορωνίδα τθσ κατεφκυνςθσ τθσ νζασ μασ δραςτθριοποίθςθσ. 

Ψι, ακόμθ, φαίνεται να αποκτά ςθμαςία ςτθ νζα Υερίοδο ;  

Απλοποιθμζνθ διαχείριςθ (διατθρϊντασ, πάντωσ, κάποια επιφφλαξθ, γιατί όποτε μιλάμε για 

απλοποίθςθ τα πράγματα χειροτερεφουν ςτθν Ευρϊπθ).  

Ευελιξία ςτο να μποροφν να αντιμετωπιςτοφν άμεςα ζκτακτεσ ανάγκεσ και δθμιουργία 

αποκεματικοφ. Αποτελεί απάντθςθ ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν τρζχουςα 

περίοδο, όπωσ το Πεταναςτευτικό και το Υροςφυγικό για παράδειγμα που παρουςιάςτθκε και 

χρειάςτθκε να βρεκοφν τρόποι να αντιμετωπιςτεί και, όπωσ γνωρίηετε, επιβάρυνε κατά κφριο 

λόγο τθν Υολιτικι Χυνοχισ. Ψϊρα ςυηθτιζται πϊσ κα μποροφςε με μεγαλφτερθ ευελιξία να 

αντιμετωπιςτοφν μία ςειρά από νζεσ προκλιςεισ. 

Διευρυμζνθ χριςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων και άλλων μορφϊν χρθματοδότθςθσ. Κα παίξει 

πολφ ςθμαντικό ρόλο. Αποτελεί μζροσ τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ μείωςθσ των πόρων ςτθ νζα 

Υρογραμματικι Υερίοδο, κακϊσ θ χρθματοδότθςθ από τα εργαλεία δεν είναι «grants» που δεν 

επιςτρζφονται, αλλά είναι επιςτρεπτζα χρθματοδότθςθ («revolving»). Κα πρζπει, λοιπόν. να 

αρχίςουν να ωριμάηουν ιδζεσ Βιϊςιμων Χχεδίων τα οποία μαηί με Υρογράμματα που κα 

ςυνεχίςουν να δίνουν «grants», να ζχουν και τθν πρόβλεψθ χρθματοδότθςθσ του ίδιου του 

Χχεδίου μζςω δανειοδότθςθσ, επιςτρεπτζασ δθλαδι χρθματοδότθςθσ. 

Ψζλοσ, υπάρχει θ ςυηιτθςθ για το εάν θ Υολιτικι Χυνοχισ κα αφορά όλεσ τισ Υεριφζρειεσ ι τισ 

λιγότερο αναπτυγμζνεσ. Θ εκτίμθςθ είναι ότι κα ςυνεχίςει να αφορά όλεσ τισ Υεριφζρειεσ, διότι 

ακόμα και τα μεγάλα αςτικά και πλοφςια κζντρα, όπωσ κεωρθτικά είναι  θ Αττικι, ζχουν κφλακεσ 

μεγάλων εςωτερικϊν ανιςοτιτων. Κα είναι μεγαλφτερθ θ ζμφαςθ ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

περιφζρειεσ, αλλά κα υπάρχουν χρθματοδοτιςεισ και για τισ άλλεσ. 

Σι γενικζσ προτεραιότθτεσ δεν αλλάηουν. Επιςθμαίνεται ότι κα ςυνεχίηει να δίνεται ζμφαςθ ςτο 

κζμα τθσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ και του Smart Specialisation Strategies, που χρειάηεται να 

                                                             

4
 Αναφορά ςτο εμβλθματικό βιβλίο: Massey, D. & Allen, J. (eds.) (1984) Geography Matters! A Reader. 
Cambridge: Cambridge University Press 
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ςυνδεκεί και με τα Χχζδια Σλοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων και Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ.  

Ψελειϊνοντασ, μια ςφντομθ αναφορά ςτθν Πακροπεριφερειακι Χτρατθγικι του Λουνίου. Είναι ζνα 

από αυτά τα εργαλεία που αποτελοφν μία βάςθ, τον καμβά πάνω ςτον οποίο μποροφμε να 

χτίςουμε καλφτερα τισ ςτρατθγικζσ μασ, τα Υρογράμματά μασ κλπ,  και μασ υποχρεϊνει να 

ςθκϊςουμε το κεφάλι από τθ ςυνικθ εςωςτρζφειά μασ και να κοιτάξουμε πζρα από το τοπικό 

ενδιαφζρον μασ. Ζχουμε δθμιουργιςει ζνα ςφνκθμα ςτο Ωπουργείο που λζει “Think 

macroregionally, act locally”. Ρα ςκεφτοφμε, δθλαδι, πζρα από το λιμάνι του Ξατάκολου, ότι 

υπάρχουν και άλλα αντίςτοιχα λιμάνια κρουαηιζρασ. Πόνο αν ςυνδεκοφμε ςε μία τζτοια λογικι 

αξίηει να επιλζξουμε αυτό και όχι ζνα άλλο. Δεν ζχει αυτι θ ςτρατθγικι προφανϊσ χαρακτιρα 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, αλλά δεν απαγορεφεται να ζχει, ιδίωσ ςε κάποιουσ από τουσ 

πυλϊνεσ, όπωσ το Υεριβάλλον και ο Ψουριςμόσ. Είναι ζνα κζμα που λόγω των δυςκολιϊν 

εφαρμογισ κα αναδειχτεί ςτθ Ρζα Υερίοδο, αλλά ωσ προσ το οποίο χρειάηεται να διατθρείται 

ζνασ ςκεπτικιςμόσ. 

Ψζλοσ, ζνα ςχόλιο προσ τον κ. Σικονόμου. Σ λόγοσ που διατθροφμε ζνα ςκεπτικιςμό ςε ςχζςθ με 

τθν εφαρμογι και κακυςτζρθςθ των Σλοκλθρωμζνων Χχεδίων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ ςτο 

ΕΧΥΑ και τα προγράμματά του είναι ότι θ όποια κακυςτζρθςθ δεν ςχετίηεται μόνο με τον 

Ενδιάμεςο Φορζα ι τισ Ξρατικζσ Ενιςχφςεισ κτλ. Ζχει να κάνει με τθν ετοιμότθτα των διμων να 

μπορζςουν να ανταποκρικοφν, με το ρόλο που οι Ξανονιςμοί τοφσ επιφυλάςςουν ωσ αςτικζσ 

αρχζσ, ςτα Σλοκλθρωμζνα Χχζδια. Ξανονικά και κεωρθτικά αυτά δθμιουργικθκαν ϊςτε οι διμοι 

να ζχουν τθν πλιρθ διαχείριςθ του πακζτου. Υρακτικά, όμωσ, είναι ελάχιςτεσ αυτζσ οι 

περιπτϊςεισ, με εξαίρεςθ τθν Αττικι όπου είναι και επιλογι τθσ Υεριφζρειασ να εκχωριςει όλθ τθ 

διαχείριςθ, ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ περιφζρειεσ που ανταποκρινόμενεσ ςτθ διςτακτικότθτα των 

διμων να ανταπεξζλκουν ςτο βάροσ τθσ διαχείριςθσ, κράτθςαν για τον εαυτό τουσ τθ διαχείριςθ 

και άφθςαν ςτουσ διμουσ μόνο το υποχρεωτικό, με τα urban authorities, δθλαδι ςτθν επιλογι 

των δράςεων. Θ Αττικι ζχει μία πρόκλθςθ μπροςτά τθσ και κα πρζπει να αποτελζςει το καλό 

παράδειγμα για τθ νζα περίοδο. Κα πρζπει με κάκε τρόπο να αποφφγουμε τα κακά 

παραδείγματα των προθγοφμενων περιόδων όπου μετατρζψαμε Σλοκλθρωμζνα Χχζδια ςε απλά 

ςχζδια αναπλάςεων. Αυτό πρζπει να το ξεχάςουμε και ςτθν τρζχουςα περίοδο και ςτθ νζα. 

Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Θ Υολιτικι Χυνοχισ μετά το 2020 φαίνεται να διαμορφϊνεται ςτο εξισ πλαίςιο:  

- Υιζςεισ για αφξθςθ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ προκειμζνου να αντιςτακμιςτοφν απϊλειεσ 

λόγω τθσ εξόδου του Θ.Β. («Brexit”) 

- Ζμφαςθ ςε διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ, «κατά χϊραν ςυςτάςεισ», κεματικι 

ςυγκζντρωςθ – Ευρωπαϊκι Υροςτικζμενθ Αξία 

- Ζμφαςθ ςτθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ και ενίςχυςθ του ρόλου των διμων   

 Χθμαςία κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο αναμζνεται να δοκεί ςε: 

- Απλοποιθμζνθ διαχείριςθ – Ενιαίο ςφςτθμα κανόνων για ςυνεκτικότθτα των επενδφςεων   

- Ευζλικτθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και προκλιςεων και δθμιουργία αποκεματικοφ  

- Διευρυμζνθ χριςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων και άλλων μορφϊν χρθματοδότθςθσ. H 

χρθματοδότθςθ από τα Eργαλεία δεν κα είναι grants που δεν επιςτρζφονται, αλλά επίςθσ 

επιςτρεπτζα χρθματοδότθςθ (revolving).   
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 Εκτιμάται ότι θ Υολιτικι Χυνοχισ κα αφορά  όλεσ τισ περιφζρειεσ, με ζμφαςθ ςτισ  λιγότερο 

αναπτυγμζνεσ  

 Σι γενικζσ προτεραιότθτεσ δεν αναμζνεται να αλλάξουν. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν Ζξυπνθ 

Εξειδίκευςθ που χρειάηεται να ςυνδεκεί και με τισ  ΣΧΕ-ΒΑΑ. 

 Θ χωρικι ςυμμαχία, κακϊσ και θ «place based” και θ «από τα κάτω» προςζγγιςθ, κα 

εξακολουκιςουν αποτελοφν πρόταγμα του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και των ςτελεχϊν που 

ςχεδιάηουν και ςυντονίηουν το ΕΧΥΑ. 

 Θ Πακροπεριφερειακι Χτρατθγικι του Λονίου αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ 

προςζγγιςθσ “Think macroregionally, act locally” και μπορεί να ζχει χαρακτιρα βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ, ιδίωσ ςε πυλϊνεσ όπωσ ο τουριςμόσ, ο πολιτιςμόσ, θ επιχειρθματικότθτα. 

 Θ ετοιμότθτα των Διμων να ανταποκρικοφν, ωσ αςτικζσ αρχζσ, ςτο ρόλο που οι κανονιςμοί 

τουσ δίνουν ςτα ολοκλθρωμζνα ςχζδια και να ζχουν πλιρωσ τθ διαχείριςθ, αποτελεί ςιμερα 

πρόκλθςθ. Θ  επιλογι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ να εκχωριςει πλιρωσ τθ διαχείριςθ ςτουσ 

διμουσ οφείλει να αποτελζςει το καλό παράδειγμα για τθ νζα περίοδο. 

 

1.3.3 Πλαίςιο Ανάπτυξθσ του χώρου ςτθν Ευρώπθ-αςτικι και χωρικι ατηζντα, 

καινοτόμεσ δράςεισ» 

Δθμιτρθσ Ιακωβίδθσ, Υροϊςτάμενοσ τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ Χχεδιαςμοφ και 

Αξιολόγθςθσ  

 
Επειδι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αυτό το περίφθμο μζλλον δεν το βλζπουν μόνο όταν κα προκφψει, 

αλλά προςπακοφν να το προβλζψουν μζςω ςυηθτιςεων, να το αναδείξουν με μορφι 

παραδειγμάτων, και το πιο ςθμαντικό να ςυηθτιςουν για πικανζσ προτάςεισ-λφςεισ μζςα ςε 

δίκτυα που δθμιουργοφνται μεταξφ των Kρατϊν Mελϊν, κζλω να ςασ ενθμερϊςω ότι ζχει ιδθ 

ξεκινιςει μία μορφι παρουςίαςθσ του μζλλοντοσ και δουλειάσ για το μζλλον ςτον αςτικό χϊρο.   

Αυτό γιατί γίνεται; Είναι δεδομζνο ότι όλθ θ Ευρϊπθ ζχει αυτι τθ ςτιγμι και περιβαλλοντικά και 

οικονομικά και κοινωνικά προβλιματα και θ βάςθ αυτϊν των προβλθμάτων είναι δεδομζνο ότι 

υπάρχει μζςα ςτον αςτικό χϊρο, μζςα ςτισ πόλεισ. Σ τρόποσ με τον οποίο ζχουν ςκεφτεί να 

αντιμετωπίςουν μάλλον, παρά να ξεπεράςουν, αυτά τα προβλιματα και να βελτιϊςουν τθ 

λειτουργία των πόλεων, είναι μζςω τθσ δθμιουργίασ τθσ  «αςτικισ ατηζντασ».  

Αυτι θ ανάγκθ δθμιουργίασ τθσ αςτικισ ατηζντασ ζχει προκφψει από κάποια δεδομζνα. Ψα 

δεδομζνα είναι ότι το 70% του πλθκυςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζνει ςτισ πόλεισ, ότι το 70% 

των νζων κζςεων εργαςίασ, όπωσ ζχει αποδειχκεί και ςτο παρελκόν, δθμιουργείται μζςα ςε 

αςτικό χϊρο, μζςα ςε πόλεισ, ότι το 85% του ΑΕΥ παράγεται μζςα ςτον αςτικό ιςτό. Είναι γνωςτό 

ότι ο αγροτικόσ χϊροσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι πάρα πολφ μικρόσ και ότι το 70% των πόρων 

τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ πθγαίνει ςε αςτικζσ περιοχζσ, με τθν ευρφτερθ ζννοια του όρου. Αυτό 

αφορά ςτισ υποδομζσ, ςτθν επιχειρθματικότθτα και ςε όλων των ειδϊν τισ παρεμβάςεισ που 

γίνονται.  

εκινϊντασ από αυτι τθ λογικι και αυτά τα δεδομζνα, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αποφάςιςε να 

προχωριςει ςε νζα μορφι ςυνεργαςιϊν οι οποίεσ προκφπτουν μζςα από ςυνενϊςεισ, ςυνομιλίεσ, 

ςυνεργαςίεσ, ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των χωρϊν ι μεταξφ των πόλεων μζςα ςτθν 
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Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διαμόρφωςε τθν Αςτικι Ατηζντα. Θ Αςτικι Ατηζντα όπωσ  διαμορφϊκθκε 

ςε αρχικό ςτάδιο  πιρε ςάρκα και οςτά κατά τθ διάρκεια τθσ  Σλλανδικισ Υροεδρίασ κατά το 

πρϊτο εξάμθνο του 2016, όπου και υπογράφτθκε το Χφμφωνο του Άμςτερνταμ (Pact of 

Amsterdam).  

Χτο Χφμφωνο του Άμςτερνταμ, το Πάιο του 2016, προβλζφκθκε θ δθμιουργία εταιρικϊν ςχζςεων 

μεταξφ των χωρϊν, των πόλεων, των μθ Ξυβερνθτικϊν Σργανϊςεων, δθλαδι όλων αυτϊν που 

αςχολοφνται με τθν αςτικι ατηζντα και τθν εξειδίκευςθ τθσ μζςω ςχεδίων δράςθσ, ςε ςυνδυαςμό 

με τα προβλεπόμενα ςτθν Υολιτικι Χυνοχισ, επειδι όλθ αυτι θ πρωτοβουλία λαμβάνει χϊρα ςτο 

πλαίςιο τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ. Ωπάρχει, βζβαια, θ δυνατότθτα να ςυνειςφζρουν και άλλεσ 

πολιτικζσ,  αλλά αυτό για το οποίο ςυηθτάμε είναι θ ςυνειςφορά τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ. 

Υοιοί είναι οι ςτόχοι αυτισ τθσ αςτικισ ατηζντασ;  

Χτόχοσ  είναι, καταρχάσ, αυτοί που ζχουν το άμεςο ενδιαφζρον, δθλαδι οι τοπικζσ αρχζσ (κατά 

βάςθ διμοι) οι οποίοι λειτουργοφν μζςα ςτον αςτικό χϊρο, να αποκτιςουν μία μεγαλφτερθ 

δυναμικι, να αποκτιςουν μία μεγαλφτερθ γνϊςθ και να μπορζςουν να επθρεάςουν με κάποιο 

τρόπο τισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίεσ ζχουν αναφορά ςτον αςτικό χϊρο. 

Δεφτεροσ ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ 

των πολιτικϊν αυτϊν. Θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και  τθσ αποδοτικότθτασ επιδιϊκεται 

ςε όλεσ τισ πολιτικζσ οι οποίεσ αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ, αλλά αυτό 

πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε να υπάρξει ζνασ καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των πολιτικϊν, των 

εμπλεκόμενων φορζων, κακϊσ επίςθσ και του επιπζδου διακυβζρνθςθσ. Σπωςδιποτε, υπάρχει 

και μια ανάγκθ κατανόθςθσ των κεμάτων τα οποία προκφπτουν μζςα από τθν διερεφνθςθ τθσ 

αςτικισ διάςταςθσ των προβλθμάτων. 

Ψζλοσ, υπάρχει θ επιδίωξθ τθσ βελτίωςθσ τθσ ικανότθτασ των τοπικϊν αρχϊν να ςυμμετζχουν ςε 

αυτζσ τισ πολιτικζσ, να τισ διαμορφϊνουν, και να απολαμβάνουν των ωφελειϊν, χρθματοδοτικϊν 

καταρχάσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, οι οποίεσ προκφπτουν από αυτζσ τισ πολιτικζσ. 

Υοιεσ είναι οι αρχζσ;  

Ξαταρχιν είναι θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, με τισ 

εταιρικζσ ςχζςεισ οι οποίεσ δθμιουργοφνται και με τθ ςυμμετοχι όλων των πόλεων ανεξαρτιτωσ 

μεγζκουσ, από 2.000 μζχρι 150.000 πλθκυςμό ι και περιςςότερο. Χτόχοσ είναι να  μπορζςουν 

όλεσ οι πόλεισ να ςυμμετάςχουν. 

Δεφτερθ αρχι είναι θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ. Θ διάςταςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ  

υπάρχει εδϊ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τϊρα πρόκειται για προςπάκεια να υπάρξει 

ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςε όλα τα επίπεδα και να εξαςφαλιςτεί μζςα από αυτιν θ βιϊςιμθ 

αςτικι ανάπτυξθ και θ ενςωμάτωςθ των ςτόχων του ΣΘΕ. 

Ψρίτθ βαςικι αρχι είναι θ οικοδόμθςθ λειτουργικϊν πόλεων για τουσ πολίτεσ.  

Ψζλοσ, ςθμαντικι αρχι είναι θ ςφνδεςθ μεταξφ αγροτικοφ και αςτικοφ χϊρου θ οποία οφείλει να 

υπάρχει οφτωσ ϊςτε τα οφζλθ να μθν διαχζονται μόνο ςτον αςτικό χϊρο, αλλά να υπάρξει 

δυνατότθτα για οφζλθ και για τον αγροτικό χϊρο.  

Αρχικά δθμιουργικθκαν δϊδεκα εταιρικζσ ςχζςεισ: 

1. Ζνταξθ μεταναςτϊν και προςφφγων 
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2. Αςτικι Φτϊχεια  

3. Υοιότθτα του αζρα 

4. Χτζγαςθ 

5. Ξυκλικι Σικονομία  

6. Απαςχόλθςθ και Δεξιότθτεσ ςτθν τοπικι οικονομία  

7. Υροςαρμοςτικότθτα ςτθν Ξλιματικι Αλλαγι  

8. Ενεργειακι Πετάβαςθ 

9. Βιϊςιμθ Χριςθ τθσ Γθσ 

10. Αςτικι Ξινθτικότθτα 

11. Ψθφιακι Πετάβαςθ 

12. Ξαινοτόμα και Ωπεφκυνα Χυςτιματα Δθμόςιων Υρομθκειϊν 

Αυτι είναι θ αρχικι ςκζψθ. Ζχουν ενεργοποιθκεί και οι δϊδεκα αυτζσ εταιρικζσ ςχζςεισ και ζχουν 

δθμιουργθκεί και για τισ δϊδεκα αυτζσ εταιρικζσ ςχζςεισ εταιρικζσ ςυμφωνίεσ μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων. Χιμερα ζχει ξεκινιςει θ δθμιουργία δφο νζων εταιρικϊν ςχζςεων, θ πρϊτθ 

αναφζρεται ςτθν αςφάλεια και θ δεφτερθ ςτον πολιτιςμό. Δεν ζχουν ακόμα οριςτικοποιθκεί, δεν 

ζχουν ακόμα πάρει τθν τυπικι μορφι τθσ ζγκριςθσ, αλλά κατά 90% αυτζσ οι δφο κα 

δθμιουργθκοφν και αρχίηει, μάλιςτα, να ςυηθτιζται το ποιοι κα ςυμμετάςχουν ςε αυτζσ τισ 

εταιρικζσ ςχζςεισ. 

Υοιοσ είναι ο ρόλοσ των εταιρικϊν ςχζςεων;  

Είναι θ καλφτερθ νομοκζτθςθ για τθν επίλυςθ κεςμικϊν κεμάτων χωρίσ τθν επιβάρυνςθ των 

κρατϊν μελϊν. Επίςθσ, είναι θ καλφτερθ χρθματοδότθςθ, θ διευκόλυνςθ των διμων που κζλουν 

να ςυμμετάςχουν ςτθ χρθματοδότθςθ, θ διαςφάλιςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ και θ 

απλοποίθςθ των κανονιςτικϊν απαιτιςεων, όπου αυτό μπορεί να καταςτεί δυνατό. Ψζλοσ, είναι θ 

καλφτερθ γνϊςθ των δεδομζνων τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και 

αξιοπιςτίασ δεδομζνων ςε τοπικό επίπεδο. 

Υοφ ςυμμετζχει θ χϊρα μασ; Θ χϊρα μασ ςυμμετζχει ςτα περιςςότερα από τα παραπάνω εταιρικά 

ςχιματα.  

Ξαταρχάσ, ςτο «Αςτικι φτϊχεια» με τθ ςυμμετοχι του Ωπουργείου Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

του Ωπουργείου Εργαςίασ και του Διμου Ξερατςινίου-Δραπετςϊνασ, οι οποίοι ςυνεργάηονται με 

όλουσ τουσ άλλουσ φορείσ που ςυμμετζχουν, που είναι και κράτθ,  διμοι και κοινωνικοί εταίροι.  

Χυμμετζχουμε ςτο «Ζνταξθ Πεταναςτϊν και Υροςφφγων», με το Ωπουργείο Σικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και το Ωπουργείο Πεταναςτευτικισ Υολιτικισ και από πλευράσ τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, 

το Διμο Ακθναίων, ςτο οποίο ςχιμα ςυμμετζχουν θ Δανία, θ Λταλία και θ Υορτογαλία, κακϊσ 

επίςθσ και διμοι και κοινωνικοί εταίροι.  

Χυμμετζχουμε ςτο «Απαςχόλθςθ και δεξιότθτεσ ςτθν τοπικι οικονομία» με το Ωπουργείο 

Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ, το Ωπουργείο Εργαςίασ Υρόνοιασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων και το 

Εκνικό Λνςτιτοφτο  Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, με άλλα κράτθ - μζλθ, διμουσ και 

άλλουσ εταίρουσ.  

Ψζλοσ, ςυμμετζχουμε και ςτο «Ξυκλικι Σικονομία» με το Ωπουργείο Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, και το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, 
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όπου ςυμμετζχουν και  οι Φιλανδία, Χλοβενία, Υολωνία, οι διμοι του Τςλο, τθσ Χάγθσ, του 

Υόρτο, του Υράτο, τθσ Φλάνδρασ, τθσ Ξόνδρασ ςτθ Οετονία και κοινωνικοοικονομικοί εταίροι. 

Πία πρωτοβουλία που αξίηει να αναφερκεί είναι αυτι για τισ αςτικζσ καινοτόμεσ δράςεισ. Είναι 

μία πρωτοβουλία αςτικισ ανάπτυξθσ, που ςτθρίηεται ςτθν  καινοτομία μζςα ςτον αςτικό χϊρο, θ 

οποία  ζχει ενεργοποιθκεί με τθν ζκδοςθ προςκλιςεων προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ, αφορά 

αςτικά κζντρα με πλθκυςμό άνω των 50.000 ατόμων και ζχει κεντρικι διαχείριςθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Χτθν Ελλάδα ζχει υπάρξει αρκετό ενδιαφζρον και  δφο πόλεισ  ζχουν ιδθ 

επιλεγεί. Αυτι τθ ςτιγμι είναι ανοιχτι θ τρίτθ προκιρυξθ με τισ παρακάτω  κεματικζσ ενότθτεσ: 

◦ Διαςφάλιςθ τθσ Υοιότθτασ του Ατμοςφαιρικοφ Αζρα 

◦ Υροςαρμογι ςτισ επιπτϊςεισ τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ 

◦ Χτζγαςθ και Επανζνταξθ 

◦ Απαςχόλθςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Αναμζνεται ότι θ τζταρτθ πρόςκλθςθ κα εκδοκεί ςτο τζλοσ του 2018 και πικανολογείται ότι κα 

περιςτρζφεται ςτισ παρακάτω  ενότθτεσ: 

◦ Πετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι (Digital transition) 

◦ Χριςεισ γθσ (Sustainable use of land, Nature based solutions) 

◦ Αςτικι φτϊχεια (Urban Poverty) 

◦ Kυκλικι οικονομία (Circular economy) ι Αςτικι Ξινθτικότθτα (Urban mobility) 

Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για όποιον το επικυμεί, είναι διακζςιμεσ ςτο ςχετικό ιςτοτόπο όπου 

μπορεί να ςυμμετάςχει κάκε  Αςτικι Αρχι. 

Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Θ «αςτικι ατηζντα» (Χφμφωνο του Άμςτερνταμ, 2016) ζρχεται ωσ απάντθςθ ςτθ διαπίςτωςθ 

ότι θ βάςθ των περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων ςτθν ΕΕ 

βρίςκεται ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ δυναμικισ των διμων να 

επθρεάςουν τισ αντίςτοιχεσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν αυτϊν, κακϊσ και ςτθν βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των 

διμων να αποκομίηουν τα οφζλθ των πολιτικϊν αυτϊν. 

 Βαςικζσ αρχζσ τθσ αςτικισ ατηζντασ είναι θ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ μζςω των εταιρικϊν 

ςχζςεων, θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςε όλα τα επίπεδα για επίτευξθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

και ενςωμάτωςθ των ςχετικϊν ςτόχων του ΣΘΕ, θ οικοδόμθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ πόλθσ, 

κακϊσ και θ  ςφνδεςθ αγροτικοφ και αςτικοφ χϊρου.  

 Πε ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ νομοτεχνικισ και χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ, κακϊσ και ςτθν 

ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και εδραίωςθ αξιοπιςτίασ δεδομζνων ςε τοπικό επίπεδο, ζχουν 

δθμιουργθκεί 12 εταιρικζσ ςχζςεισ με κοινωνικό, περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό, τεχνολογικό 

και ευρφτερα δθμοςιοοικονομικό περιεχόμενο.  

 Υροχωρά θ δθμιουργία δφο ακόμθ ςχζςεων, για τθν αςφάλεια και για τον πολιτιςμό. 

 Θ χϊρα μασ ςυμμετζχει ςτα περιςςότερα εταιρικά ςχιματα. 

 Θ πρωτοβουλία για αςτικζσ καινοτόμεσ δράςεισ, που διαχειρίηεται κεντρικά θ  ΕΕ,  αφορά 

αςτικά κζντρα με πλθκυςμό μεγαλφτερο από 50.000. Είναι ανοιχτι θ 3θ Υροκιρυξθ, ενϊ 

αναμζνεται θ 4θ Υροκιρυξθ ςτο τζλοσ 2018.  
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1.3.4 Εφαρμογι χωρικών εργαλείων ςτθν Ελλάδα 

Μαρία Κωςτοποφλου, Υροϊςταμζνθ τθσ Πονάδασ Χτρατθγικισ και Υαρακολοφκθςθσ Υολιτικϊν 

τθσ Ειδικισ Ωπθρεςίασ Χτρατθγικισ, Χχεδιαςμοφ και Ανάλυςθσ 

Πιλιςαμε για τισ ολοκλθρωμζνεσ χωρικζσ επενδφςεισ οι οποίεσ, όπωσ ξζρουμε, ςτθν Ευρϊπθ και 

ςτθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενςωματϊκθκαν ςτουσ Ξανονιςμοφσ. Ψο εργαλείο αυτό, ενϊ κεωρθτικά 

υπιρχε και ςε προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ, ςε αυτιν τθν προγραμματικι περίοδο 

υπάρχει μία πρόβλεψθ, ο Ξανονιςμόσ για το 5% των πόρων του ΕΞΥΑ να κατευκυνκοφν ςτθ 

Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ. Επιπλζον, είχε ςυγκεκριμζνα άρκρα μζςα ςτο Γενικό Ξανονιςμό, τον 

1303 του 2013, για τθν Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ και για τα ΨΑΥ. Επίςθσ, και ςτον 

Ξανονιςμό του ΕΞΥΑ,  το Άρκρο 7 είναι το περιβόθτο για τθν Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ. 

Χτο ερϊτθμα που είχε τεκεί, δθλαδι ποιοσ προθγείται ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ ι ο αναπτυξιακόσ 

ςχεδιαςμόσ, μάλλον δεν υπάρχει απάντθςθ. Τμωσ, ζγινε προςπάκεια ςε όλο το πλαίςιο του 

ςχεδιαςμοφ που εκδόκθκε, οπωςδιποτε να λαμβάνεται υπόψθ, να εντάςςεται μζςα ςτον 

αναπτυξιακό ςχεδιαςμό των ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, και ο χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και 

να γίνεται απαραίτθτα ουςιαςτικόσ διάλογοσ μεταξφ των δφο ςχεδιαςμϊν. 

Ζτςι εκδϊςαμε ωσ Ωπουργείο, πζρα δθλαδι από το ευρωπαϊκό κανονιςτικό πλαίςιο, μία εγκφκλιο 

ςτθν οποία δόκθκαν οι βαςικζσ κατευκφνςεισ ςτισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ και ςτισ πόλεισ, όπωσ 

επίςθσ και τα ενδεικτικά κριτιρια επιλογισ των περιοχϊν παρζμβαςθσ που ζπρεπε να είναι πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ. 

Επίςθσ, υπιρξε θ ςφςταςθ Εκνικοφ Δικτφου Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, με τθ 

ςυμμετοχι όλων των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των Επιτελικϊν Δομϊν των Ωπουργείων, ζτςι ϊςτε 

να παρακολουκοφμε τθν πορεία όλων αυτϊν των εργαλείων, να υπάρχει ανταλλαγι των 

απόψεων, να λφνουμε προβλιματα και να διαςφαλίηουμε το ςυντονιςμό μεταξφ των Ψαμείων. 

Εκεί, ςτισ ςυναντιςεισ αυτζσ, ςυμμετζχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ. Συςιαςτικά, υλοποιοφμε αυτό που απαιτείται 

για τθ δικτφωςθ ςε επίπεδο διαχείριςθσ. Αυτό που υπολείπεται, προφανϊσ, είναι μια πολφ ωραία 

πρόταςθ, να δοφμε πϊσ κα μπορζςουμε να αναπτφξουμε ίςωσ μία δικτφωςθ μεταξφ των διμων, 

να ζχουμε μία πλατφόρμα ι να εξετάςουμε τζλοσ πάντων πϊσ κα μποροφςαμε να βοθκιςουμε κι 

εμείσ, ϊςτε να δϊςουμε κάποια υποςτιριξθ για τθ δικτφωςθ αυτι. 

Ακόμθ, υπιρχαν τεχνικζσ οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ -δθλαδι ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν 

εξειδίκευςθ των προκθρφξεων, των κριτθρίων επιλογισ των ςτρατθγικϊν και των περιοχϊν από 

τισ διαχειριςτικζσ- κι αυτό είναι κανονιςτικι πρόβλεψθ. Θ ζγκριςθ βζβαια των κριτθρίων και των 

ςτρατθγικϊν πζραςε από τισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 

Επίςθσ, βάςει πάλι του κανονιςτικοφ πλαιςίου, θ προκιρυξθ και θ αξιολόγθςθ ζγκριςθσ των 

Χτρατθγικϊν γίνεται από τθν Ειδικι Ωπθρεςία, από τισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ, κακϊσ επίςθσ 

και ο οριςμόσ των αςτικϊν αρχϊν ωσ ενδιάμεςοσ φορζασ. 

Θ ιδιαιτερότθτα ς’ αυτι τθν προγραμματικι περίοδο, ςφμφωνα με το Άρκρο 7 του ΕΞΥΑ, είναι ότι 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ, ςτισ αςτικζσ αρχζσ, να ςυμμετζχουν όχι μόνο ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ, αλλά και ςτθν επιλογι των πράξεων. Αυτό είναι κάτι καινοτόμο για 

τθν προγραμματικι περίοδο, γιατί οι διμοι αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να επιλζξουν και ςε 

επίπεδο δράςεων πλζον, τι κα υλοποιιςουν. Φυςικά, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, ςε 
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κάποιεσ περιπτϊςεισ οι διμοι τθσ Ελλάδασ και ςε άλλεσ οι διαχειριςτικζσ αρχζσ επζλεξαν να 

αναλάβει θ διαχειριςτικι αρχι τθ διαδικαςία τθσ υλοποίθςθσ. Τμωσ, είναι εξαιρετικά καινοτόμο 

και ςυμβαίνει για πρϊτθ φορά ςε αυτιν τθν περίοδο να ςυμμετζχουν οι διμοι, ζςτω και με τθ 

επιλογι των πράξεων. Αντιλαμβάνεται πλζον ο διμοσ τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται ςε όλα τα 

επίπεδα για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου ςτρατθγικοφ ςχεδίου. 

Χθμειϊνεται ωσ εξαιρετικά ςθμαντικό για αυτιν τθν περίοδο ότι από τθν εγκφκλιο δόκθκε 

επιπλζον θ δυνατότθτα (πζραν του ότι οι περιφζρειεσ ανζλαβαν το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ 

των περιφερειακϊν προγραμμάτων, ενϊ ςτθν προθγοφμενθ περίοδο δεν ίςχυε αυτό) οι 

περιφζρειεσ να επιλζξουν ποια διαδικαςία κα ακολουκιςουν για τθν επιλογι των ςτρατθγικϊν 

αυτϊν. Δθλαδι και μζςα από τθν εγκφκλιο δινόταν θ δυνατότθτα οι περιφζρειεσ να 

ακολουκιςουν ανταγωνιςτικι διαδικαςία, όπωσ ζγινε ςτθν Αττικι, Ξεντρικι Πακεδονία, Δυτικι 

Πακεδονία κλπ. ‘Αλλεσ περιφζρειεσ κακόριςαν τισ περιοχζσ των ςτρατθγικϊν τουσ ιδθ μζςα ςτα 

προγράμματά τουσ, που ςθμαίνει ότι είχαν κάνει μία μελζτθ ςχεδιαςμοφ νωρίτερα και 

αναφζρονταν οι ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ μζςα ςτα προγράμματά τουσ. Ψζλοσ, άλλεσ περιφζρειεσ 

επζλεξαν τθν ανταγωνιςτικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τισ κακοριςμζνεσ περιοχζσ, δθλαδι μία 

μεικτι διαδικαςία. Επίςθσ, ιταν υποχρζωςθ των διαχειριςτικϊν αρχϊν (θ περιφζρεια φυςικά και 

από κει και πζρα οι διμοι που αναλάμβαναν το ςχεδιαςμό των ςτρατθγικϊν) να μπουν ςε ευρεία 

διαβοφλευςθ, όχι μόνο πολυεπίπεδα, με όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ, αλλά και με τουσ 

εταίρουσ τθσ περιοχισ τουσ. 

Χτθν Εικόνα 3 φαίνεται μία ςυνολικι εικόνα του αποτελζςματοσ. Χυνολικά, προγραμματικά 

προβλζπονται 789 εκατομμφρια ευρϊ για όλεσ τισ χωρικζσ παρεμβάςεισ, 649 από το ΕΨΥΑ και 140 

περίπου εκατομμφρια από το ΕΞΨ, δθλαδι χρθςιμοποιοφνται και τα δφο Ψαμεία και αυτό ζχει 

ενδιαφζρον. Σ εγκεκριμζνοσ μζχρι ςιμερα προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτα 437 εκατομμφρια 

ευρϊ. Χε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα ςτρατθγικά ςχζδια τθσ Αττικισ, γιατί τα επίςθμα ςτοιχεία 

δεν ζχουν ακόμα ανακοινωκεί, οπότε προχπολογιςμόσ αναμζνεται ότι κα αυξθκεί πολφ. Αφορά 

47 ςτρατθγικά ςχζδια ςε όλθ τθν Ελλάδα, τα 34 είναι Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ και τα 12 είναι 

εκτόσ αςτικοφ χϊρου, Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ. Επίςθσ, υπάρχουν και 5 ΨΑΥΨΣΞ, εάν 

δεν κάνω λάκοσ, τα οποία, βζβαια, δεν αφοροφν ςτον αςτικό χϊρο. Σι προςκλιςεισ ανζρχονται 

περίπου ςτα 200 εκατομμφρια, ενϊ υπάρχουν και ενταγμζνα ζργα ςε Υεριφζρειεσ όπωσ θ 

Ανατολικι Πακεδονία θ Ιπειροσ, θ Χτερεά Ελλάδα κλπ. Δθλαδι, ζχει πλζον αρχίςει θ υλοποίθςθ 

των ςτρατθγικϊν, οι περιςςότερεσ ωσ ΧΒΑ. 
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Εικόνα 3. Ρορεία Υλοποίθςθσ ΟΧΕ  

(Υοςά ςε εκατομμφρια ευρϊ Ξοινοτικι Χυνδρομι) 

Ειδικότερα για τισ Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ ςτθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ (Εικόνα 4), 

ο προγραμματιςμόσ ανζρχεται ςε 548 περίπου εκατομμφρια, τα 429 ΕΞΥΑ και τα 119 ΕΞΨ. Σ 

ςυνολικόσ ο εγκεκριμζνοσ μζχρι τϊρα προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 309 εκατομμφρια, αλλά 

προβλζπεται να αυξθκεί όταν προςτεκεί ο προχπολογιςμόσ για τθν Αττικι. Σι εγκεκριμζνεσ 

Χτρατθγικζσ ανζρχονται ςε 25 από τισ 34. Ωπάρχουν δθλαδι 34 Χτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ ςε εκνικό επίπεδο. Σι 25 ζχουν εγκρικεί, υπολείπονται 9 από τισ οποίεσ οι 4 είναι τθσ 

Αττικισ, οι 2 τθσ Χτερεάσ Ελλάδασ, οι 2 τθσ Υελοποννιςου και θ μία τθσ Ξζρκυρασ, των Λονίων 

Ριςων. 

 

Εικόνα 4. Ρορεία Υλοποίθςθσ ΟΧΕ-ΒΑΑ 

(Υοςά ςε εκατομμφρια ευρϊ Ξοινοτικι Χυνδρομι) 

Υοιεσ ιταν οι παράμετροι του ςχεδιαςμοφ; Ξαταρχάσ, κεωροφμε πάρα πολφ ςθμαντικό και 

ςφμφωνα πάντοτε με τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, τον διευρυμζνο ρόλο των διμων. Ψο δεφτερο 
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χαρακτθριςτικό που κακόριςε το ςχεδιαςμό των Χτρατθγικϊν ιταν από τθ μία θ φιλοδοξία και 

των πολιτϊν και των αρχϊν να διαμορφϊςουν τα ςτρατθγικά ςχζδια και από τθν άλλθ, φυςικά, θ 

ικανότθτα που υπάρχει ςε επίπεδο ςτελεχϊν μζςα ςτουσ διμουσ. Ψο τρίτο είναι ο ολοκλθρωμζνοσ 

χαρακτιρασ, δθλαδι να είναι πολυτομεακό και πολυκεματικό το ςχζδιο το οποίο προτείνεται. 

Αυτό προωκιςαμε ιδιαιτζρωσ και ευτυχϊσ υιοκετικθκε από τισ περιςςότερεσ Υεριφζρειεσ, 

δθλαδι να χρθςιμοποιιςουν πόρουσ και από τα δφο Ψαμεία, χρθςιμοποιϊντασ επίςθσ 

διαφορετικζσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ. 

Ζνα άλλο ςθμείο το οποίο είχε μεγάλο ενδιαφζρον ιταν αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ των ζργων, των 

υποδομϊν από τθ μία πλευρά, δθλαδι ζργα που ςυνικωσ ξζρουμε να υλοποιοφμε, και από τθν 

άλλθ οι άχλεσ ενζργειεσ. Εκεί εντοπίηονται πάρα πολλά προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ. Δεν 

αναφζρομαι μόνο ςτισ κρατικζσ ενιςχφςεισ. Ψο κζμα των κρατικϊν ενιςχφςεων δεν ζχει 

δθμιουργιςει προβλιματα μόνο ωσ προσ τον ενδιάμεςο φορζα (αυτό κα λυκεί άμεςα, δθλαδι 

πριν από το τζλοσ του χρόνου, με νομοκετικι ρφκμιςθ, οπότε νομίηω από τον Λανουάριο πια, όλεσ 

οι διαχειριςτικζσ αρχζσ κα μποροφν να ζχουν ενδιάμεςο φορζα υλοποίθςθσ ςτισ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ και να αρχίςουν τθν υλοποίθςθ), αλλά δθμιουργικθκαν προβλιματα και ωσ προσ το τι 

είναι κρατικι ενίςχυςθ.  Ψο νζο κεςμικό πλαίςιο κεωρεί τα πάντα, όλεσ τισ δράςεισ, ωσ κρατικζσ 

ενιςχφςεισ και κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι δεν είναι κρατικι ενίςχυςθ θ κάκε παρζμβαςθ. 

Είναι αντιλθπτό το τι προβλιματα δθμιουργοφνται, γραφειοκρατικά, αλλά και πραγματικά, και οι  

πραγματικζσ ανάγκεσ που υπάρχουν, προκειμζνου να γίνουν επενδφςεισ ςε δράςεισ που δεν είναι 

δυνατό να ζχουν ίδιουσ πόρουσ και παρόλα αυτά εκτιμοφνται και εξετάηονται ωσ κρατικι 

ενίςχυςθ. Είναι φανερό ότι αυτό δθμιουργεί αρκετζσ κακυςτεριςεισ. 

Υρζπει να αναφερκεί, επίςθσ, το ζλλειμμα των ςτατιςτικϊν δεδομζνων. Επίςθσ, θ 

αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ που είναι παράμετροσ ςχεδιαςμοφ, είναι μζςα ςτο πλαίςιο του 

δθμοκρατικοφ προγραμματιςμοφ και αξίηει τον κόπο να πραγματοποιείται, ακόμα και εάν μερικζσ 

φορζσ θ υλοποίθςι τθσ δθμιουργεί κάποιεσ κακυςτεριςεισ, ιδίωσ ςτο ξεκίνθμα. 

Ακόμθ, όπωσ αναφζρκθκε πριν, οι αςτικζσ αρχζσ αναλαμβάνουν τθ διαμόρφωςθ τθσ Χτρατθγικισ, 

τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ μεταξφ των επιλεγμζνων δράςεων. Επίςθσ, μόνο θ Αττικι 

παραχωρεί ολόκλθρθ τθ διαχείριςθ των ςτρατθγικϊν.  

Ξαι τζλοσ, όςον αφορά τθ διαβοφλευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, να αναφζρουμε το 

παράδειγμα του Διμου τθσ Δράμασ. Επειδι κα υλοποιθκεί παρζμβαςθ μζςα ςτο κζντρο τθσ 

πόλθσ, εκεί που είναι ο ςτακμόσ του ΞΨΕΟ, εκεί όπου αφινουν όλοι τα αυτοκίνθτά τουσ για να 

πάνε ςτθν αγορά να ψωνίςουν, ο Διμοσ γνωρίηει πάρα πολφ καλά τισ δυςκολίεσ που κα υπάρξουν 

όταν κα υλοποιείται αυτι θ παρζμβαςθ, ςε χρονικό διάςτθμα 3, 4, 5 χρόνων (δεν ξζρουμε πόςων, 

εάν υπάρχουν και κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθν υλοποίθςθ). Ζτςι λοιπόν, ενϊ τϊρα όλοι ςυμφωνοφν 

ότι πρζπει να γίνει αυτι θ παρζμβαςθ, ο Διμοσ ζχει καταλάβει το ρόλο τθσ διαβοφλευςθσ και κα 

ζχει επιτροπζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ, ζτςι ϊςτε να ενθμερϊνεται ο κόςμοσ για τισ 

οχλιςεισ των ζργων και τα προβλιματα που μπορεί να υπάρξουν, να ςυμμετζχει ο πολίτθσ και να 

αντιλαμβάνεται και τισ δυςκολίεσ που μπορεί να ζχει θ υλοποίθςθ και να μθν ςτραφοφν οι 

πολίτεσ εναντίον των παρεμβάςεων και προκλθκοφν ςυγκροφςεισ. 

Για τισ ΣΧΕ εκτόσ αςτικοφ χϊρου, αυτζσ είναι 12. Ζχουν εγκρικεί οι 4 και ςυγκεκριμζνα για νθςιά 

ςτο Βόρειο Αιγαίο, θ πολιτιςτικι διαδρομι τθσ Εγνατίασ Σδοφ ςτθν Ανατολικι Πακεδονία -Κράκθ 

και δφο ςτρατθγικζσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα, δθλαδι το Ξατάκολο-Αρχαία Σλυμπία και θ Οίμνθ 
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Πεςολογγίου. Αναμζνεται θ ζγκριςθ των υπολοίπων Χτρατθγικϊν που αφοροφν ςτθ Δυτικι 

Πακεδονία, ςτθ ςφνδεςθ των λιμνϊν, τρεισ ςτα Λόνια νθςιά (θ Υαλλικι, τθσ Ηακφνκου και τθσ 

Οευκάδασ), δφο ςτθ Ξριτθ (ςτο Φζκυμνο και ςτθ Χθτεία), μια ςτθ Κεςςαλία για τθν τουριςτικι και 

πολιτιςτικι διαδρομι και μία ςτθν Χτερεά Ελλάδα για τον Αςωπό. Ωπάρχει ακόμα μία για τθν 

οποία δεν ζχει ακόμα ξεκινιςει θ διαδικαςία, που αφορά ςτθν περιοχι τθσ Πάνθσ ςτθν 

Υελοπόννθςο.  

Υοια ιταν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά για τισ Σλοκλθρωμζνεσ Υαρεμβάςεισ εκτόσ Αςτικισ Αρχισ; 

Αφοροφςαν μία μόνο περιφζρεια, εκτόσ από τθν περίπτωςθ του Αςωποφ που ςχεδιάηεται από τθ 

Χτερεά Ελλάδα και ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Χτισ άλλεσ περιφζρειεσ όλεσ οι παρεμβάςεισ 

αφοροφν τθν ίδια περιφζρεια. Επίςθσ 7 από τισ 9 περιφζρειεσ αφοροφν ςε πολυταμειακζσ 

παρεμβάςεισ, αντλϊντασ πόρουσ από πολλζσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, ενϊ δίνεται ζμφαςθ 

ςε κζματα πολιτιςμοφ, περιβάλλοντοσ και υποδομϊν. 

Ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ΧΒΑ, αυτζσ αφοροφν ςτισ περιςςότερεσ των 

περιπτϊςεων μία μόνο πόλθ (εκτόσ από τθ Πθτροπολιτικι περιοχι τθσ Κεςςαλονίκθσ που 

αποτελείται από 8 διμουσ, τθ Δυτικι Ακινα με τον ΑΧΔΑ και τθ διαδθμοτικι περιοχι, το δίπολο 

αυτό, Άργουσ –Ραυπλίου), ζχουν πολυκεματικι προςζγγιςθ με πολλζσ επενδφςεισ, 

επικεντρϊνονται ςε κζματα ζρευνασ και τεχνολογίασ, καινοτομίασ, ψθφιακισ ςφγκλιςθσ, 

επιχειρθματικότθτασ και αντιμετϊπιςθσ των επιδράςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Χθμαντικότατθ 

είναι θ ςυνδρομι του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου και θ ςυνζργεια με άλλεσ ςτρατθγικζσ, 

όπωσ θ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, θ Χτρατθγικι Ξοινωνικισ Ζνταξθσ κλπ. 

Ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ΣΧΕ, παρατθρείται ότι υπάρχει πολφ μεγάλθ ςυμμετοχι 

ςτθ διαβοφλευςθ, υπάρχει διαμόρφωςθ εταιρικϊν ςχθμάτων με επιμζρουσ τοπικζσ ομάδεσ, όπωσ 

ςυμμετοχι των ξενοδόχων, Επιμελθτιριων, ΕΧΑΠΕΑ, Ζνωςθ των Ξυριϊν και άλλων ςυλλόγων, 

κακϊσ και πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ. Ωσ καλζσ πρακτικζσ από τθν προθγοφμενθ 

προγραμματικι περίοδο μπορεί να αναφερκοφν αυτι τθσ παραλιακισ τθσ Κεςςαλονίκθσ, του 

Διμου Θρακλείου, το οικολογικό πάρκο τθσ Αλεξανδροφπολθσ, θ ευρωπαϊκι γειτονιά τθσ 

Ξζρκυρασ.   

Ωσ προσ το ςχεδιαςμό ζχουν επιλεγεί τρία παραδείγματα. Ψο ζνα αφορά το Διμο Θρακλείου, με 

τθν ζξυπνθ ςυνεκτικι πόλθ, τόπο ςυνάντθςθσ πζντε ςυν ζνα πολιτιςμϊν. Πάλιςτα, ο Διμοσ 

Θρακλείου, κα ςυνδυάςει, κι αυτό ζχει μεγάλο ενδιαφζρον, το άλλο πρόγραμμα που με 

ανταγωνιςτικι διαδικαςία κατάφερε να κερδίςει ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, το urban innovative 

action, με τθν τοπικι οικονομία. Ζρχεται λοιπόν και εκτόσ από τισ παρακάτω κεματικζσ 

παρεμβάςεισ, ςυνδζει αυτά τα δφο ςτρατθγικά ςχζδια που κα ζχουν μεταξφ τουσ ςυνζργεια. 

 Διαχείριςθ φυςικϊν κινδφνων που δεν απορρζουν από τθν κλιματικι αλλαγι  

 Υλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ  

 Υροςταςία, αναςτιλωςθ και αποκατάςταςθ ιςτορικϊν και πολιτιςμικϊν μνθμείων  

 Ενεργειακι αποδοτικότθτα ςτα δθμόςια κτιρια 

Θ ΣΧΕ Αςωποφ για τθν περιβαλλοντικι εξυγίανςθ και για τθν επιχειρθματικι, αςτικι και 

κοινωνικι αναηωογόνθςθ τθσ λεκάνθσ απορροισ του Αςωποφ ποταμοφ, αφορά μια περιοχι που 

αγγίηει και τθν Υεριφζρεια Αττικισ θ οποία κα ζχει και τισ μεγαλφτερεσ ςυνζπειεσ. Εδϊ 

εμπλζκεται και ο ιδιωτικόσ τομζασ και μάλιςτα πρόκειται για μεταφορά των βιομθχανικϊν 

εγκαταςτάςεων ςε νζο πάρκο που πρόκειται να δθμιουργθκεί. Είναι ζνα πολφ φιλόδοξο ςχζδιο. 
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Είναι ακόμθ λίγα τα χριματα, υπάρχει θ ςυμμετοχι (όχι επίςθμθ ςτθ Χτρατθγικι, αλλά ςτα ζργα) 

παρεμβάςεων από τα Ωπουργεία, ενϊ είναι ακόμα ςε διαμόρφωςθ το ςχιμα τθσ διακυβζρνθςθσ 

που κα ζχει.  

Ξαι τζλοσ, θ ΣΧΕ ςτθ Πθτροπολιτικι Υεριφζρεια Κεςςαλονίκθσ που αφορά 8 διμουσ. Υρόκειται,  

επίςθσ,  για μία πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ με ςυμμετοχι τθσ Υεριφζρειασ και αξιοποίθςθ του 

δυναμικοφ. Ζχει ενδιαφζρον ότι για πρϊτθ φορά γίνεται μία παρζμβαςθ ςε μθτροπολιτικι 

περιφζρεια, περιοχι όπου, μάλλον, αρχίηουν να χρθςιμοποιοφνται τα εργαλεία των λειτουργικϊν 

δράςεων μεταξφ των ενεργειϊν.  

Ελπίηουμε ότι μζχρι το τζλοσ του 2017 κα ζχουν εγκρικεί όλεσ οι δράςεισ του 2017 ι θ μεγάλθ 

πλειονότθτα αυτϊν, δθλαδι ότι κα υπάρχει δυνατότθτα για δαπάνεσ για όλεσ τισ Χτρατθγικζσ το 

πρϊτο εξάμθνο του 2018. Ωπάρχει κακυςτζρθςθ και ςυηθτείται ςτθν επόμενθ προγραμματικι 

περίοδο να υπάρχει χρονοπρογραμματιςμόσ, όπωσ γίνεται με τα ΨΑΥΨΣΞ, δθλαδι να μπει ςτο 

κανονιςτικό πλαίςιο προκεςμία ωσ προσ το πότε κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί οι Χτρατθγικζσ.  

Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Χτθ διαδικαςία Χχεδιαςμοφ και Ωλοποίθςθσ ΣΧΕ ςτο Υλαίςιο τθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ ςτο 

ΕΧΥΑ 2014-2020 ςυνζβαλλαν, εκτόσ το Ευρωπαϊκό Ξανονιςτικό Υλαίςιο : 

 Εγκφκλιοσ Ωπ. Σικονομίασ & Ανάπτυξθσ (81168/ ΕΩΧΧΑ 1796/30.7.2015) με βαςικζσ 

κατευκφνςεισ για Διαχειριςτικζσ Αρχζσ και πόλεισ και ενδεικτικά κριτιρια επιλογισ 

περιοχϊν και ςτρατθγικϊν. 

 Θ ςφςταςθ Εκνικοφ Δικτφου Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ  

 Ψεχνικζσ Σδθγίεσ από τθν Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ προσ τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ 

αναφορικά με τθν διαδικαςία προκιρυξθσ και επιλογισ ςτρατθγικϊν  

 Λδιαιτερότθτα ς’ αυτι τθν προγραμματικι περίοδο, ςφμφωνα με το Άρκρο 7 του ΕΞΥΑ, 

ςυνιςτά το ότι δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ, ςτισ αςτικζσ αρχζσ, να ςυμμετζχουν όχι 

μόνο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ, αλλά και ςτθν επιλογι των πράξεων.  

 Δόκθκε επιπλζον θ δυνατότθτα ςτισ περιφζρειεσ : 

 να αναλάβουν το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των περιφερειακϊν προγραμμάτων 

 να επιλζξουν ποια διαδικαςία κα ακολουκιςουν για τθν επιλογι των ςτρατθγικϊν  

 Ζχουν ιδθ εγκρικεί  46 Χτρατθγικζσ ΣΧΕ  με προχπολογιςμό το 40% του ςυνολικοφ.  

 Ωσ ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ΣΧΕ-ΒΑΑ επιςθμαίνονται τα εξισ:  

 Υολυκεματικι προςζγγιςθ  

 Χθμαντικι ςυνδρομι του ΕΞΨ και ςυνζργεια με άλλεσ ςτρατθγικζσ  

 Χθμαντικι ςυμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ των τοπικϊν παραγόντων  

 Διαμόρφωςθ εταιρικϊν ςχθμάτων 

 Υολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ 

 Χυηθτιοφνται λφςεισ για το υπαρκτό πρόβλθμα τθσ χρονικισ κακυςτζρθςθσ  
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1.3.5 τρατθγικζσ Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ ςτο Ε.Π. «Αττικι» 2014-2020 

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, ΕΩΔ ΕΥ Υεριφζρειασ Αττικισ 

Θ παρουςίαςθ κα δείξει ςυνοπτικά τι ζχει γίνει ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ για τισ Χτρατθγικζσ Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, 

τον προγραμματιςμό και πϊσ τελικά υλοποιείται αυτόσ ο προγραμματιςμόσ. 

Χτο εγκεκριμζνο Υρόγραμμα, αυτό που επιλζχκθκε από τθν πλευρά τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ ιταν 

θ Χωρικι Ανάπτυξθ να επικεντρωκεί αποκλειςτικά ςτον αςτικό χϊρο, μζςω τθσ υλοποίθςθσ 

Χτρατθγικϊν Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, αξιοποιϊντασ το εργαλείο των Σλοκλθρωμζνων 

Χωρικϊν Επενδφςεων. Υροσ τοφτο ζπρεπε να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ των Διαρκρωτικϊν 

Ψαμείων που περιελάμβανε το Υρόγραμμά και ειδικότερα ΕΨΥΑ και  το ΕΞΨ. Ζτςι κάκε ΣΧΕ/ΒΑΑ 

που κα μποροφςε να υποβλθκεί ςτθν ΕΩΔ ζπρεπε να δίνει πόρουσ από δφο τουλάχιςτον 

διαρκρωτικά ταμεία και αυτά κα ζπρεπε να αναφζρονται ςε διαφορετικοφσ άξονεσ του 

προγράμματοσ ι ακόμα και ςε άξονεσ άλλων τομεακϊν προγραμμάτων. 

Ψο κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ των Σλοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων για 

τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ - παρουςιάςτθκε νωρίτερα αναλυτικά – είναι: ο Γενικόσ Ξανονιςμόσ 

1303/2013 και ειδικότερα το Άρκρο 6, ο Ξανονιςμόσ του ΕΨΥΑ και το Άρκρο 7, ο Ξανονιςμόσ του 

ΕΞΨ και το Άρκρο 12, ο νόμοσ για το ΕΧΥΑ 2014-2020 (Ρ. 4314/2014) και επιπλζον υπάρχουν δφο 

εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί από τθν ΕΑΧ (Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ). Θ μία αφορά ςτο πϊσ 

οργανϊνονται οι Σλοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ και ζχει εκδοκεί από τθν ΕΩΧΧΑ. Θ δεφτερθ 

ζχει εκδοκεί από τθν ΕΩΚΩ (Ειδικι Ωπθρεςία Κεςμικισ Ωποςτιριξθσ) και αφορά ςτο πϊσ γίνεται θ 

υλοποίθςθ πια των ςτρατθγικϊν. Ωπάρχει επίςθσ το Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου που διζπει 

όλον τον Υρογραμματιςμό του ΕΧΥΑ 2014-2020 και ςτο οποίο «ακουμπάει» θ υλοποίθςθ αυτϊν 

των ςτρατθγικϊν. 

Χτθν Υεριφζρεια Αττικισ, θ εςτίαςθ των Χτρατθγικϊν για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ είχε δφο 

βαςικζσ παραμζτρουσ:  

Θ πρϊτθ παράμετροσ αφοροφςε ςτθν χωρικι αναφορά, θ οποία δεν κάλυπτε όλθ τθν Υεριφζρεια 

Αττικισ αλλά αφοροφςε μόνο τουσ 40 διμουσ που ςυγκροτοφν το πολεοδομικό ςυγκρότθμα 

Ακινασ-Υειραιά. Θ δεφτερθ παράμετροσ είχε να κάνει με τθν αναπτυξιακι φυςιογνωμία που 

ζπρεπε να χαρακτθρίηει αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ, θ οποία κατθγοριοποιικθκε ςε δφο βακμίδεσ.  

Πία κατθγορία αφοροφςε ςτισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ όπου δόκθκε ζμφαςθ ςε αυτζσ που 

αφοροφςαν περιοχζσ με οξυμζνα περιβαλλοντικά οικονομικά, κοινωνικά και δθμογραφικά 

προβλιματα αποςκοπϊντασ ςτθν επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων. 

Θ δεφτερθ κατθγορία περιοχϊν που κα μποροφςαν να ζχουν μία Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ ιταν περιοχζσ με ειδικι αναπτυξιακι δυναμικι θ οποία κα προζκυπτε από τθ 

ςυγκζντρωςθ υπερτοπικϊν δραςτθριοτιτων ι τθν υλοποίθςθ μεγάλων επενδφςεων ςε τομείσ 

όπωσ είναι ο Ψουριςμόσ, ο Υολιτιςμόσ, ι/και ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ τθσ Υεριφερειακισ 

Χτρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ (ΥΧΕΕ) τθσ Αττικισ.  

Χε αυτό το πλαίςιο εκδόκθκε ςτισ 24 Φεβρουαρίου 2017 Υρόςκλθςθ που απευκυνόταν ςτουσ 40 

διμουσ του Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ, είχε καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων 

28 Απριλίου 2017 και ςυνοδευόταν από Αναλυτικό Σδθγό Εφαρμογισ ο οποίοσ ζδινε 
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κατευκφνςεισ τόςο για τθν ορκι υποβολι των προτάςεων όςο και για τον τρόπο με τον οποίο οι 

προτάςεισ αυτζσ επρόκειτο να αξιολογθκοφν. 

Θ αξιολόγθςθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ Υρόςκλθςθ ιταν ςυγκριτικι και ζγινε με βάςθ δφο ενότθτεσ 

κριτθρίων. Θ πρϊτθ ενότθτα κριτθρίων αφοροφςε ςτθν Αποδοχι τθσ Αίτθςθσ, δθλαδι τθν 

πλθρότθτα του φακζλου που υποβλικθκε από τουσ διμουσ ι οι εν δυνάμει αςτικζσ αρχζσ και θ 

δεφτερθ ενότθτα κριτθρίων αφοροφςε τθν κατ’ εξοχιν αξιολόγθςθ, τα κριτιρια τθσ οποίασ 

επιμερίςτθκαν ςε δφο ςτάδια. Ψο πρϊτο ςτάδιο είχε να κάνει με τα βακμολογοφμενα κριτιρια, 

που κα ζδιναν ουςιαςτικά τθ βακμολογία για τθν κατάταξθ των Χτρατθγικϊν που είχαν 

υποβλθκεί. Θ πρϊτθ ενότθτα βακμολογοφμενων κριτθρίων αφοροφςε ςτθν αξιολόγθςθ των 

Υεριοχϊν Υαρζμβαςθσ και είχε βαρφτθτα 30%, θ δεφτερθ κατθγορία κριτθρίων ιταν θ 

Αξιολόγθςθ τθσ Χτρατθγικισ με βαρφτθτα επίςθσ 30% και θ τρίτθ κατθγορία ιταν θ Αξιολόγθςθ 

του Χχεδίου Δράςθσ και του Χρθματοδοτικοφ Χχεδίου, με βαρφτθτα 40%. Ξατά τθν αξιολόγθςθ και 

βακμολόγθςθ των κριτθρίων υπιρχε ο όροσ ότι κάκε πρόταςθ για να γίνει αποδεκτι ωσ 

Χτρατθγικι και να προχωριςει ςτο επόμενο ςτάδιο Αξιολόγθςθσ ζπρεπε να ςυλλζξει βακμολογία 

τουλάχιςτον 50 μονάδεσ. 

Ψο δεφτερο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ ζχει να κάνει με τθν αξιολόγθςθ τθσ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ 

του Φορζα που κα αναλάβει τθ Διαχείριςθ για τθν Ωλοποίθςθ τθσ κάκε εγκεκριμζνθσ Χτρατθγικισ 

κακϊσ, όπωσ ειπϊκθκε ιδθ από τισ προθγοφμενεσ παρουςιάςεισ, θ Υεριφζρεια Αττικισ είναι θ 

μόνθ περιφζρεια θ οποία επζλεξε να κάνει πλιρθ εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων για τθν υλοποίθςθ 

των εγκεκριμζνων Χτρατθγικϊν. Άρα λοιπόν πρζπει να δοφμε, ςτο δεφτερο ςτάδιο τθσ 

αξιολόγθςθσ, ότι οι φορείσ οι οποίοι κα αναλάβουν τθ διαχείριςθ ζχουν αυτι τθν ικανότθτα. 

Χτο πλαίςιο τθσ Υρόςκλθςθσ υποβλικθκαν ςυνολικά πζντε Υροτάςεισ (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5. Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ Στρατθγικϊν Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων (ΟΧΕ) – 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΒΑΑ) ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ 

Θ πρϊτθ πρόταςθ ΣΧΕ (με βάςθ το πρωτόκολλο υποβολισ) αφοροφςε ςτον Υειραιά και ιταν 

επικεφαλισ ο Διμοσ Υειραιά (Ζνκεμα 1), θ δεφτερθ πρόταςθ αφοροφςε ζνα ςφνδεςμο διμων τθσ 

Ρότιασ Αττικισ με επικεφαλισ το Διμο Ξαλλικζασ (Ζνκεμα 2), θ τρίτθ πρόταςθ τον Βόρειο Ψομζα 

Ακθνϊν με επικεφαλισ το Διμο Αμαρουςίου, θ τζταρτθ πρόταςθ τον Αναπτυξιακό Χφνδεςμο 

Δυτικισ Ακινασ, με επικεφαλισ τον ΑΧΔΑ (Ζνκεμα 3) και θ πζμπτθ πρόταςθ ιταν του Διμου 

Ακθναίων και τθσ ΕΑΨΑ με επικεφαλισ το Διμο Ακθναίων (Ζνκεμα 4). 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΡΟΤΑΣΘΣ ΕΡΙΚΕΦΑΛΘΣ ΕΤΑΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΙΙΤΘΙΩΝ 

Α, Β, Γ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Ρ/Υ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΣ Ρ/Υ 

1
ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΘ ΧΩΦΛΞΘ ΕΥΕΡΔΩΧΘ ΒΛΩΧΛΠΘΧ 
ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΣΧΕ/ΒΑΑ) ΥΕΛΦΑΛΑ

ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ 90,90 90.000.000,00 80.065.000,00

2
ΑΚΘΡΑ 2020: ΒΛΩΧΛΠΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΓΛΑ ΨΣΡ 
ΨΣΩΦΛΧΠΣ, ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣ, ΨΘΡ ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ

ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ 75,60 99.500.000,00 85.048.448,00

3 Θ ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ Θ ΛΧΨΣΦΛΑ ΨΩΡ ΔΦΣΠΩΡ ΔΘΠΣΧ ΞΑΟΟΛΚΕΑ 72,00 44.070.000,00 35.240.000,00

4
ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΨΑΛΦΛΞΘ ΧΧΕΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ 
ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ ΠΕ 
ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ ΨΘΧ ΣΧΕ/ΒΑΑ

ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ 
ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (ΑΧΔΑ)

58,30 98.010.000,00 58.169.000,00

5

«ΧΧΕΔΛΣ ΒΛΩΧΛΠΘΧ ΑΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΧΒΑΑ) 
ΨΘΧ Υ.Ε. ΒΣΦΕΛΣΩ ΨΣΠΕΑ                         ΑΚΘΡΩΡ 
ΓΛΑ ΨΘ ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ΨΣΩ “ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΣΩ 
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΩ ΞΑΛ                         
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΩ ΥΩΦΘΡΑ”»

ΔΘΠΣΧ ΑΠΑΦΣΩΧΛΣΩ 45<50 84.470.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 331.580.000,00 258.522.448,00
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Ζνκεμα 1. ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά 
Υθγι: Βίντεο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Ρειραιά 

Θ ΣΧΕ του Υειραιά αποτελεί ζναν ολοκλθρωμζνο χάρτθ παρεμβάςεων που αγγίηει όλεσ τισ 
περιοχζσ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ πόλθσ και θ οποία αξιολογικθκε ωσ θ πλθρζςτερθ πρόταςθ, 
λαμβάνοντασ τθ μεγαλφτερθ βακμολογία. Πζςα από τθν υλοποίθςθ του Χχεδίου τθσ ΣΧΕ 
αναβακμίηεται θ εικόνα του Υειραιά, ενιςχφεται θ κοινωνικι ςυνοχι και δθμιουργείται ζνασ 
διεκνισ επιχειρθματικόσ πόλοσ ζλξθσ. Φιλοδοξία του Υειραιά είναι να αναδειχτεί ωσ πόλθ 
Υράςινθ και Βιϊςιμθ, με αςτικζσ παρεμβάςεισ που αξιοποιοφν τισ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ, αλλά 
και με ςτοχευμζνεσ κοινωνικζσ παρεμβάςεισ, ωσ πόλθ Ζξυπνθ με τθν υιοκζτθςθ νζων 
τεχνολογιϊν, αλλά και ωσ πόλθ Γαλάηια που χρθςιμοποιεί ωσ μοχλό Ανάπτυξθσ τθ Γαλάηια 
Σικονομία και τισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ. 

«Φτιάξαμε, νομίηω, μία άρτια, όπωσ αποδείχτθκε κιόλασ, πρόταςθ, τθν υποβάλλαμε ςτθ 
Διαχειριςτικι Αρχι, με τθν κατάλθξθ να βακμολογθκοφμε ωσ πρϊτοι. Εκταμιεφςαμε ζνα ποςό 
80.100.000 ευρϊ, για τθν επόμενθ πενταετία 2017-2022, που νομίηω είναι μία ςθμαντικι 
παρακατακικθ και για τθν ςθμερινι δθμοτικι αρχι και για τθν επόμενθ.» (Διμαρχοσ Υειραιά, 
Γιάννθσ Πϊραλθσ)  

Θ χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ φψουσ 80 εκατομμυρίων ευρϊ, μοιράηεται ιςοδφναμα ςε αςτικζσ 
αναπλάςεισ φψουσ 25 εκατομμυρίων ευρϊ, κοινωνικζσ παρεμβάςεισ φψουσ 27 εκατομμυρίων 
ευρϊ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ φψουσ 28 εκατομμυρίων ευρϊ. 

«Επιλζξαμε να ςτθρίξουμε τθ ςτρατθγικι μασ με ζνα ςφγχρονο χρθματοδοτικό εργαλείο, τθν 
Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ. Είχαμε δει από τότε ότι είναι ζνα εργαλείο, το οποίο ταιριάηει 
απόλυτα ςτον Πειραιά. Είναι ζνα εργαλείο, ζνα «master plan», μία ομπρζλα πάνω από τθν 
πόλθ.» (Διμαρχοσ Υειραιά, Γιάννθσ Πϊραλθσ)  

Ανάμεςα ςτα ςπουδαιότερα ζργα, θ διαμόρφωςθ τθσ πφλθσ ειςόδου για τουσ επιςκζπτεσ 
κρουαηιζρασ (4,9 εκατ. ευρϊ), όπωσ θ ανάπλαςθ τθσ Ακτισ Κεμιςτοκλζουσ (6,8 εκατ. ευρϊ), τθσ 
Ακτισ Διλαβζρθ (2,1 εκατ. ευρϊ), τθσ Υλατείασ Ξαρπάκου (220.000 ευρϊ) και θ βιοκλιματικι 
ανάπλαςθ τθσ κεντρικισ υπαίκριασ αγοράσ (3,4 εκατ.ευρϊ).  

«Το πετφχαμε. Βεβαίωσ κα κρικοφμε ςτθν απορρόφθςθ, να απορροφιςουμε γριγορα τα 
κονδφλια και να τα εφαρμόςουμε ϊςτε να δει ο κόςμοσ του Πειραιά και όχι μόνο, τισ αλλαγζσ 
ςτθν πόλθ.» (Διμαρχοσ Υειραιά, Γιάννθσ Πϊραλθσ)  

Χ’ ζνα ςυνδυαςμό αςτικισ ανάπλαςθσ με κοινωνικι παρζμβαςθ, δθμιουργείται ο κόμβοσ 
αλλθλεγγφθσ ςτο ςτρατόπεδο Υαπαδογεωργι ςτα Ξαμίνια, φιλοδοξϊντασ να αποτελζςει ζναν 
ανοικτό χϊρο για όλουσ τουσ πολίτεσ. 

Τςον αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, προωκείται ζνα κζντρο ςτιριξθσ 
επιχειριςεων του διμου Υειραιά. 

Χτο ίδιο πλαίςιο προωκείται θ δθμιουργία μίασ δομισ υποςτιριξθσ νζων επιχειρθματιϊν, με τθν 
παράλλθλθ διαμόρφωςθ ενόσ ανοιχτοφ δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ υφιςτάμενων και νεοφυϊν 
επιχειριςεων για τθν προαγωγι νζων ιδεϊν. 

«Πλζον υπάρχει ςχζδιο ςτον Πειραιά. Θα μπορζςει ο Πειραιάσ να γίνει αυτό που όλοι 
οραματιηόμαςτε, ζνα μεγάλο ναυτιλιακό και εμπορικό κζντρο, με προςτικζμενθ αξία και για τουσ 
επιςκζπτεσ και για τουσ κατοίκουσ.» (Διμαρχοσ Υειραιά, Γιάννθσ Πϊραλθσ)  
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Ζνκεμα 2. ΟΧΕ Καλλικζασ, Αλίμου, Παλιοφ Φαλιρου Θ Μουςικι και θ Ιςτορία των Δρόμων  
Υθγι: Βίντεο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

ΟΧΕ Καλλικζασ, Αλίμου, Ραλιοφ Φαλιρου: Θ Μουςικι και θ Ιςτορία των Δρόμων 

Ζχοντασ ζναν ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα που αγγίηει οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ 
δράςεισ, θ ΣΧΕ τθσ Ξαλλικζασ, του Αλίμου και του Υαλαιοφ Φαλιρου λειτουργεί ενιςχυτικά ςτθν 
αναηωογόνθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ςτθν ανάδειξθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ, ςτθ βελτίωςθ των 
χαρακτθριςτικϊν του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ, ενϊ παράλλθλα ενιςχφει 
τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

«Το ςχζδιο τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ αποτελεί μία 
μεγάλθ ευκαιρία για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτθν περιοχι μασ. Η περιοχι μασ ζχει ενδιαφζροντα 
πολιτιςτικά, γεωγραφικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα τα οποία μποροφν να τθν 
καταςτιςουν ζνα διεκνι τουριςτικό και πολιτιςτικό προοριςμό.» (Διμαρχοσ Ξαλλικζασ, 
Δθμιτριοσ Ξάρναβοσ). 

Θ ΣΧΕ με επικεφαλισ εταίρο το Διμο Ξαλλικζασ και ςυμμετζχοντεσ τουσ διμουσ Αλίμου και 
Υαλαιοφ Φαλιρου προζκυψε μζςα από τθν ςυνεργαςία τθσ Εκνικισ Ουρικισ Χκθνισ, τθσ Εκνικισ 
Βιβλιοκικθσ και του Ξζντρου Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ. Θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ 
ζχει φψοσ 35.000.000 ευρϊ μοιράηεται ςε δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ φψουσ 10,3 
εκατομμυρίων ευρϊ, ςε αςτικά ζργα, αςτικζσ  αναπλάςεισ και κοινωνικζσ υποδομζσ φψουσ 16,7 
εκατομμυρίων ευρϊ και ςε κοινωνικζσ δράςεισ φψουσ 8 εκατομμυρίων ευρϊ. 

«Με τθ Στρατθγικι, με το ςχζδιο που υποβάλλαμε ςτθν πρόταςι μασ, μοχλεφουμε αυτζσ τισ 
δυνατότθτεσ, με ςτόχο να προωκιςουμε μία ανάπτυξθ θ οποία να ςζβεται τον άνκρωπο, τθν 
ιςτορία και το περιβάλλον.» (Διμαρχοσ Ξαλλικζασ, Δθμιτριοσ Ξάρναβοσ).  

Για τθν αναηωογόνθςθ τθσ αςτικισ λειτουργίασ προωκοφνται ςυμπράξεισ Υανεπιςτθμίων και 
επιχειριςεων για τθν υποςτιριξθ νζων και υφιςτάμενων μικρομεςαίων επιχειριςεων, κακϊσ και 
ζξυπνεσ εφαρμογζσ Θλεκτρονικοφ Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ. Για τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτιςτικισ 
ταυτότθτασ και τθν προςταςία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ δρομολογοφνται πράςινεσ πολιτιςτικζσ 
διαδρομζσ και βιοκλιματικζσ αλλαγζσ ςε επιλεγμζνα κτιρια. Χτο πλαίςιο των κοινωνικϊν 
παρεμβάςεων προωκοφνται δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ΑμεΑ, τθ 
βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ, ενϊ ςυμπεριλαμβάνονται και δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ 
κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. 

«Πιςτεφουμε ότι ςτο παραλιακό μασ μζτωπο μπορεί να χαραχτεί μία μεγάλθ αναπτυξιακι 
ιςτορία.» (Διμαρχοσ Ξαλλικζασ, Δθμιτριοσ Ξάρναβοσ). 
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Ζνκεμα 3. ΟΧΕ Δυτικισ Ακινασ-Διαδθμοτικι Εταιρικι χζςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ με 
αξιοποίθςθ τθσ ΟΧΕ/ΒΑΑ   

Υθγι: Βίντεο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

ΟΧΕ Δυτικισ Ακινασ-Διαδθμοτικι Εταιρικι Σχζςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ με 
αξιοποίθςθ τθσ ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Επτά διμοι τθσ Δυτικισ Ακινασ, θ Αγία Βαρβάρα, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Ξαματερό, το Αιγάλεω, 
το Μλιον, το Υεριςτζρι, θ Υετροφπολθ και το Χαϊδάρι, ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ μζςω του 
Αναπτυξιακοφ Χυνδζςμου Δυτικισ Ακινασ, διαμορφϊνοντασ ζνα διαδθμοτικό πλαίςιο 
παρζμβαςθσ που ζχει ωσ ςτόχο τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν αςτικι αναηωογόνθςθ, τθν ενίςχυςθ 
τθσ επιχειρθματικότθτασ, αλλά και τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

«Η Δυτικι Ακινα δθμιουργικθκε υποβακμιςμζνθ. Η ΟΧΕ είναι θ τελευταία ευκαιρία για τθν 
ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ, αυτοφ του χϊρου που βρίςκεται ςτθν οφγια του λεκανοπεδίου τθσ 
Αττικισ, ςτο φλοιό τθσ Ακινασ.» (Διμαρχοσ Υεριςτερίου, Ανδρζασ Υαταχουρίδθσ).  

Συςιαςτικά πρόκειται για ζνα φάςμα πολλϊν δράςεων που ςυνκζτουν το παηλ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ  βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτθ Δυτικι Ακινα. 

«Εμείσ πιςτεφουμε απόλυτα ότι μζςα από τθν ΟΧΕ κα μασ δοκεί θ δυνατότθτα αυτι θ περιοχι να 
αναπτυχκεί και να εκςυγχρονιςτεί. Είμαςτε αιςιόδοξοι, γιατί υπάρχει μία πάρα πολφ καλι 
ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Περιφζρειασ.» (Διμαρχοσ Υεριςτερίου, Ανδρζασ 
Υαταχουρίδθσ) 

Θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ, φψουσ 58 εκατ. ευρϊ, κατανζμεται ςε: κοινωνικζσ υποδομζσ 8 
εκατομμφρια ευρϊ, κοινωνικά ζργα 15,7 εκατ. ευρϊ, ενεργειακά ζργα 6.7 εκατ. ευρϊ, 
αναβάκμιςθ αςτικοφ χϊρου 3 εκατ. ευρϊ, αντιπλθμμυρικά ζργα 4 εκατ. ευρϊ, ενίςχυςθ τθσ 
επιχειρθματικότθτασ 17,1 εκατ. ευρϊ και, ακόμα, 1 εκατ. ευρϊ ςε ζργα πλθροφορικισ και 2,5 
εκατ. ευρϊ ςε κατάρτιςθ. 

Ανάμεςα ςτα ςθμαντικότερα ζργα *ςυγκαταλζγεται+ το διαδθμοτικό κοινωνικό δίκτυο 
«Διευρφνω», με δομζσ και δράςεισ που προωκοφν τθν κοινωνικοποίθςθ, αλλά και τθν ζνταξθ 
περικωριοποιθμζνων ομάδων, όπωσ οι άςτεγοι, οι Φομά και οι παλιννοςτοφντεσ. 

*Επίςθσ,+ Ψο διαδθμοτικό Δίκτυο «Ωγεία για όλουσ» με δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
φτϊχειασ, αλλά και τθν παροχι υπθρεςιϊν ανοιχτισ ειδικισ φροντίδασ με τθ δθμιουργία κζντρων 
διθμζρευςθσ, όπωσ και το διαδθμοτικό δίκτυο «Φροντίηω» με δράςεισ για τθν προϊκθςθ των 
ευπακϊν ομάδων και των νζων ςτθν απαςχόλθςθ και τθν επιχειρθματικότθτα και ειδικζσ δομζσ 
και δράςεισ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ κακθμερινισ διαβίωςθσ των ευάλωτων ομάδων 
και τθν αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων. 

«Πιςτεφουμε ςτθν υλοποίθςθ αυτοφ του προγράμματοσ και κα δουλζψουμε όλοι ςκλθρά, 
αποφαςιςτικά και κζλω να πιςτεφω αποτελεςματικά για να φανοφν τα αποτελζςματά του.» 
(Διμαρχοσ Υεριςτερίου, Ανδρζασ Υαταχουρίδθσ) 
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Ζνκεμα 4. ΟΧΕ Ακινασ-Ακινα 2020: Βιώςιμθ Ανάπτυξθ για τον Σουριςμό, το Πολιτιςμό, τθν Καινοτομία   
Υθγι: Βίντεο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

ΟΧΕ Ακινασ-Ακινα 2020: Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ για τον Τουριςμό, το Ρολιτιςμό, τθν Καινοτομία 

Θ ΣΧΕ τθσ Ακινασ περιλαμβάνει πρωτοβουλίεσ οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ 
ανάπτυξθσ και παρεμβάςεισ ςε ζνα ευρφ φάςμα τομζων και πτυχϊν που επθρεάηουν τθν 
κακθμερινι ηωι και χτίηουν τθ ςφγχρονθ εικόνα μιασ ηωντανισ βιϊςιμθσ πόλθσ. 

«Κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο καινοτομιςαμε αξιοποιϊντασ ευρωπαϊκοφσ 
πόρουσ μζςα από ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ που υιοκζτθςε θ πόλθ. Κατά τθν 
παροφςα προγραμματικι περίοδο πλζον βαςιηόμαςτε ςε ζνα Σχζδιο Ολοκλθρωμζνθσ Αςτικισ 
Παρζμβαςθσ. Είναι το λεγόμενο ΣΟΑΠ, ζνα εργαλείο που νομοκετικθκε πριν από πολλά χρόνια, 
αλλά μόλισ τϊρα, για πρϊτθ φορά, θ Ακινα είναι θ πόλθ που το αξιοποιεί.» (Διμαρχοσ Ακθναίων) 

Θ ΣΧΕ τθσ Ακινασ ζρχεται ςε ςυνζχεια του Υρογράμματοσ «Ζργο Ακινα» και κινείται ςε τρεισ 
άξονεσ παρεμβάςεων: Χτθν εδραίωςθ τθσ μθτροπολιτικότθτασ τθσ Ακινασ με τθν προϊκθςθ τθσ 
καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ και του 
πολιτιςμοφ (35 εκατ. ευρϊ), τθν ζξυπνθ και βιϊςιμθ διαχείριςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ 
Ακινασ, φψουσ (26 εκατ. Ευρϊ) και ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ κοινωνικισ 
ζνταξθσ (24 εκατ. ευρϊ). 

«Στθν Ακινα προςπακοφμε να δϊςουμε λφςεισ ςτα προβλιματα που ζχει βγάλει ςτθν επιφάνεια 
θ κρίςθ, μζςα από μεκόδουσ ςυνεχοφσ διαβοφλευςθσ με τθν κοινωνία και ςε ςυνεργαςία πάντοτε 
με τουσ κεςμικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ.» (Διμαρχοσ Ακθναίων, Γιϊργοσ Ξαμίνθσ) 

Για τθ ςτιριξθ τθσ καινοτομίασ και τθν ςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ, δθμιουργείται Ξόμβοσ 
Ξαινοτομίασ, Διαςφνδεςθσ Ζρευνασ, Αποτελεςματικότθτασ και Αξιοποίθςθσ Ερευνθτικϊν 
Αποτελεςμάτων (1,4 εκατ. ευρϊ). Για τθν οικονομικι αναηωογόνθςθ του κζντρου τθσ Ακινασ 
δρομολογείται υποςτιριξθ εκκόλαψθσ νζων επιχειριςεων με αξιοποίθςθ κλειςτϊν 
καταςτθμάτων ςτο Εμπορικό Ψρίγωνο (2,8 εκατ. ευρϊ). 

«Προχωράμε λοιπόν αξιοποιϊντασ ευρωπαϊκοφσ πόρουσ, προκειμζνου να καταςτιςουμε τθν 
Ακινα ζναν τόπο ελκυςτικισ κατοικίασ, για τουσ ‘Ζλλθνεσ αλλά επίςθσ και ζναν προοριςμό 
γιϋαυτοφσ που φιλοδοξοφν να ζρκουν από το εξωτερικό να κατοικιςουν, ι τουρίςτεσ ι 
επιχειρθματίεσ και επενδυτζσ.» (Διμαρχοσ Ακθναίων, Γιϊργοσ Ξαμίνθσ) 

Χτισ δράςεισ τουριςμοφ περιλαμβάνονται θ προβολι του προοριςμοφ Ακινα και θ προςζλκυςθ 
ςυνεδρίων διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ δρομολογείται ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα Β2Β/Β2C 
καναλιϊν για τθν προϊκθςθ τθσ οικονομίασ επιςκεπτϊν. 

Για τθν ανάδειξθ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ τθσ Ακινασ δθμιουργείται χϊροσ πολιτιςμοφ «Σ 
χϊροσ τθσ Παρίασ Ξάλλασ», ενϊ αποκακίςτανται μνθμειακοί χϊροι και εγκαταςτάςεισ του 
Εργοςταςίου Φωταερίου ςτθν Ψεχνόπολθ (1,9 εκατ. ευρϊ).  

Για τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων δρομολογοφνται παρεμβάςεισ ςτο 
Εμπορικό Ψρίγωνο, διαμορφϊνεται Χχζδιο Δράςθσ Βιϊςιμθσ Ξινθτικότθτασ με τθ δθμιουργία 
ποδθλατικϊν διαδρομϊν και αναβακμίηονται οι υποδομζσ του Εκνικοφ Ξιπου. 

Για τθ ςτιριξθ των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, δρομολογείται μία ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ 
που αφορά ευπακείσ ομάδεσ και τθν προϊκθςι τουσ ςτθν απαςχόλθςθ, κακϊσ και το 
ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των ΑμεΑ. Υαράλλθλα δθμιουργοφνται 
πολυδφναμα κζντρα ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ ευπακϊν ομάδων. 

«Αξιοποιοφμε αυτι τθ φορά ςτθν παροφςα προγραμματικι περίοδο, 85 εκατομμφρια ευρϊ 
ευρωπαϊκοφσ πόρουσ προκειμζνου να βάλουμε τθν Ακινα οριςτικά ςε τροχιά ανάκαμψθσ.» 
(Διμαρχοσ Ακθναίων, Γιϊργοσ Ξαμίνθσ) 
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Τλεσ οι προτάςεισ που υποβλικθκαν άκροιηαν ωσ προχπολογιςμόσ ςε περίπου 332 εκατομμφρια 

ευρϊ. Εγκρίκθκαν οι τζςςερισ από αυτζσ ενϊ μία πρόταςθ δεν εγκρίκθκε γιατί δεν κατάφερε να 

ςυγκεντρϊςει τθν κατάλλθλθ βακμολογία. Σ εγκεκριμζνοσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τισ 

τζςςερισ Χτρατθγικζσ ανιλκε ςε 258 περίπου εκατομμφρια. Σ ςυνολικόσ ωςτόςο προχπολογιςμόσ 

που κα διατεκεί είναι τα 261 περίπου εκατομμφρια γιατί περιλαμβάνει και πόρουσ τθσ Ψεχνικισ 

Βοικειασ που δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτον ςχετικό πίνακα. 

Χτθ ςυνζχεια, γίνεται αναφορά ςτο δεφτερο ςτάδιο αξιολόγθςθσ που αφορά τθ διαχειριςτικι 

επάρκεια του ενδιάμεςου φορζα διαχείριςθσ, δθλαδι του φορζα που κα αναλάβει πια τθν 

υλοποίθςθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ. Αυτι λοιπόν θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΧΥΑ 2014-2020 Ξριτιρια 

Αξιολόγθςθσ, τα οποία εξετάηουν μεταξφ άλλων τθν οργανωτικι επάρκεια του φορζα, τισ 

τθροφμενεσ διαδικαςίεσ και τθν εμπειρία του. Πζχρι ςιμερα αυτι θ αξιολόγθςθ ζχει αποβεί 

κετικι για ζναν από τουσ τζςςερισ φορείσ που ζχουν υποβλθκεί μζςω των εγκεκριμζνων 

ςτρατθγικϊν. Για τισ υπόλοιπεσ τρεισ ςτρατθγικζσ, αναμζνεται από τισ αςτικζσ αρχζσ που 

υπζβαλαν αυτζσ τισ ςτρατθγικζσ, θ υποβολι επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων που ζχουν να κάνουν 

με το φορζα διαχείριςθσ. 

Ζνκεμα 5. Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ (ΟΧΕ)-  Βιώςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ (ΒΑΑ) 
Υθγι: Βίντεο τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ 

To νζο αναπτυξιακό εργαλείο των Σλοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων εκμεταλλεφεται θ 
Υεριφζρεια Αττικισ για να εφαρμόςει πολιτικζσ Βιϊςιμων Αςτικϊν Αναπλάςεων ςε περιοχζσ που 
παρουςιάηουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ι ςυγκεκριμζνα προβλιματα.  

«Με τθν ολοκλιρωςθ των Ολοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων, θ Περιφζρεια Αττικισ 
αποδεικνφει ζμπρακτα ότι ςτθρίηει τουσ διμουσ και τουσ εμπιςτεφεται, τουσ διμουσ τθσ Αττικισ. 
Μζςα από το εργαλείο αυτό, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ διμουσ να αναλάβουν μζροσ τθσ 
διαχείριςθσ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, αποκτϊντασ αρμοδιότθτεσ αλλά ταυτόχρονα και 
υποχρεϊςεισ. Γίνονται δθλαδι ςυμμζτοχοι ςτθν υλοποίθςθ του ΠΕΠ Αττικισ  2014-2020.» 
(Υροϊςτάμενοσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΥΕΥ Αττικισ, Δθμιτρθσ Δρόςθσ). 

«Μετά από μία ανταγωνιςτικι διαδικαςία, τελικά διακρίκθκαν τζςςερισ ςτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ 
Αςτικισ Ανάπτυξθσ, με επικεφαλισ εταίρουσ τουσ διμουσ Ακινασ, Πειραιά, Καλλικζασ και τον 
Αναπτυξιακό Σφνδεςμο Δυτικισ Ακινασ.» (Υροϊςτάμενοσ Πονάδασ Υρογραμματιςμοφ και 
Αξιολόγθςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΥΕΥ Αττικισ, Άγγελοσ Χπθλιϊτθσ). 

Χτόχοσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ είναι θ βελτίωςθ τθσ ηωισ και τθσ κακθμερινότθτασ των πολιτϊν 
και θ ανάδειξθ του μθτροπολιτικοφ τθσ ρόλου. Για το λόγο αυτό εκχωρεί ςχεδόν το 25% του ΥΕΥ 
Αττικισ ςτισ Δθμοτικζσ αρχζσ για τθν υλοποίθςθ των ΣΧΕ που προκρίκθκαν ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία. 

 
Υοιο είναι το επόμενο ςτάδιο; Ωπάρχει αιςιοδοξία  ότι μζχρι τζλοσ του χρόνου κα καταςτεί 

δυνατό, ακολουκϊντασ τθ ςχετικι διαδικαςία του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ, του ΧΔΕ, να 

ολοκλθρωκεί  ο  οριςμόσ  του πρϊτου φορζα. Υρόκειται για το φορζα διαχείριςθσ που ζχει να 

κάνει με τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Ακθναίων. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να  

εκδοκεί από τθν Υεριφερειάρχθ Αττικισ Απόφαςθ Ζγκριςθσ για τθ Χτρατθγικι που ιδθ ζχει 

αξιολογθκεί κετικά  μετά από ειςιγθςθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Χε δεφτερο ςτάδιο θ 

Υεριφερειάρχθσ Αττικισ  κα εγκρίνει και τον οριςμό του ΕΦΔ (Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ).  

Θ κ. Παυρογονάτου ολοκλιρωςε τθν παρουςίαςι τθσ αναφζροντασ: 



Χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα 

54 

 

«Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι μζχρι τζλουσ του ζτουσ κα ζχουμε προχωριςει ςε αυτόν τον πρϊτο 

Οριςμό Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, και περιμζνουμε τουσ υπόλοιπουσ τρεισ φορείσ για να 

ολοκλθρϊςουμε εντόσ του 2018 αυτι τθ διαδικαςία. Και από κει και πζρα ευχόμαςτε όλοι, αυτό 

το μεγάλο ςτοίχθμα: για το πϊσ μπορεί να γίνει θ αξιοποίθςθ των ευρωπαϊκϊν πόρων προσ 

όφελοσ τθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, να κερδθκεί από όλουσ μασ» 

 

1.3.6 χολιαςμόσ: Περιφερειακζσ ανιςότθτεσ, αςτικόσ χώροσ και μθτροπολιτικζσ 

περιφζρειεσ  

Ιωάννθσ Ψυχάρθσ, Ξακθγθτισ του Υαντείου Υανεπιςτθμίου, Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν 

Επιςτθμϊν 

Σ ςχολιαςμόσ επικεντρϊνεται, γενικά και εποπτικά, ςε αυτά που προζκυψαν από τισ 

παρουςιάςεισ του νζου αυτοφ μζςου άςκθςθσ Υολιτικισ Αςτικισ Ανάπτυξθσ. Κα αναδείξει, όμωσ, 

και κάποια ςτοιχεία τα οποία είναι ςιμερα χριςιμο να λαμβάνει κάποιοσ υπόψθ του ςτον 

Αναπτυξιακό Χχεδιαςμό ςτο Χϊρο, είτε αυτόσ αφορά Υεριφερειακζσ Ανιςότθτεσ είτε αφορά 

Αςτικζσ Ανιςότθτεσ. Επιςθμαίνονται τρία ςθμεία. 

Ψο πρϊτο αφορά ςτθ γενικι εικόνα, επειδι ζτςι κι αλλιϊσ κα πρζπει να υπάρχει μία αίςκθςθ τθσ 

Σικονομίασ και των Ανιςοτιτων που υπάρχουν ςτο χϊρο. Θ ανάλυςθ που ζχει γίνει, δείχνει με 

τρόπο πολφ εφγλωττο ότι μζςα ςτθν κρίςθ, από το 2000 μζχρι το 2014, ςτθ μεγάλθ εικόνα, 

παρατθρείται ζνασ ςυντελεςτισ, ζνα χάςμα ανάπτυξθσ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. Δθλαδι τα τελευταία χρόνια θ γεωγραφία των ανιςοτιτων ζχει αυξθκεί ςε όλα τα 

γεωγραφικά επίπεδα.  

Ψο πρϊτο γεωγραφικό επίπεδο ςτο οποίο αυξικθκε θ ανιςότθτα είναι το ευρωπαϊκό. Χτθν Εικόνα 

6 βλζπουμε για παράδειγμα, ότι ςε ςχζςθ με το μζςο όρο θ Ελλάδα αποκλίνει τα τελευταία 

χρόνια και μάλιςτα θ απόκλιςθ αυτι φαίνεται ότι οδθγεί τθν Ελλάδα ςε μία πολφ πιο μόνιμθ και 

εξαιρετικά προβλθματικι κατάςταςθ ςε ότι αφορά τθ γενικι εικόνα. 

  

Εικόνα 6. ΑΕΡ κατά κεφαλι – Εκνικό επίπεδο 

Ψο δεφτερο ςθμείο είναι ότι δεν ζχουμε απλϊσ αφξθςθ τθσ ανιςότθτασ ςτο μεγάλο γεωγραφικό 

επίπεδο, το ευρωπαϊκό, αλλά ζχουμε ίςωσ αφξθςθ τθσ ανιςότθτασ και ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. 

Χτθν Εικόνα 7 φαίνεται ότι θ Αττικι  δείχνει να ζχει τθ μικρότερθ πτϊςθ ι αναλογικά μικρότερθ 

πτϊςθ  από τισ άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Βζβαια, τα κζματα αυτά, όπωσ προκφπτει από τθν 

πολφχρονθ εμπειρία ςτθν ανάλυςι τουσ, πρζπει να αντιμετωπιςτοφν με μία προςοχι. 
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Εικόνα 7. ΑΕΡ κατά κεφαλι  (ςε τιμζσ 2010) – Ρεριφζρειεσ 

 

Ζνα πρϊτο ςθμείο προςοχισ είναι ότι θ Αττικι επεκτείνεται ςτο γεωγραφικό χϊρο πζραν των 

διοικθτικϊν ορίων τθσ. Ξατά ςυνζπεια όταν λζμε ότι θ Αττικι είχε μικρότερθ πτϊςθ, είχε 

μικρότερθ πτϊςθ αν λάβουμε γεωγραφικά τθν οικονομία τθσ Αττικισ. Αν λάβουμε υπόψθ τθν 

ευρφτερθ αςτικι περιοχι που επεκτείνεται πζραν τθσ Αττικισ, ενδεχομζνωσ και εδϊ θ πτϊςθ να 

είναι πολφ μεγάλθ. Υάντωσ θ πρϊτθ εικόνα θ οποία φαίνεται και προκφπτει από τα ςτοιχεία είναι 

ότι ζχουμε και διεφρυνςθ τθσ εςωτερικισ ανιςότθτασ  εντόσ τθσ χϊρασ. 

Θ δεφτερθ ςθμείωςθ είναι ότι μπορεί θ Αττικι να ζχει μικρότερθ πτϊςθ ςε ςχζςθ με τθ υπόλοιπθ 

χϊρα, ωςτόςο ςτο εςωτερικό τθσ Αττικισ οι ανιςότθτεσ είναι πολφ μεγαλφτερεσ. Αυτό το 

βλζπουμε και ςε επίπεδο νομοφ και ςε επίπεδο περιφερειϊν. Χε ότι αφορά δε τθ διεφρυνςθ των 

ανιςοτιτων, αν δεν λάβουμε υπόψθ τθν πλθκυςμιακι ςτάκμθ τθσ Αττικισ οι ανιςότθτεσ δεν 

φαίνεται να μεταβάλλονται πολφ. Αν λάβουμε όμωσ υπόψθ τθν πλθκυςμιακι βαρφτθτα τθσ 

Αττικισ, τότε μζςα ςτθν κρίςθ οι περιφερειακζσ ανιςότθτεσ αυξικθκαν. Αυτι είναι θ μεγάλθ 

εικόνα. 

Ψο επόμενο μζροσ ζχει να κάνει με τον αςτικό χϊρο. Από πολλοφσ ομιλθτζσ αναφζρκθκε ότι, για 

διάφορουσ λόγουσ, ο αςτικόσ χϊροσ ζχει προςελκφςει ςιμερα μεγαλφτερο ενδιαφζρον τόςο ςτθν 

επιςτθμονικι ανάλυςθ, όςο και ωσ αντικείμενο άςκθςθσ πολιτικισ. Οόγω τθσ υπερςυγκζντρωςθσ 

του πλθκυςμοφ, λόγω τθσ τάςθσ αςτικοποίθςθσ, λόγω των ζντονων φαινομζνων και τθσ μεγάλθσ 

διαφοροποίθςθσ που υπάρχει ςτον αςτικό χϊρο; Σ αςτικόσ χϊροσ επομζνωσ ζχει αναβακμιςτεί, 

τόςο ωσ αντικείμενο μελζτθσ, όςο και ωσ πλαίςιο άςκθςθσ πολιτικισ.  

Αυτό αναφζρεται γιατί μζχρι ςιμερα ςτθν Ευρωπαϊκι πολιτικι γνωρίηαμε περιςςότερο τθν 

άςκθςθ περιφερειακισ πολιτικισ με πεδίο τισ κλαςςικζσ περιφερειακζσ ανιςότθτεσ. Ψϊρα 

υπάρχει μία μετατόπιςθ τθσ εςτίαςθσ ςε μικρότερο χωρικό επίπεδο, το  «place based policy», 

δθλαδι τθν εςτιαςμζνθ χωρικι ανάπτυξθ και μζςα ςε αυτό πλαίςιο εντάςςεται και θ πολιτικι των 

ΣΧΕ. Αυτό λοιπόν δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ να μελετιςουμε τα χαρακτθριςτικά εςωτερικά ςτθν 
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Αττικι και τισ μεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ, αλλά και τθν οικονομία κάκε επιμζρουσ περιοχισ, 

δθλαδι και τισ περιφζρειεσ και ςτουσ νομοφσ. 

Θ αρχι ζγινε από τθν Αττικι γιατί υπάρχει ανάγκθ τεκμθρίωςθσ, πράγμα το οποίο θ επιςτθμονικι 

κοινότθτα και τα ερευνθτικά Λνςτιτοφτα καλοφνται να υπθρετιςουν. Για παράδειγμα 

επιχειρικθκε μία ανάλυςθ ςε επίπεδο διμων και βλζπουμε από τθν ανάλυςθ ςε ότι αφορά τα 

δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, ςε ότι αφορά κοινωνικά χαρακτθριςτικά, ςε ότι αφορά διοικθτικά 

χαρακτθριςτικά και πολυκερματιςμό ότι δεν υπάρχουν διαφορζσ. Για παράδειγμα, αν πάρουμε 

τθν ανάλυςθ 54 διμων τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ κα δοφμε ότι οι πλθκυςμιακζσ μεταβολζσ 

εμφανίηουν ζνα ενδιαφζρον χωρικό πρότυπο. Δθλαδι ζχουμε μεγαλφτερθ πλθκυςμιακι 

αποδυνάμωςθ του κζντρου απ’ ότι των ευρφτερων περιοχϊν. Βεβαίωσ, δεν ξζρουμε τι ζχει ςυμβεί 

μετά το 2011, όπου οι διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ενδεχομζνωσ ζχουν ανακόψει αυτιν 

τθν εξάπλωςθ, αυτι τθ διάχυςθ. Αλλά, πάντωσ, είναι ζνα φαινόμενο το οποίο αξίηει να μελετθκεί. 

Ψο ίδιο προκφπτει ςε ότι αφορά τισ θλικίεσ και τθν πλθκυςμιακι εξάρτθςθ, που ζχουν να κάνουν 

με τισ τοπικζσ ανάγκεσ. 

Ζνα άλλο ςτοιχείο το οποίο κα ζπρεπε να κερδίςει τθν προςοχι μασ, αφορά τισ ειςοδθματικζσ 

ανιςότθτεσ. Γιατί ςιμερα θ ειςοδθματικι πόλωςθ και οι ανιςότθτεσ με βάςθ το ειςόδθμα και τθν 

περιουςία, ςφμφωνα με νεϊτερεσ εμπειρικζσ ςυνειςφορζσ, τείνουν να αυξθκοφν δραματικά. Θ 

ειςοδθματικι πόλωςθ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα ηθτιματα τα οποία 

πρζπει να αντιμετωπίςει θ Υολιτικι Αςτικισ Ανάπτυξθσ. Θ Εικόνα 8  παρουςιάηει τθν  

ειςοδθματικι ανιςότθτα ςτθν Ακινα, όπου φαίνεται κακαρά ο διαχωριςμόσ ο οποίοσ υπάρχει, ο 

ειςοδθματικόσ, ανάμεςα ςε περιοχζσ οι οποίεσ ςε γενικζσ γραμμζσ ζχουν υψθλότερο 

ειςοδθματικό επίπεδο και περιοχζσ ςτισ οποίεσ υπάρχουν χαμθλά επίπεδα ειςοδιματοσ, ςτα 

βορειοανατολικά και νότια ςε ςχζςθ με τα δυτικά και οριςμζνεσ κεντρικζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ. 

Ψο ίδιο παρατθρείται με βάςθ τθν ανάλυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, παρότι υπάρχει μεγάλθ 

ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και ςτο ειςοδθματικό επίπεδο. Ψο ποςοςτό τθσ 

ανεργίασ, το ποςοςτό του φόρου επί τθσ κατοικίασ - κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτθν ανάλυςι 

μασ ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με τθ φορολογικι επιβάρυνςθ και κυρίωσ με τισ γεωγραφικζσ 

διαςτάςεισ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ - ζνα κζμα ςτο οποίο δεν υπάρχει  πολφ μεγάλθ 

ανάλυςθ. 

Ψζλοσ, αναλφονται τα τοπικά δθμόςια οικονομικά.  Τταν καλοφμαςτε κατά κάποιο τρόπο για πιο 

ενεργθτικι ςυμμετοχι τθσ αυτοδιοίκθςθσ, πρζπει να δοφμε και πϊσ διαρκρϊνεται το 

δθμοςιονομικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, ανάμεςα ςτο κεντρικό, ςτο αποκεντρωμζνο, και ςτο τοπικό 

επίπεδο, πϊσ γίνεται θ διαχείριςθ των πόρων, πϊσ εξαςφαλίηονται οι πόροι και πϊσ μοιράηονται 

τα διαφόρων ειδϊν ζςοδα, είτε αυτά είναι τοπικά ζςοδα, είτε είναι τζλθ είτε είναι φορολογικά 

ζςοδα, είτε είναι πόροι που προζρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα ι άλλεσ πθγζσ.  
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Εικόνα 8. Ανάλυςθ ανιςοτιτων ςτθν περιφζρεια Αττικισ: Κοινωνικό-οικονομικά 

δεδομζνα – Μζςο δθλωκζν ειςόδθμα 

Επιχειρϊντασ, λοιπόν, να κάνουμε τθ γεωγραφικι ανάλυςθ όλων αυτϊν, αντιμετωπίςαμε τθν 

ανάγκθ, τον προβλθματιςμό να δοφμε διοικθτικά πϊσ οργανϊνεται ο αςτικόσ χϊροσ. Χίγουρα κα 

πρζπει να μασ προβλθματίηει θ μορφι οργάνωςθσ του διοικθτικοφ χϊρου του αςτικοφ χϊρου, 

ιδίωσ ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ, πϊσ κα είναι οι μθτροπολιτικζσ λειτουργίεσ. Υοιζσ μθτροπολιτικζσ 

λειτουργίεσ κα πρζπει να υπάρχουν ςε επίπεδο Ακινασ και ποια κα πρζπει να είναι θ ςυμμετοχι 

των διμων ςε αυτζσ τισ μθτροπολιτικζσ λειτουργίεσ; Χτθν Εικόνα 9 ζχουμε κατατάξει ποιά είναι θ 

ευρφτερθ αςτικι περιοχι, ποια είναι θ μθτροπολιτικι περιφζρεια, ποια είναι θ περιφζρεια και 

ποιεσ λειτουργίεσ μποροφν να αςκθκοφν. 

 

Εικόνα 9. Ρρόταςθ λειτουργικισ οργάνωςθσ του διοικθτικοφ χϊρου ςτθν 

Αττικι   
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Φαίνεται επίςθσ ότι υπάρχει θ ανάγκθ να γίνει μία τυπολογία των διμων. Γιατί πζρα από τθ 

μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ ςιμερα από το περιφερειακό ςτο αςτικό, υπάρχει αναβάκμιςθ, ι 

τουλάχιςτον αναβακμιςμζνθ ςυηιτθςθ για το κζμα, αλλά και εμπλοκι τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, ωςτόςο, με τουσ 325 διμουσ ςιμερα, δεν ζχει παντοφ 

οφτε τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ, οφτε τον ίδιο βακμό εμπλοκισ. Εδϊ κα ζπρεπε να δει κάποιοσ, 

λειτουργίεσ και κατθγορίεσ τιμϊν ςτο πλαίςιο ενόσ αποτελεςματικοφ  ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και 

εφαρμογισ πολιτικϊν ςτον αςτικό χϊρο. Εμείσ προςπακιςαμε να κάνουμε αυτιν τθν τυποποίθςθ 

για τουσ διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, με βάςθ κάποια κριτιρια και κάνοντασ μια τυποποίθςθ 

πάνω ςε αυτό (Εικόνα 10). 

  

Εικόνα 10. Ανάλυςθ ανιςοτιτων ςτθν περιφζρεια Αττικισ: Τυπολογία διμων 

Ψο τρίτο μζροσ αφορά ςτα ηθτιματα πολιτικισ. Ηιτθμα πολιτικισ είναι ότι οι μθτροπολιτικζσ 

περιφζρειεσ ζχουν καταλυτικι επίδραςθ ςτθ δομι των περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςιμερα. Σι 

μθτροπολιτικζσ περιφζρειεσ τείνουν να ςυγκεντρϊνουν όλο και περιςςότερο πλθκυςμό και 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, εξαιτίασ  και των οικονομιϊν ςυγκζντρωςθσ. Θ ειςοδθματικι 

ανιςότθτα είναι πιο εμφανισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ και ςτισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ. Ηθτιματα που 

ζχουν να κάνουν, επομζνωσ, με τθ ςυνοχι ιδθ περιλαμβάνονται ςτθν ανάλυςθ των ΣΧΕ και αυτό 

είναι πάρα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο. 

Ψα προβλιματα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ διοίκθςθσ των μθτροπολιτικϊν περιοχϊν 

γίνονται όλο και πιο ςφνκετα και απαιτοφν κεςμικζσ προςαρμογζσ και ςυνεργαςίεσ για τθ 

αντιμετϊπιςι τουσ. Ψο ηιτθμα τθσ διοίκθςθσ των μθτροπολιτικϊν περιοχϊν αποκτά ςιμερα 

μεγαλφτερθ ςθμαςία, αποτελεί ζνα ςθμαντικό ηιτθμα πολιτικισ, και πρζπει να αποτελζςει ζνα 

κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ. Αλλά μζςα ςτο πλαίςιο αυτό τθσ 

διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί και ο νζοσ ρόλοσ τον οποίο κα παίξουν οι 

διμοι από κοινοφ με άλλεσ υπερτοπικζσ ςυνεργαςίεσ, για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

προγραμμάτων αςτικισ ανάπτυξθσ. 
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Σφνοψθ Βαςικϊν Σθμείων 

 Θ επιςτθμονικι κοινότθτα και τα ερευνθτικά ινςτιτοφτα καλοφνται να υπθρετιςουν τθν 

ανάγκθ τεκμθρίωςθσ ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςτο χϊρο, είτε αυτόσ αφορά 

περιφερειακζσ ανιςότθτεσ είτε αφορά αςτικζσ ανιςότθτεσ. 

 Από το 2000 μζχρι το 2014 παρατθρείται ζνα χάςμα ανάπτυξθσ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Πάλιςτα, θ απόκλιςθ αυτι φαίνεται ότι οδθγεί τθν Ελλάδα ςε μία πολφ 

πιο μόνιμθ και εξαιρετικά προβλθματικι κατάςταςθ όςον αφορά τθ γενικι εικόνα. 

 Ωσ μια πρϊτθ εικόνα, ίςωσ υπάρχει διεφρυνςθ τθσ εςωτερικισ ανιςότθτασ εντόσ τθσ χϊρασ, 

και ςε επίπεδο νομοφ και ςε επίπεδο περιφερειϊν.  

 Θ Αττικι εμφανίηεται να αυξάνει τθν απόςταςθ από τισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ 

μζςα ςτθν οικονομικι κρίςθ, ενϊ ςτο εςωτερικό τθσ Αττικισ οι ανιςότθτεσ είναι πολφ 

μεγαλφτερεσ. 

 Σι μθτροπολιτικζσ περιφζρειεσ ζχουν καταλυτικι επίδραςθ ςτθν δομι των περιφερειακϊν 

ανιςοτιτων, κακϊσ τείνουν να ςυγκεντρϊνουν όλο και περιςςότερο πλθκυςμό και 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, εξαιτίασ των οικονομιϊν ςυγκζντρωςθσ.  

 Ψα προβλιματα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ διοίκθςθσ των μθτροπολιτικϊν περιοχϊν 

γίνονται όλο και πιο ςφνκετα και απαιτοφν κεςμικζσ προςαρμογζσ για τθν αντιμετϊπιςι 

τουσ.  

 Ψο ηιτθμα τθσ διοίκθςθσ μθτροπολιτικϊν περιοχϊν αποτελεί ζνα  ςοβαρό  ηιτθμα  πολιτικισ 

και πρζπει να αποτελζςει κεντρικό ςθμείο αναφοράσ μιασ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, από 

κοινοφ με τον νζο ρόλο των Διμων ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν.   

 

 

 



Χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα 
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1.4 Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ,  υλοποίθςθσ & παρακολοφκθςθσ  αποτελεςμάτων 

των ΟΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ 

1.4.1 Εν εξελίξει Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Επενδφςεισ Βιώςιμθσ αςτικισ Ανάπτυξθσ 

ςτθν Αττικι 

Υαρουςιάςτθκαν οι ΣΧΕ που ζχουν εγκρικεί και βρίςκονται ςε φάςθ υλοποίθςθσ ςτθν Αττικι. 

Χυγκεκριμζνα οι τίτλοι και οι ειςθγθτζσ των παρουςιάςεων ιταν οι εξισ:  

 «Ακινα 2020: Βιϊςιμθ ανάπτυξθ για τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τθν καινοτομία» 

από τον κ. Υαναγιϊτθ Σικονομάκο, Υροϊςτάμενο τθσ Εταιρείασ Ανάπτυξθσ και Ψουριςτικισ 

Υροβολισ Ακθνϊν (ΕΑΨΑ). 

 «Θ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Υειραιά» 

από τθν κ. Χοφία Ψςάδαρθ, Αρχιτζκτονα Πθχανικό - Υολεοδόμο ΕΠΥ. 

 «Διαδθμοτικι Εταιρικι Χχζςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ με Αξιοποίθςθ τθσ 

ΣΧΕ- ΒΒΑ» από τον κ. Πόςχο Διαμαντόπουλο, Αρχιτζκτονα Πθχανικό, Δρ. Υολεοδόμο, 

Γενικό Διευκυντι του Αναπτυξιακοφ Χυνδζςμου Δυτικισ Ακινασ (ΑΧΔΑ) 

 «Υρόταςθ ςτρατθγικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για περιοχζσ με ειδικι αναπτυξιακι δυναμικι 

‘Θ μουςικι και θ ιςτορία των δρόμων’» από τθν κα Αναςταςία Οαγουδάκθ, εξωτερικι 

ςυνεργάτρια των Διμων Ξαλλικζασ, Υαλαιοφ Φαλιρου και Αλίμου. 

Ψθ ςυνεδρία ςχολίαςε ο Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Υολεοδομίασ ΕΠΥ Ρίκοσ Ππελαβίλασ, ενϊ 

ςυντονίςτριεσ ιταν θ κα Γιοφλθ Γκόνου, Διευκφντρια Εκπαίδευςθσ, Ελλθνικι Εταιρία Ψοπικισ 

Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΨΑΑ) και θ κα Ευγενία Οόκανα, Ωπεφκυνθ Χπουδϊν και Ζρευνασ, 

ΕΞΔΔΑ. 

1.4.2 Ακινα 2020: Βιώςιμθ ανάπτυξθ για τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τθν 

καινοτομία  

Ραναγιϊτθσ  Οικονομάκοσ, Υροϊςτάμενοσ του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ ςτθν Εταιρεία 
Ανάπτυξθσ και Ψουριςτικισ Υροβολισ (ΕΑΨΑ) του Διμου Ακθναίων  

Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο ΕΧΥΑ 2007-2013, ο Διμοσ Ακθναίων ανζπτυξε τθ διαχειριςτικι 

του ικανότθτα κακϊσ και τθν απαιτοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και 

υλοποίθςθσ ςθμαντικϊν παρεμβάςεων και πράξεων οικονομικισ, κοινωνικισ και αςτικισ 

ανάπτυξθσ, δια μζςω τθσ Εταιρείασ Ανάπτυξθσ και Ψουριςτικισ Υροβολισ Ακθνϊν (ΕΑΨΑ ΑΕ ΣΨΑ), 

θ οποία ορίςτθκε Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθ διαχείριςθ των χρθματοδοτικϊν 

δυνατοτιτων του ΕΧΥΑ. 

Θ εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και πόρων από τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα «Αττικι» και 

«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», επζτρεψε ςτον ΕΦΔ να διαχειριςτεί πόρουσ του ΕΧΥΑ, με 

βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ, τισ προτεραιότθτεσ και τισ δυνατότθτεσ τθσ Ακινασ. 

Θ αξιοποίθςθ πόρων του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ) και του 

Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ),  αποτζλεςε καινοτομία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, κακϊσ, 

για πρϊτθ φορά, Φορζασ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςχεδίαςε, υλοποίθςε και διαχειρίςτθκε δράςεισ, 

που χρθματοδοτικθκαν από πόρουσ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων, αυτοτελϊσ και μζςω ενόσ 

εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ.  
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Ψο «Ζργο: Ακινα», όπωσ ονομάςτθκε, διαχειρίςτθκε περιςςότερα από 50 ςυνεκτικά ζργα, 

ςτοχευμζνα, και με ςθμαντικό αντίκτυπο για τθν πόλθ, ςε διαφορετικοφσ τομείσ παρζμβαςθσ. 

Ενδεικτικά, αναφζρονται θ αποκατάςταςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ Ξυψζλθσ, παρεμβάςεισ για τον 

τουριςμό προκειμζνου να ενιςχυκεί και να εμπλουτιςτεί το τουριςτικό προϊόν τθσ Ακινασ, το 

Χεράφειο , κζντρο Ακλθτιςμοφ, Υολιτιςμοφ και Ξαινοτομίασ του διμου Ακθναίων, το οποίο 

αποτελεί ζνα εμβλθματικό ζργο, από τα ςθμαντικότερα τθσ τελευταίασ δεκαετίασ. κακϊσ και 

άλλα ςθμαντικά ζργα ςτουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, τθσ παιδείασ και 

του πολιτιςμοφ, τθσ ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Ψο «Ζργο Ακινα» αποτζλεςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ για  το διμο τθσ Ακινασ, που 

αξιοποίθςε πόρουσ από δυο διαρκρωτικά ταμεία και ςυντζλεςε ςτθν επίτευξθ ενόσ αναπτυξιακοφ 

αποτυπϊματοσ, με αποτελζςματα διακριτά και μετριςιμα. Ψο αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ πρϊτθ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ (ΣΧΕ) και αποτζλεςε 

καινοτομία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντασ τα  εφςθμα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

Ψα αποτελζςματα του «Ζργου: Ακινα», ο επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ του διμου Ακθναίων, ο 

Ψομεακόσ και Υεριφερειακόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ για τθν Αττικι ςτο πλαίςιο τθσ 

Υρογραμματικισ Υεριόδου 2014-2020, θ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, θ Υεριφερειακι 

Χτρατθγικι για τθν Ξοινωνικι Ενςωμάτωςθ, θ Χτρατθγικι Ευρϊπθ 2020 και άλλεσ εκνικζσ και 

ευρωπαϊκζσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιικθκαν  ςτο ςχεδιαςμό τθσ Χτρατθγικισ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, 

για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Επίςθσ, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξαν το Φυκμιςτικό Χχζδιο 

τθσ Αττικισ και το Χχζδιο Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ (ΧΣΑΥ) για το διμο Ακθναίων. Θ 

Ακινα αποτελεί τον  πρϊτο διμο τθσ χϊρασ  με εγκεκριμζνο και κεςμοκετθμζνο ΧΣΑΥ, με 

κεντρικό ςτόχο του  τθν ανάπτυξθ ενόσ βιϊςιμου και ανταγωνιςτικοφ Ξζντρου ςτθν πόλθ, που 

προςφζρει κοινωνικι προςταςία και προςταςία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Υαράλλθλα, ζλαβε χϊρα μια εκτεταμζνθ διαβοφλευςθ με τθν κοινωνία των πολιτϊν, τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ, τουσ φορείσ τθσ πόλθσ και τα πανεπιςτιμια, προκειμζνου να ςχεδιαςτεί 

όςο το δυνατό καλφτερα θ επόμενθ φάςθ, δθλαδι θ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ ζωσ 

το 2020, με διαςκζψεισ, ςυναντιςεισ και αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν πλατφορμϊν. 

Από το τζλοσ του 2015, λοιπόν, είχε ςχεδιαςτεί  θ Χτρατθγικι τθσ Ακινασ και αναμενόταν θ 

ενεργοποίθςθ του χρθματοδοτικοφ εργαλείου τθσ ΣΧΕ μζςω τθσ ζκδοςθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ 

από τθν ΕΩΔΕΥ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, με βάςθ τισ οδθγίεσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ. Θ 

πρόςκλθςθ τελικά εκδόκθκε τον Φεβρουάριο του 2017 και είχε ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ και 

προδιαγραφζσ. Ειδικότερα, θ πρόςκλθςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ για προτάςεισ Σλοκλθρωμζνων 

Χωρικϊν Επενδφςεων: 

 όριηε ανϊτατο όριο πρόταςθσ τα 100 εκατ. ευρϊ. Σ προχπολογιςμόσ  ιταν ςχετικά χαμθλόσ 

και  δεν μποροφςε να καλφψει το ςφνολο τθσ Χτρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ 

Ακινασ, με αποτζλεςμα  ςθμαντικζσ, για τθν πόλθ, δράςεισ να μείνουν  εκτόσ πρόταςθσ. 

 απαιτοφςε τθ ςφμπραξθ του Διμου με φορζα χάραξθσ και άςκθςθσ χωρικισ πολιτικισ. Σ 

Διμοσ Ακθναίων ςυνζπραξε με τθν Εταιρεία Ανάπτυξθσ και Ψουριςτικισ Υροβολισ Ακθνϊν 

(ΕΑΨΑ), θ οποία διακζτει  τθν εμπειρία, από τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, ςε ό,τι 

αφορά τθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων  δράςεων είτε ωσ φορζασ διαχείριςθσ είτε ωσ 

δικαιοφχοσ.  
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 προζκρινε ςυγκεκριμζνθ, εςτιαςμζνθ περιοχι παρζμβαςθσ προκειμζνου να αναδειχκεί ο 

ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ χωρικισ επζνδυςθσ. Θ πρόταςθ ΣΧΕ τθσ Ακινασ 

περιλαμβάνει τθν περιοχι παρζμβαςθσ του Χχεδίου Σλοκλθρωμζνθσ Αςτικισ Υαρζμβαςθσ τθσ  

Ακινασ, κακϊσ και τισ πφλεσ ειςόδου τθσ πόλθσ από τουσ δυο βαςικοφσ άξονεσ, δθλαδι τον 

άξονα τθσ Χυγγροφ και τον άξονα τθσ Υειραιϊσ. Εκεί προβλζπεται να υπάρξει ςυνεργαςία με 

τουσ όμορουσ διμουσ, το Διμο τθσ Ρζασ Χμφρνθσ και το Διμο Ποςχάτου – Ψαφρου.  

 

 

Εικόνα 11. Πρια τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ  τθσ ΟΧΕ-ΣΒΑΑ Διμου Ακθναίων ςε ςχζςθ με τα όρια των 

γειτονικϊν Διμων (πράςινθ γραμμι), των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων του Διμου Ακθναίων 

(μωβ γραμμι), κακϊσ και ςε ςχζςθ με τθν περιοχι παρζμβαςθσ του ΣΟΑΡ (μπλε γραμμι) 

 

Θ πρόταςθ του Διμου Ακθναίων ιταν θ πρϊτθ Χτρατθγικι Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Επζνδυςθσ, 

που εγκρίκθκε φςτερα από τθν πρόςκλθςθ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, κακϊσ αξιολογικθκε κετικά 

τόςο ωσ προσ τθ ςτόχευςθ τθσ όςο και τθ διαχειριςτικι τθσ επάρκεια. Θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ 

που κα λάβει ο Διμοσ ανζρχεται ςτα 85 εκατ. ευρϊ.   

Θ πρόταςθ με τίτλο «Ακινα 2020: Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ για τον τουριςμό, τον πολιτιςμό, τθν 

καινοτομία» αποτελείται από 3 άξονεσ:  

Σ πρϊτοσ άξονασ, που εςτιάηει ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ και του πολιτιςμοφ, ζχει 

προχπολογιςμό περίπου 35 εκατ. ευρϊ. Ωσ ενδεικτικζσ δράςεισ αναφζρονται ο κόμβοσ 

καινοτομίασ και θ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςω πανεπιςτθμιακϊν 
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ιδρυμάτων και επιχειριςεων, ςθμαντικζσ δράςεισ για τα κλειςτά καταςτιματα του κζντρου τθσ 

πόλθσ, θ ανάπτυξθ και προβολι τθσ τουριςτικισ και πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ Ακινασ, δράςεισ 

πολιτιςμοφ όπωσ θ δθμιουργία του χϊρου πολιτιςμοφ «Σ κόςμοσ τθσ Παρίασ Ξάλλασ» και θ 

αποκατάςταςθ μνθμειακϊν χϊρων και εγκαταςτάςεων του εργοςταςίου φωταερίου ςτθν 

Ψεχνόπολθ. 

Σ δεφτεροσ άξονασ αφορά ςτθν ζξυπνθ και βιϊςιμθ διαχείριςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ 

Ακινασ και ζχει προχπολογιςμό 26 εκατ. περίπου. Υροβλζπεται να υλοποιθκοφν άμεςα, ζργα 

αναηωογόνθςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ θ αναβάκμιςθ υποδομϊν του Εκνικοφ Ξιπου, 

ζνα μνθμείο τθσ πόλθσ που δζχεται μεγάλο πλικοσ επιςκεπτϊν, παρεμβάςεισ ςτο Εμπορικό 

Ψρίγωνο, κακϊσ και δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςτθν πόλθ όπωσ είναι 

θ δθμιουργία ποδθλατικϊν διαδρομϊν. 

Σ τρίτοσ άξονασ  αφορά ςτθν προϊκθςθ τθσ Ξοινωνικισ Χυνοχισ και τθσ Ξοινωνικισ Ζνταξθσ. Σ 

άξονασ,  που ζχει προχπολογιςμό περίπου 25 εκατ. ευρϊ περιλαμβάνει δράςεισ προϊκθςθσ τθσ  

απαςχόλθςθσ ευπακϊν ομάδων, ιατρικζσ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ (one-stop-shops), 

κακϊσ και δράςεισ υποςτιριξθσ ΑΠΕΑ. Χθμειϊνεται ότι οι δράςεισ ςχεδιάηονται με βάςθ τθ 

χριςθ απλουςτευμζνου κόςτουσ, που ςθμαίνει λιγότερεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ 

υλοποίθςθσ. 

Χυνοψίηοντασ, θ πόλθ τθσ Ακινασ : 

 υλοποίθςε τθν πρϊτθ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ, κατά τθν προγραμματικι περίοδο  

ΕΧΥΑ 2007 – 2013, 

 διακζτει Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ, ςτελεχωμζνο  με ζμπειρο προςωπικό που γνωρίηει τισ 

διαδικαςίεσ Ε.Χ.Υ.Α., 

 διακζτει κεςμοκετθμζνο Χ.Σ.Α.Υ., το οποίο κα υποςτθρίξει μζςα από τθν Σλοκλθρωμζνθ 

Χωρικι Επζνδυςθ, 

 πζτυχε τθν ζγκριςθ τθσ Χτρατθγικισ τθσ και εξαςφάλιςε τον  υψθλότερο προχπολογιςμό 

πρόταςθσ Σ.Χ.Ε. από τθν Υεριφζρεια Αττικισ, 

 διεκδίκθςε και ζλαβε πόρουσ και ςτισ 20 διακζςιμεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, 

 ζχει ςχεδιάςει και είναι ζτοιμθ να υλοποιιςει ϊριμεσ δράςεισ. 

Ωπάρχουν, βζβαια, πολλά και ςθμαντικά κζματα προσ διευκζτθςθ. Ψο πρϊτο κζμα αφορά ςτθν 

κακυςτζρθςθ ζναρξθσ υλοποίθςθσ των ΣΧΕ κακότι βριςκόμαςτε ιδθ ςτο ζτοσ 2018. Σι ΣΧΕ κα 

ζπρεπε να είναι «εμπροςκοβαρείσ» και θ υλοποίθςθ τουσ  να ξεκινά με τθν ζγκριςθ των 

Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ΕΧΥΑ και όχι προσ το τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου. Κα 

πρζπει, λοιπόν, να υπάρξει εγριγορςθ  για να υλοποιθκοφν και να ολοκλθρωκοφν αξιόπιςτα και 

αποτελεςματικά οι δράςεισ που προβλζπονται ςτισ ΣΧΕ των Αςτικϊν Αρχϊν. Για το λόγο αυτό, 

είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Υεριφζρειασ, αλλά και θ υποςτιριξθ 

από τισ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ. 

Ψο δεφτερο κζμα αφορά ςτθν ανάγκθ ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ΣΧΕ, από τα 

Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα. Σ ανϊτεροσ προχπολογιςμόσ που μποροφςε να εγκρικεί 

για χρθματοδότθςθ από το Ε.Υ. «Αττικι» είχε ωσ όριο τα 100 εκατ. ευρϊ, ςε όρουσ Δθμόςιασ 

Δαπάνθσ. Ψο γεγονόσ αυτό λειτουργεί αναςταλτικά για τθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ του Διμου Ακθναίων, τθσ οποίασ ο προχπολογιςμόσ ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρϊ. Σ 
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Διμοσ Ακθναίων, ςτο πλαίςιο τθσ Χτρατθγικισ για τθ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ, ζχει καταγράψει 

ανάγκεσ, προκλιςεισ και δράςεισ, κακϊσ και τα χρθματοδοτικά εργαλεία που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ Χτρατθγικισ. Ζχει ιδθ ξεκινιςει και αξιοποιεί ζνα μείγμα 

χρθματοδοτικϊν εργαλείων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, από ιδιωτικοφσ και ευρωπαϊκοφσ 

πόρουσ. Υαρά το γεγονόσ ότι το ςκζλοσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων μζςω του εργαλείου 

τθσ ΣΧΕ είχε ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, ο Διμοσ είναι ζτοιμοσ να αξιοποιιςει πόρουσ και από άλλα 

τομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, ςτο πλαίςιο των οποίων υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, αλλά 

κα πρζπει να υπάρξει θ ανάλογθ βοφλθςθ από τθν αρμόδια πολιτικι θγεςία. 

Ψο τρίτο κζμα είναι αυτό τθσ ανάγκθσ ςυμμετοχισ τθσ Αςτικισ Αρχισ τθσ Ακινασ, κακϊσ και των 

άλλων Αςτικϊν Αρχϊν, ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ «Αττικι» κακϊσ και ςτο Εκνικό 

Δίκτυο Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ το οποίο ζχει ςυγκροτθκεί, με ςκοπό τον ςυντονιςμό 

και τθν παρακολοφκθςθ των εργαλείων Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

Υολιτικισ Χυνοχισ 2014−2020. 

Ψζλοσ, κα πρζπει να εμπεδωκεί ςυνεργαςία με τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, να λυκοφν κζματα 

παρακολοφκθςθσ των ωφελοφμενων πράξεων ΕΞΨ και να αποςαφθνιςτεί θ δυνατότθτα 

τροποποίθςθσ των εγκεκριμζνων ΣΧΕ. 

Ξατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, ο Διμοσ Ακθναίων καινοτόμθςε, ζχοντασ 

αναπτφξει ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ των ευρωπαϊκϊν πόρων, που ανζδειξε τον πρωταγωνιςτικό 

ρόλο τθσ Ακινασ ςε πρωτοβουλίεσ πρότυπθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. 

Ζτςι, προχωράμε και κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, αξιοποιϊντασ πολφτιμουσ 

ευρωπαϊκοφσ πόρουσ, με ζναν ολοκλθρωμζνο και βιϊςιμο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό και 

αναδεικνφουμε τθν Ακινα ςε ελκυςτικό προοριςμό για κατοίκουσ, επιςκζπτεσ, επιχειρθματίεσ και 

επενδυτζσ, όπωσ αρμόηει ςε μια πόλθ με τθν ιςτορία, τθ γεωγραφικι κζςθ και το ανκρϊπινο 

δυναμικό τθσ πρωτεφουςασ τθσ Ελλάδασ. 

Σφνοψθ βαςικϊν ςθμείων 

 Σ Διμοσ Ακθναίων:  

 υλοποίθςε τθν πρϊτθ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ, κατά τθν προγραμματικι 

περίοδο  ΕΧΥΑ 2007 – 2013, 

 διακζτει Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ, ςτελεχωμζνο  με ζμπειρο προςωπικό που 

γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ ΕΧΥΑ, 

 διακζτει κεςμοκετθμζνο ΧΣΑΥ, το οποίο κα υποςτθρίξει μζςα από τθν Σλοκλθρωμζνθ 

Χωρικι Επζνδυςθ, 

 πζτυχε  τθν ζγκριςθ τθσ Χτρατθγικισ τθσ και εξαςφάλιςε τον  υψθλότερο προχπολογιςμό 

πρόταςθσ ΣΧΕ από τθν Υεριφζρεια Αττικισ, 

 διεκδίκθςε και ζλαβε πόρουσ και ςτισ 20 διακζςιμεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, 

 ζχει ςχεδιάςει και είναι ζτοιμθ να υλοποιιςει ϊριμεσ δράςεισ. 

 Για τθ ςυνζχεια είναι απαραίτθτο να: 

 επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ ζναρξθσ τθσ υλοποίθςθσ των ΣΧΕ και γι’ αυτό είναι 

απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Υεριφζρειασ, αλλά και θ 

υποςτιριξθ από τισ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, 

 αναηθτθκοφν πθγζσ ςυμπλθρωματικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ΣΧΕ, από τα Ψομεακά 
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Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, 

 ςυμμετάςχουν θ Αςτικι Αρχι τθσ Ακινασ και οι άλλεσ Αςτικζσ Αρχζσ ςτθν Επιτροπι 

Υαρακολοφκθςθσ του ΥΕΥ «Αττικι», κακϊσ και ςτο Εκνικό Δίκτυο Σλοκλθρωμζνθσ 

Χωρικισ Ανάπτυξθσ  

 να εμπεδωκεί θ ςυνεργαςία με τουσ φορείσ χάραξθσ πολιτικισ, να λυκοφν κζματα 

παρακολοφκθςθσ των ωφελοφμενων πράξεων ΕΞΨ και να αποςαφθνιςτεί θ δυνατότθτα 

τροποποίθςθσ των εγκεκριμζνων ΣΧΕ. 

 

1.4.3 Θ Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ Βιώςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου 

Πειραιά 

Σοφία Τςάδαρθ, Αρχιτζκτονασ Πθχανικόσ - Υολεοδόμοσ ΕΠΥ  

Θ Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Υειραιά 

παρουςιάηεται ωσ παράδειγμα, για να αναδειχκοφν τα βαςικά ςθμεία μιασ ΣΧΕ ςε ςυνδυαςμό με 

ςτοιχεία μεκοδολογίασ για τθ χριςθ του εργαλείου τθσ ΣΧΕ.  

Επιςθμαίνονται δφο βαςικά ςτοιχεία για τθν εκπόνθςθ τθσ ΣΧΕ του Υειραιά.  

Ψο πρϊτο είναι θ αρχικι διαμόρφωςθ, θ οποία ςτθν περίπτωςθ του Υειραιά ζγινε με επίμονθ 

δουλειά που ξεκίνθςε τον Δεκζμβριο του 2014, από ομάδα εργαςίασ ςτθν οποία ςυμμετείχαν 

άνκρωποι με διαφορετικζσ ειδικότθτεσ και αρμοδιότθτεσ. Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 

προετοιμαςίασ ιταν θ δθμόςια διαβοφλευςθ, με τθ ςυμμετοχι πολιτϊν, φορζων τθσ πόλθσ, 

δθμοτικζσ διευκφνςεισ, επιμελθτιρια, πανεπιςτιμια. Χτθ διαβοφλευςθ ζγινε προςπάκεια να 

λθφκοφν υπόψθ οι επιδιϊξεισ και οι ςτοχεφςεισ ευρφτερων ομάδων τθσ πόλθσ, οι οποίεσ πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό προκειμζνου αυτόσ να είναι επιτυχθμζνοσ.  

Θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ είναι που οδιγθςε ςε μια πολφ καλι αξιολόγθςθ ςτθν 

ανταγωνιςτικι διαδικαςία τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ και ςε μια πρόταςθ για το μζλλον του Υειραιά 

θ οποία περιλαμβάνει ιςότιμα ζργα και δράςεισ ςχετικά με τθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν αςτικι 

αναβάκμιςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι,  τα οποία ςυνοπτικά αποτελοφν τουσ άξονεσ 

προτεραιότθτασ τθσ ΣΧΕ, ςφμφωνα και με τισ προχποκζςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόςκλθςθσ που 

εξζδωςε θ Διαχειριςτικι Αρχι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ.  

Σι ΣΧΕ αποτελοφν εργαλεία ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ για τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

ςτρατθγικϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Τπωσ ειπϊκθκε και πριν, θ επιλογι για το αν θ πρόταςθ 

κα αφοροφςε ςε περιοχζσ που παρουςιάηουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα που πρζπει να 

αντιμετωπιςτοφν με ςυνολικό τρόπο ι περιοχζσ που διακρίνονται για τισ ςθμαντικζσ 

αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να αξιοποιθκοφν, δεν ιταν αυτονόθτθ. Ιταν ζνα 

ερϊτθμα προσ επίλυςθ και για τον Υειραιά, όπωσ και για τισ άλλεσ περιοχζσ, κακότι θ διάγνωςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, όπωσ αναδείχτθκε και ςτθν ομιλία του κ. Ψυχάρθ, ζδειξε ζνα 

δυιςμό και μζςα ςτον ίδιο τον Υειραιά. Ξατεβαίνοντασ τισ κλίμακεσ του ςχεδιαςμοφ, υπάρχουν 

περιοχζσ του Δυτικοφ Υειραιά με πολφ διαφορετικό χαρακτιρα, όπωσ το κζντρο του, το κυρίωσ 

λιμάνι ι θ πλευρά τθσ Υειραϊκισ. Ψελικά, επιλζχκθκε να υποβλθκεί πρόταςθ ζνταξθσ ςτισ 

περιοχζσ με ειδικι αναπτυξιακι δυναμικι. Αυτό ιταν κακοριςτικό για τθ ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ, 
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κακϊσ χρειαηόταν διαφορετικοφ τφπου τεκμθρίωςθ, ανάλογα με το αν θ πρόταςθ ενταςςόταν 

ςτισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ι ςτισ περιοχζσ με αναπτυξιακι προοπτικι. 

Για τθν τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ ςτόχευςθσ, ο Υειραιάσ ςτθρίχκθκε ςε ςτρατθγικά κείμενα και 

ςχεδιαςμοφσ που υποςτθρίηουν τθν ΣΧΕ, κακότι αυτι δεν υφίςταται από μόνθ τθσ. Αυτά τα 

κείμενα ιταν τα ΥΕΥ, οι εκνικζσ και περιφερειακζσ ςτρατθγικζσ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ (RIS3), οι 

περιφερειακζσ ςτρατθγικζσ κοινωνικισ ζνταξθσ, αλλά και βζβαια ο χωροταξικόσ και πολεοδομικόσ 

ςχεδιαςμόσ και ιδιαίτερα το Φυκμιςτικό Χχζδιο τθσ Ακινασ και το ΧΣΑΥ του Υειραιά. Ψα δφο 

τελευταία είχαν ιδιαίτερο ρόλο ςτθν υποςτιριξθ τθσ ΣΧΕ και επίςθσ, υπιρχαν πολφ ςθμαντικζσ 

ςυνζργειεσ μεταξφ των παρεμβάςεων που προτείνει το ζνα και των δράςεων και των ζργων που 

προτείνει το άλλο. 

Θ ΣΧΕ επικεντρϊκθκε, λοιπόν, ςτθν αναπτυξιακι πλευρά του Υειραιά, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι 

δεν υπάρχουν δράςεισ κοινωνικισ ςυνοχισ και υποςτιριξθσ κυλάκων υποβάκμιςθσ και δεδομζνα 

τεκμθρίωςθσ που αφοροφν ςτθν κοινωνικι κατάςταςθ και κφλακεσ υποβάκμιςθσ.  

Θ τεκμθρίωςθ τθσ ειδικισ αναπτυξιακισ δυναμικισ ςτο ςχζδιο του Υειραιά ζγινε μζςα από τισ 

εξισ 5 βαςικζσ ενότθτεσ, δθλαδι: 

 Ζνταξθ ςε πόλουσ και άξονεσ (ιδίωσ ςε ςχζςθ με το Φυκμιςτικό Χχζδιο)  

 Αναπτυξιακζσ υποδομζσ και επενδφςεισ που γίνονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Υειραιά 

 Χυγκεντρϊςεισ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων περιςςότερο τυπικϊν και ςυνικωσ άτυπων 

cluster ςτθν περιοχι  

 Λεράρχθςθ των προωκθτικϊν δραςτθριοτιτων και αναπτυξιακι προοπτικι, τα οποία 

καταλιγουν τελικά και ςτθν οριοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ παρζμβαςθσ. 

Σ Υειραιάσ ςε ςφηευξθ με τθν Ακινα αποτελοφν διπολικό ςφςτθμα και λειτουργοφν ταυτόχρονα 

ςε τρία ιεραρχικά επίπεδα, τόςο ωσ μθτροπολιτικό κζντρο του εκνικοφ χϊρου, τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ, όςο και ωσ κζντρο τθσ χωρικισ ενότθτασ Ακινασ – Υειραιά. Ψαυτόχρονα, ο Υειραιάσ είναι 

περιοχι με ιδιαίτερα ςτρατθγικι κζςθ, κακϊσ ςυνιςτά κόμβο ςτον οποίο ςυναντιοφνται οι δφο 

άξονεσ διεκνοφσ και εκνικισ εμβζλειασ του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου τθσ Ακινασ, ενϊ ταυτόχρονα 

αποτελεί τθν κατάλθξθ του αναπτυξιακοφ άξονα μθτροπολιτικισ ακτινοβολίασ, τθσ οδοφ 

Υειραιϊσ. Βρίςκεται, ακόμθ, ςε άμεςθ γειτνίαςθ με τον άξονα του καλάςςιου μετϊπου που 

ξεκινά από τον Φαλθρικό Τρμο. Επομζνωσ, όπωσ αποτυπϊνεται και ςτον ςχετικό χάρτθ 

χωροταξικισ οργάνωςθσ του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου (Εικόνα 12), ο Υειραιάσ ζχει κεντρικι ςθμαςία 

και ρόλο ςτθν μθτροπολιτικι Υεριφζρεια τθσ Αττικισ. 
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Εικόνα 12. Χωροταξικι Οργάνωςθ - Αναπτυξιακοί Ρόλοι και Άξονεσ ΣΑ Αττικισ 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθν αναπτυξιακι προοπτικι του Υειραιά είναι οι ςθμαντικζσ 

αναπτυξιακζσ υποδομζσ και επενδφςεισ που ζχουν λάβει χϊρα τελευταία χρόνια, όπωσ: (Εικόνα 

13) 

- Θ επζνδυςθ ςτο λιμάνι  

- Σι επενδφςεισ ςε μεταφορικζσ υποδομζσ (μετρό και τραμ)  

- Σι επενδφςεισ ςτον πολιτιςμό με το Μδρυμα Υολιτιςμοφ Χταφροσ Ριάρχοσ (που είναι ςτθν 

ακτίνα των 3 χλμ που οριηόταν και ςτθν πρόςκλθςθ),  

- Σι επενδφςεισ ςτο παραλιακό μζτωπο που αν και είναι πζρα των 3 χλμ, ζχει άμεςθ ςυνζργεια 

με τισ δράςεισ που προβλζπονται ςτο παραλιακό μζτωπο του Υειραιά  

- Ψο Δθμοτικό Κζατρο του Υειραιά που ζχει αποκτιςει αναβακμιςμζνο ρόλο ςτον τομζα του 

πολιτιςμοφ και μπορεί να τροφοδοτιςει μια ευρφτερθ πολιτιςμικι δραςτθριότθτα γφρω του  

- Λδιωτικζσ επενδφςεισ, όπωσ μια πολφ μεγάλθ επζνδυςθ τθσ «Υαπαςτράτοσ» ςτθν περιοχι του 

Αγίου Διονυςίου, ςε μια περιοχι που ιδθ από το Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο προβλεπόταν ωσ 

περιοχι προσ ανάπλαςθ και οι οποίεσ, βζβαια, δθμιουργοφν νζεσ δυναμικζσ και προκλιςεισ 

που ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να αντιμετωπίςει. 
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Εικόνα 13. Σθμαντικζσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ρειραιά 

 

Σ Υειραιάσ ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. Τπωσ ειπϊκθκε ιδθ, 

δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςτρατθγικι ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν γαλάηια οικονομία 

και το ναυτιλιακό πλζγμα, τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τθν δθμιουργικι οικονομία, τθ 

βιϊςιμθ οικονομία των αναγκϊν αλλά και ςτισ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ το εμπόριο 

το χονδρεμπόριο και θ μεταποίθςθ. Θ πρόςκλθςθ καλοφςε αυτζσ να αξιολογθκοφν και να 

ιεραρχθκοφν, προκειμζνου να επιλζγουν τισ προωκθτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Χε ςχζςθ με τισ παραπάνω κατθγορίεσ και με τθ δυςκολία που ζχει θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςτθν 

Ελλάδα, οι μελετθτζσ ζκαναν μια επιςταμζνθ αποτφπωςθ των δεδομζνων και των αδυναμιϊν που 

προκφπτουν από τα δεδομζνα ςε ςχζςθ με τουσ κλάδουσ που αναφζρκθκαν. Αυτι ςτθρίχκθκε ςε 

όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πθγζσ.  

Ενδεικτικά, για το Ραυτιλιακό πλζγμα λιφκθκαν ςτοιχεία από το ΧΣΑΥ και πρωτογενι ςτοιχεία 

για τισ επιχειριςεισ από βάςεισ δεδομζνων, οι οποίεσ χωροκετικθκαν μια -μια επιχείρθςθ ςε 

χάρτθ. Χρθςιμοποιικθκαν, επίςθσ, ςτοιχεία μελετϊν, όπωσ αυτι του ΕΒΕΨ, το Υαράρτθμα για το 

ναυτιλιακό πλζγμα. Αξιοποιικθκαν δθλαδι μια πλειάδα πθγϊν ϊςτε να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ 

το αν υπάρχει cluster, ςε τι βακμό, πόςο τυπικό ι άτυπο είναι και από αυτό να απορρζουν οι 

πολιτικζσ. Από πίνακα δεδομζνων όπου φαίνονταν εγγραφζσ επιχείρθςθ - επιχείρθςθ αντλοφνταν 

ςτοιχεία και δθμιουργικθκε χάρτθσ ϊςτε να προκφψει ζνα κεςμικό διάγραμμα που παρουςιάηει 

τθ ςυγκζντρωςθ του ναυτιλιακοφ πλζγματοσ. (Εικόνα 14) 
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Εικόνα 14. Βιματα τεκμθρίωςθσ του Ναυτιλιακοφ πλζγματοσ 

Ζχοντασ αποτυπϊςει τθ δυναμικι, ακολοφκθςε ποςοτικόσ ζλεγχοσ και ιεράρχθςθ με βάςθ τα 

δεδομζνα τθσ δυναμικότθτασ των χωρικϊν ςυγκεντρϊςεων, ςτοχεφοντασ ςε μια ολοκλθρωμζνθ 
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κεϊρθςθ του ρόλου του Υειραιά ωσ λιμάνι. Από αυτιν προζκυψε θ γαλάηια οικονομία ωσ πρϊτθ 

ςθμαντικι προτεραιότθτα, το ςφνολο τθσ οποίασ είναι το ναυτιλιακό πλζγμα, μετά ο τουριςμόσ 

και ακολουκοφν ο πολιτιςμόσ και το εμπόριο – χονδρεμπόριο. Τλα καταλιγουν ςτθν βιϊςιμθ 

οικονομία των αναγκϊν που είναι ζνασ ευρφτεροσ τομζασ και ςυγκεντρϊνει μια ςειρά και από τα 

παραπάνω (Εικόνα 15). 

 

Εικόνα 15. Συγκεντρϊςεισ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζτςι μζςα από μια ςυνεκτίμθςθ όλων αυτϊν και των ςθμαντικϊν επενδφςεων που 

πραγματοποιοφνται, διαμορφϊνονται προκλιςεισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ για τθν πόλθ οι 

οποίεσ αυτζσ είναι που οδθγοφν ςτθ διαμόρφωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ.  

Θ περιοχι παρζμβαςθσ (Εικόνα 16) περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ περιοχισ του Διμου Υειραιά, 

δίνοντασ παράλλθλα ζμφαςθ ςτισ ςτρατθγικζσ τθσ ςυνδζςεισ αφενόσ ςε ςχζςθ με το ναυτιλιακό 

πλζγμα, με το εμπορικό λιμάνι, αλλά και ανατολικά και νότια ςε ςχζςθ με το Φαλθρικό Τρμο, το 

πολιτιςμό και τισ πολιτικζσ για το παραλιακό μζτωπο. Ζτςι διαμορφϊκθκε ζνα όραμα και ο 

ςτρατθγικόσ ςτόχοσ να αναδειχτεί ο Υειραιάσ ωσ επιχειρθματικόσ, τουριςτικόσ, πολιτιςτικόσ, 

ναυτιλιακόσ και εμπορικόσ προοριςμόσ διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ και εμβζλειασ, με 

περιβαλλοντικι και κοινωνικι προςτικζμενθ αξία για τουσ κατοίκουσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ 

επιςκζπτεσ. 

Αυτό το όραμα και θ ςτρατθγικι ςτόχευςθ εξειδικεφτθκε ςε τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ και 

ςυγκεκριμζνα: ανταγωνιςτικότθτα και επιχειρθματικότθτα, αςτικι αναβάκμιςθ και 

αναηωογόνθςθ, και τζλοσ κοινωνικι ςυνοχι. Ξακζνασ από αυτοφσ ζχει περεταίρω εξειδίκευςθ ςε 

ειδικοφσ ςτόχουσ που ζρχονται να ταιριάξουν με ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. Ψα αναμενόμενα 

αποτελζςματα είναι θ ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ, θ βελτίωςθ τθσ αναπτυξιακισ 

προοπτικισ με ζμφαςθ ςτθ γαλάηια οικονομία τον τουριςμό πολιτιςμό και τθ βιϊςιμθ οικονομία 

των αναγκϊν, θ βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Για 

κάκε κατθγορία, δθλαδι τουριςμόσ, πολιτιςμόσ, κοινωνικι οικονομία γαλάηια οικονομία, κακϊσ 

και ο χάρτθσ για τουσ κφλακεσ υποβάκμιςθσ που προζκυψε μζςα από χωροκζτθςθ των 

ωφελοφμενων διαφόρων κοινωνικϊν προγραμμάτων ο οποίοσ, αποτυπϊνει ςε κάποιο βακμό και 
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τθν πραγματικι εικόνα των κυλάκων υποβάκμιςθσ και των αυξθμζνων ηθτθμάτων κοινωνικισ 

ςυνοχισ ςτον Υειραιά.  

 

Εικόνα 16. Ρεριοχι παρζμβαςθσ ΟΧΕ Ρειραιά 

Τπωσ ειπϊκθκε, θ διατφπωςθ προκλιςεων και δυνατοτιτων με χωρικό εντοπιςμό οδιγθςε ςτο 

ςχεδιαςμό κατάλλθλων παρεμβάςεων για κάκε κατθγορία (βλ. Υαράρτθμα Β).  

Αυτι θ διαδικαςία κατζλθξε ςε ςτρατθγικζσ παρεμβάςεισ άλλεσ από τισ οποίεσ ζχουν οριηόντιο 

χαρακτιρα και άλλεσ είναι χωρικά εντοπιςμζνεσ. Από το χάρτθ με τισ αςτικζσ παρεμβάςεισ και τισ 

χωρικζσ δράςεισ οι οποίεσ κακορίςτθκαν και από τθ κζςθ των κυλάκων κοινωνικισ υποβάκμιςθσ 

και από τισ δράςεισ επιχειρθματικότθτασ οι οποίεσ ζχουν και αυτζσ ζναν χωρικό εντοπιςμό, 

προζκυψε ζνασ ςτρατθγικόσ χάρτθσ που αποτυπϊνει τθν ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι και τον 

καταμεριςμό ςε άξονεσ και ποςοςτά και διαμορφϊκθκαν τελικά 21 ομάδεσ ζργων – δράςεων, 

που ονομάηονται παρεμβάςεισ, με περιςςότερα από 50 ζργα (Υίνακασ 1) τα οποία 

κατανεμικθκαν αξιοποιϊντασ ςχεδόν όλουσ τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ και κεματικοφσ 

ςτόχουσ.  
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Εικόνα 17. Στρατθγικόσ Χάρτθσ τθσ ΟΧΕ ΒΑΑ Διμου Ρειραιά 

Περικά ενδεικτικά ζργα αποτελοφν ο διευρυμζνοσ κόμβοσ υπθρεςιϊν κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ 

ςτο πρϊθν ςτρατόπεδο Υαπαδογεωργι, θ πφλθ ειςόδου και θ πολιτιςτικι διαδρομι, θ δυναμικι 

τθσ ςυνζχειασ του παραλιακοφ μετϊπου με τθν ακτι Δθλαβζρθ, το Πικρολίμανο και θ ανάπλαςθ 

του Αγίου Διονυςίου και τθσ δθμοτικισ αγοράσ του Υειραιά (Εικόνα 18).   

 

Εικόνα 18. Αςτικζσ Ραρεμβάςεισ Αϋ Ρροτεραιότθτασ ςτο Διμο Ρειραιά 
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Ψζλοσ, αναφορικά με το ςφςτθμα τθσ διακυβζρνθςθσ και τθσ διαβοφλευςθσ, αυτό ςτον Υειραιά 

δεν ιταν ζτοιμο, όπωσ ςτθν Ακινα, αλλά ετοιμάςτθκε προκειμζνου να εκπλθρϊςει τισ 

προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ. Χτθν Αςτικι Αρχι ςυμμετζχουν εκτόσ από τον Διμο Υειραιά που 

είναι ο επικεφαλισ εταίροσ, θ Ξοινωφελισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υειραιά (ΞΣΔΕΥ) και ο 

Σργανιςμόσ Υολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ Ρεολαίασ (ΣΥΑΡ). Επιπλζον, τροποποιικθκε ο οργανιςμόσ 

του Διμου ϊςτε να φτιαχτεί ζνα τμιμα διαχείριςθσ τθσ ΣΧΕ για να είναι ζτοιμοσ ο Διμοσ Υειραιά 

για τισ προκλιςεισ τθσ υλοποίθςθσ. 

Σφνοψθ βαςικϊν ςθμείων 

 Χθμαντικά ςτοιχεία για τθν προετοιμαςία τθσ πρόταςθσ ιταν:  

 θ αρχικι διαμόρφωςθ τθσ από πολυεπιςτθμονικι και πολυτομεακι ομάδα εργαςίασ, 

 θ αρχικι ευρεία δθμόςια διαβοφλευςθ με ςυμμετοχι πολιτϊν, φορζων τθσ πόλθσ, 

δθμοτικϊν διευκφνςεων, επιμελθτιριων, πανεπιςτθμίων.  

 Χθμαντικό ςτοιχείο για τθν επιτυχία τθσ πρόταςθσ ιταν: 

  ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ τθσ, 

 θ άρτια τεκμθρίωςθ τθσ ςτόχευςισ τθσ, αξιοποιϊντασ πλειάδα πθγϊν και ςτοιχείων με 

υπομονι, επιμονι και επιμζλεια. 

 Ψο όραμα και ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ, όπωσ διαμορφϊκθκαν, είναι να αναδειχτεί ο Υειραιάσ 

ωσ επιχειρθματικόσ, τουριςτικόσ, πολιτιςτικόσ, ναυτιλιακόσ και εμπορικόσ προοριςμόσ 

διεκνοφσ αναγνωριςιμότθτασ και εμβζλειασ, με περιβαλλοντικι και κοινωνικι προςτικζμενθ 

αξία για τουσ κατοίκουσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ επιςκζπτεσ. 

 Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ εξειδικεφτθκε ςε τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ: ανταγωνιςτικότθτα και 

επιχειρθματικότθτα, αςτικι αναβάκμιςθ και αναηωογόνθςθ, και κοινωνικι ςυνοχι.  

 Ξάκε άξονασ εξειδικεφτθκε ςε ειδικοφσ ςτόχουσ που κατθφκυναν τθ διαμόρφωςθ 21 ομάδων 

ζργων – δράςεων (παρεμβάςεων) με περιςςότερα από 50 ζργα τα οποία αντιςτοιχοφν ςε  

ςχεδόν ςε όλουσ τουσ άξονεσ προτεραιότθτασ και κεματικοφσ ςτόχουσ. 

 Χρειάςτθκε να δθμιουργθκεί εκ βάκρων ζνα ςχιμα διακυβζρνθςθσ. Ζχει ιδθ ςυςτακεί 

Αςτικι Αρχι και ζχει τροποποιθκεί ο Σργανιςμόσ του Διμου, προκειμζνου να ςυςτακεί 

Ψμιμα Διαχείριςθσ τθσ ΣΧΕ. 

 χόλια από το Προεδρείο 

Υαρουςιάςτθκαν όλα τα ςτάδια που μπορεί να κάνουν μια παρζμβαςθ ολοκλθρωμζνθ ξεκινϊντασ 

από το ςχεδιαςμό, το πϊσ δοφλεψε θ ομάδα, το πϊσ ζβαλε το ςτόχο ςε ςχζςθ με τθν αναπτυξιακι 

δυναμικι, το πϊσ δθμιοφργθςε ςυνζργιεσ ςε όλα τα επίπεδα και ςτο χωρικό και ςτο κεματικό και 

ςτο εταιρικό, το πϊσ όλο αυτό διαμορφϊκθκε ςε ςτρατθγικι με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και 

άξονεσ και το πϊσ όλθ αυτι θ πρόταςθ θ οποία είχε όλα τα επιςτθμονικά και τα πολιτικά ςτοιχεία 

πιρε μια πολφ καλι αξιολόγθςθ και αναμζνεται να ζχει και πολφ καλά αποτελζςματα. Τλα αυτά 

επιτεφχκθκαν ςε ζνα ςφντομο διάςτθμα που περιελάμβανε και τον κφκλο δθμόςιασ 

διαβοφλευςθσ ςτθν αρχι και το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ ςτο τζλοσ. 
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Ρίνακασ 1. Κατάλογοσ Ραρεμβάςεων ΟΧΕ-ΒΑΑ Ρειραιά 

Α.Ρρ. 1: Βελτίωςθ τθσ Ελκυςτικότθτασ και τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ρόλθσ του Ρειραιά – Αξιοποίθςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων και ανάδειξθ νζων 
επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν - Στιριξθ τθσ Ρροςαρμοςτικότθτασ υφιςτάμενων και τθσ δθμιουργίασ νζων και καινοτόμων Επιχειριςεων 

(Χρθματοδότθςθ: ΕΤΡΑ – ΕΚΤ) 

Υ-1:  Αξιοποίθςθ Χυγκριτικϊν Υλεονεκτθμάτων τθσ Σικονομίασ και Ξοινωνίασ του Υειραιά: Δθμιουργία και Χτιριξθ «Ξοινοτιτων Γνϊςθσ και Ξαινοτομίασ» 
(Knowledge Innovation Communities - KICs) με ζμφαςθ ςτθν ΥΧΕΕ  

 € 2.090.000  

Υ-2:  Ωποςτιριξθ τθσ Ειςαγωγισ  Υροθγμζνων Ψεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν ΨΥΕ ςτισ Επιχειριςεισ του Υειραιά   € 2.166.000  

Υ-3:  Ανάπτυξθ «ευφυϊν» υπθρεςιϊν που αναβακμίηουν τθν ποιότθτα ηωισ Υολιτϊν και Επιςκεπτϊν τθσ Υόλθσ του Υειραιά και ενιςχφουν τισ 
Θλεκτρονικζσ Ωπθρεςίεσ, τθν Θλεκτρονικι Δθμοκρατία, τθ Οογοδοςία και υποςτθρίηουν τισ Εταιρικζσ Χχζςεισ και τον «Πθχανιςμό Διακυβζρνθςθσ» 
τθσ ΣΧΕ      

€ 1.621.000  

Υ-4: Ωποςτιριξθ τθσ εκκόλαψθσ και ίδρυςθσ νεοφυϊν επιχειριςεων και δικτφων, με ζμφαςθ ςτισ εφαρμογζσ των Ζξυπνων Υόλεων, ςτισ Υολιτιςτικζσ και 
Δθμιουργικζσ Δραςτθριότθτεσ, ςτον Ψουριςμό, ςτθν Γαλάηια Σικονομία και ςτθν Ξοινωνικι Ξαινοτομία.  

€ 7.000.000  

Υ-5: Ωποςτιριξθ τθσ Υροετοιμαςίασ και  Εφαρμογισ Επιχειρθματικϊν και Χυλλογικϊν Εξωςτρεφϊν Χτρατθγικϊν Χχεδίων και αξιοποίθςθσ Χρθματοδοτικϊν 
Εργαλείων από τισ Επιχειριςεισ του Υειραιά.  

€ 5.400.000  

Υ-6: Ενίςχυςθ Υαραγωγικϊν και Χυναφϊν Δραςτθριοτιτων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ υφιςτάμενων ι νεοϊδρυόμενων Επιχειριςεων για τθν εδραίωςι 
τουσ ςε νζεσ αγορζσ του εξωτερικοφ,  κατά προτεραιότθτα ςτουσ τομείσ τθσ ΥΧΕΕ.  

€ 6.800.000  

Υ-7:  Μδρυςθ νζων επιχειριςεων ςε εταιρικό ι ατομικό επίπεδο, ιδίωσ ςτουσ τομείσ τθσ ΥΧΕΕ Αττικισ   € 1.811.000  

 Υ-8: Χτιριξθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων του Υειραιά και των εργαηομζνων ςε αυτζσ ςτο πλαίςιο Ειδικϊν Χτρατθγικϊν Βελτίωςθσ / 
Ανάδειξθσ Βιϊςιμων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων, ιδίωσ ςτουσ Ψομείσ τθσ ΥΧΕΕ  

€1.319.000  

Α.Ρρ. 2: Αςτικι Αναβάκμιςθ και Αναηωογόνθςθ– Ανάδειξθ τθσ Ρόλθσ του Ρειραιά ωσ αναγνωρίςιμου διεκνϊσ τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ προοριςμοφ – 
Διαχείριςθ και διάχυςθ των τουριςτικϊν και πολιτιςτικϊν ροϊν ςτθν Ρόλθ μζςω παρεμβάςεων Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ και εφαρμογισ «ζξυπνων» λφςεων 

ςτισ αςτικζσ και κοινωνικζσ λειτουργίεσ (Χρθματοδότθςθ: ΕΤΡΑ) 

Υ-9:  Εξοικονόμθςθ τελικισ ενζργειασ από τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμόςιων κτιρίων με τθ χριςθ καινοτόμων μεκόδων και τεχνολογιϊν  €1.000.000  

Υ-10 Υιλοτικόσ Πθχανιςμόσ Ενθμζρωςθσ, Υρόλθψθσ, Διαχείριςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ κλιματικϊν κινδφνων ςτο Αςτικό περιβάλλον του Υειραιά  €  300.000  
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Υ-11 Χτοχευμζνθ Υρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με  ζμφαςθ ςτθν Σικιςτικι Ξομποςτοποίθςθ και ςτθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 
τροφϊν  

€  968.000  

Υ-12 Ανάπτυξθ, ανάδειξθ και διαςφνδεςθ Υολιτιςτικϊν και Ψουριςτικϊν Υόρων τθσ Υόλθσ του Υειραιά  €5.883.000  

Υ-13 «Υροοριςμόσ Υειραιάσ» (Destination Piraeus): Σλοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ και Ψοποκζτθςθ / Υροϊκθςθ τθσ Υόλθσ του Υειραιά ωσ Διεκνοφσ 
Εμβζλειασ Ψουριςτικοφ, Υολιτιςτικοφ και Επιχειρθματικοφ Υροοριςμοφ (Piraeus Place Branding &  Management) -  Ζξυπνθ Υρόβλεψθ, Υροςζλκυςθ, 
Υρογραμματιςμόσ και Βιϊςιμθ Διαχείριςθ Αςτικϊν Ψουριςτικϊν Φοϊν  

€1.370.000  

Υ-14 Χτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ  αναβάκμιςθσ και αναηωογόνθςθσ  για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ και τθσ κινθτικότθτασ  των Υολιτϊν και 
τθ διάχυςθ των ροϊν επιςκεψιμότθτασ ςτθν Υόλθ του Υειραιά  

€15.000.000  

Α.Ρρ. 3: Ενίςχυςθ τθσ Κοινωνικισ Συνοχισ και τθσ Ρρόςβαςθσ των Δθμοτϊν ςε Ροιοτικζσ Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Ρροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν 
Επιχειρθματικότθτα (Χρθματοδότθςθ: ΕΤΡΑ – ΕΚΤ) 

Υ-15 Αξιοποίθςθ πρϊθν Χτρατοπζδου Υαπαδογιϊργθ ωσ «Διευρυμζνου Ξόμβου Ωπθρεςιϊν Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ» (Piraeus 
Social Inclusion Hub)  

€ 7.420.000  

Υ-16 Δθμιουργία – Οειτουργία Δικτφου Υιλοτικϊν «Γραφείων Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν Επιχειρθματικότθτα»  € 700.000  

Υ-17:  Σλοκλθρωμζνεσ Υαρεμβάςεισ Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ Ευπακϊν Σμάδων με ανάπτυξθ Δομϊν  Υροϊκθςθσ ςτθν Απαςχόλθςθ και εφαρμογι 
πλζγματοσ δράςεων  ςυμβουλευτικισ, mentoring, κατάρτιςθσ των Ανζργων (που οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ), πρακτικισ εξάςκθςθσ, προϊκθςθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ και ςτθν επιχειρθματικότθτα κ.λπ.  

€ 2.000.000  

Υ-18:  Δίκτυο Δομϊν Διθμζρευςθσ και Ωπθρεςίεσ Ξοινωνικοποίθςθσ Ευάλωτων Σμάδων (με ζμφαςθ ςτο περιβάλλον τθσ  Σικογζνειασ και ςτα Υαιδιά  € 2.100.000  

Υ-19:  Υροϊκθςθ τθσ Ξοινωνικισ Ζνταξθσ των Ευπακϊν Σμάδων με Σλοκλθρωμζνεσ Δομζσ, Δίκτυα και Δράςεισ  κοινωνικοποίθςθσ, δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ κ.λπ.  

€11.820.000  

Υ-20:  Ανάπτυξθ εργαλείων Ξοινωνικισ Ξαινοτομίασ και βελτίωςθ των ικανοτιτων των Χτελεχϊν των Ξοινωνικϊν Δομϊν και των Ξοινωνικϊν Φορζων του 
Υειραιά  

€ 493.000  

Υ-21 Ανάπτυξθ Ωποδομϊν Υροαγωγισ τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ ςτον Υειραιά  € 2.804.000  
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1.4.4 Διαδθμοτικι Εταιρικι χζςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ με αξιοποίθςθ 

τθσ ΟΧΕ- ΒΒΑ  

Μόςχοσ Διαμαντόπουλοσ, Αρχιτζκτονασ Πθχανικόσ, Δρ. Υολεοδόμοσ, Γενικόσ Διευκυντισ του 

Αναπτυξιακοφ Χυνδζςμου Δυτικισ Ακινασ (ΑΧΔΑ)  

Αναφορικά με τισ ΣΧΕ, επιςθμαίνονται δφο ςθμαντικά ςθμεία. Ψο πρϊτο ςθμείο αφορά τθν 

υποχρζωςθ ςτον κανονιςμό του ΕΨΥΑ να κατανζμεται ςε ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ ποςοςτό 5% 

των πόρων του που χορθγοφνται ςε εκνικό επίπεδο. Χτθ χϊρα μασ αυτό το ποςοςτό του 5% 

κλικθκαν να το καλφψουν ςε εκνικό επίπεδο μόνο τα Υεριφερειακά Επιχειρθςιακά 

Υρογράμματα, χωρίσ τθν ςυμμετοχι των αρμόδιων υπουργείων και ειδικά του  Ωπουργείου 

Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΩΥΑΥΕΡ). Χυνεπϊσ, προκειμζνου να καλυφκεί εκνικά αυτόσ ο όροσ 

επιβαρφνκθκαν τα ΥΕΥ.  

Ψο δεφτερο ςθμείο είναι ότι με βάςθ τον Ξανονιςμό ιταν θ πρϊτθ φορά που τθν αρμοδιότθτα 

επιλογισ των ζργων είχε θ πρωτοβάκμια Αυτοδιοίκθςθ. Υαράλλθλα, προβλζφκθκε θ δυνατότθτα 

να δοκεί όλθ ςχεδόν θ διαδικαςία διαχείριςθσ ςτουσ διμουσ ι ςτουσ ςυνδζςμουσ ςυνεργαςίασ 

διμων. Πζχρι ςτιγμισ μόνο θ Υεριφζρεια Αττικισ επζλεξε να δϊςει πλιρωσ τθν ευκφνθ 

διαχείριςθσ ςτουσ Διμουσ. Κα είναι πολφ ενδιαφζρον να εξεταςτεί ςτο τζλοσ του ΕΧΥΑ αν αυτό 

πζτυχε ι δεν πζτυχε και άρα αν κα υπάρχουν ελπίδεσ να επαναλθφκεί και ςτο επόμενο ΕΧΥΑ. 

Σ Αναπτυξιακόσ Χφνδεςμοσ Δυτικισ Ακινασ (ΑΧΔΑ) δθμιουργικθκε το 1988 από διμουσ τθσ 

Δυτικισ Ακινασ και ςιμερα αποτελείται από 8 διμουσ (Εικόνα 19). Σ τρόποσ με τον οποίο βγικε 

θ πρόςκλθςθ για τισ ΣΧΕ Αττικισ, απζκλειςε τον ζναν από τουσ διμουσ του ΑΧΔΑ, το Διμο Φυλισ, 

ωσ μθ επιλζξιμο. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα, ενϊ το ΧΣΑΥ αφορά και τουσ 8 διμουσ του ΑΧΔΑ, θ 

πρόταςθ ΣΧΕ να περιοριςτεί αναγκαςτικά ςτουσ 7 Διμουσ. Σι εταίροι του προγράμματοσ είναι 

ςυνεπϊσ οι Διμοι Αγίασ Βαρβάρασ, Ξαματεροφ, Αιγάλεω, Μλιον, Υεριςτζρι, Υετροφπολθ, Χαϊδάρι 

και ο ΑΧΔΑ, ο οποίοσ είναι και ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ και δικαιοφχοσ για το 

πρόγραμμα. 

Ψα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ περιοχι, ςυνοπτικά, είναι τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ, θ 

οικονομικι και ενεργειακι φτϊχεια, θ αφξθςθ ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων τα τελευταία χρόνια, 

θ μείωςθ και θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, θ μείωςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων και θ μείωςθ 

του αρικμοφ επιχειρθματιϊν. Επίςθσ, υπάρχουν ςοβαρά περιβαλλοντικά προβλιματα, όπωσ οι 

ελάχιςτοι υπάρχοντεσ χϊροι αςτικοφ πραςίνου -πολλοί από τουσ οποίουσ κινδυνεφουν να γίνουν 

εκκλθςίεσ, λόγω κάποιων διεκδικιςεων τθσ Πονισ Οαμίασ με βάςθ διάφορα βυηαντινά ζγγραφα-, 

ο μειωμζνοσ αρικμό πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων, θ αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ ρφπανςθσ τα 

τελευταία χρόνια, θ παλαιότθτα και θ εγκατάλειψθ των κτθρίων, κακϊσ και τα ζντονα 

πλθμμυρικά φαινόμενα. Σι δείκτεσ (γεννθτικότθτα, μζςο ειςόδθμα νοικοκυριοφ, μείωςθ του 

πλθκυςμοφ κλπ) αποδεικνφουν ότι θ Δυτικι Ακινα βρίςκεται ςε πολφ χειρότερθ κατάςταςθ από 

ότι τόςο θ χϊρα, όςο και θ Υεριφζρεια.  
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Εικόνα 19. Οι διμοι που ςυμμετζχουν ςτον Αναπτυξιακό Σφνδεςμο  Δυτικισ Αττικισ 

Αξίηει να αναφερκεί ζνα πρόβλθμα ωσ προσ τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για τισ επιχειριςεισ. Χε 

αντίκεςθ με τα μθτροπολιτικά κζντρα όπου υπάρχουν ςυνδικαλιςτικά όργανα -των εμπόρων, 

Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (ΕΒΕΑ), ΕΒΕΨ κλπ- ςτθ Δυτικι Ακινα υπάρχουν 

μόνο μικροί ςφλλογοι ςε επίπεδο διμου, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ είναι ανενεργοί. Ψο 

αποτζλεςμα είναι ότι δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία και οι μελετθτζσ βαςίηονται ςε ςτοιχεία 

του ΕΒΕΑ και του ΕΑ, τα οποία όμωσ δεν περιλαμβάνουν το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ 

περιοχισ. Πε αποτζλεςμα τα ςτοιχεία να μθν είναι πλιρθ. Υάντωσ, από τα ςτοιχεία που 

υπάρχουν προκφπτει ότι οι διμοι τθσ Δυτικισ Ακινασ ακολουκοφν λίγο ωσ πολφ μια παράλλθλθ 

πορεία, με μεγαλφτερθ  χειροτζρευςθ τα τελευταία χρόνια. Πε βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία για 

τθν ανεργία, θ Δυτικι Ακινα είναι ςε χειρότερθ κατάςταςθ ςιμερα από ότι θ υπόλοιπθ χϊρα και 

θ Υεριφζρεια, ενϊ ωσ προσ το περιβάλλον - όπωσ ειπϊκθκε- είναι πάρα πολφ χαμθλό το ποςοςτό 

πραςίνου.  

 

Εικόνα 20. Ανεργία ςτθν Ελλάδα, τθν Αττικι και τθ Δυτικι Ακινα κατά το διάςτθμα 2010-2016  

(Χτοιχεία ΕΟΧΨΑΨ) 
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Υοια είναι θ λογικι μασ. Ξατ’ αρχάσ, είχαμε ξεκινιςει πριν αρκετά χρόνια τθν εκπόνθςθ ΧΣΑΥ. Ψο 

ΧΣΑΥ αφορά το ςφνολο του αςτικοφ ιςτοφ τθσ Δυτικισ Ακινασ, άρα περιλαμβάνει και το Διμο 

Φυλισ. Πε βάςθ το ΧΣΑΥ, αν και θ Δυτικι Ακινα είναι ςυνολικά υποβακμιςμζνθ, εντοπίςτθκαν 

κάποιεσ περιοχζσ οι οποίεσ είτε ζχουν μια μεγαλφτερθ υποβάκμιςθ, είτε ζχουν κάποιεσ ιδιαίτερεσ 

αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ. Υροζκυψαν λοιπόν 11 κφλακεσ.  

Από τθν ΣΧΕ - κακϊσ είμαςτε αναγκαςμζνοι να αλλάξουμε αυτι τθ λογικι, αλλά ςεβόμενοι τουσ 

κφλακεσ του ΧΣΑΥ - εντοπίςτθκε ζνα αναπτυξιακό τόξο κατά μικοσ του ορίου με το Διμο τθσ 

Ακινασ, το οποίο ζχει ωσ άκρα το Διμο Αγίασ Βαρβάρασ και το Διμο Αγίων Αναργφρων -  

Ξαματεροφ, δθλαδι τισ δφο πιο υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ τθσ Δυτικισ Ακινασ. Σ Διμοσ Αγίασ 

Βαρβάρασ παρουςιάηει ιδιαίτερα κοινωνικά προβλιματα και ο Διμοσ Αγίων Αναργφρων - 

Ξαματεροφ μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλιματα, γιατί εκεί δεν ζχουν ακόμα 

ολοκλθρωκεί οι πράξεισ εφαρμογισ τθσ ΕΥΑ. 

Χυνδυάηοντασ, λοιπόν, τα αποτελζςματα του ΧΣΑΥ με τισ απαιτιςεισ των ΣΧΕ, προζκυψαν, ζνα 

αναπτυξιακό τόξο – μεγάλο μζροσ του καλφπτει τθν παλιά βιομθχανικι περιοχι τθσ Δυτικισ 

Ακινασ με πολλά εγκαταλελειμμζνα βιομθχανικά κελφφθ - και  τζςςερεισ (4) αςτικοί 

αναπτυξιακοί άξονεσ που διαςχίηουν το ςφνολο των διμων τθσ περιοχισ (Εικόνα 21). Σ πρϊτοσ 

αςτικόσ άξονασ είναι τα κζντρα Αγίασ Βαρβάρασ και Αιγάλεω, κατά μικοσ τθσ Λεράσ οδοφ, o 

δεφτεροσ Αιγάλεω, Υεριςτζρι και Χαϊδάρι κατά μικοσ τθσ εκνικισ οδοφ, ο τρίτοσ από το κζντρο 

του Υεριςτερίου κατά μικοσ τθσ οδοφ Οζνορμαν, Εκνάρχου Πακαρίου, Ψςαλδάρθ κλπ. και ο 

τζταρτοσ άξονεσ εκτείνεται από τθν Εκνικι Σδό, Υλατεία Αγίων Αναργφρων, κζντρο Λλίου και 

Υετροφπολθσ, και καταλιγει ςτο Υοικίλο Τροσ.  

 

Εικόνα 21. Άξονεσ προτεραιότθτασ τθσ ΟΧΕ Δυτικισ Αττικισ  

Θ ςτρατθγικι μασ οριοκετείται από χωρικι άποψθ ςε τρία επίπεδα : ςε περιοχζσ που ενιςχφουν 

τθν μθτροπολιτικότθτα τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, ςε κφλακεσ ςυνδυαςμοφ αρνθτικϊν 

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας : Θύλακες ΣΤ, Ζ & Η και 

κέντρα Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και 

Πετρούπολης

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας : Θύλακες Β & Ε και 

κέντρα Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας : Θύλακες Α, Ε & Δ και 

κέντρο Χαϊδαρίου

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας : Θύλακας Δ και  

κέντρο Περιστερίου

Τέσσερις «εγκάρσιοι» διαδημοτικοί αστικοί άξονες

Ένα «αναπτυξιακό τόξο» που διασχίζει το σύνολο 

της περιοχής παρέμβασης, διαπερνώντας τους 
περισσότερους θύλακες 
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κοινωνικϊν φαινομζνων και αςτικισ υποβάκμιςθσ και τζλοσ, ςε περιοχζσ που εμφανίηουν 

ομοειδισ λειτουργικζσ ςχζςεισ.  

Ρα ςτακοφμε ςτθν ζννοια τθσ μθτροπολιτικότθτασ. Δεν ζχουμε τθν άποψθ ότι υπάρχουν τα δφο 

μθτροπολιτικά κζντρα και οι υπόλοιποι πρζπει να περιςτρζφονται γφρω από αυτά. Θ λογικι που 

ζκανε τθ Δυτικι Ακινα μια περιοχι υποβακμιςμζνθ από τθν αρχι – χωροκζτθςθ οχλοφςασ 

βιομθχανίασ και χϊρων αυκαίρετθσ κατοικίασ όπου κατοικοφςαν οι άνκρωποι που εργαηόταν ςε 

αυτιν τθν οχλοφςα βιομθχανία, ζτςι ϊςτε το κζντρο να μπορεί να αφιερωκεί απερίςπαςτο ςε 

ανϊτερου επιπζδου λειτουργίεσ - δεν μασ βρίςκει ςφμφωνουσ. Υιςτεφουμε ότι θ μθτροπολιτικι 

λειτουργία κα πρζπει να διαχζεται ςε όλο το αςτικό ςυγκρότθμα του Οεκανοπεδίου και με αυτό 

τον τρόπο κα πρζπει να προςεγγίςουμε και τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μασ. Ωπάρχουν βζβαια 

ιδιαιτερότθτεσ, κα πρζπει όμωσ να καταλάβουμε ότι το Οεκανοπζδιο είναι μια ενιαία αςτικι 

περιοχι. Ψα διοικθτικά όρια είναι τελείωσ τυχαία πλζον ςιμερα, δεν ζχουν ςχζςθ πλζον με τθ 

λειτουργία, άρα κα πρζπει να δοφμε και να αντιμετωπίςουμε το πρόβλθμα ςυνολικά. 

Από αυτι τθν άποψθ ςτοχεφουμε ςτθν ενίςχυςθ τθσ πολικότθτασ τθσ Δυτικισ Ακινασ και ςτθν 

αποκατάςταςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ, με απϊτερο ςκοπό τθσ 

ενίςχυςθ τθσ μθτροπολιτικισ πολυπολικότθτασ και τθν επανατοποκζτθςθ τθσ Αττικισ ςτο 

ευρωπαϊκό ςφςτθμα μθτροπόλεων. Υιςτεφουμε ότι όλεσ οι περιοχζσ τθσ Ακινασ μποροφν να 

προςφζρουνε ςτον μθτροπολιτικό ρόλο τθσ Ακινασ, ιδίωσ ςτον υπερεκνικό αυτό ρόλο τθσ.  

Πε βάςθ τα παραπάνω προκφπτουν οι εξισ 4 ςτόχοι:  

 Θ αςτικι και περιβαλλοντικι αναηωογόνθςθ,  

 θ προςζλκυςθ «νζων» και «νεοφυϊν» επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων,  

 θ αξιοποίθςθ τθσ κομβικισ κζςθσ τθσ Δυτικισ Ακινασ και  

 θ ανάδειξθ του υπερτοπικοφ χαρακτιρα, μζςω του οποίου αναδεικνφεται μία 

διαφορετικι «ταυτότθτα» τθσ Δυτικισ Ακινασ. 

Ωσ αποτζλεςμα των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ, ετζκθςαν  πζντε (5) άξονεσ προτεραιότθτασ:  

 Ενίςχυςθ τθσ Ξοινωνικισ Χυνοχισ και τθσ Λςότιμθσ Υρόςβαςθσ των Υολιτϊν ςε ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και  Ξοινωνικισ Ζνταξθσ,  

 Υροϊκθςθ τθσ Αςτικισ Αναηωογόνθςθσ, τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ξινθτικότθτασ και 

διαςφάλιςθ τθσ «Διαλειτουργικότθτασ» των Ωπερτοπικϊν Ξζντρων των Διμων-Εταίρων 

τθσ Δυτικισ Ακινασ,  

 Σικοδόμθςθ Ελκυςτικότθτασ και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Δυτικισ Ακινασ – Διάδοςθ 

Ρεανικισ, Ρεοφυοφσ και Αλλθλζγγυασ Επιχειρθματικότθτασ και Ξαινοτομίασ. Αξιοποίθςθ 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, και ανάδειξθ νζων / εμβλθματικϊν Επιχειρθματικϊν Υόλων 

και Επενδυτικϊν Ευκαιριϊν - Χτιριξθ τθσ Υροςαρμοςτικότθτασ των ΠΠΕ και Υροϊκθςθ 

τθσ Απαςχόλθςθσ,  

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι «ζξυπνων» λφςεων ςτισ αςτικζσ (smart-city, smart-energy, eco-

city) των Ωπερτοπικϊν και Ψοπικϊν Ξζντρων, τισ κοινωνικζσ λειτουργίεσ (Social Innovation) 

και τισ Εταιρικζσ Χχζςεισ των Διμων-Εταίρων τθσ Δυτικισ Ακινασ,  

 Ανάδειξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ ωσ Ψουριςτικοφ και Υολιτιςτικοφ Υροοριςμοφ – 

Υροςζλκυςθ, Διαχείριςθ και Διάχυςθ Ψουριςτικϊν και Υολιτιςτικϊν Φοϊν. 
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Υιςτεφουμε ότι θ ΣΧΕ μπορεί να αποτελζςει μια ευκαιρία για τθ Δυτικι Ακινα να μθν μείνει πάλι 

πίςω, αλλά αντίκετα να μπορζςει να καλφψει ςθμαντικό μζροσ τθσ αναπτυξιακισ τθσ υςτζρθςθσ 

και να λφςει ςθμαντικά προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ περιοχισ.  

Ωπάρχουν δφο καινοτομίεσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ ΣΧΕ που επιλζχκθκαν. Θ πρϊτθ είναι το εταιρικό 

ςχιμα. Υρόκειται για εφτά (7) Διμουσ και ζνα Αναπτυξιακό Χφνδεςμο ο οποίοσ υπάρχει από το 

1988. Σι εφτά (7) αυτοί Διμοι ζχουν διαφορετικζσ πολιτικζσ. Είναι μάλιςτα χαρακτθριςτικό ότι ο 

ΑΧΔΑ δθμιουργικθκε ςε μια προςπάκεια να μπορζςουν οι Διμοι να επιλφςουν τισ μεταξφ τουσ 

τριβζσ. Αυτό πλζον δεν αποτελεί προτεραιότθτα ςιμερα, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι 7 αυτζσ 

Δθμοτικζσ Αρχζσ είναι ομοιογενείσ, ενιαίεσ και ζχουν τισ ίδιεσ πολιτικζσ και τισ ίδιεσ απόψεισ. 

Τμωσ καταλιξαμε ομόφωνα ςτθν  πρόταςθ τθσ ΣΧΕ, θ πρόταςθ ψθφίςτθκε ςχεδόν ομόφωνα και 

από τα εφτά (7) Δθμοτικά Χυμβοφλια και ψθφίςτθκε ομόφωνα από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο του 

ΑΧΔΑ, όπου εκπροςωποφνται όλοι οι Διμοι. Υιςτεφουμε λοιπόν ότι αυτι θ εταιρικι ςχζςθ που 

ζχουμε, είναι μια καινοτομία και ζνα παράδειγμα για άλλουσ που δεν ζχουν το μζγεκοσ του 

Διμου Ακθναίων – και άρα να ζχουν τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςουν μόνοι τουσ μιασ τζτοιασ 

κλίμακασ παρζμβαςθ- ζνα μοντζλο που κα μποροφςαν να ακολουκιςουν. 

Θ δεφτερθ καινοτομία τθσ ΣΧΕ - Δυτικισ Ακινασ είναι το γεγονόσ ότι είναι θ μοναδικι 

εγκεκριμζνθ ΣΧΕ ςτθν κατθγορία των υποβακμιςμζνων περιοχϊν. Αυτό δεν ιταν ςτρατθγικι 

επιλογι των Διμων τθσ Δυτικισ Αττικισ, αλλά απορρζει από το  Φυκμιςτικό Χχζδιο το οποίο δεν 

ςυμπεριλαμβάνει τθ Δυτικι Ακινα ςτισ περιοχζσ με αναπτυξιακι δυναμικι. 

Χε κάκε περίπτωςθ, θ ΣΧΕ Δυτικισ Ακινασ μπορεί να αποτελζςει μια ευκαιρία για τθ Δυτικι 

Ακινα να μπορζςει να καλφψει ςθμαντικό μζροσ αναπτυξιακισ τθσ υςτζρθςθσ και να επιλφςει 

ςθμαντικά προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ. 

Χε επίπεδο χρονικισ εξζλιξθσ των διαδικαςιϊν (Βλζπε Υαράτθμα Β):   

- 2013 Ροζμβριοσ, ξεκίνθςαν οι  διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ του ΧΣΑΥ  

- 2014 Ροζμβριοσ, δθμόςια διαβοφλευςθ του ΧΣΑΥ 

- 2015 Πάρτιοσ, υποβλικθκε το ςχζδιο τθσ ΞΩΑ για το ΧΣΑΥ με τθν ζγκριςθ των 8 

δθμοτικϊν ςυμβουλίων, του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ΑΧΔΑ και 

του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Αττικισ. 

- 2016 Σκτϊβριοσ, για τθν ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ ΣΧΕ ςυςτικθκαν 3 κεματικζσ ομάδεσ 

εργαςίασ (για τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν αςτικι αναηωογόνθςθ και 

τθν επιχειρθματικότθτα) ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν υπθρεςιακά και 

πολιτικά ςτελζχθ των 7 διμων και από εταίρουσ τθσ περιοχισ. 

- 2017 Φλεβάρθ,  δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ των ΣΧΕ Αττικισ 

- 2017 Πάρτιο, ζναρξθ κφκλων διαβοφλευςθσ τθσ ΣΧΕ. Σ πρϊτοσ κφκλοσ αφοροφςε 

τθ ςτρατθγικι του ςχεδίου, ο δεφτεροσ κφκλοσ προςαρμογζσ και 

βελτιωτικζσ προτάςεισ επί του ςχεδίου και ο τρίτοσ ςτθν εμβάκυνςθ 

και εξειδίκευςθ των επιπτϊςεων 

- 2017 Λοφλιο, ολοκλιρωςθ τρίτου κφκλου διαβοφλευςθσ τθσ ΣΧΕ 

- 2017 Απρίλιοσ,  υποβολι τθσ πρόταςθσ ΣΧΕ 

- 2017 Αφγουςτοσ, Α’ αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ ΣΧΕ 
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- 2017 Χεπτζμβριοσ, Β’ αξιολόγθςθ – μθ ζγκριςθ του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ 

- 2017 Σκτϊβριοσ, εγκρίκθκε το ΧΣΑΥ από το ςυμβοφλιο μθτροπολιτικοφ ςχεδιαςμοφ  

- 2018  δθμοςίευςθ ςε ΦΕΞ του ΧΣΑΥ 

- 2018 Φλεβάρθ,  ζγκριςθ του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ 

Αναμζνεται, λοιπόν, να ζχει δοκεί το χρίςμα τον Φεβρουάριο 2018 ϊςτε να μπορζςουν να 

ξεκινιςουν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ. Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι υπάρχουν οκτϊ (8) δικαιοφχοι, άρα 

πρζπει να γίνουν όλεσ οι διαδικαςίεσ για εφτά (7) διμουσ και τον ΑΧΔΑ, χωρίσ να είναι βζβαιο ότι 

αυτοί κα είναι ευχαριςτθμζνοι με τισ αποφάςεισ, αναμζνεται ότι τα πρϊτα ζργα να αρχίςουν να 

υλοποιοφνται τον Δεκζμβριο του 2018. Σι διαδικαςίεσ «πρόςκλθςθ», «υποβολι», «αξιολόγθςθ», 

«πράξεισ ζνταξθσ», αναμζνεται να επαναλθφκοφν αρκετζσ φορζσ μζχρι το τζλοσ του 2020. Θ 

προςδοκία είναι να ζχουν απορροφθκεί τα χριματα το 2023 και πιο ςθμαντικό, να διαπιςτωκεί 

ότι αυτά ζπιαςαν τόπο.  

Τςον αφορά ςτθ διαβοφλευςθ, πραγματοποιικθκαν τρεισ κφκλοι. Χρθςιμοποιικθκαν διάφορα 

εργαλεία, όπωσ ερωτθματολόγια, θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τθ χριςθ μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, θμερίδεσ ςε επίπεδο Διμων, ςυνεδριάςεισ δθμοτικϊν ςυμβουλίων και μια τελικι 

θμερίδα παρουςίαςθσ των ςυμπεραςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ. Χε αυτι ςυμμετείχαν τόςο τοπικοί 

φορείσ όςο και φορείσ ευρφτερθσ εμβζλειασ, όπωσ θ Εκνικι Χυνομοςπονδία ΑΠΕΑ, ο Σργανιςμόσ 

Ξατά των Ραρκωτικϊν (ΣΞΑΡΑ), το Ξζντρο Κεραπείασ Εξαρτθμζνων Ατόμων (ΞΕΚΕΑ), τα Ανϊτατα 

Ψεχνολογικά Εκπαιδευτικά Λδρφματα (ΑΨΕΛ) τθσ Ακινασ και του Υειραιά. 

Χτθν εγκεκριμζνθ πλζον ΣΧΕ τθσ Δυτικισ Ακινασ εντοπίηονται δφο προβλιματα. Ψο ζνα είναι ότι ο 

πζμπτοσ άξονασ, αυτόσ δθλαδι τθσ ανάπτυξθσ τθσ Δυτικισ Ακινασ ωσ τουριςτικοφ και 

πολιτιςτικοφ προοριςμοφ, δεν εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Αυτό φαίνεται ότι είναι 

αποτζλεςμα άγνοιασ για τα αρχαία και τα βυηαντινά μνθμεία που υπάρχουν ςτθ Δυτικι Ακινα 

(και τα οποία αν δεν αναδειχκοφν τϊρα δεν κα αναδειχκοφν ποτζ), αλλά και του γεγονότοσ ότι ο 

αρχαιότεροσ δρόμοσ τθσ Ευρϊπθσ, θ Λερά οδόσ, διαςχίηει τθν περιοχι. Ψο άλλο πρόβλθμα είναι ότι 

μειϊκθκε δραςτικά ο προχπολογιςμόσ τθσ ΣΧΕ. Αν και τα 100 εκατομμφρια τθσ πρόταςθσ δεν κα 

ζλυναν τα προβλιματα τθσ περιοχισ, κα βοθκοφςαν όμωσ να μποφνε κάποια ηθτιματα ςε μια 

τροχιά, ϊςτε τα προβλιματα να μπορζςουν να αντιμετωπιςτοφν με άντλθςθ χρθματοδότθςθσ και 

από άλλεσ πθγζσ. Εδϊ διακρίνονται δφο κζματα. Ψο ζνα είναι ότι ο προχπολογιςμόσ μειϊκθκε ςτο 

μιςό. Ψο δεφτερο είναι ότι ενϊ θ περιοχι κεωρείται υποβακμιςμζνθ, το κονδφλι που μειϊκθκε 

ςτο μιςό είναι οι δράςεισ του ΕΨΥΑ, τα ζργα δθλαδι υποδομισ, χωρίσ να επθρεαςτοφν πολφ ζργα 

που αφοροφν τθν επιχειρθματικότθτα. 

Ψζλοσ, θ επιλογι Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ ιταν ζνα από τα βαςικά ηθτιματα τα οποία 

ςυηθτικθκαν με τουσ 7 διμουσ. Θ λφςθ που επιλζχκθκε ιταν θ ευκολότερθ, κακότι ο ΑΧΔΑ 

υπάρχει και λειτουργεί. Για να μθ δθμιουργθκοφν ςυγκροφςεισ και επειδι ο ΑΧΔΑ κα είναι και 

φορζασ υλοποίθςθσ ΣΧΕ, δθμιουργικθκε μια καινοφργια Διεφκυνςθ με 3 Ψμιματα ι μονάδεσ και 

κάποια Γραφεία, θ οποία ςτελεχϊκθκε με 10 υπαλλιλουσ, 3 ςτελζχθ του ΑΧΔΑ και από ζναν 

υπάλλθλο από κάκε Διμο. Θ κζςθ τθσ διεφκυνςθσ αυτισ ςτον οργανιςμό του ΑΧΔΑ είναι κάτω 

από τθ Γενικι Διεφκυνςθ. 
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Σφνοψθ βαςικϊν ςθμείων 

 Θ επιβάρυνςθ αποκλειςτικά των ΥΕΥ -λόγω τθσ υποχρζωςθσ που προκφπτει από τον 

Ξανονιςμό του ΕΧΥΑ, ποςοςτό 5% των πόρων του ΕΧΥΑ να κατευκφνονται ςε ολοκλθρωμζνεσ 

δράςεισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ- ςτερεί πόρουσ και από τα ΥΕΥ και από τισ ΣΧΕ. 

 Θ ΣΧΕ τθσ Δυτικισ Αττικισ είναι θ μοναδικι εγκεκριμζνθ ΣΧΕ τθσ Αττικισ ςτθν κατθγορία των 

υποβακμιςμζνων περιοχϊν, χωρίσ αυτό να είναι επιλογι των δθμοτικϊν αρχϊν. 

 Θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων για τθν τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςθσ τθσ ΣΧΕ παρουςίαςε δυςκολίεσ, 

κακότι τα διακζςιμα ςτοιχεία ςε επίπεδο διμου -και ιδίωσ μθ μθτροπολιτικοφ διμου- δεν 

είναι επαρκι και κατάλλθλα. 

 Ψο εταιρικό ςχιμα τθσ ΣΧΕ τθσ Δυτικισ Ακινασ ςτθν οποία μετζχουν 7 διμοι και ζνασ 

αναπτυξιακόσ ςφνδεςμοσ, ςυνιςτά καινοτομία και μπορεί να αποτελζςει παράδειγμα για 

άλλουσ διμουσ. 

 Σι διαδθμοτικοί αναπτυξιακοί ςφνδεςμοι μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικό αναπτυξιακό 

εργαλείο για διμουσ που δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να αντιμετωπίςουν μόνοι τουσ τζτοιασ 

κλίμακασ παρζμβαςθ. Υαρόλα αυτά, θ ςυμμετοχι πολλϊν διμων ςτισ προτάςεισ περιορίηει 

τισ δυνατότθτεσ διείςδυςθσ τθσ διαβοφλευςθσ πιο κοντά ςτουσ δυνθτικά ωφελοφμενουσ 

πολίτεσ. 

 Είναι ςκόπιμθ θ διάχυςθ τθσ μθτροπολιτικισ λειτουργίασ ςε όλο το αςτικό ςυγκρότθμα του 

Οεκανοπεδίου. Από αυτι τθν άποψθ, επιδίωξθ είναι θ ενίςχυςθ τθσ πολικότθτασ τθσ Δυτικισ 

Ακινασ και θ αποκατάςταςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ. 

 Υροβλιματα ςτθν εγκεκριμζνθ ΣΧΕ ςυνιςτοφν το ότι δεν εγκρίκθκε ο άξονασ ανάπτυξθσ τθσ 

Δυτικισ Ακινασ ωσ τουριςτικοφ και πολιτιςτικοφ προοριςμοφ και, επίςθσ, ότι μειϊκθκε 

δραςτικά ο προχπολογιςμόσ τθσ ΣΧΕ, ιδίωσ ςτισ δράςεισ του ΕΨΥΑ.  

 Χθμαντικό ηιτθμα αποτελεί το ότι το χρονικό διάςτθμα που απομζνει μζχρι το τζλοσ τθσ 

Υρογραμματικισ Υεριόδου είναι πολφ μικρό ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να 

ακολουκθκοφν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ζργων. 

 

χόλια από το Προεδρείο 

Υαρουςιάςτθκε μια άλλθ προςζγγιςθ για το πϊσ επενδφουμε ςτα προβλιματα και για το πϊσ 

επενδφοντασ ςε υποβακμιςμζνθ περιοχι μπορεί να δθμιουργθκεί πρότυπο ανάπτυξθσ. 

Ξαινοτομίεσ τθσ πρόταςθσ αποτελοφν, πρϊτα θ εταιρικι ςχζςθ που ςυνδυάηει τουσ διμουσ 

κακϊσ και θ ςυνεργαςία των διμων μζςα από τθ διαφορετικότθτα τουσ και πϊσ επιτυγχάνεται θ 

ςυνεργαςία μζςα από τα προβλιματα, και δεφτερο, το πϊσ ζνα μειονζκτθμα μπορείσ μετατραπεί 

ςε πλεονζκτθμα μζςα από τθν προοπτικι και τθν ςτρατθγικι και τουσ ςτόχουσ που μπορεί να 

αναπτυχκοφν, ενιςχφοντασ τθ μθτροπολιτικότθτα όχι μόνο ςτισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ αλλά ςε 

ευρφτερεσ ενότθτεσ.  
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1.4.5 ΟΧΕ / ΒΑΑ Νότιου Σομζα Περιφζρειασ  Αττικισ (Διμοι Καλλικζασ, Παλαιοφ 

Φαλιρου & Αλίμου) «Θ μουςικι και θ ιςτορία των δρόμων» 

Αναςταςία Λαγουδάκθ, εξωτερικι ςυνεργάτρια των Διμων Ξαλλικζασ, Υαλαιοφ Φαλιρου και 

Αλίμου 

Θ διαδικαςία εκπόνθςθσ αυτισ τθσ ΣΧΕ ιταν εξίςου επίπονθ με των άλλων ΣΧΕ, κακότι ζπρεπε: 

• Αυτι να ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ των ΣΧΕ – ΒΑΑ. 

• Ρα αντιμετωπιςτοφν προβλιματα όπωσ αυτά που αντιμετϊπιςε ο Διμοσ Υειραιά, ςχετικά με 

τθ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 

• Ρα αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχα με αυτά που 

αντιμετϊπιςε ο ΑΧΔΑ, λόγω τθσ ςυνεργαςίασ τριϊν Διμων, Ξαλλικζασ Υαλαιοφ Φαλιρου και 

Αλίμου. 

• Χε επίπεδο διαβοφλευςθσ  κα ζπρεπε να πειςτεί ο κάκε διμοσ χωριςτά για τθν ΣΧΕ-ΒΑΑ και 

όλοι μαηί για τθν ανάγκθ ςυνζργειασ μεταξφ διμων οι οποίοι αν και ζχουν ίδια προοπτικι, δεν 

ζχουν και πολλά κοινά χαρακτθριςτικά όςον αφορά ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ. 

Θ ςυγκεκριμζνθ ΣΧΕ επικεντρϊνεται ςτον τουριςμό και πολιτιςμό και ςυνεπϊσ, ζπρεπε να 

τεκμθριωκεί θ ανάγκθ να επιλυκοφν ςυγκεκριμζνα δθμογραφικά και κοινωνικά – οικονομικά 

προβλιματα και να αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ και οι ευκαιρίεσ, χωρίσ να ζρχεται ςε αντίκεςθ 

με το Φυκμιςτικό ι τα Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια των Διμων. 

Θ αναπτυξιακι κατεφκυνςθ προσ τον τουριςμό – πολιτιςμό υπαγορεφκθκε από το Φυκμιςτικό 

Χχζδιο με δεδομζνεσ τισ πολιτιςτικζσ τουριςτικζσ λειτουργίεσ – υπθρεςίεσ υπερτοπικοφ 

χαρακτιρα ςτθν περιοχι των 3 Διμων. Χυγκεκριμζνα εντοπίηονται δφο πόλοι Διεκνοφσ και 

Εκνικισ εμβζλειασ που είναι ο Φαλθρικόσ όρμοσ (μθτροπολιτικό πάρκο και Ξζντρο Υολιτιςμοφ 

Μδρυμα Χταφροσ Ριάρχοσ – ΞΥΛΧΡ) και θ περιοχι του Ελλθνικοφ – Αγίου Ξοςμά, τμιμα του 

κεντρικοφ άξονα του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ (Ο. Υοςειδϊνοσ και Ο. Χυγγροφ) ο Άξονασ 

Πθτροπολιτικισ ακτινοβολίασ (καλάςςιο μζτωπο Ο. Υοςειδϊνοσ) και ο Αναπτυξιακόσ Άξονασ 

ενδοπεριφερειακισ ςθμαςίασ (Ο. Βουλιαγμζνθσ). Ψαυτόχρονα, ο Διμοσ Ξαλλικζασ από το 

Φυκμιςτικό Χχζδιο τθσ Ακινασ καλείται να παίξει ζνα ρόλο ςτο παράκτιο αυτό μζτωπο ωσ 

διαδθμοτικό κζντρο ευρείασ ακτινοβολίασ ςτον πολιτιςμό – τουριςμό. Αυτό ιταν και το πρϊτο 

βαςικό κεςμικό ςτοιχείο για να μπορζςει να προχωριςει θ ςυνζργεια των τριϊν διμων. 

Υροκειμζνου να οριοκετθκεί θ περιοχι παρζμβαςθσ, εξετάςτθκε αν υπάρχουν κατευκφνςεισ και 

από άλλα Χτρατθγικά Υλαίςια που ενιςχφουν αυτι τθν αναπτυξιακι κατεφκυνςθ για τουριςμό – 

πολιτιςμό. Ζτςι ςυμπεριλιφκθκε θ Οεωφόροσ Χυγγροφ ωσ πολιτιςτικόσ διάδρομοσ με βάςθ 

μελζτθ που είχε γίνει για τθν Υεριφζρεια Αττικισ από το ΕΠΥ, δφο βαςικοί πράςινοι διάδρομοι 

(Ακινα – Φαλθρικό Πζτωπο διαμζςω του Λλιςοφ και Φζμα Υικροδάφνθσ) που οριοκετικθκαν από 

τθν ίδια μελζτθ του ΕΠΥ.  

Υαρότι όμωσ οι κατευκφνςεισ από τα Χτρατθγικά Υλαίςια είναι ςαφείσ, δθλαδι να ςυνδεκοφν οι 

υπερτοπικοί διάδρομοι και τα μθτροπολιτικά πάρκα και να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο πραςίνου με 

πράςινεσ διαδρομζσ, αυτι θ ςφνδεςθ δεν υφίςταται, διότι το πράςινο (τα δίκτυα κοινοχριςτων 

χϊρων) ςτουσ τρεισ διμουσ δεν ζχει ςυνζχεια και ςυνοχι και δεν ςυνδζεται οφτε μεταξφ των 
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διμων, οφτε με το παράκτιο μζτωπο. Άρα ζπρεπε να ςυνδζςουμε ζνα κερματιςμζνο δίκτυο 

κοινοχριςτων χϊρων. 

Ψο υφιςτάμενο μθτροπολιτικό δίκτυο ποδθλατοδρόμων το οποίο κατεβαίνει παράλλθλα με τουσ 

μεγάλουσ άξονεσ και ςτο παράκτιο μζτωπο αποτελεί ζνα πρϊτο ςυνδετικό διάδρομο. Χτο 

εςωτερικό όμωσ των τριϊν διμων εμφανίηεται μια διάςπαρτθ και μθ ςυνεκτικι εικόνα του 

τοπικοφ δικτφου πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων. Σι νζεσ πεηογζφυρεσ (μια ςτο ΞΥΛΧΡ και 2 

νζεσ υπό καταςκευι) ενιςχφουν τθ ςφνδεςθ των αςτικϊν περιοχϊν με το παράκτιο μζτωπο, 

εξακολουκεί όμωσ θ ςφνδεςθ αυτι να μθν ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ 

μθτροπολιτικισ τουσ εμβζλειασ.  

Για τθν ενίςχυςθ τθσ μθτροπολιτικισ εμβζλειασ, επιδιϊκεται να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ που 

δθμιουργοφνται από τθν πρόςφατθ ζναρξθ λειτουργίασ του ΞΥΛΧΡ με τθν Εκνικι Ουρικι Χκθνι και 

τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ. Ζπρεπε επομζνωσ να γίνει μια ενοποιθμζνθ – ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ 

και διάχυςθ ωφελειϊν από το ΞΥΛΧΡ ςε τρείσ διμουσ οι οποίοι όπωσ διαπιςτϊκθκε, ζχουν 

μθδενικι ςυνοχι τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το παράκτιο μζτωπο και ωσ προσ τουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ωσ προσ τα κζντρα ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ – 

πολιτιςμοφ.  

Για τθν ενίςχυςθ αυτισ τθσ ςφνδεςθσ, θ ευκαιρία και θ δυναμικι είναι το ΞΥΛΧΡ το οποίο ζχει 

πολλαπλζσ ςυνζπειεσ. Δθμιουργεί ζναν μεγάλο πόλο πραςίνου πζρα των υπολοίπων λειτουργιϊν 

του και δθμιουργεί νζεσ προχποκζςεισ διαςφνδεςθσ αυτοφ του χϊρου, με τουσ μθτροπολιτικοφσ 

και τοπικοφσ χϊρουσ πραςίνου. Επομζνωσ, ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ ςτρατθγικισ πρζπει να 

επιδιωχτεί θ ςφνδεςθ και θ ανάδειξθ των χϊρων πραςίνου, ςυνδυαςτικά με πολιτιςτικοφσ 

χϊρουσ, ςε ζνα δίκτυο πράςινων πολιτιςτικϊν διαδρόμων. 

Επίςθσ, το ΞΥΛΧΡ προκαλεί πολφ υψθλοφσ αρικμοφσ επιςκεψιμότθτασ, που ενιςχφουν τον 

μθτροπολιτικό ρόλο, ταυτόχρονα όμωσ, επιβάλλουν τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 

ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι θ οποία είναι περιοχι ςχεδόν αμιγοφσ κατοικίασ και τθν ανάγκθ 

ενίςχυςθσ τθσ ςυνδεςιμότθτασ με Πζςα Παηικισ Πεταφοράσ. Χιμερα οι ςυνδζςεισ με Πετρό 

είναι περιμετρικζσ ςτα ανατολικά και ςτα δυτικά τθσ περιοχισ και το τραμ περνά εγκάρςια από 

τθν περιοχι από βορά προσ νότο και κάτω από τθ Ο. Υοςειδϊνοσ ςτο παράκτιο μζτωπο. 

Επομζνωσ δεν ζχουμε ςυνδεςιμότθτα μεταξφ των αςτικϊν περιοχϊν των διμων. Για τθ 

διαςφνδεςθ εντόσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςτθν αςτικι ηϊνθ των διμων αναηθτείται, ζνα μζςο 

οικολογικό οικονομικό, γριγορο με ζξυπνεσ εφαρμογζσ για τθν προβολι του πολιτιςμοφ και των 

πολιτιςτικϊν ςτοιχείων τθσ περιοχισ, το οποίο κα ςυνδζει το ΞΥΛΧΡ και τισ αςτικζσ περιοχζσ των 

διμων με τα Πζςα Παηικισ Πεταφοράσ.  

Θ αυξθμζνθ μζριμνα του ΞΥΛΧΡ για τα ΑΠΕΑ όςον αφορά ςτισ υποδομζσ και υπθρεςίεσ, 

δθμιουργεί προοπτικζσ ςτον τουριςμό με τθν αξιοποίθςθ ενόσ νζου ςχετικά τουριςτικοφ 

προϊόντοσ με αυξθμζνθ προςβαςιμότθτα για όλουσ. Αντίςτοιχεσ προοπτικζσ για τθν περιοχι 

παρζμβαςθσ δθμιουργεί και ο βιοκλιματικόσ χαρακτιρασ που προάγει το ΞΥΛΧΡ.  

Επομζνωσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ δικτφου πράςινων πολιτιςτικϊν διαδρόμων, με 

βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά, προςβάςιμο ςε όλουσ κατά μικοσ των νζων λειτουργικϊν 

διαδρόμων. 



Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων των ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ 

86 

 

 Εδϊ, είναι ςκόπιμο να αναδειχτεί το ηιτθμα τθσ διακεςιμότθτασ των ςτοιχείων. Για να 

τεκμθριωκοφν τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (για παράδειγμα οι 

ςυνκικεσ μόνωςθσ και κζρμανςθσ των κατοικιϊν), οι Διμαρχοι υπζβαλαν ςτθν ΕΟΧΨΑΨ, αίτθςθ 

και διλωςθ απορριτου και χρειάςτθκε αρκετό διάςτθμα να δοκοφν τα ςτοιχεία, τα οποία 

αφοροφν ςε διαφορετικοφσ απογραφικοφσ τομείσ 2001 – 2011 που ζπρεπε με ειδικι επεξεργαςία 

να γίνουν ςυγκρίςιμοι. Επομζνωσ, τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τα προβλιματα και 

τισ ανάγκεσ που ζχουν οι διμοι δεν παρακολουκοφνται ςτο επίπεδο των διμων.  

Θ αυξθμζνθ επιςκεψιμότθτα ςτο ΞΥΛΧΡ πζρα από τα προβλιματα πρόςβαςθσ και ςτάκμευςθσ, 

υπόςχεται και ζνα εν δυνάμει οικονομικό όφελοσ για τθν περιοχι με τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςε 

ξενοδοχειακζσ υποδομζσ (φιλοξενία) και καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (εςτίαςθ). Ψα 

διαχρονικά ςτοιχεία χωροκζτθςθσ καταςτθμάτων παροχισ υπθρεςιϊν εςτίαςθσ δείχνουν ιδθ μια 

τάςθ διάχυςθσ προσ το ΞΥΛΧΡ εκτόσ των προβλεπόμενων περιοχϊν κεντρικϊν λειτουργιϊν, με 

βάςθ τα ΓΥΧ των διμων.  

Υαράλλθλα, με βάςθ τθν κλαδικι ςφνκεςθ των επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτουσ 3 διμουσ, 

φαίνεται ότι θ ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων ςτθν δθμιουργικι οικονομία, είναι χαμθλότερθ ςτουσ 

3 διμουσ ςυγκριτικά με τθν Υεριφζρεια, φαίνεται όμωσ να αυξάνεται από το 2009  ςτο 2016, 

κυρίωσ ςτο διμο Ξαλλικζασ, όπου ξεκίνθςε να λειτουργεί το ΞΥΛΧΡ. Χτουσ κλάδουσ του τουριςμοφ 

και θ ςυγκζντρωςθ των επιχειριςεων και θ απαςχόλθςθ, είναι υψθλότερθ ςτθν περιοχι των 3 

διμων, ςυγκριτικά με τθν Υεριφζρεια. 

Άρα θ τοπικι οικονομία, εμφανίηει τάςεισ εξειδίκευςθσ ςτον τουριςμό – πολιτιςμό. Επίςθσ κετικζσ 

προχποκζςεισ δθμιουργοφν και τα χαρακτθριςτικά μεγζκουσ των υφιςτάμενων επιχειριςεων. 

Χτθν εςτίαςθ, παρότι το μζςο μζγεκοσ είναι 3 ζωσ 6 άτομα, υπάρχουν επιχειριςεισ των 150 και 

200 ατόμων. Θ Εκνικι Ουρικι Χκθνι (456 άτομα εκ των οποίων 283 καλλιτεχνικό προςωπικό) και 

θ Εκνικι Βιβλιοκικθ (110 άτομα) διαφοροποιοφν το μζτρο μεγζκουσ για τθν απαςχόλθςθ ςτον 

πολιτιςμό. 

Πε δεδομζνθ τθν ανάγκθ εφαρμογισ καινοτομιϊν ςτο πλαίςιο τθσ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, είναι 

ςθμαντικι θ παρουςία των Υανεπιςτθμίων (Χαροκόπειο, Υάντειο), μεγάλων επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςε νζεσ τεχνολογίεσ και επιχειριςεων ενταγμζνων ςε ϊριμα clusters.  

Επομζνωσ επιδιϊκεται θ δθμιουργία ενόσ δικτφου πράςινων πολιτιςτικϊν – οικονομικϊν 

διαδρόμων, με βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά, προςβάςιμο ςε όλουσ που προςδιορίηονται ωσ νζοι 

λειτουργικοί διάδρομοι. 

Χτθ ςυνζχεια προκειμζνου να απαντθκεί το ερϊτθμα αν θ τοπικι κοινωνία μπορεί να ςτθρίξει 

αυτζσ τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ εξετάςτθκαν τα κοινωνικά και δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ. (Αξίηει να αναφερκεί ςτο ςθμείο αυτό το τεράςτιο το κζμα τθσ 

παρακολοφκθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ΧΒΑ). Ζτςι διαπιςτϊκθκε ότι θ Ξαλλικζα ζχει μεν 

χαμθλό μζςο ειςόδθμα και περιςςότερθ ανεργία ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ διμουσ, αλλά ζχει 

περιςςότερουσ νζουσ και υψθλότερο επίπεδο μόρφωςθσ. 
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Εικόνα 22. Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ που αξιοποιικθκαν ςτθν εκπόνθςθ τθσ 

πρόταςθσ ΟΧΕ-ΒΑΑ «Θ μουςικι και θ ιςτορία των δρόμων» 

Τλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ αποτυπϊκθκαν μεκοδικά ςε 

Ανάλυςθ Λςχυρϊν και Αδυνάμων Χθμείων, Ευκαιριϊν και Ξινδφνων (SWOT) (Εικόνα 23). 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ τθσ Χτρατθγικισ, αξιοποιικθκαν άλλα δυο βαςικά ςτοιχεία τα 

οποία είναι ενταγμζνα ςτθν άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ UNESCO. Ψο πρϊτο, θ μεςογειακι 

διατροφι θ οποία υποςτθρίηεται από τισ ζντονεσ προςφυγικζσ ροζσ ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, 

αυτζσ από τθν Kωνςταντινοφπολθ αλλά και από άλλεσ περιοχζσ πιο πρόςφατα. Ζνα δεφτερο 

ςτοιχείο είναι το ρεμπζτικο το οποίο αποτελεί κομμάτι τθσ λαϊκισ ςυνείδθςθσ ςτισ Ψηιτηιφιζσ, μια 

διαχρονικι παρουςία μουςικισ από τθν Ανατολι, τθν οποία διαδζχκθκε θ Εκνικι Ουρικι Χκθνι 

κυρίωσ με μουςικι και ιχουσ από τθν Δφςθ.  
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Πλεονεκηήμαηα – Δσναηά ζημεία 

▪ Ύπαξμε ηζρπξώλ πόισλ ηνπξηζκνύ – πνιηηηζκνύ, 
κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο  

▪ Δπλακηθά ηνπηθά  εκπνξηθά θέληξα ζην επίπεδν 
ησλ Δήκσλ 

▪ Πνιππνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα 
▪ Σπγθέληξσζε πνιηηηζηηθώλ πόξσλ  θαη ζηνηρείσλ 

ηνπηθήο ηαπηόηεηαο ρώξνπ  
▪ Σεκαληηθή  εκπεηξία  ζε πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

δξάζεηο 
▪ Παξνπζία παλεπηζηεκίσλ κε ζεκαληηθή δξάζε ζε 

έξεπλα / θαηλνηνκία 
▪ Εθηεηακέλν  παξάθηην κέησπν κε δηαζέζηκα θελά 

θειύθε πξνο αμηνπνίεζε 
▪ Σεκαληηθή  παξνπζία νηθνλνκηθά ελεξγώλ  
▪ Ύπαξμε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θηιηθώλ ζην 

πεξηβάιινλ, πεξηκεηξηθά ηεο πεξηνρήο 

Αδσναμίες 

▪ Χακειόο θαη αλνκνηνγελήο βαζκόο ζύλδεζεο ηνπ 
παξάθηηνπ κεηώπνπ κε ηνλ αζηηθό ηζηό  

▪ Δπζκελείο  δεκνγξαθηθνί δείθηεο θαη ζεκαληηθόο 
αξηζκόο εππαζώλ – επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ  

▪ Εηθόλα εγθαηάιεηςεο θαη αληηθξνπόκελεο 
δξαζηεξηόηεηεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 
παξάθηηνπ κεηώπνπ 

▪ Δπζρέξεηεο  δηαδεκνηηθήο ζπγθνηλσληαθήο ζύλδεζεο 
θαη πξνζπειαζηκόηεηαο θίλεζεο πεδώλ.  

▪ Απνπζία εληαίνπ δηαδεκνηηθνύ ζρεδηαζκνύ  
ζύλδεζεο ρώξσλ πξαζίλνπ θαη θνηλόρξεζησλ 
ρώξσλ αλαςπρήο     

▪ Μεζαίνο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο θαη  απνπζία 
ζύλζεζεο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

▪ Μηθξόο βαζκόο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ,  
κηθξόο βαζκόο εμεηδίθεπζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 
δπλακηθνύ θαη θαηά ηόπνπο ζεκαληηθά πνζνζηά 
αλεξγίαο 

Εσκαιρίες 

▪ Νέεο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηόηεηεο από 
δηαξζξσηηθά ηακεία  

▪ Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνύ θαη 
εθαξκνγήο 

▪ Δπλαηόηεηεο γηα ζηελόηεξε ζύλδεζε ηνπ  
παξάθηηνπ κεηώπνπ, κε ηηο αζηηθέο πεξηνρέο  

▪ Δπλαηόηεηεο θαιύηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ 
ηερλνινγηώλ ΤΠΕ 

▪ Αμηνπνίεζε ζέζεο σο  ζην παξάθηην κέησπν θαη 
σο πξνο ηζρπξνύο πόινπο θαη άμνλεο ηνπξηζκνύ – 
πνιηηηζκνύ κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο 

Απειλές - Φόβοι 

▪ Η  ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε   
▪ Σπλζήθεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηόηεηαο ζηελ 

νηθνλνκία  
▪ Ελδερόκελεο πηέζεηο από ηελ αλάπηπμε άιισλ 

θέληξσλ ζηελ Αηηηθή 
▪ Καηαθεξκαηηζκόο, αξκνδηνηήησλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ 

ρώξνπ,  πνιπαξρία θαη κεηαβαιιόκελν ζεζκηθό 
πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

Εικόνα 23. Ανάλυςθ Ρλεονεκτθμάτων - Δυνατϊν ςθμείων, Αδυναμιϊν, Ευκαιριϊν, Απειλϊν – Φόβων 

(SWOT) ςτθν  πρόταςθ ΟΧΕ-ΒΑΑ «Θ μουςικι και θ ιςτορία των δρόμων» 

Πε βάςθ τα προαναφερόμενα, διαμορφϊνεται το όραμα, ο ςτόχοσ και το πλαίςιο για τθν 

εξειδίκευςθ τθσ Χτρατθγικισ (Υλαίςιο 6). 

Για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ, πραγματοποιικθκαν διαβουλεφςεισ τόςο με τα δθμοτικά 

ςυμβοφλια και τθν κοινωνία, όςο και διμερείσ ςυναντιςεισ είτε με τθν Εκνικι Ουρικι Χκθνι είτε 

με τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ Ελλάδοσ είτε με όλεσ αυτζσ τισ επιχειριςεισ που ςυνκζτουν τισ αλυςίδεσ 

αξίασ τθσ εςτίαςθσ και τθσ Τπερασ – Ουρικισ.  
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Χυνοψίηοντασ, επιςθμαίνονται τα εξισ βιματα τθσ διαδικαςίασ εξειδίκευςθσ τθσ Χτρατθγικισ : 

Αρχικά προςδιορίςτθκαν τα χαρακτθριςτικά του ΞΥΛΧΡ, που είναι ςτακερόσ ςυνομιλθτισ μασ ςτθν 

όλθ διαδικαςία. Χτθ ςυνζχεια, με δεδομζνα το νζο πόλο πραςίνου, τα ιδιαίτερα βιοκλιματικά και 

περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά και τθν υψθλι επιςκεψιμότθτα του ΞΥΛΧΡ, ςχεδιάςτθκαν οι νζοι 

λειτουργικοί διάδρομοι με τα ίδια χαρακτθριςτικά, για το περιβάλλον, τθν προςβαςιμότθτα, τθν 

καινοτομία και τον πολιτιςμό, ζτςι ϊςτε να μποροφν να λειτουργιςουν ωσ ζνα ενιαίο δίκτυο ςτθν 

περιοχι παρζμβαςθσ και με ζνα ςφςτθμα ενιαίασ προβολισ και διαχείριςθσ επιςκεπτϊν μζςα και 

ζξω από το ΞΥΛΧΡ. Πε δεδομζνο ότι από αυτι τθν ςυνζργεια με το ΞΥΛΧΡ πρζπει να επιτευχκεί 

βιϊςιμθ ςε όρουσ οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ ανάπτυξθ, βαςιςμζνθ ςτον τουριςμό και τον 

πολιτιςμό, ςχεδιάςτθκαν ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ για τθν επιχειρθματικότθτα και τθν 

απαςχόλθςθ, ενιςχφοντασ παράλλθλα το ανκρϊπινο δυναμικό ϊςτε να μπορζςει να ανταποκρικεί 

και να ωφελθκεί (Εικόνα 24).  

Πε βάςθ τα παραπάνω, για να επιτευχκεί το όραμα και οι ςτόχοι τθσ Χτρατθγικισ προζκυψαν οι 

τρείσ Άξονεσ Χτρατθγικισ :  

• ΑΧ1 «Αναηωογόνθςθ και εξειδίκευςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ»  

• ΑΧ2 «Ενίςχυςθ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ και ανάδειξθ – προςταςία αςτικοφ περιβάλλοντοσ»  

• ΑΧ3 «Υροϊκθςθ επιχειρθματικότθτασ και απαςχόλθςθσ» 

 

Όραμα, στόχος και εξειδίκευση Στρατηγικής ΟΧΕ / ΒΑΑ 
Το όραμα για την περιοχή ΟΧΕ / ΒΑΑ  των 3 Δήμων, είναι η ανάπτυξη ειδικού δικτύου 

τουριςμού (πολιτιςτικού αςτικού), ςαν ένα «ταξίδι ςτο χώρο και ςτον χρόνο, μέςα από 

εικόνεσ, ήχουσ και γεύςεισ», που αναμιγνύονται, αναδυόμενεσ μέςα από τισ ιςτορικέσ 

διαδρομέσ των 3 τόπων : «αρχαιολογικοί χώροι και γεύςεισ τησ θάλαςςασ, αρχιτεκτονική 

του μεςοπολέμου, γεύςεισ και μουςικέσ των Κωνςταντινουπολιτών, προςφυγικά, 

αναγνωρίςιμεσ γεύςεισ και κουζίνεσ διαφόρων γενιών προςφύγων, μνήμεσ από τα 

ρεμπέτικα ςτισ Τζιτζιφιέσ, που ςήμερα φιλοξενούν την Εθνική Λυρική Σκηνή». Ένα «ταξίδι 

ςτο χώρο και ςτον χρόνο, μέςα από εικόνεσ, ήχουσ και γεύςεισ», κατά μήκοσ ενόσ δικτύου 

ειδικού τουριςμού, όπου η ιςτορία των 3 τόπων, μετουςιώνεται ςε βιωματική εμπειρία. 

Το δίκτυο ειδικού τουριςμού «νέοι λειτουργικοί  έξυπνοι – πράςινοι – πολιτιςτικοί – 

τουριςτικοί – επιχειρηματικοί διάδρομοι» προςδιορίζεται με βάςη αφενόσ τα δυνατά 

ςημεία τησ περιοχήσ εφαρμογήσ ΟΧΕ / ΒΑΑ και αφετέρου τισ ευκαιρίεσ που 

δημιουργούνται από το Κέντρο Πολιτιςμού Ίδρυμα Σταύροσ Νιάρχοσ και τα πεδία 

εφαρμογήσ τησ Στρατηγικήσ τησ Έξυπνησ Εξειδίκευςησ ςτην Περιφέρεια Αττικήσ. 
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Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των ωφελειών και 

καινοτομιών στο πλαίσιο του δικτύου ειδικού τουρισμού 

40

Χαρακτηριστικά του 

δομημένου και φυσικού 

περιβάλλοντος και θεσμικό 

πολεοδομικό πλαίσιο

Τοπικά χαρακτηριστικά των Δήμων, 

που πρέπει να συνεκτιμηθούν  
Απασχόληση επιχειρηματική 

ανάπτυξη 

Ευκαιρίες σε ψυχαγωγικές 

πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, τα 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 

καθώς και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή  προϊόντων 

διατροφής 

Περιβάλλον και κλιματική 

αλλαγή 

Πράσινο κτίριο, εξοικονόμηση 

ενέργειας , φυτεύσεις 

προσαρμοσμένες στο κλίμα, 

μείωση θερμοκρασίας και 

εκπομπών CO2, 

εξοικονόμηση νερού  

Μέριμνα για όλους 

Προσβασιμότητα για όλους 

εξειδικευμένα προγράμματα και 

εφαρμογές για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού

Ενσωμάτωση καινοτομιών   

Ειδικός εξοπλισμός και 

εφαρμογές για άτομα με 

προβλήματα όρασης και 

ακοής  

Ωφέλειες και καινοτομίες από

τον πόλο εθνικής εμβέλειας 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κοινωνικά οικονομικά 

χαρακτηριστικά πληθυσμού 

Ιστορική – πολιτιστική 

κληρονομιά 

Τοπική οικονομία 

Απασχόληση επιχειρηματική ανάπτυξη 

•Clusters, επιχειρήσεων και φορέων γνώσης 

στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 

καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών

• Χώροι πρώτης εγκατάστασης και 

λειτουργίας (incubator)

• Νέες επιχειρήσεις και προσαρμογή 

υφισταμένων στο πλαίσιο της «Έξυπνης 

Εξειδίκευσης» 

• Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 

• Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 

• Επιλεγμένα πράσινα κτίρια

• Πράσινες επιχειρήσεις 

• Ενεργειακή αναβάθμιση  κατοικιών

• Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στον 

δημόσιο χώρο 

• Ανάδειξη – προστασία ρεμάτων 

• Βιώσιμη κινητικότητα 

Μέριμνα για όλους 

•Πολιτιστικές διαδρομές και κόμβοι με 

προσβασιμότητα για όλους  

•Εξειδικευμένα προγράμματα και εφαρμογές 

για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ενσωμάτωση καινοτομιών   

•Στο προϊόν, τις υπηρεσίες και λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

•Στους τομείς της τέχνης – του πολιτισμού και 

την ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας 

•Διαχείριση εξυπηρέτηση επισκεπτών   

 

Εικόνα 24. Ραρεμβάςεισ για τθν αξιοποίθςθ των ωφελειϊν και καινοτομιϊν ςτο πλαίςιο του δικτφου 

ειδικοφ τουριςμοφ 

Ζχοντασ πλζον ςυνδιαμορφϊςει το όραμα και τθ Χτρατθγικι κατά τθν διάρκεια τθσ 

διαβοφλευςθσ, προςδιορίςτθκαν οι βαςικζσ κατθγορίεσ παρζμβαςθσ του ςχεδίου δράςθσ, ςτο 

πλαίςιο των οποίων ζπρεπε να υποβλθκοφν οι προτάςεισ από τουσ επί μζρουσ φορείσ, είτε αυτοί 

ιταν ιδιϊτεσ, είτε πανεπιςτιμια, είτε ιταν επιχειριςεισ και άλλοι τοπικοί κοινωνικοί φορείσ. Σι 

κατθγορίεσ που ζχουν εγκρικεί φαίνονται αναλυτικά ςτο Υαράρτθμα Γ. Υαράλλθλα, χρειάηονται 

ςυμπλθρωματικζσ χρθματοδοτιςεισ όπωσ για παράδειγμα μζςω του ΕΥΑΡΕΞ για τισ πράςινεσ 

επιχειριςεισ.  

Ψζλοσ, ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ τεχνικισ βοικειασ ζχουν προβλεφκεί 

τρεισ μόνιμοι μθχανιςμοί: ο πρϊτοσ για τθν διαρκι διαβοφλευςθ και ςτιριξθ των επιχειριςεων, ο 

δεφτεροσ για τθν προϊκθςθ, επικοινωνία και προβολι (διότι γίνονται παρεμβάςεισ ςε αςτικζσ 

περιοχζσ των διμων Ξαλλικζασ, Υ. Φαλιρου και Αλίμου και πρζπει να διαςφαλιςτεί θ κοινωνικι 

ςυναίνεςθ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ) και ο τρίτοσ είναι ζνασ μθχανιςμόσ που κα παρακολουκεί, κα 

αξιολογεί και κα ςτθρίηει τθν Αςτικι Αρχι ςτθν τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων 

από τισ παρεμβάςεισ.  

Σφνοψθ βαςικϊν ςθμείων 

 Ψο Φυκμιςτικό Χχζδιο Ακινασ υπαγόρευςε ςε ςθμαντικό βακμό τθ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ 

τθσ ΣΧΕ, κακϊσ και θ παρουςία του ΞΥΛΧΡ ωσ μθτροπολιτικοφ πόλου.  

 Υαρά τισ κατευκφνςεισ του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου, ηιτθμα παραμζνει θ ζλλειψθ ςυνδζςεων 

των τριϊν διμων μεταξφ τουσ και με το παράκτιο μζτωπο, τόςο όςον αφορά ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ όςο και  τα κζντρα ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων τουριςμοφ – 
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πολιτιςμοφ. 

 Θ ΣΧΕ επιδιϊκει τθ δθμιουργία νζων λειτουργικϊν διαδρόμων για το περιβάλλον, τθν 

προςβαςιμότθτα, τθν καινοτομία και τον πολιτιςμό, που κα μποροφν να λειτουργιςουν ωσ 

ζνα ενιαίο δίκτυο ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ και με ζνα ςφςτθμα ενιαίασ προβολισ και 

διαχείριςθσ επιςκεπτϊν μζςα και ζξω από το ΞΥΛΧΡ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

 Θ ςυγκζντρωςθ και αξιοποίθςθ ςτοιχείων για τθν τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςθσ αποτζλεςε 

μεγάλθ πρόκλθςθ.  

 Θ διαβοφλευςθ κατά τθ ςυγκρότθςθ τθσ πρόταςθσ αποδείχτθκε μια ιδιαίτερα κετικι 

εμπειρία. 

 Ζχουν προβλεφκεί τρεισ μόνιμοι μθχανιςμοί: ο πρϊτοσ για τθν διαρκι διαβοφλευςθ και 

ςτιριξθ των επιχειριςεων, ο δεφτεροσ για τθν προϊκθςθ, επικοινωνία και προβολι και ο 

τρίτοσ για τθν παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ και ςτιριξθ τθσ Αςτικισ Αρχισ ςτθν τεκμθρίωςθ 

των αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων από τισ παρεμβάςεισ. 

χόλια από το Προεδρείο 

Αναδείχτθκε πϊσ ζνασ δυναμικόσ πόλοσ ςε μια περιοχι μπορεί να αλλάξει τον προςανατολιςμό 

τθσ και να προςδιορίςει τθν ταυτότθτα, τθν ςτρατθγικι και τα βιματα που μπορεί να κάνει.  

1.4.6 χολιαςμόσ τθσ Ενότθτασ  

Νίκοσ Μπελαβίλασ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Υολεοδομίασ ΕΠΥ 

Θ αξιολόγθςθ των ΣΧΕ ζχει ολοκλθρωκεί. Επομζνωσ, μπορεί να παρουςιαςκοφν ςτα ςτελζχθ τθσ 

διοίκθςθσ οριςμζνα ςτοιχεία από αυτά που εξελίχκθκαν «πίςω από τθν κουρτίνα».   

Υρϊτον:  Τπωσ ιδθ αναφζρκθκε από όλουσ του ακαδθμαϊκοφσ ςυναδζλφουσ, το ΧΣΑΥ είναι ζνα 

πολφ ςθμαντικό εργαλείο, το οποίο τϊρα φαίνεται πϊσ μπορεί να λειτουργιςει για να περάςουμε 

ςε ζνα νζο επίπεδο και να απαντιςουμε πικανόν ςτα προβλιματα που είχαμε με τα παλιότερα 

εργαλεία. Είτε αυτά ιταν τα ΓΥΧ, είτε ιταν τα Ψεχνικά Υρογράμματα των Διμων, προγράμματα  

ςτα οποία δεν ςυνδυαηόταν θ χωρικότθτα με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό. 

Δεφτερον: Δεν ιταν αυτονόθτο ότι θ ΣΧΕ ωσ προγραμματικό εργαλείο, για τον χϊρο και τθν 

ανάπτυξι του, κα κατζλθγε να είναι αυτό για το οποίο ςυηθτάμε ςιμερα. Θ ΣΧΕ ζγινε αυτό που 

είναι αφοφ εξελίχκθκε και λόγω τθσ πολιτικισ βοφλθςθσ των αρχϊν, οι οποίεσ επζλεξαν να 

ςυνδυάςουν και να ενιςχφςουν τθν κοινωνικι διάςταςθ, μαηί με τθν περιβαλλοντικι και τθν 

αναπτυξιακι. Εξελίχκθκε επιτυχϊσ κατά τθ γνϊμθ μου, κακϊσ θ διαδικαςία που ξεδιπλϊκθκε 

κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ ΣΧΕ, ςε ςυνεργαςία με τουσ διμουσ που επρόκειτο να 

υποβάλλουν πρόταςθ ωφζλθςε αμοιβαία. Αυτό ιταν ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα και αποτελεί 

ςθμαντικι εμπειρία για όλουσ όςοι ςυμμετείχαν, αλλά και κεκτθμζνο για μελλοντικζσ 

προκθρφξεισ ανάλογων ζργων. Θ εςωτερικι διαβοφλευςθ που προθγικθκε και διιρκεςε 

αρκετοφσ μινεσ και θ οποία αφοροφςε τθ διαπραγμάτευςθ μεταξφ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ, των 

ςυμβοφλων και των υποψθφίων διμων, οδιγθςε ςε μερικό μεταςχθματιςμό του αρχικοφ 

ςχεδίου, οδιγθςε δθλαδι ςε ςυνεχείσ ανακεωριςεισ, ςε βελτιϊςεισ και του ίδιου του corpus των 
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προδιαγραφϊν και των κριτθρίων τθσ ΣΧΕ. Ψαυτόχρονα, μζςω αυτοφ του διαλόγου, ςε μεγάλο 

βακμό προζκυψαν ανακεωριςεισ του ίδιου του ςχεδιαςμοφ των διμων, με βελτιϊςεισ, με 

εξάλειψθ αςτοχιϊν και ςτισ τζςςερεισ επιτυχθμζνεσ ΣΧΕ οι οποίεσ εγκρίκθκαν. Θ 5θ αποτυχθμζνθ 

υποψθφιότθτα ΣΧΕ επζλεξε να μθν ζρκει ςε οποιοδιποτε τφπου επικοινωνία με τθ διαχειριςτικι 

αρχι, να μθν ζχει δθλαδι αυτό το διάλογο που επί τόςουσ μινεσ επζτρεψε εμείσ να 

ανακεωροφμε δεδομζνα προκειμζνου να μθν αςτοχιςει θ Αρχι, οι δε διμοι να ανακεωροφν 

δεδομζνα προκειμζνου να ςυγκλίνουν ςτουσ βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. 

Αυτι θ εςωτερικι διαβοφλευςθ θ οποία ιταν δθμόςια, μετά από δθμόςιεσ προςκλιςεισ, είναι το 

ζνα ςκζλοσ.  

Ψο άλλο ςκζλοσ, ιταν θ κοινωνικι δθμόςια διαβοφλευςθ. Εδϊ οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι 

ο Υειραιάσ πζτυχε μια εντυπωςιακι διαβοφλευςθ, κακϊσ είχε αρχίςει τουλάχιςτον μια διετία 

πριν και ςχεδόν ζνα χρόνο πριν ιταν ζτοιμοσ να παρουςιάςει το πρόγραμμα. Χτο άλλο άκρο, 

υπιρξε περίπτωςθ όπου θ δθμόςια διαβοφλευςθ περιορίςτθκε ςε αποςτολι θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων ςε λίςτα αποδεκτϊν, που ενθμζρωναν για τθν κατάκεςθ τθσ πρόταςθσ τθσ ΣΧΕ και τα 

οποία εςτάλθςαν τθν ίδια τελευταία θμζρα κατάκεςθσ του φακζλου υποψθφιότθτασ. 

Θ δθμόςια διαβοφλευςθ ιταν πολφ δφςκολθ ςτισ μεγάλεσ κλίμακεσ. Ζτςι λοιπόν ο ΑΧΔΑ, με 

πολλοφσ διμουσ ςτθν υποψθφιότθτα δεν μπόρεςε να προχωριςει ςθμαντικά πζρα από το 

επίπεδο δθμοτικϊν ςυμβουλίων, ενϊ ο ιςτορικόσ Διμοσ του Υειραιά, με ζμπειρα ςτελζχθ ςτισ 

διαδικαςίεσ, μπόρεςε να πετφχει μία ικανοποιθτικά ανοικτι διαβοφλευςθ με τουσ ίδιουσ τουσ 

πολίτεσ. Δυςτυχϊσ θ δυςκολία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ όταν εμπλζκονται πολλοί διμοι 

,επθρεάηει τον τφπο τθσ διαβοφλευςθσ  θ οποία παραμζνει ςτο επίπεδο τθσ κορυφισ τθσ 

πυραμίδασ, κακϊσ δφςκολα προχωρά ςε δεκάδεσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και μεγάλουσ 

πλθκυςμοφσ. Αυτό δεν ςυμβαίνει ςτθν κλίμακα του ενόσ μόνο διμου. Ψο ςυγκεκριμζνο ηιτθμα 

δεν είχε προβλεφκεί ςτον αρχικό ςχεδιαςμό τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Ψϊρα είναι γνωςτό και 

πρζπει να αναηθτθκοφν διορκωτικά μζςα ϊςτε ο διάλογοσ να απλϊνεται και ςτθ βάςθ των 

διμων.  

Ψι ςυηθτικθκε κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαβοφλευςθσ;  

Χυηθτικθκαν οι δομζσ διαχείριςθσ, δθλαδι πϊσ κα καταφζρουν οι διμοι να διαχειριςτοφν τθν 

ΣΧΕ, κάτι που και ςιμερα εξακολουκεί να αποτελεί ςτοίχθμα. Επίςθσ, το φψοσ και οι κατανομι 

του κάκε προχπολογιςμοφ που προκειμζνου να προςαρμοςκεί ςε διαφορετικά  χρθματοδοτικά 

εργαλεία και ταυτόχρονα να αναηθτθκοφν πικανζσ ςυμπλθρωματικότθτεσ εξωτερικζσ 

χρθμοτοδοτιςεισ. Χτοιχείο προβλθματιςμοφ και ςυηθτιςεων αποτζλεςε ακόμθ, και το ίδιο το 

ςχζδιο τθσ χωρικότθτασ.  

Σι μελετθτζσ ςτο ςφνολό τουσ ςυγκροτοφςαν/δομοφςαν κατά κανόνα ςοβαρζσ χωρικζσ προτάςεισ 

και οι δθμοτικζσ αρχζσ τισ αποδομοφςαν, δθλαδι επιχειροφςαν, ακολουκϊντασ τθν παλιά 

παράδοςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, να «χϊςουν» όςα περιςςότερα ζργα περίςςευαν από το 

τεχνικό πρόγραμμά τουσ ι από προθγοφμενο προχπολογιςμό. Χε περίπτωςθ ςυμπράξεων διμων, 

τα πράγματα ιταν ακόμθ πιο δφςκολα, με αποτζλεςμα οι προτάςεισ να είναι ακόμθ και ςτισ καλζσ 

περιπτϊςεισ ςυμπαγείσ αλλά να ζχουν δεξιά και αριςτερά άςχετα με τον πυρινα τθσ ιδζασ ζργα, 
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ζργα που δεν είχαν κανζναν ειρμό με τα υπόλοιπα, καμία λογικι και βεβαίωσ δεν διαμόρφωναν 

καμία χωρικότθτα ςε ςχζςθ με τθν πρόταςθ.  

Σι διαδθμοτικζσ προτάςεισ που αποτζλεςαν αρχικό ςτρατθγικό ςτόχο, ςε πολφ μεγάλο βακμό 

αςτόχθςαν. Πε εξαίρεςθ τον ΑΧΔΑ, καλζσ, ςυνεκτικζσ προτάςεισ ι δεν υποβλικθκαν ι χάκθκαν 

μζςα ςε άλλεσ ιδζεσ ι ςε άλλα «καλάκια» προτεραιοτιτων. Για παράδειγμα: 

• Σ Διμοσ Υειραιά δεν μπόρεςε να υποβάλλει μια διαδθμοτικι πρόταςθ που να 

ςυμπεριλαμβάνει διμουσ πζρα από τα όρια του. Σι δυτικοί παραλιμζνιοι διμοι δεν υπζβαλαν 

πρόταςθ. Ζτςι θ ευκαιρία για μία διαδθμοτικι ΣΧΕ για το λιμάνι του Υειραιά χάκθκε. 

• Θ οδόσ Υειραιϊσ και θ οδόσ Χυγγροφ αν και κυριολεκτικά «φωτογραφικθκαν» ωσ χωρικζσ 

γραμμικζσ ενότθτεσ ςτθν αρχικι προκιρυξθ, δεν ζγινε κατορκωτό αποτελζςουν  πεδίο 

διαδθμοτικϊν ςυγκλίςεων και να ςυγκροτιςουν ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ. 

• Ψο δυναμικό άτυπο «cluster» υγείασ και ακλθτιςμοφ που βρίςκεται ανάμεςα ςε Παροφςι και 

Ξθφιςιά, δθλαδι τθν Ξαλογρζηα, με τα κζντρα υγείασ και εμπορίου που κα μποροφςαν να 

αποτελζςουν χωρικι και αναπτυξιακι μθχανι για τον βόρειο τομζα, χάκθκε μζςα ςτθ 

διαδθμοτικότθτα των προτάςεων, ςτο χάοσ προτάςεων οι οποίεσ κάλυπταν περιοχζσ από τον 

Ξθφιςό μζχρι τον Γζρακα, τον Ωμθττό και τθν Υεντζλθ. Εκεί δεν ιταν πια κακόλου διακριτι θ 

ουςία των πραγμάτων, θ κεντρικι ιδζα τθσ ΣΧΕ. 

Αυτά είναι κάποιεσ από τισ πακογζνειεσ, το αποτζλεςμα τουσ ςτθν εφαρμογι και μακιματα που 

δείχνουν τι πρζπει να αποφευχκεί ςτο μζλλον. 

Ψελειϊνοντασ, ασ κζςουμε το ηιτθμα των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Αναπτφχκθκε πολφ καλά από 

προθγοφμενουσ ομιλθτζσ. Θ χριςθ τουσ αποτελεί πρόβλθμα. Υαρότι είναι δφςκολο να βρεκοφν, 

υπάρχουν πολλά ςτατιςτικά ςτοιχεία όπωσ απζδειξαν ιδίωσ ο Διμοσ Υειραιά και ο Διμοσ 

Ξαλλικζασ. Ψο πρόβλθμα είναι ότι τα ςτατιςτικά ςτοιχεία δεν χρθςιμοποιοφνται ςωςτά. 

Χρειάηεται να μάκουμε να τα χρθςιμοποιοφμε. Ψα ςτατιςτικά ςτοιχεία πρζπει να είναι 

επεξεργαςμζνα, δεδομζνα που ςτοχευμζνα μποροφν να τεκμθριϊνουν ακριβϊσ μζςω τθσ 

ανάλυςθσ, τθν πρόταςθ. 

Εδϊ υπάρχει και ζνα αντικειμενικό «ιςτορικό» πρόβλθμα. Χε ζνα προγενζςτερο ςτάδιο, 

εντοπίηεται ζνα κεςμικό ηιτθμα: Ψο Φυκμιςτικό Χχζδιο τθσ Ακινασ το οποίο ενϊ προβλζπει τισ 

αναπτυξιακζσ περιοχζσ, δεν ςθμειϊνει ρθτά τισ υποβακμιςμζνεσ. Ζτςι λείπουν,  δεν ζχουν 

κακοριςτεί κριτιρια με τα οποία κάτι τζτοιο μπορεί να αποδειχκεί για μια περιοχι. Επιςιμωσ 

δθλαδι γνωρίηουμε άμεςα τισ περιοχζσ ανάπτυξθσ, όχι τισ περιοχζσ υποβάκμιςθσ και φτϊχειασ. 

Για τθ δεφτερθ λοιπόν κατθγορία, θ φπαρξθ τουσ μποροφςε να τεκμθριωκεί μόνον από 

ςυνδυαςμζνα επεξεργαςμζνα ςτατιςτικά ςτοιχεία.  

Θ υπόκεςθ των ΣΧΕ αποτζλεςε και για εμάσ, μια ενδιαφζρουςα εμπειρία, ζνα ςθμαντικό μάκθμα 

πεδίου. Πζςα ςτθ διαδρομι τθσ προετοιμαςίασ και τθσ αξιολόγθςθσ ζμακαν να ςυνεργάηονται με 

επιτυχία, αρχιτζκτονεσ και  πολεοδόμοι του ΕΠΥ, περιφερειολόγοι και οικονομολόγοι του 

Υαντείου Υανεπιςτθμίου, ςτελζχθ τθσ διαχειριςτικισ αρχισ, ςφμβουλοι και ομάδεσ εργαςίασ των 

ΣΧΕ, ςε παρκζνο ζδαφοσ και με πρωτότυπα δεδομζνα. Υάντωσ, θ επιτυχία ςτθ ςυνζχεια, όπωσ 

όλοι γνωρίηουν, δεν κα είναι εφκολθ. 



Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων των ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ 

94 

 



Εργαςτιριο «Χτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ» - Ζκκεςθ εργαςιϊν – Χυμπεράςματα - Ξατευκφνςεισ  

95 

 

1.5 Συηιτθςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ με κζμα «Στρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ 

αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν Αττικι» 

Χτο πλαίςιο μιασ ςφαιρικισ προςζγγιςθσ των ςτρατθγικϊν ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, 

ςυμπλθρωματικά με τισ προςεγγίςεισ του κζματοσ ςε τεχνικό, διαχειριςτικό και διοικθτικό 

επίπεδο, πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ ςε επίπεδο αιρετϊν ςτελεχϊν τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν εκπρόςωποι φορζων που ςυντονίηουν επιτυχθμζνεσ ΣΧΕ 

ςτθν Αττικι.  

Χτόχοσ τθσ ςυηιτθςθσ ιταν να αναδειχτοφν ηθτιματα που ανακφπτουν αναφορικά με τθν 

υλοποίθςθ των ΣΧΕ και τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τουσ. Ψα κζματα τθσ ςυηιτθςθσ 

εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 25 και είχαν ςταλεί ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ εκ των προτζρων.   

 

Θζμα 1. Υϊσ ςυνδζκθκε ο υφιςτάμενοσ ςτουσ διμουσ ςχεδιαςμόσ (πολεοδομικόσ, αναπτυξιακόσ 

κλπ.) με τθν Σλοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ του Διμου ι του Χυνδζςμου; Χυντονίηονται και 

είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ  τα διάφορα επίπεδα ςχεδιαςμοφ και τα υφιςτάμενα ςχζδια; Ψι πρζπει 

να γίνει για να βελτιωκεί ο ςυντονιςμόσ και θ ςυμβατότθτα των ςχεδιαςμϊν; Υοιεσ είναι οι 

δυςκολίεσ εφαρμογισ των ΣΧΕ ςτισ ςυνκικεσ των Ελλθνικϊν αςτικϊν περιοχϊν; 

Θζμα 2. Θ διαβοφλευςθ είναι χριςιμθ κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ; Υϊσ θ διαδικαςία τθσ 

διαβοφλευςθσ μπορεί να αποτελζςει περιςςότερο ουςιαςτικό και λιγότερο τυπικό 

ςυνδιαμορφωτι των τοπικϊν αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν; Υοιεσ είναι οι προοπτικζσ, δυςκολίεσ 

και δυνατότθτεσ χριςθσ μόνιμθσ διαδραςτικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ επικοινωνίασ με τουσ 

πολίτεσ; 

Θζμα 3. Υϊσ βλζπετε τθ ςυνζχεια, ϊςτε να υλοποιθκεί επιτυχθμζνα θ ΣΧΕ-ΒΑΑ; Υοιεσ κινιςεισ 

και δράςεισ κεωρείτε ότι πρζπει να γίνουν ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ϊςτε να 

διευκολυνκεί θ υλοποίθςθ των ΣΧΕ και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ; Υϊσ μπορεί να 

ανταποκρικεί θ Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ ςτόχουσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ 

ανάπτυξθσ; 

Εικόνα 25. Ηθτιματα που ετζκθςαν ςτθ ςυηιτθςθ ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ 

 

Χτθ ςυηιτθςθ πιραν μζροσ οι εξισ: 

• Παρία Οογοκζτθ, Διευκφντρια του Γραφείου του Δθμάρχου Ακθναίων και Υρόεδροσ τθσ 

Εταιρείασ Ανάπτυξθσ και Ψουριςτικισ Υροβολισ Ακθνϊν (ΕΑΨΑ) 

• Αλζξανδροσ Ψςιατςιάμθσ, οικονομολόγοσ, Χφμβουλοσ Δθμάρχου Υειραιά  

• Παρία Ψςιϊτα, Αντιδιμαρχοσ Υεριςτερίου και μζλοσ του ΑΧΔΑ 

• Δθμιτριοσ Ξάρναβοσ, Διμαρχοσ Ξαλλικζασ  

Ψθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο Οουδοβίκοσ Βαςενχόβεν, Σμότιμοσ Ξακθγθτισ Χωροταξίασ ΕΠΥ. 

Χτα επόμενα παρουςιάηονται οι ςχετικζσ τοποκετιςεισ. 
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Λουδοβίκοσ Βαςενχόβεν, Σμότιμοσ Ξακθγθτισ Χωροταξίασ ΕΠΥ 

Οζξεισ όπωσ είναι ςυνζργεια, ςυνεκτικότθτα, οριηόντιοσ ςυντονιςμόσ, ολοκλιρωςθ, διαχείριςθ, 

ζννοιεσ οι οποίεσ ζχουν γίνει κοινότατεσ πλζον το τελευταίο διάςτθμα, ιδίωσ από τθ ςτιγμι που 

άρχιςε να δραςτθριοποιείται ςε αυτά τα κζματα θ ΕΕ, ιταν παροφςεσ ςε όλθ τθ ςθμερινι 

εκδιλωςθ. 

Ζχουν αναφερκεί ιδθ οι εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι ςε αυτό το ςτρογγυλό τραπζηι οι οποίοι 

υποκζτω ότι ζχουν λάβει υπόψθ τα κζματα που κα λειτουργιςουν ωσ οδθγόσ για το διάλογο. 

Δεδομζνου ότι πολλά από τα ερωτιματα που αναφζρονται ςε αυτά τα κζματα αναφζρκθκαν ξανά 

και ξανά ςιμερα, κα τα ςυνοψίςω ωσ λζξεισ - κλειδιά.  

 Χχζςεισ τθσ διαδικαςίασ των ΣΧΕ με τον υφιςτάμενο χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό. 

Ωπάρχουν; Ωπάρχουν αντικζςεισ; Εγϊ αιςκάνομαι ότι  υπάρχει μια αδυναμία επικοινωνίασ π.χ. 

ςε ςχζςθ με τα διάφορα επίπεδα του ςχεδιαςμοφ. Άλλο πρόβλθμα είναι ο ςυντονιςμόσ και οι 

ςυμβατότθτεσ με τισ κακιερωμζνεσ πολεοδομικζσ διαδικαςίεσ, του νζου αυτοφ οχιματοσ 

δραςτθριοποίθςθσ που αποτελοφν οι ΣΧΕ και τα εργαλεία τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. 

Ξαι βζβαια το ερϊτθμα είναι κατά πόςον υπάρχουν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ εφαρμογισ ςτισ 

ελλθνικζσ αςτικζσ περιοχζσ.   

 Ψο δεφτερο κζμα είναι θ διαβοφλευςθ, πάρα πολφ ςθμαντικό. Αρκετοί ζδωςαν ζμφαςθ ςε 

αυτό. Υόςο ουςιαςτικό ςτοιχείο είναι και όχι τυπικό και κατά πόςον κα ιταν δυνατόν να γίνει 

ζνα μόνιμο ςτοιχείο με λειτουργία ςε κάκε Διμο, ςε κάκε ενότθτα, μια μόνιμθ πλατφόρμα 

διαβοφλευςθσ και επικοινωνίασ με τουσ δθμότεσ. 

 Ψο τελευταίο κζμα είναι τι άλλεσ ενζργειεσ χρειάηονται ςε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο και πϊσ αιςκάνεται θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ότι μπορεί να  ανταποκρικεί.  

Υαρόλο που πιραμε απαντιςεισ ςτισ ειςθγιςεισ που ζγιναν, κα κζλαμε να ακοφςουμε και τθ 

γνϊμθ των μετεχόντων ςτο ςτρογγυλό τραπζηι. 

Μαρία Λογοκζτθ, Διευκφντρια του Γραφείου Δθμάρχου Ακθναίων.  

Είναι πολφ χριςιμο να ζχουμε τθ δυνατότθτα να ανταλλάςςουμε ουςιαςτικά απόψεισ, γιατί πολφ 

ςυχνά ο κακζνασ από εμάσ ζχει ςυμμετάςχει ςε θμερίδεσ όπου λζγονται πράγματα τυποποιθμζνα 

και δεν υπάρχει περικϊριο για εποικοδομθτικι αντιπαράκεςθ. Δεν υπάρχει βζβαια 

αντιπαράκεςθ, όμωσ αυτά που ειπϊκθκαν δεν είναι απόλυτα, υπάρχουν γωνίεσ και εγϊ 

τουλάχιςτον χαίρομαι, γιατί οι ΣΧΕ είναι ζνα καινοφργιο εργαλείο και είναι καλό  να μπορζςουμε 

εξαρχισ να δοφμε τισ αδυναμίεσ και τισ δυνατότθτεσ που μασ δίνει. 

εκινϊντασ από ζνα επίπεδο πιο ψθλά, πρζπει να αναφερκϊ ςτθν Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ (ΧΒΑΑ) του Διμου Ακθναίων. Αυτι είναι μια ςτρατθγικι που ο Διμοσ ζχει εκπονιςει– 

ξεκίνθςε από το 2014- και με βάςθ τθν οποία αναλφουμε τισ ανάγκεσ του Διμου τθσ Ακινασ. 

Βάςθ αποτζλεςαν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που αξιοποιικθκαν με τον τρόπο ςτον οποίο ιδθ 

αναφζρκθκε θ κα Οαγουδάκθ, αλλά ςυλλζχκθκαν επίςθσ πρωτογενι ςτοιχεία.  

Θ ΧΒΑΑ, ςτθν τελικι τθσ μορφι, λαμβάνει υπόψθ το Ψεχνικό Υρόγραμμα του Διμου Ακθναίων, το 

ΧΣΑΥ (που ιδθ αναφζρκθκε πόςο ςθμαντικό εργαλείο είναι για τθν εκπόνθςθ μιασ ςτρατθγικισ 

βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και μιασ ΣΧΕ) και τθ Χτρατθγικι Ανκεκτικότθτασ του Διμου 
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Ακθναίων.  

Θ Χτρατθγικι Ανκεκτικότθτασ του Διμου Ακθναίων ςυνομιλεί άμεςα με τθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ 

Ανάπτυξθσ και ζχει προζλκει από τισ εργαςίεσ που ζχουν γίνει ςτο πλαίςιο του δικτφου των 100 

Ανκεκτικϊν Υόλεων ςτο οποίο ςυμμετζχει ο Διμοσ Ακθναίων. Αυτι θ Χτρατθγικι εδράηεται 

πλιρωσ ςτθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, δίνεται όμωσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε δράςεισ 

ανκεκτικότθτασ τθσ πόλθσ. 

Αυτι θ Χτρατθγικι λοιπόν, μαηί με τθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ, ζχει αποτελζςει 

αντικείμενο διαβοφλευςθσ και ςυνεργαςίασ με 140 φορείσ τθσ πόλθσ (δθμόςιοι & ιδιωτικοί 

φορείσ, Υεριφζρεια, Γενικζσ Γραμματείεσ, ΓΧΒΕΕ, πανεπιςτιμια και ποικίλεσ ΠΞΣ) ενϊ 

εκπρόςωποι 18 φορζων ςυμμετζχουν ςτθ Χυντονιςτικι τθσ Επιτροπι, θ οποία ςυνζρχεται τακτικά 

και παρακολουκεί τθν εξζλιξθ.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν  που περιλαμβάνονται ςτθ ευρφτερθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ 

Αςτικισ Ανάπτυξθσ, εκτιμικθκε ότι απαιτοφνται δράςεισ που αγγίηουν το όριο των 300 

εκατομμυρίων ευρϊ για τθν περίοδο 2016-20. Εκτόσ από αυτζσ τισ ανάγκεσ και τα ςχζδια δράςθσ, 

θ Χτρατθγικι προβλζπει και τον ςυνδυαςμό των πόρων. Χε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, θ ΧΒΑΑ 

προβλζπει ςυνδυαςμό χρθματοδοτικϊν πόρων από τρεισ διαφορετικζσ πθγζσ. Θ πρϊτθ είναι οι 

ςυγχρθματοδοτοφμενοι πόροι τθσ ΕΕ, θ δεφτερθ πθγι είναι οι  ίδιοι πόροι του Διμου και άλλων 

δθμόςιων φορζων και ο τρίτοσ τομζασ προζλευςθσ πόρων είναι οι ιδιωτικοί πόροι. Χε ότι αφορά 

τουσ ςυγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ, αξιοποιοφνται εργαλεία όπωσ θ ΣΧΕ, αλλά και άλλα 

επιχειρθςιακά προγράμματα του ΕΧΥΑ.  

Πζχρι ςτιγμισ ζχει εξαςφαλιςτεί ςυνολικά μια χρθματοδότθςθ 220 εκατ. από το μείγμα αυτϊν 

των πθγϊν, από τα οποία το 38% προζρχεται από τθν ΣΧΕ, 8% από άλλα επιχειρθςιακά 

ευρωπαϊκά προγράμματα,  9% από ανταγωνιςτικά ευρωπαϊκά προγράμματα, 25% από άλλα 

ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά εργαλεία (δανειοδοτιςεισ κλπ.), 9% πόροι του Διμου, 5 % άλλοι 

δθμόςιοι πόροι και 6% ιδιωτικζσ χορθγίεσ. 

Αναφορικά με τθν ΣΧΕ, αυτι ςυνδζκθκε με το ΧΣΑΥ, το οποίο εγκρίκθκε με ΞΩΑ το 2015. Από το 

2015 λοιπόν ο Διμοσ ζχει ζνα κεςμοκετθμζνο ΧΣΑΥ το οποίο αποτελεί και ζνα αναλυτικό ςχζδιο 

δράςθσ με 70 δράςεισ – υποενζργειεσ για τθν αναηωογόνθςθ του ςυγκεκριμζνου χωροκετθμζνου 

κζντρου τθσ πόλθσ, που όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ είναι οριοκετθμζνο διαφορετικά 

και δεν καλφπτει το ςφνολο του κζντρου τθσ πόλθσ.  

Ψο ΧΣΑΥ εγκρίκθκε και από τθν Υεριφζρεια Αττικισ το 2014, όςο και από  16 ςυναρμόδια 

Ωπουργεία. Υαράλλθλα, λόγω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ΣΧΕ μασ δφο όμορων διμων, του Διμου 

Ψαφρου-Ποςχάτου και του Διμου Ξαλλικζασ, θ περιοχι παρζμβαςθσ του ΧΣΑΥ επεκτάκθκε ςε 

δφο άξονεσ, ςτθν Υειραιϊσ και τθ Χυγγροφ. Ξαλφψαμε λοιπόν αυτοφσ τουσ άξονεσ οι οποίοι 

κεωροφμε ότι αποτελοφν βαςικοφσ άξονεσ ανάπτυξθσ τθσ Ακινασ βάςει του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου 

τθσ Ακινασ. Εδϊ ςθμειϊνω ότι το νζο Φυκμιςτικό Χχζδιο τθσ Ακινασ, ςτο άρκρο 12, αναφζρεται 

ρθτά ςτο ΧΣΑΥ του Διμου Ακθναίων.  

Χυνεπϊσ, βλζπουμε ότι υπάρχει απόλυτθ ςυμφωνία μεταξφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, 

χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τθσ Χτρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ  Ανάπτυξθσ του Διμου 

Ακθναίων και τθσ ΣΧΕ. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα που δείχνει ςτθν πράξθ ότι ο ςυνδυαςμόσ των 
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εργαλείων γίνεται με ςτόχευςθ, δθλαδι αξιοποιοφμε πόρουσ με ςυγκεκριμζνθ χωρικι ςτόχευςθ 

μζςω τθσ ΣΧΕ θ οποία όμωσ ζχει ςτθριχτεί ςτθ μεκοδολογία και τθ χωρικι ζκταςθ του ΧΣΑΥ.   

Για τισ προτεραιότθτεσ όμωσ που δεν εντάςςονται ςτθν  ΣΧΕ, διότι ο Διμοσ τθσ Ακινασ δεν 

μπορεί να υλοποιεί δράςεισ μόνο για το Ξζντρο τθσ πόλθσ, αξιοποιοφμε άλλα εργαλεία κυρίωσ 

ευρωπαϊκά. Χτρατθγικά λοιπόν ζχουμε επιλζξει ότι τα καινοτόμα ζργα υποβάλλονται για 

ευρωπαϊκι χρθματοδότθ ςτο πλαίςιο ανταγωνιςτικϊν προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφζρω το 

Urban Innovative Actions που κζρδιςε ο Διμοσ Ακινασ πρόςφατα για μια καινοτόμα πρόταςθ που 

υπζβαλε και αφορά ςτθν ζνταξθ προςφφγων. Θ ιδζα ιταν να ενεργοποιιςουμε τουσ πρόςφυγεσ 

ςτουσ οποίουσ παρζχουμε ςτζγθ και φαγθτό, αλλά δεν  διακζτουν καμία απαςχόλθςθ και οι 

άνκρωποι αυτοί είναι ςαν μια βόμβα ςτθν πόλθ. Υρζπει λοιπόν να τουσ δϊςουμε μια δυνατότθτα 

ενςωμάτωςθσ μζςα από τθν απαςχόλθςθ. Άλλθ πρόταςθ που θ Ακινα ζχει κερδίςει είναι το 

πρόγραμμα ΕΧΨΛΑ από το  Ευρωπαϊκό Ψαμείο για τθν Απαςχολθςιμότθτα και τθν Ξοινωνικι 

Ξαινοτομία και αφορά ςε ζνα πιλοτικό πρόγραμμα παροχισ ςυνδυαςμζνων κοινωνικϊν και 

ιατρικϊν υπθρεςιϊν. 

Υαράλλθλα, προςελκφουμε ιδιωτικοφσ πόρουσ  για ζργα καινοτόμα και πιλοτικά τα οποία μετά 

τθν πρϊτθ πιλοτικι εφαρμογι τουσ είναι ϊριμα να ενταχκοφν για χρθματοδότθςθ π.χ. ςτθν ΣΧΕ.  

Γι’ αυτό εμείσ περιμζνουμε με αναμμζνεσ τισ μθχανζσ τθν εκχϊρθςθ πόρων, διότι ζχουμε 

ωριμότθτα ςε ζργα τα οποία ιδθ ζχουμε εφαρμόςει για ζνα χρονικό διάςτθμα τθσ τάξθσ του ενόσ 

ζτουσ και περιμζνουμε να τα εντάξουμε ςτθν ΣΧΕ για να απορροφιςουμε χριματα. 

Αξιοποιοφμε, τζλοσ, τθ διεκνι εμπειρία και ενςωματϊνουμε καλζσ πρακτικζσ ςτο πλαίςιο των 

διεκνϊν ςυνεργαςιϊν μασ. Υ.χ. θ Ακινα είναι μζλοσ ςτο Δίκτυο C40 που είναι το δίκτυο πόλεων 

για τθν Ξλιματικι Αλλαγι κακϊσ και του δικτφου των 100 Ανκεκτικϊν Υόλεων. Βαςιηόμαςτε ςε 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, αντλοφμε τεχνογνωςία και καλζσ πρακτικζσ και κάνουμε μια ςτοχευμζνθ και 

ζξυπνθ εξειδίκευςθ για τθν αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων με τον καλφτερο τρόπο. 

Επίςθσ, ζχουμε τθ δυνατότθτα να αντλοφμε τεχνογνωςία και από το δίκτυο των Bloomberg.  

Αυτόσ ο τρόποσ ςκζψθσ και δουλειάσ τθσ Ακινασ είναι προϊόν μιασ εμπειρίασ που αναπτφχτθκε 

ωσ αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ φάςθσ του “Ζργου Ακινα”, κατά τθν περίοδο 2007-2013, και ζτςι θ 

ΣΧΕ τθσ Ακινασ ζρχεται ωσ φυςικι ςυνζπεια. 

Τςον αφορά ςτθ διαβοφλευςθ, εμείσ διαβουλευόμαςτε ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και 

ςυνδιαμορφϊνουμε ςε επίπεδο υλοποίθςθσ. Ρα αναφζρω μερικά παραδείγματα. Ζχουμε 

ολοκλθρϊςει τθ διαβοφλευςθ τθσ Χτρατθγικισ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ από τον Απρίλιο 

2016. Υαράλλθλα, ζχουμε μια διαρκι διαβοφλευςθ με άλλουσ τρόπουσ. Υ.χ. γίνονται ανοιχτζσ 

διαςκζψεισ του Δθμάρχου με φορείσ τθσ ΞτΥ για εμβλθματικά ζργα τθσ πόλθσ όπωσ ο Εκνικόσ 

Ξιποσ. Σργανϊνουμε Focus groups για τθν επιχειρθματικότθτα κακϊσ επίςθσ και ςτοχευμζνα 

εργαςτιρια για τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, με φορείσ που  ζχουν εξειδίκευςθ και 

ενδιαφζρον. Αντίςτοιχα, Focus groups οργανϊκθκαν και για τθ Χτρατθγικι Αςτικισ 

Ανκεκτικότθτασ ςτθν οποία αναφζρκθκα. 

Ψο πιο ςθμαντικό εργαλείο διαρκοφσ διαβοφλευςθσ του Διμου είναι θ Υλατφόρμα ΧυνΑκθνά που 

ζχει βραβευτεί από το Mayors Challenge του Bloomberg το 2014. Υρόκειται για μια πλατφόρμα 

που δίνει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ διάδραςθσ με τθν ΞτΥ. Εκεί ζχουμε αναπτφξει εργαλεία 
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διαβοφλευςθσ, αποτζλεςμα τθσ οποίασ ιταν θ διαχείριςθ και λειτουργία τθσ Αγοράσ τθσ Ξυψζλθσ 

όπου θ τοπικι κοινωνία με ςυμμετοχικι διαδικαςία ςυνδιαμόρφωςε το χαρακτιρα τθσ 

λειτουργίασ αυτοφ του χϊρου. 

Ωπάρχουν ζργα ςτο ςτρατθγικό μασ ςχεδιαςμό που ζχουν ωσ βαςικό χαρακτθριςτικό τουσ τον 

πλθκοποριςμό (crowdsourcing), όπου πολίτεσ, επαγγελματίεσ και φορείσ προτείνουν και 

υλοποιοφν λφςεισ για τθν πόλθ, πχ ψθφιακζσ μζςω του Athens Digital Lab που φιλοξενείται ςτο 

Χεράφειο.  

Υροχωροφμε ςτθν εφαρμογι του ςτρατθγικοφ μασ ςχεδιαςμοφ και ςτθν εξεφρεςθ πόρων για τθν 

υλοποίθςθ του ΧΣΑΥ. Υαραμζνει όμωσ ζνασ προβλθματιςμόσ για το ΧΣΑΥ και πρζπει να τον 

αναφζρω. Συςιαςτικά δεν ζχει δοκεί αυτι τθ ςτιγμι θ δυνατότθτα να ςυντονιςτοφν οι φορείσ 

που ζχουν προςυπογράψει το ΧΣΑΥ γιατί μετά τθν κατάργθςθ του ΣΦΧΑ (Σργανιςμόσ 

Φυκμιςτικοφ Χχεδίου τθσ Ακινασ) και τθν μετατροπι του ςε Διεφκυνςθ του Ωπουργείου 

Υεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, δεν ζχει προωκθκεί θ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ του ΧΣΑΥ με 

εκπροςϊπουσ όλων των φορζων. Σ οριςμόσ αυτισ τθσ Επιτροπισ είναι ςε εκκρεμότθτα από το 

2016. 

Επιπλζον, θ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ του εργαλείου των ΣΧΕ που αντιςτοιχεί ςτο 38% του 

αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ του Ακινασ ςε επίπεδο πόρων, μασ ζχει οδθγιςει ςτο να μθν 

μπορζςουμε να ξεκινιςουμε άμεςα. Κεωροφμε ότι αυτι τθ ςτιγμι είμαςτε ϊριμοι διαχειριςτικά 

και  όπωσ είπαμε, ζχουμε ωριμότθτα δράςεων, ξζρουμε τι κζλουμε να κάνουμε. Κεωροφμε ότι το 

ςτοίχθμα για τθν αποκζντρωςθ ςτθ διαχείριςθ των πόρων από τθν ΕΕ μπορεί να επιτευχκεί ζςτω 

και τθν φςτατθ ςτιγμι, ζςτω για τα τελευταία 2 – 3 χρόνια τθσ προγραμματικισ περιόδου ςτθν 

Αττικι. 

Αλζξανδροσ Τςιατςιάμθσ, οικονομολόγοσ, ςφμβουλοσ του Δθμάρχου Υειραιά.  

Αν θ Ακινα είχε εμπειρία ςτθ διαχείριςθ πόρων, αν είχε αξιοποιιςει πόρουσ τθν προθγοφμενθ 

προγραμματικι περίοδο και αν είχε φορζα διαχείριςθσ, ο Υειραιάσ δεν είχε τίποτα από αυτά όταν 

ξεκίνθςε αυτι τθν προςπάκεια. Δεν είχε οφτε ΧΣΑΥ. Είχε μόλισ ξεκινιςει το ΧΣΑΥ. Δεν υπιρχε καν 

ςυμμετοχι ςε άλλουσ φορείσ διαχείριςθσ. Ιταν ζνασ Διμοσ με πολφ κακά οικονομικά, που 

ςθμαίνει ότι δεν μποροφςε να χρθματοδοτιςει εφκολα τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ εκ τοφτου, 

ζπρεπε να κάνουμε πολφ γριγορα το ςχεδιαςμό και να αξιοποιιςουμε τα υφιςτάμενα εργαλεία. 

Υοια ιταν αυτά;  

Πε πρωτοβουλία του κεντρικοφ κράτουσ (του ΩΥΕΧΩΔΕ), μετά από παρζμβαςθ του Δθμάρχου, 

δόκθκε θ δυνατότθτα να προχωριςει το ΧΣΑΥ Υειραιά. Άρα είχαμε δυνατότθτα να ςυντάξουμε 

ΧΣΑΥ. Υαράλλθλα, ζπρεπε να αξιοποιιςουμε ό,τι υφιςτάμενο ςχεδιαςμό υπιρχε, όπωσ το 

ςχεδιαςμό που είχε το ΕΠΥ για τον Υειραιά και επίςθσ να δθμιουργιςουμε μια πολφ δυνατι 

ομάδα με εμπειρία ςε αυτά τα ηθτιματα, ϊςτε να υποβάλλουμε τθν ΣΧΕ.  

Θ διαδικαςία ξεκίνθςε λοιπόν από τθν αρχι, από το μθδζν.  

Αυτό που κάναμε, κεωρϊ πετυχθμζνα, ιταν ότι ςυνδυάςαμε το ΧΣΑΥ και τθν ΣΧΕ, δθλαδι 

καταφζραμε να ενςωματϊςουμε το ςφνολο του ΧΣΑΥ. Εμβακφναμε ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθν 

αναηιτθςθ πθγϊν ςτοιχείων όπου τεκμθριϊνουμε τα cluster και τα διάφορα δεδομζνα που 
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ζπρεπε να τεκμθριϊςουμε για να ςυντάξουμε τθν πρόταςθ. Χε ςχζςθ με τον προςδιοριςμό τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ, δεν δεχτικαμε να ςυνδυαςτεί με άλλουσ διμουσ, αλλά επιλζξαμε να είναι 

ολόκλθροσ ο Διμοσ Υειραιά θ περιοχι παρζμβαςθσ. 

Ξαι βζβαια, επειδι είχαμε ανάγκθ από πολλά ςτοιχεία, κάναμε μια διαρκι διαβοφλευςθ ςε δφο 

φάςεισ. Θ πρϊτθ φάςθ ζγινε χωρίσ να ζχουμε το ςχζδιο μασ να το υποβάλουμε ςτουσ πολίτεσ. 

Είχαμε όμωσ  τα προγραμματικά κείμενα του ΕΧΥΑ, τθσ ΣΧΕ και το Φυκμιςτικό Χχζδιο και ότι άλλο 

προγραμματικό κείμενο υπιρχε και - εφόςον τα αποκωδικοποιιςαμε ςε ζνα κείμενο- ηθτιςαμε 

από τουσ πολίτεσ  να κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ. Αυτό ζγινε ςε θλεκτρονικι πλατφόρμα και 

από επιχείρθςθ ςε επιχείρθςθ (Β2Β). Εκεί ςυλλζξαμε τα πρϊτα ςτοιχεία.  

Ζγινε μια μεγάλθ εςωτερικι διαβοφλευςθ ςτο Διμο, με τισ υπθρεςίεσ του Διμου, όπου ςτθν 

πραγματικότθτα προςπακιςαμε να αντλιςουμε τθν ιςτορία, να βροφμε δθλαδι τι υπάρχει 

ϊριμο, τι μελζτεσ ζχουν γίνει -και να μθν κεωροφμε δεδομζνο ότι αυτό ιταν πάνω ςτο τραπζηι- τι 

υπάρχει ζτοιμο, ϊςτε να μπορζςουμε να ςυνκζςουμε το πάηλ.  

Χτθν επόμενθ φάςθ είχαμε τθ δυνατότθτα να ςυντάξουμε ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο το οποίο κζςαμε 

ςε ευρεία διαβοφλευςθ. Χε αυτι τθ φάςθ τθσ ευρείασ διαβοφλευςθσ  ςυμμετείχανε όλοι οι 

φορείσ τθσ πόλθσ, ςυςτθματικά, με προτάςεισ. Τταν είδαν, δθλαδι, ότι ο Διμοσ ζρχεται με 

ςυγκεκριμζνθ, ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ, προςιλκαν με προτάςεισ και απόψεισ.  

Βγικε θ προκιρυξθ τθσ ΣΧΕ και είχαμε τθν ευκαιρία να ςυηθτάμε με τθ Διαχειριςτικι Αρχι και 

τουσ ςυμβοφλουσ, όπου πλζον θ ςυηιτθςθ είχε πάρει το δρόμο τθσ. Αυτοφ του είδουσ θ 

ςυμμετοχι ςε αυτι τθ διαδικαςία ςυνζβαλε κακοριςτικά ςε αυτά που είπε ο Ξακθγθτισ κ. 

Ππελαβίλασ. Πε τθ ςυμμετοχι μασ ςτισ δθμόςιεσ ςυςκζψεισ όπου ςυμμετείχαν το Υολυτεχνείο 

και το Υάντειο, μπορζςαμε να ςυντάξουμε μια καλά ςυγκροτθμζνθ πρόταςθ που κατατζκθκε και 

αξιολογικθκε πάρα πολφ κετικά.  

Χτο τρίτο κζμα είναι τι ηθτιματα υπάρχουν.  

Ξαταρχάσ, τα ηθτιματα διαχείριςθσ τθσ ΣΧΕ. Δεν ζχουν λυκεί τα ηθτιματα διαχείριςθσ τθσ ΣΧΕ, 

εκτόσ από τθν Ακινα θ οποία ζχει ζναν ενδιάμεςο φορζα διαχείριςθσ, δθλαδι μια ζμπειρθ ομάδα 

διαχείριςθσ θ οποία μπορεί να διαχειριςτεί τθν ΣΧΕ. Διότι θ διαχείριςθ των προγραμμάτων του 

ΕΧΥΑ είναι δουλειά μιασ ομάδασ ςυγκεκριμζνων ατόμων. Ξαι το ηθτοφμενο είναι πϊσ κα 

μπορζςουμε να διαχειριςτοφμε, ςε ςυνεργαςία με τον κεντρικό κράτοσ, δθλαδι το κεντρικό 

υπουργείο, πϊσ κα μπορζςουμε να εφαρμόςουμε ζνα μοντζλο όπου τα ςτελζχθ των Διμων κα 

μπορζςουν να ςυνεργαςτοφν με τα ςτελζχθ τθσ ΠΣΔ για να μπορζςουμε να υλοποιιςουμε το 

πρόγραμμα. Αυτι είναι θ κατάςταςθ που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι.  

Αν δεν υπάρξουν ςοβαρζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, δθλαδι ςτθν 

κατεφκυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ των διμων με τθ ΠΣΔ, κα βροφμε δυςκολίεσ ςτθν υλοποίθςθ, ςτθ 

διαχείριςθ. Διότι ωσ τϊρα πετφχαμε ςτο ςχεδιαςμό - αφοφ περάςαμε από μια δφςκολθ 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ, προφανϊσ πετφχαμε να ςχεδιάςουμε ςωςτά-, να κάνουμε διαβοφλευςθ, 

να προςδιορίςουμε τθν περιοχι παρζμβαςθσ, να κάνουμε ςχζδιο δράςθσ.  

Ψο να διαχειριςτοφμε από εδϊ και πζρα τθν κατάςταςθ είναι ζνα από τα ηθτιματα που βάηω ςε 

αυτό το τραπζηι. Υρζπει να ςχεδιαςτεί ζνασ μθχανιςμόσ διαχείριςθσ ζτςι ϊςτε αυτό το εγχείρθμα, 
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το οποίο είναι μοναδικό για τισ πόλεισ, να πετφχει. 

Μαρία Τςιϊτα, Αντιδιμαρχοσ Υεριςτερίου και μζλοσ του ΑΧΔΑ. 

Κα κάνω τοποκζτθςθ ωσ εκπρόςωποσ του ΑΧΔΑ και πιο ςυγκεκριμζνα κα μποροφςα να πω ωσ 

Αντιδιμαρχοσ Υεριςτερίου, του μεγαλφτερου διμου του ΑΧΔΑ. Ξαι επειδι είχα παρακολουκιςει 

τθν εξζλιξθ του ΧΣΑΥ από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςτον ΑΧΔΑ, κα ςυμφωνιςω απόλυτα με τον 

εκπρόςωπο του Διμου Υειραιά ςε πάρα πολλά ςθμεία και, για τθν οικονομία του λόγου, κα 

εκκζςω τθν άποψθ μου για τα κζματα των ΣΧΕ. 

Ζχει τονιςτεί από τουσ προλαλιςαντεσ και ιδιαίτερα  από το Γενικό Διευκυντι του ΑΧΔΑ κ. 

Διαμαντόπουλο, θ ιδιαιτερότθτα του Χυνδζςμου, δθλαδι 7 διμοι οι οποίοι μπορεί να είναι διμοι 

τθσ Δυτικισ Ακινασ και να αντιμετωπίηουν χωροταξικά ίδια κζματα, αλλά θ λειτουργία τουσ και θ 

εξζλιξι τουσ ζχει και μεγάλεσ διαφορζσ. Ρα δϊςω ωσ παράδειγμα το Διμο Φυλισ που ζχει πολλά 

προβλιματα, αλλά είναι και ο Διμοσ που δζχεται τα απορρίμματα όλθσ τθσ Αττικισ.  

Ζχουμε διαφορετικά προβλιματα λειτουργικότθτασ, αλλά και εξζλιξθσ των διμων, τα οποία 

είχαμε προςπακιςει ςτον ΑΧΔΑ να επιλφςουμε από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ εξζλιξθσ του ΧΣΑΥ, 

δθμιουργϊντασ υποδομζσ τζτοιεσ που να αναβακμίηουν κυρίωσ τισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ. 

Εςτιαςτικαμε, δθλαδι, ςτισ υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ των διμων και είχαμε ιδθ δθμιουργιςει 

μια εικόνα τθσ εξζλιξθσ του ΧΣΑΥ, προςπακϊντασ να δθμιουργιςουμε ζνα διαδθμοτικό δίκτυο. 

Αυτό ιρκε ωσ προπομπόσ τθσ ΣΧΕ.  

Σφείλω να δϊςω ςυγχαρθτιρια ςτουσ ανκρϊπουσ του ΑΧΔΑ που ςυντόνιςαν ζνα ζργο αρκετά 

δφςκολο, γιατί 7 διμοι με 7 διαφορετικά επιχειρθςιακά ςχζδια ζπρεπε να ςυντονιςτοφν, να 

γίνουν ομάδεσ, να λειτουργιςουν, να δρομολογιςουν δεδομζνα, να δοφμε ποφ ςυγκλίνουμε και 

ποφ αποκλίνουμε και να δϊςουμε ο κακζνασ από τθ δικι μασ ςκοπιά αυτό που εμείσ κζλουμε για 

τθν εικόνα του δικοφ μασ διμο, και ο ΑΧΔΑ να τα ςυγκεράςει όλα αυτά και να τα κάνει μια εικόνα 

θ οποία κα αποτυπωκεί ςτο ΧΣΑΥ -όπωσ και αποτυπϊκθκε- και αυτι θ αποτφπωςθ να είναι 

αρκετά επιτυχισ ϊςτε να επιτφχει τθν ζγκριςθ του ςχεδίου. Ζχουμε λοιπόν ομάδεσ ανκρϊπων 

που δουλεφουν ξεχωριςτά ςε κάκε διμο, που υλοποιοφν -εκτόσ από τα επιχειρθςιακά μασ 

προγράμματα- και αυτό που ζχουμε με τον ΑΧΔΑ, ςε ςυνεργαςία. 

Κεωροφμε αρκετά δφςκολο το κζμα τθσ διαβοφλευςθσ -ειπϊκθκε πριν και δεν κα πω κάτι 

περιςςότερο- διότι μια διαβοφλευςθ θ οποία αφορά και τουσ 7 διμουσ δεν είναι εφκολο να 

ςυντονιςτεί.  

Υζραν όμωσ όλων αυτϊν, κα ικελα να επιμείνω και να ςτακϊ ςτο κζμα τθσ εξζλιξθσ των ςχεδίων 

και να ςτακϊ ςτο κζμα τθσ υλοποίθςθσ. Υραγματικά, θ εμπειρία μασ ωσ ςτελζχθ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ζχει δείξει ότι το δυςκολότερο όλων είναι θ υλοποίθςθ και θ μθ κακυςτζρθςθ 

όλων αυτϊν των ςχεδίων, και είναι αυτό που κα μασ απαςχολιςει από δω και πζρα. Κζλω να 

πιςτεφω ότι κα υπάρχει μια μεγαλφτερθ ευελιξία ςε κζματα προςαρμογισ νομοκετικϊν πλαιςίων. 

Είναι εκείνα που κατεξοχιν κακυςτεροφν τισ υλοποιιςεισ των ζργων. 

Θ κεντρικι διοίκθςθ είναι μια «τροχοπζδθ» ςτθν εξζλιξθ κάποιων πραγμάτων, διότι χωρίσ αυτιν 

δεν μποροφμε να υλοποιιςουμε από το μικρότερο ωσ το μεγαλφτερο ςτα προγράμματα, είτε 

αυτά είναι άυλα κοινωνικά προγράμματα είτε είναι προγράμματα αναβάκμιςθσ του αςτικοφ 
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ιςτοφ. Κα πρζπει οπωςδιποτε να αξιοποιιςουμε τα χριματα χωρίσ κακυςτεριςεισ και αυτό είναι 

κάτι που δεν είναι αποκλειςτικά ςτο δικό μασ χζρι. Είναι κάτι που αφορά και τουσ κεντρικοφσ 

φορείσ και εκεί κα ςτακϊ.  

Ψα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ δικισ μασ ΣΧΕ-ΒΑΑ τα παρουςίαςε ο κ. Διαμαντόπουλοσ. Είμαςτε 

όντωσ θ ΣΧΕ που ζχει ενταχτεί ςτον άξονα τθσ αναβάκμιςθσ των υποβακμιςμζνων περιοχϊν και 

κα προςπακιςουμε να κάνουμε το καλφτερο.  

Δθμιτριοσ Κάναβοσ, Διμαρχοσ Ξαλλικζασ. 

Ωπάρχει ζνα εργαςτιρι ςιμερα με πολφ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ. Υεριλαμβάνει και αυτοφσ 

που ςχεδίαςαν τθν ΣΧΕ και αυτοφσ που τθν παρακολουκοφν, και το πολιτικό και το επιχειρθςιακό 

ςκζλοσ αυτϊν που κα κλθκοφν τϊρα να υλοποιιςουν τθν ΣΧΕ. Εμείσ ανικουμε ςτο πολιτικό 

ςκζλοσ. Σ κ. κακθγθτισ μασ ζχει ιδθ ςτείλει τρεισ ερωτιςεισ που πρζπει να απαντιςουμε.  

Ψο ερϊτθμα που τίκεται καταρχάσ είναι πϊσ θ κάκε ΣΧΕ ςυνδζκθκε με υφιςταμζνουσ 

πολεοδομικοφσ ςχεδιαςμοφσ.  

Εμείσ, οι τρεισ διμοι που ςυμμετζχουμε ςτο ΧΩΔΡΑ, κάναμε μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ του 

υφιςτάμενου πολεοδομικοφ πλαιςίου με ό,τι υπάρχει, από το Φυκμιςτικό, από το ΧΕΧ, από το 

μθτροπολιτικό δίκτυο των ποδθλατοδρόμων, αλλά βζβαια λάβαμε υπόψθ και τα Γενικά 

Υολεοδομικά Χχζδια των διμων μασ, αλλά και τθ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ. Υροφανϊσ, ο 

βακμόσ ςυμβατότθτασ των διαφόρων επιπζδων ςχεδιαςμοφ ςτθν περιοχι εφαρμογισ είναι 

υψθλόσ και αυτό φάνθκε και από τθν επιτυχία τθσ πρόταςθσ. Αυτό όμωσ που πρζπει να 

μεγιςτοποιθκεί είναι θ ςυμβατότθτα των Γενικϊν Υολεοδομικϊν Χχεδίων με το Φυκμιςτικό Χχζδιο 

Ακινασ - Αττικισ ςε κρίςιμεσ ηϊνεσ που μποροφν να λειτουργιςουν αναπτυξιακά, 

πολλαπλαςιαςτικά, ςτθν ΣΧΕ μασ.  

Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό που μασ προβλθμάτιςε κατά τθ ςυγκρότθςθ τθσ ΣΧΕ είναι ότι τα 

τρία Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια των διμων δεν περιλαμβάνουν το παράκτιο μζτωπο των τριϊν 

διμων. Ζτςι, τα νζα Ψοπικά Χωρικά Χχζδια κα πρζπει να καλφψουν αυτι τθ ζλλειψθ, αλλά και να 

προςεγγίςουν εκ νζου και τισ χριςεισ και τισ λειτουργίεσ που πρζπει να αναπτυχτοφν ςτθν 

περιοχι, είτε αυτζσ αφοροφν ποδθλατοδρόμουσ, πεηοδρόμουσ, είτε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ -

ζδειξε θ κα Οαγουδάκθ τισ δφο διαδρομζσ πραςίνου- με βάςθ τα νζα δεδομζνα που και το 

Φυκμιςτικό Χχζδιο Ακινασ προζβλεπε, αλλά και θ πραγματικότθτα ζχει δθμιουργιςει με τθ 

λειτουργία πλζον του ΞΥΛΧΡ A.E.. 

Σ αςτικόσ χϊροσ είναι πολυςφνκετοσ και εννοιολογικά θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ προςεγγίηεται υπό 

αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, άλλα και θ ΣΧΕ, ζχουν ολοκλθρωμζνο και 

πολυτομεακό χαρακτιρα. Ζτςι οι δράςεισ παρεμβαίνουν και ςτο δομθμζνο περιβάλλον και ςτο 

φυςικό και ςτο πολιτιςτικό και, προφανϊσ, και ςτο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Ζτςι λοιπόν 

θ ΣΧΕ αξιολογείται ωσ ζνα εργαλείο ολοκλθρωμζνθσ, αλλά και ταυτόχρονα εξειδικευμζνθσ 

προςζγγιςθσ για βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ. Τμωσ αυτόσ ο χαρακτιρασ, ο πολυτομεακόσ, αυξάνει 

το βακμό δυςκολίασ, τόςο ςτο ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ όςο και ςτθν εφαρμογι τθσ.   

Χωςτά ζχουμε τοποκετθκεί ςτο τραπζηι. Από τθ μια πλευρά θ Ακινα και ο ΑΧΔΑ είναι οι δφο που 

ζχουν λειτουργιςει ξανά ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. Εμείσ ςτα νότια τόςο καιρό 
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«κρατοφςαμε ομπρζλα» ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα. Ψα είπε και ο κ.Ψςιατςιάμθσ. Ξαι τϊρα 

ζχοντασ εγκεκριμζνθ τθν ςτρατθγικι μασ, καλοφμαςτε να τθν εφαρμόςουμε και να τθριςουμε 

ςυγκεκριμζνα χρονοδιαγράμματα και, επειδι είναι πολυτομεακόσ ο χαρακτιρασ τθσ ςτρατθγικισ, 

πρζπει να γνωρίηουμε ότι τα ζργα και οι δράςεισ είναι αλλθλοςυνδεόμενεσ και ςτον ςφνκετο 

αςτικό χϊρο είναι πικανι θ εκδιλωςθ αντιδράςεων.  

Για παράδειγμα, μία από τισ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ΣΧΕ, είναι θ δθμιουργία ενόσ ενιαίου 

δικτφου διαδρομϊν, πεηϊν και ποδθλάτων, που διαςυνδζει χϊρουσ με ιδιαίτερα ςτοιχεία του 

ιςτορικοφ, πολιτιςτικοφ και  φυςικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και περιοχζσ με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ 

καταςτθμάτων τουριςμοφ, εςτίαςθσ και αναψυχισ. Ψα ζργα κατά μικοσ των πεηοδρομίων ςτα 

μζτωπα των καταςτθμάτων εφόςον δεν ςχεδιαςτοφν, προγραμματιςτοφν και επικοινωνθκοφν 

ςωςτά, μπορεί να δθμιουργιςουν προβλιματα ςτθν λειτουργία των επιχειριςεων οι οποίεσ με 

τθν ςειρά τουσ εντάςςονται ςε μια άλλθ παρζμβαςθ που αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ 

λειτουργίασ τουσ.  

Επίςθσ, θ επιδιωκόμενθ αφξθςθ των επιςκεπτϊν, εφόςον δεν  ενταχκεί ομαλά ςτθν υφιςτάμενθ 

λειτουργία των αςτικϊν περιοχϊν, μπορεί να δθμιουργιςει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτισ 

γειτνιάηουςεσ περιοχζσ κατοικίασ. Αυτι θ αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτθν περιοχι -που ζχει ιδθ 

αρχίςει να φαίνεται με τθ λειτουργία του ΞΥΛΧΡ και με τισ χριςεισ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ που 

ζχουν ιδθ αρχίςει να αναπτφςςονται- μπορεί να λειτουργιςει ανταγωνιςτικά με αυτοφσ που 

αντιλαμβάνονται τθν περιοχι ωσ αμιγοφσ κατοικίασ, που δεν είναι. Ζχουμε και ςχετικό πεδίο 

άςκθςθσ πολιτικισ ςτο Διμο Ξαλλικζασ. Υερνάμε τϊρα μια κανονιςτικι πράξθ για κυκλοφοριακζσ 

ρυκμίςεισ γφρω από το ΞΥΛΧΡ και βριςκόμαςτε μπροςτά ςε τζτοιεσ αντιδράςεισ. 

Ψο δεφτερο ερϊτθμα αφοροφςε τθ διαβοφλευςθ.  

Εμείσ κάναμε και διαβουλεφςεισ ςε επίπεδο διμων και μάλιςτα ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ. Θ 

διαβοφλευςθ ιταν προαπαιτοφμενθ από τον Σδθγό, αλλά αυτό που είναι ςθμαντικό και πρζπει 

να κρατιςουμε, είναι ότι οι διαβουλεφςεισ ιταν ουςιαςτικζσ και μασ εξζπλθξαν ευχάριςτα. 

Κυμάμαι χαρακτθριςτικά τθ διαβοφλευςθ με τα υφιςτάμενα cluster.  

Υολλζσ φορζσ οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ ςτουσ διμουσ δεν βγάηουν κάτι ενδιαφζρον. Ζρχεται 

ο κακζνασ και λζει ότι ςκζφτεται και ότι τον απαςχολεί. Τμωσ ιρκαν stakeholders με ςτοχευμζνεσ 

ατηζντεσ. Πασ ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ και μασ βοικθςε πάρα πολφ.  

Επίςθσ, ιταν πολφ δυναμικι ςτθν ΣΧΕ μασ θ διαβοφλευςθ με τουσ 5 φορείσ που ζχουμε κάνει 

μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, δθλαδι τθν Εκνικι Ουρικι Χκθνι, τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ, τθν εταιρία 

λειτουργίασ του Ξζντρου Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταυρόσ Ριάρχοσ, ενϊ είχαμε τθν τφχθ και τθ χαρά 

να ζχουμε και 2 πανεπιςτιμια, το Υάντειο Υανεπιςτιμιο και το Χαροκόπειο Υανεπιςτιμιο.  

Πάλιςτα, με αυτοφσ τουσ πζντε φορείσ είχαμε ουςιαςτικά ξεκινιςει τθν διαβοφλευςθ από το 

2014, γεγονόσ που μασ βοικθςε, γιατί υπιρχε διαβοφλευςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ. 

Πζχρι να εκδοκεί θ Υρόςκλθςθ για τθν ΒΑΑ/ΣΧΕ ιμαςταν αρκετά ζτοιμοι.  

Υζραν όμωσ τθσ διαβοφλευςθσ που ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί κατά τθ διάρκεια ςχεδιαςμοφ τθσ 

ςτρατθγικισ ΣΧΕ/ΒΑΑ, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ και του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ 

προβλζπεται ζνασ μόνιμοσ μθχανιςμόσ διαβοφλευςθσ, αλλά και παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ τθσ 

ΣΧΕ/ΒΑΑ «Δομι Υαρακολοφκθςθσ». Χτθ Δομι Υαρακολοφκθςθσ, με μνθμόνιο ςυνεργαςίασ, 
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μετζχουν οι Δθμοτικζσ Επιτροπζσ Διαβοφλευςθσ, εκπρόςωποι των τριϊν Διμων και εκπρόςωποι 

των  πζντε φορζων (ΞΥΛΧΡ, Εκνικι Ουρικι Χκθνι, Εκνικι Βιβλιοκικθ τθσ Ελλάδασ, Χαροκόπειο 

Υανεπιςτιμιο και Υάντειο Υανεπιςτιμιο Ξοινωνικϊν και Υολιτικϊν Επιςτθμϊν). Επίςθσ, θ 

λειτουργία τθσ «Δομισ Υαρακολοφκθςθσ» υποςτθρίηεται με παράλλθλεσ παρεμβάςεισ που 

αφοροφν ζναν διαρκι μθχανιςμό ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ των επιχειριςεων, αλλά και ζναν 

μόνιμο κόμβο διαβοφλευςθσ με τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ εταίρουσ (κάτοικοι, επιςκζπτεσ, 

φορείσ πολιτιςμοφ, ςφλλογοι κ.α.). 

Ρομίηω όμωσ ότι δεν πρζπει να μζνουμε μόνο ςτο αν υπάρχουν μθχανιςμοί και διαδικαςίεσ για 

διαβοφλευςθ και επικοινωνία με τουσ πολίτεσ. Θ ουςιαςτικι δυςκολία είναι ςε ηθτιματα, που κα 

τα χαρακτιριηα, παιδείασ και γνϊςθσ, τόςο των υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν, αλλά και των τοπικϊν 

κοινωνικϊν εταίρων και των υπόλοιπων stakeholders που προςζρχονται ςτθ διαβοφλευςθ.  

Χυνάντθςα ςτισ Βρυξζλεσ τον Francesco Amodeo5. Ψθ μιάμιςθ ϊρα που διιρκεςε θ άτυπθ 

ςφςκεψθ γνωριμίασ και ςυνεργαςίασ που είχαμε, μασ μίλαγε για τθ ςυνεχι διαβοφλευςθ και γι’ 

αυτό το μθχανιςμό, δθλαδι για το πόςο ενδιαφζρει τθν ΕΕ και κατά τθν υλοποίθςθ και τθν 

παρακολοφκθςθ o ενδιάμεςοσ φορζασ διαχείριςθσ να μθν γίνει ζνασ απρόςωποσ μθχανιςμόσ, 

αλλά να ςυνδζεται με όλουσ αυτοφσ που βρίςκονται ςε αυτζσ τισ χωρικζσ ενότθτεσ.  

Είναι ουςιϊδθ ςτοιχεία αυτά. Ψα είπαμε και προθγουμζνωσ, ασ μθν μιλιςω και εγϊ για 

ςυνζργειεσ και ςυνεργαςίεσ, κάκετεσ και οριηόντιεσ.  

Αυτό που πρζπει να ςθμειϊςω, όμωσ, είναι ότι αυτι θ διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτθ διαβοφλευςθ 

απαιτεί από όλουσ -και από εμάσ που ςυμμετζχουμε και, ακόμθ περιςςότερο, που τισ 

προκαλοφμε- νζου είδουσ προςζλευςθ και παρουςία. Άκουςα πριν το ςχόλιο του κ. Ππελαβίλα 

που αφορά τουσ δθμάρχουσ. Κα πρζπει όλοι να προςερχόμαςτε ςε αυτζσ τισ διαβουλεφςεισ 

ζτοιμοι για διαπραγματεφςεισ και διαβουλεφςεισ, διότι είναι πολφ ςθμαντικι θ διαδικαςία και όχι 

και το προϊόν. Ξαι αυτό προχποκζτει -και δεν κζλω να φανεί ωσ ευχολόγιο- γνϊςθ των 

υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων τόςο από τουσ πολίτεσ όςο και από τον επιχειρθματικό 

τομζα, που ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ επιδιϊκουμε τθ ςυμμετοχι του για να 

μοχλεφςουμε και ιδιωτικοφσ πόρουσ. Ξαι ο επιχειρθματικόσ όμωσ τομζασ, κα πρζπει με τθν ςειρά 

του να γνωρίηει ότι ενδεχόμενα απαιτείται κυςία οριςμζνων οικονομικϊν ςτόχων ςε όφελοσ τθσ 

Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ. 

Υολφ ςθμαντικό είναι το τρίτο ερϊτθμα που αφορά τισ προχποκζςεισ για να υλοποιθκεί 

επιτυχθμζνα θ ΣΧΕ/ΒΑΑ. 

Εμείσ πιγαμε βιαςτικοί ςτισ Βρυξζλεσ για να ρωτιςουμε για τθν επόμενθ προγραμματικι 

περίοδο. Ψο είπε πριν ο Υειραιάσ, ςάσ είπα ότι είμαςτε ςτθν ίδια πλευρά. Εμείσ πιγαμε βιαςτικοί 

να ρωτιςουμε το πϊσ βλζπουνε τθν επόμενθ μζρα,  να ρωτιςουμε πϊσ είναι θ ςυνζχεια. 

Είναι όμωσ ςίγουρο ότι υπάρχουν ακόμθ πολλζσ οι δυςκολίεσ και οι προχποκζςεισ για να 

μπορζςουν να ανταποκρικοφν οι διμοι ςτισ απαιτιςεισ  υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν ΣΧΕ/ΒΑΑ 

                                                             

5
 Χτζλεχοσ τθσ ΕΕ ςτθ Πονάδα REGIO.DG.03- Inclusive Growth, Urban and Territorial Development. 
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Πζχρι τϊρα καταφζραμε να ανταποκρικοφμε ςτο ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ ΣΧΕ/ΒΑΑ. 

Ξαταφζραμε να κάνουμε μια πολφ αξιόλογθ διαβοφλευςθ, πρωτόγνωρθ ςε εμζνα ςτα 19 χρόνια 

που ςυμμετζχω ςτα κοινά. Είναι τϊρα θ ϊρα να αντιμετωπίςουμε τισ δυςκολίεσ τθσ διαχείριςθσ, 

τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ μασ –μασ το είπαν ςτο προθγοφμενο πάνελ- και τθσ 

παρακολοφκθςθσ των παρεμβάςεων που περιλαμβάνει θ ςτρατθγικι. 

Πια πρϊτθ δυςκολία ζχει να κάνει με το ςτελεχιακό δυναμικό (ζλλειψθ ειδικοτιτων ι 

περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςτελεχϊν). Πε δεδομζνουσ τουσ δθμοςιοοικονομικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν 

περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κα πρζπει ςε κεντρικό επίπεδο να διαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα 

υποςτιριξθσ των Διμων, με ςτελζχθ εξειδικευμζνα ςτθ λειτουργία ΕΦΔ από δομζσ όπωσ είναι θ 

ΠΣΔ. Επίςθσ ςτο κεντρικό και Υεριφερειακό επίπεδο, κα πρζπει άμεςα να αποςαφθνιςτεί το 

πλαίςιο υλοποίθςθσ επιμζρουσ παρεμβάςεων, όπωσ για παράδειγμα των κρατικϊν ενιςχφςεων 

για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν ςφμπραξθ επιχειριςεων με Ερευνθτικοφσ – 

Επιςτθμονικοφσ Φορείσ για ανάπτυξθ καινοτομιϊν. Χτο τοπικό επίπεδο των Διμων, κα πρζπει να 

διαςφαλιςτοφν, όλεσ οι προχποκζςεισ που αναφζρκθκαν ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα, για τθν 

λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ουςιαςτικοφ μθχανιςμοφ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και 

διαβοφλευςθσ.  

Ψζλοσ, κρίςιμο ηιτθμα είναι να διαςφαλιςτεί θ διακεςιμότθτα διαχρονικϊν ςτοιχείων και δεικτϊν 

ςτο επίπεδο των Διμων. Ψο είπε πριν και ο κ.Ππελαβίλασ και ζδειξε μια ςειρά δείκτεσ για τουσ 3 

διμουσ του ΧΩΔΡΑ και τον Υειραιά. Ικελε να δϊςει το αιςιόδοξο μινυμα ότι βρίςκουμε δείκτεσ, 

αλλά εμείσ δεν κα το ςυμμεριςτοφμε. Κυμάμαι τισ προςπάκειεσ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν να 

βρουν από τθν ΕΟΧΨΑΨ τα ςτοιχεία, αλλά ακόμθ περιςςότερο τισ προςπάκειεσ για να τα 

αξιολογιςουν ςυγκριτικά. Σι Ευρωπαϊκοί ςτόχοι για τθν Σλοκλθρωμζνθ  Βιϊςιμθ Αςτικι 

Ανάπτυξθ αποτυπϊνονται και παρακολουκοφνται μζςα από προεπιλεγμζνουσ δείκτεσ, με τιμζσ 

βάςθσ και ςτόχου και τα ςτοιχεία αυτά ςτθν Χϊρα μασ, αρκετζσ φορζσ, δεν είναι διακζςιμα οφτε 

καν ςτο Υεριφερειακό επίπεδο ι θ ςυχνότθτα καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ δεν καλφπτει τισ 

απαιτιςεισ που τίκενται ςτο πλαίςιο τθσ ΣΧΕ/ΒΑΑ. 

Λουδοβίκοσ Βαςενχόβεν, Σμότιμοσ Ξακθγθτισ Χωροταξίασ ΕΠΥ 

Ωσ εξωτερικόσ παρατθρθτισ κατά κάποιο τρόπο, πρζπει να πω ότι ζχω εντυπωςιαςτεί και από το 

επίπεδο παρουςιάςεων, αλλά ακόμθ περιςςότερο από το επίπεδο του εγχειριματοσ που αξίηει να 

φτάςει ςε ζνα πολφ καλό τζλοσ. Σι παρεμβάςεισ μζςα ςτισ πόλεισ παντοφ ςυναντοφν δυςκολίεσ, 

διότι –αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ από τον κ. Διμαρχο- κάποιεσ φορζσ ςυναντοφν 

αντιδράςεισ. Αυτό όμωσ είναι ζνα ςτοιχείο τθσ αναγκαίασ εκδθμοκρατικοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ 

και αυτό το εγχείρθμα με τισ ΣΧΕ κα είναι μια πολφ ενδιαφζρουςα εμπειρία μζχρι τζλουσ. Ξαι για 

να μθν ξεχάςω και τθν προζλευςθ μου, μια και αναφζρκθκε ςτα πανεπιςτιμια ο κ. Διμαρχοσ, 

πιςτεφω ότι ςυςςωρεφεται γνϊςθ με όλθ αυτι τθν προςπάκεια των ΣΧΕ και ελπίηω ότι κάποιοσ 

κα βρεκεί να τθ μαηζψει όλθ αυτι τθ δουλειά και να γίνει ζνα πολφ καλό βιβλίο. Γιατί θ ςυμβολι 

όλθσ αυτισ προςπάκειασ ςτθ γνϊςθ ςε κζματα πολεοδομίασ και ανάπτυξθσ των πόλεων είναι 

πολφ ςθμαντικι.  
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1.5.1 Παρζμβαςθ 

Ανδρζασ Ευκυμίου, Διμαρχοσ Ποςχάτου - Ψαφρου  

Σ Διμοσ Ποςχάτου-Ψαφρου προετοιμάςτθκε για δφο ΣΧΕ. Πία με τον Διμο Ακθναίων και  μία με 

τθν Ξαλλικζα και τον Άλιμο, κι αυτό γιατί γεωγραφικά, ο Ξαλλικρατικόσ Διμοσ Ποςχάτου-Ψαφρου 

από τθν μία πλευρά ζχει ωσ όριό του τθν παραλία κι από τθν άλλθ τθν Ακινα.  Πε τον 

Ξαλλικράτθ, ενϊκθκαν δφο Διμοι που δεν είχαν απολφτωσ κανζνα κοινό χαρακτθριςτικό, οφτε 

ςτθν κοινωνικι τουσ ςφνκεςθ, αλλά οφτε και ςτα γεωγραφικά τουσ όρια. Ψο μόνο ςθμείο που 

τουσ ςυνδζει είναι θ οδόσ Υειραιϊσ, μία λεωφόροσ που δεν αποτελεί ηϊνθ κατοικίασ.   

Αξίηει να ςτακϊ ιδιαίτερα ςτθν ζρευνα που ζχει γίνει όςον αφορά το κομμάτι τθσ παραλίασ και τα 

ςτοιχεία που ζχουν αξιοποιθκεί από τον κα Οαγουδάκθ. Αναλφοντασ δθλαδι ςτοιχεία από τθν 

ΕΟΧΨΑΨ, αναδείχτθκαν ςυγκλονιςτικά πράγματα για κάποιον που γνωρίηει το Διμο μασ. Υράγματα 

και ςυμπεράςματα που κανείσ δεν περίμενε ότι υπάρχουν! Για παράδειγμα, αποδείχτθκε ότι 

μεγάλο ποςοςτό των αναλφάβθτων ςτο Ποςχάτο βρζκθκε ςτθν περιοχι που ιςτορικά κεωρείται 

ότι κατοικεί θ «μεγαλοαςτικι τάξθ» του Ποςχάτου! Θ ανάλυςθ των ςτοιχείων αυτϊν αποτελεί 

πολφ καλό εργαλείο για τθν προετοιμαςία μασ! 

Επιλζξαμε να προχωριςουμε με τθν ΣΧΕ τθσ Ακινασ για λόγουσ που ζχουν να κάνουν με τθ 

Δθμοτικι Ξοινότθτα Ψαφρου και τθν ανάπτυξι τθσ. Θ ςυνεργαςία μασ βζβαια τόςο με τθν Ακινα 

όςο και με τθν Ξαλλικζα είναι άψογθ. Χε αυτό το ςθμείο αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςω 

και τουσ δφο Διμουσ γι αυτι τθ ςυνεργαςία. Θ τωρινι ςυνεργαςία μασ με τθν Ακινα ςτο πλαίςιο 

τθσ ΣΧΕ είναι άψογθ, κυρίωσ όςον αφορά τθν περιοχι τθσ οδοφ Υειραιϊσ και τουσ γφρω δρόμουσ. 

Δίνουμε ιδιαίτερα ςθμαςία ςτθν οδό Υειραιϊσ. Υρόκειται για ζναν ιςτορικό δρόμο τθσ Ακινασ ο 

οποίοσ ςυνδζει τθν πρωτεφουςα με το λιμάνι και ςυγκεντρϊνει πλικοσ δραςτθριοτιτων, ενϊ ςε 

αυτι εδρεφουν πολιτιςτικά και πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, το Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ και πολλοί ακόμα πολιτιςτικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι φορείσ.   

Ξι ενϊ διακζτουμε ζνα πολφ καλό εργαλείο, ζχουμε ολοκλθρωμζνα ςτοιχεία, πολλά δεδομζνα και 

καλζσ αναλφςεισ, ζχουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίςουμε  και ζνα τρομερό εμπόδιο. Ξι αυτό 

είναι θ δθμόςια διοίκθςθ. Θ δθμόςια διοίκθςθ,  με τθ ςυγκρότθςι τθσ -και εγϊ από το δθμόςιο 

προζρχομαι και το ζχω υπεραςπιςτεί- και ωσ δομι και ωσ ςτελζχωςθ. Ωπάρχουν Διμοι που δεν 

μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ. 

Σι Διμαρχοι ςτθν μεγάλθ πλειονότθτά τουσ κζλουν να κάνουν ζργα, αλλά πολλζσ φορζσ βρίςκουν 

εμπόδια από τισ ίδιεσ τισ υπθρεςίεσ. Από τισ δυςκολίεσ που φζρνουν οι ίδιεσ οι υπθρεςίεσ αλλά 

και από το γραφειοκρατικό ςφςτθμα που ζχει δθμιουργιςει το κράτοσ, αφοφ για να κάνεισ για 

παράδειγμα μία πεηοδρόμθςθ, μπορεί να περάςουν και τρία χρόνια, καλϊσ εχόντων των 

πραγμάτων. Για να κάνεισ οτιδιποτε χρειάηεται διαβουλεφςεισ, παραδιαβουλεφςεισ, εγκρίςεισ, 

παραεγκρίςεισ και ςτο τζλοσ φτάνεισ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ όπου ο ζνασ και μοναδικόσ 

υπάλλθλοσ λζει: «κα δω τι μπορϊ να κάνω για να βάλετε ζνα ςιμα που να υποδεικνφει ότι  

απαγορεφεται να ςτρίβεισ δεξιά ςτθν Υειραιϊσ!» 

Φυςικά όλα τα εμπόδια που προκφπτουν πρζπει να τα αντιμετωπίςουμε. Ασ είμαςτε, λοιπόν, 

αιςιόδοξοι! Πε τθ ςυνεργαςία του Δθμόςιου Ψομζα μαηί με τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ και με τθ 

ςτιριξθ των δθμόςιων υπαλλιλων που και τισ γνϊςεισ ζχουν και τθ κζλθςθ να δουλζψουν - γιατί 



Εργαςτιριο «Χτρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ» - Ζκκεςθ εργαςιϊν – Χυμπεράςματα - Ξατευκφνςεισ  

107 

 

μπορεί να είναι λίγοι, άλλα επωμίηονται πολφ μεγάλο μζροσ τθσ δουλειάσ- πιςτεφω ότι κα 

μπορζςουμε να πετφχουμε αυτά που ζχουμε βάλει ωσ ςτόχουσ.  

1.6 Σφνοψθ - Κλείςιμο 

Ευάγγελοσ Αςπρογζρακασ, Δρ. Χωροταξίασ – Υολεοδομίασ ΕΠΥ 

κα αποφφγω μια ςφνοψθ με τθν ζννοια ότι δεν κα ικελα να ςχολιάςω ξανά ηθτιματα που ζκιξαν 

με εξαιρετικό τρόπο -ομολογϊ- οι ςχολιαςτζσ του ςτρογγυλοφ τραπεηιοφ, αλλά και των 

ειςθγιςεων. 

Αρχικά, μια διευκρίνιςθ. Δεν μιλάω πλζον ωσ εκπρόςωποσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ. Ρα 

δϊςω τθν πλθροφορία, ωςτόςο, ότι θ Επιτροπι Χυντονιςμοφ των ΧΣΑΥ τθσ Αττικισ ζχει ςυςτακεί. 

Δεν ζχει ςυγκροτθκεί, ζχει όμωσ ενεργοποιθκεί, λειτουργεί άτυπα, και ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε μια 

ενεργοβόρα και χρονοβόρα διαδικαςία για τθν κατάρτιςθ κυρίωσ του ΧΣΑΥ Υειραιά, αλλά και του 

ΧΣΑΥ Θρακλείου Ξριτθσ.  

Είναι ευκαιρία με τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ του ΧΣΑΥ τθσ Ακινασ να υπάρξει μια επαφι του 

Διμου τθσ Ακινασ και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Ωπουργείου, προκειμζνου να ενεργοποιθκεί 

το δίκτυο των εκπροςϊπων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και για τθν εφαρμογι ενόσ ΧΣΑΥ, που κα 

μποροφςε να είναι αυτό τθσ Ακινασ. Είμαι βζβαιοσ ότι κα είναι μια γόνιμθ ςυνεργαςία, όπωσ 

γόνιμθ ιταν και θ ςυνεργαςία του Ωπουργείου όταν λειτουργοφςε ο Σργανιςμόσ Ακινασ  με το 

Διμο τθσ Ακινασ για τθν κατάρτιςθ του Χχεδίου. 

Ψρία ςχόλια κα κάνω, μθ κζλοντασ να καταχραςτϊ τον χρόνο ςασ. 

Ζνα γενικό ςχόλιο. Θ χωρικι ςυνοχι ωσ πολιτικι τθσ ΕΕ μετράει ιδθ μια δεκαετία ηωισ, 

αναγνωρίηοντασ ωσ ορόςθμο τθ Χυνκικθ τθσ Οιςςαβόνασ. Δεν είναι ίςωσ αυτό ακριβϊσ που κα 

περιμζναμε, ωςτόςο μασ ζχει δϊςει χωρικά εργαλεία. Πζςω τθσ τοποκεντρικισ προςζγγιςθσ 

φαίνεται ότι μεκοδολογικά θ ανάπτυξθ βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνουσ πόλουσ. Αυτό που 

ενδεχομζνωσ μπορεί να ςυμβεί ςε χωροταξικό επίπεδο μζςω τθσ πολιτικισ τθσ πολυκεντρικισ 

ανάπτυξθσ, φαίνεται να μεταφζρεται και ςε ενδοαςτικό επίπεδο μζςα από πόλουσ παρζμβαςθσ 

προκειμζνου να επιτευχκεί αυτι θ ανάπτυξθ. Υαραμζνει, βζβαια, ζνα ερϊτθμα κατά πόςο ι με 

ποιεσ προχποκζςεισ μπορεί πράγματι να επιτευχκεί μζςα από αυτι τθν προςζγγιςθ, χωρικι 

ςυνοχι. 

Πιλιςαμε πολφ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ ΕΕ ςτθν Ελλάδα ςε μια εποχι μάλιςτα που 

διευρφνονται οι ανιςότθτεσ ςτθ χϊρα, όπωσ πολφ εφςτοχα καταδείχτθκε το πρωί. Χρειαηόμαςτε, 

ωςτόςο, και μια ςυνεκτικι εκνικι πολιτικι όςον αφορά τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των 

αςτικϊν κζντρων. Ξαι κα μασ δϊςει τθν ικανότθτα για ουςιαςτικζσ μικρορρυκμίςεισ όςον αφορά 

τθν επιχειρθςιακι χριςθ των εργαλείων. Ψο ζκιξε πολφ εφςτοχα αυτό μζςα από τθν προςωπικι 

του εμπειρία ο κ. Ππελαβίλασ. Πια τζτοια πολιτικι κα πρζπει να είναι ςίγουρα πολυτομεακι, να 

βαςίηεται ςε ςυνζργειεσ, ςε ςυνεργαςία τόςο οριηόντια όςο και κάκετα, νομίηω δε πωσ πολλά 

παραδείγματα που αναφζρκθκαν εδϊ ςιμερα είναι πολφ αιςιόδοξα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

Δεφτερον, πολφ ςθμαντικό επίςθσ είναι ότι αναβακμίςτθκε ο ρόλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

Αυτό είναι φανερό. Κα πρζπει λοιπόν ενδεχομζνωσ να βοθκιςουμε για τθ κεςμικι τθσ ενίςχυςθ. 
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Ξαι μάλιςτα να κζςω ζνα ερϊτθμα που μπορεί να αξιοποιιςει το ΕΞΔΔΑ, δθλαδι κατά πόςο το 

Ωπουργείο Εςωτερικϊν κα μποροφςε να παίξει ζνα ρόλο ςε αυτό. Γνωρίηω ότι βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ κατάρτιςθσ ο νζοσ «Ξαλλικράτθσ». Χιμερα, τζκθκε το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ των διμων 

ςε επίπεδο λειτουργικισ ενότθτασ και όχι μόνο διοικθτικισ. Ωπάρχουν εργαλεία ςυνεργαςίασ ςτον 

«Ξαλλικράτθ» τα οποία όμωσ φαίνεται ότι δεν είναι πολφ δυνατά. Κα μποροφςαν αυτά να 

βελτιωκοφν; Χε κάκε περίπτωςθ, ζγινε φανερό πωσ είναι αναγκαία θ προετοιμαςία από τϊρα τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο. Ξαι ςε αυτό το ΕΞΔΔΑ κα 

μποροφςε να παίξει κάποιο ρόλο. Επίςθσ, ζχει γίνει αποδεκτό ότι διαδικαςίεσ οι οποίεσ κα 

ενιςχφςουν τον από τα κάτω ςχεδιαςμό είναι ςκόπιμο να ενςωματωκοφν ςε αυτι τθ διαδικαςία 

προετοιμαςίασ,  με όςο το δυνατό πιο ουςιαςτικό τρόπο.  

Ξαι ζνα τελευταίο ςχόλιο. Ρομίηω πωσ ιταν πολφ αιςιόδοξα τα ςτοιχεία που δόκθκαν ωσ προσ τθν 

πλθρότθτα και ποιότθτα των μελετϊν και ςχεδίων που διαμορφϊκθκαν ωσ ςιμερα, όπωσ ιταν 

ςαφισ και εφλογθ θ αγωνία για τθν υλοποίθςθ προκειμζνου να επιτφχουμε χωρικι ανάπτυξθ και 

όχι να μείνουμε απλϊσ ςε μια επιφανειακι ανάπτυξθ ςε οριςμζνο χϊρο. Ζχουν ιδθ τεκεί οι 

προχποκζςεισ προκειμζνου να επιτευχκεί αυτό και ελπίηω να μασ δοκεί θ ευκαιρία –ίςωσ από το 

ΕΞΔΔΑ;- να ςυηθτιςουμε ςε κάποιο χρονικό διάςτθμα από τϊρα για τθν πορεία και τα 

αποτελζςματα αυτισ τθσ πολφ μεγάλθσ προςπάκειασ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ 2.  ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά ςυμπεράςματα 

Πετά τθ Χυνκικθ τθσ Οιςςαβόνασ, το 2007 και τθν ειςαγωγι τθσ ζννοιασ τθσ εδαφικισ ςυνοχισ 

ςτθν πολιτικι ςυνοχισ τθσ ΕΕ, υπιρξε θ προςδοκία για αυξθμζνθ Ενωςιακι εναςχόλθςθ με 

κζματα χωρικισ πολιτικισ. Θ ζννοια τθσ χωρικισ ςυνοχισ δεν φαίνεται να διακζτει ακόμα ζνα 

ςυνεκτικό περιεχόμενο και ολοκλθρωμζνθ επιχειρθςιακι προςζγγιςθ ωςτόςο, οδιγθςε ςτθν 

ειςαγωγι ςυγκεκριμζνων χωρικϊν εργαλείων για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςυνοχισ.  

Υρόταγμα για τθν ΕΕ αποτελεί, ακόμθ, θ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ. Πάλιςτα, κατά τθν τρζχουςα 

Υερίοδο 2014-2020, ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ που λαμβάνουν ΕΧΥΑ ι αντίςτοιχα 

προγράμματα, ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 5% οφείλει να κατευκφνεται εκεί.  

Σι ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ χωρικισ ανάπτυξθσ, ωσ προχπόκεςθ χρθματοδότθςθσ από τα 

διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ, επιδιϊκουν τθν απελευκζρωςθ των τοπικϊν δυνατοτιτων με 

απϊτερο ςτόχο να επιφζρουν μία διαρκι βελτίωςθ ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, δθμογραφικζσ 

και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ μιασ αςτικισ περιοχισ. Σι ςτρατθγικζσ αυτζσ ςυγκροτοφνται από 

αλλθλζνδετεσ δράςεισ/παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτουσ τρεισ πυλϊνεσ τθσ αειφορίασ 

(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον) και με ςαφι ςτόχο τθ διαμόρφωςθ μιασ ςυνεκτικισ και 

ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ αςτικι περιοχι, τα οποία δεν 

περιορίηονται ςτο δομθμζνο περιβάλλον και το φυςικό χϊρο (εςτιάηοντασ, ζτςι, μόνο ςε ηθτιματα 

αςτικισ ςφνκεςθσ), αλλά αφοροφν ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ του χϊρου. 

Χτθν Ελλάδα ςιμερα, ςτο πλαίςιο αυτό, αναπτφςςονται χρθματοδοτικά εργαλεία που 

αποςκοποφν ςε ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ, ενϊ και ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ αποκτά 

ςυςτθματικά, εργαλεία τζτοια τα οποία να μποροφν να προάγουν, μετά από δοκιμζσ, 

ολοκλθρωμζνα μια ανάπτυξθ με χαρακτθριςτικά κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, οικονομικισ 

μεγζκυνςθσ και ανάπτυξθσ, αλλά και περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ. Πεταξφ των εργαλείων 

ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ που ειςάγονται ςτθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, οι 

ΣΧΕ αποτελοφν ζνα αναπτυξιακό εργαλείο με χρθματοδοτικό μθχανιςμό και χωρικι διάςταςθ, 

που αποτελοφν προϊόν τθσ ςταδιακισ ωρίμανςθσ παλαιότερων κοινοτικϊν προγραμμάτων (με 

πρϊτο το URBAN).  

Βζβαια, θ Ελλάδα διακζτει κεςμικό πλαίςιο για ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθν αςτικι 

ανάπτυξθ ιδθ από το 1999 (Ρ.2742/99) όταν ειςιχκθκαν ςτο ςφςτθμα ςχεδιαςμοφ τα Χχζδια 

Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Υαρζμβαςθσ (ΧΣΑΥ), χωρικά ςχζδια με προγραμματικό χαρακτιρα, τα 

οποία ςιμερα πλζον εκπονοφνται ςε αρκετοφσ Διμουσ. Ψο γεγονόσ, ωςτόςο, ότι δεν προβλεπόταν 

ςυγκεκριμζνοσ χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ, ίςωσ αποτζλεςε μζχρι ςιμερα ζνα ςθμαντικό 

αναςταλτικό παράγοντα ςτθν ενεργοποίθςθ του εργαλείου των ΧΣΑΥ.  

Σι ΣΧΕ αποτελοφν, κατά ςυνζπεια, ςιμερα ζνα μεγάλο ςτοίχθμα για τθν προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Χυνολικά, ζχουν εγκρικεί 46 Χτρατθγικζσ με προχπολογιςμό το 40% του 

ςυνολικά προβλεπόμενου. Αξιολογϊντασ τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ, αναδεικνφονται ζνασ 

διευρυμζνοσ ρόλοσ των διμων, κακϊσ και ο ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ των ΣΧΕ ςε όρουσ 

πολυτομεακότθτασ, δθλαδι χρθςιμοποιικθκαν πόροι και από τα δφο Ψαμεία (ΕΨΥΑ και ΕΞΨ) και 
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διαφορετικζσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, κακϊσ και ζνα αυξθμζνο επίπεδο διαβοφλευςθσ. 

Επίςθσ, παρατθρείται ςυνδυαςμόσ παρεμβάςεων, δθλαδι παρουςία τόςο ζργων για τα οποία 

υπάρχει εμπειρία υλοποίθςισ τουσ, ςυνικωσ ζργων υποδομισ, όςο και άυλων δράςεων.  

Ζνα ιδιαίτερο ςτοιχείο ς’ αυτι τθν προγραμματικι περίοδο αποτελεί το ότι δίνεται θ δυνατότθτα 

ςτουσ διμουσ, ςτισ αςτικζσ αρχζσ, να ςυμμετζχουν όχι μόνο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ, 

αλλά και ςτθν επιλογι των πράξεων. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ περιφζρειεσ να 

αναλάβουν το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των περιφερειακϊν προγραμμάτων και να επιλζξουν 

ποια διαδικαςία κα ακολουκιςουν για τθν επιλογι των Χτρατθγικϊν.  

Ωσ ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ΣΧΕ-ΒΑΑ που ζχουν υποβλθκεί, επιςθμαίνονται θ πολυκεματικι 

προςζγγιςθ, θ ςθμαντικι αξιοποίθςθ του ΕΞΨ και θ ςυνζργεια με άλλεσ ςτρατθγικζσ, θ μεγάλθ 

ςυμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ των τοπικϊν παραγόντων, θ διαμόρφωςθ εταιρικϊν ςχθμάτων και θ 

πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ. Τςον αφορά τα χωρικά ςχζδια, θ εμπειρία δείχνει ότι όπου υπιρχαν 

ΧΣΑΥ, αλλά και πρόςφατα Γενικά Υολεοδομικά Χχζδια (ΓΥΧ) αυτά τροφοδότθςαν τισ ΣΧΕ. 

Ειδικότερα, τα πρόςφατα ΓΥΧ προζβλεπαν αναγκαίεσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ οι οποίεσ δεν 

είχαν προωκθκεί και οι οποίεσ μπόρεςαν να μπουν ςε μια διαδικαςία εφαρμογισ με τισ ΣΧΕ.  

Θ πλθρότθτα και ποιότθτα των μελετϊν και ςχεδίων που ζχουν ωσ τϊρα εκπονθκεί ςυνιςτοφν μια 

αιςιόδοξθ διαπίςτωςθ, αλλά πρζπει να ακολουκιςει θ αποτελεςματικι και ολοκλθρωμζνθ 

εφαρμογι τουσ. Ωπάρχει ο κίνδυνοσ ςταδιακά θ προςπάκεια να διολιςκιςει ςε αποςπαςματικι 

υλοποίθςθ "εφκολων" ζργων. Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ των προςεγγίςεων κα πρζπει να 

διαςφαλιςτεί και ςε επίπεδο εφαρμογισ ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι θ βιϊςιμθ χωρικι 

ανάπτυξθ και όχι απλϊσ ανάπτυξθ ςτο χϊρο. Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των 

ΣΧΕ, ςτισ χωρικζσ και τισ αναπτυξιακζσ τουσ διαςτάςεισ, και θ ανατροφοδότθςθ του όλου 

εγχειριματοσ κα βοθκιςουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Ξακϊσ οι ανιςότθτεσ ςτθ χϊρα διευρφνονται και με δεδομζνθ τθν οικονομικι ςυγκυρία, για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερων αναγκϊν των ελλθνικϊν πόλεων αλλά και για τθν αξιοποίθςθ των 

ςυγκριτικϊν τουσ πλεονεκτθμάτων, του χωρικοφ κεφαλαίου που διακζτουν, απαιτείται μια 

ςυνεκτικι εκνικι πολιτικι. Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ και οι ξεκάκαροι ςτόχοι κα βοθκιςουν 

και ςε ςχζςθ με τθν επιχειρθςιακι χριςθ των εργαλείων τθσ πολιτικισ ςυνοχισ τθσ ΕΕ.  

Σι πολιτικζσ κακϊσ και οι πρακτικζσ εφαρμογισ αναμζνεται να κατευκυνκοφν προσ μια ςταδιακι 

μετάβαςθ από τθ μορφι των παρεμβάςεων φυςικοφ ςχεδιαςμοφ ι αποκλειςτικά κανονιςτικοφ 

πλαιςίου, όπωσ χριςεων γθσ, ςε πιο ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ με πιο ςφνκετουσ ςτόχουσ. Θ 

εφαρμογι τουσ προχποκζτει τομεακζσ ςυνζργειεσ αλλά και  ςυνεργαςίεσ μεταξφ των 

εμπλεκομζνων τόςο οριηόντια όςο και κάκετα, με ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ που κα ενιςχφςουν 

τον «από τα κάτω» ςχεδιαςμό, με ουςιαςτικι ςυμμετοχι κατά το δυνατό τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

Χτο πλαίςιο αυτό αναβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και είναι ενδεχομζνωσ 

ςκόπιμθ θ κεςμικι τθσ ενίςχυςθ. Θ χωρικι διάςταςθ των ολοκλθρωμζνων προςεγγίςεων με 

ζμφαςθ ςε λειτουργικζσ και όχι διοικθτικζσ ενότθτεσ δίνει το ζναυςμα για τθν διερεφνθςθ νζων 

καινοτόμων εργαλείων ςτο ςχεδιαςμό, αλλά και ςε επίπεδο εργαλείων ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

ΣΨΑ.  
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Θ άμεςθ προετοιμαςία τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο είναι 

αναγκαία. Ψο ΧΣΑΥ εμφανίηεται ωσ ζνα ικανό πλαίςιο, ζχοντασ ολοκλθρωμζνο, αλλά και 

μακροπρόκεςμο χαρακτιρα. Εκτόσ από κατευκφνςεισ φυςικοφ ςχεδιαςμοφ και ζργα υποδομισ, 

καλφπτει πικανζσ ανάγκεσ για κεςμικζσ, διοικθτικοφ χαρακτιρα ι άλλεσ άυλεσ δράςεισ. Δίνεται, 

επίςθσ, θ δυνατότθτα να ςυνδυαςτεί με τα Ειδικά Χωρικά Χχζδια του N. 4447/16, προκειμζνου να 

αντιμετωπιςκοφν ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ (χριςεισ γθσ, όρουσ 

δόμθςθσ, κλπ) ςτισ ενότθτεσ που αφοροφν οι ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ.  

Εν τζλει, πάντωσ, θ μεγάλθ πρόκλθςθ είναι τα εργαλεία τα οποία δθμιουργοφνται να εξυπθρετοφν 

τθν αμφίδρομθ ςχζςθ χϊρου και ανάπτυξθσ, δθλαδι να μθν υπάρχουν απλϊσ παράλλθλα 

εργαλεία που μπορεί να μθν ςυναντθκοφν ποτζ και επομζνωσ, το αποτζλεςμά τουσ, να είναι 

υποδεζςτερο αυτοφ που κα μποροφςε να υπάρξει με τθ ςφγκλιςθ και από τθ ςυνεργαςία εκ των 

προτζρων όλων αυτϊν των εργαλείων και ρυκμίςεων. Χρειάηεται, λοιπόν, να εντακοφν οι 

προςπάκειεσ ϊςτε ο χϊροσ, όπωσ διαμορφϊνεται, να μθν είναι αποκλειςτικά το αποτζλεςμα τθσ 

χριςθσ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, αλλά και ο ίδιοσ να ςυμμετζχει με βάςθ τα πλεονεκτιματα, 

τα μειονεκτιματα και τισ ρυκμίςεισ τισ οποίεσ οφείλει να ζχει εκ των προτζρων, προκειμζνου να 

γίνεται ο κατάλλθλοσ αποδοχζασ τθσ ανάπτυξθσ. Κεμελιϊδεσ ωσ προσ αυτό είναι θ αςτικι 

ανάπτυξθ που προωκείται να ςυναποφαςίηεται από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, με όρουσ 

διαβοφλευςθσ, δθμοκρατίασ και διαφάνειασ.  

2.2 Θ εμπειρία από τθν κατάρτιςθ προτάςεων ΟΧΕ-ΒΑΑ ςτθν Αττικι 

Θ επιλογι τθσ Υεριφζρειασ Αττικισ να εκχωριςει πλιρωσ τθ διαχείριςθ ςτουσ διμουσ, ωσ αςτικζσ 

αρχζσ, αποδίδοντασ ςτουσ διμουσ τον ςθμαντικό ρόλο που οι Ξανονιςμοί τουσ επιφυλάςςουν, 

αποτελεί ζνα μεγάλο ςτοίχθμα. Θ Υεριφζρεια αποφάςιςε να επικεντρωκεί αποκλειςτικά ςτον 

αςτικό χϊρο και εξζδωςε Υρόςκλθςθ με χωρικι αναφορά μόνο τουσ 40 διμουσ που ςυγκροτοφν 

το Υολεοδομικό Χυγκρότθμα Ακινασ – Υειραιά και όχι το ςφνολο τθσ Υεριφζρειασ.  

Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων που υποβλικθκαν ιταν ςυγκριτικι και περιλάμβανε δφο ςτάδια. 

Χτο πρϊτο ςτάδιο, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί, κάκε πρόταςθ αξιολογικθκε με βάςθ δφο 

ενότθτεσ κριτθρίων. Θ πρϊτθ ενότθτα οδθγοφςε ςε αποδοχι ι όχι τθσ πρόταςθσ τυπικά και θ 

δεφτερθ αφοροφςε τθν κατεξοχιν αξιολόγθςθ ωσ προσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ πρόταςθσ. 

Χτο δεφτερο ςτάδιο εξετάηεται θ διαχειριςτικι επάρκεια του φορζα που κα αναλάβει τθ 

διαχείριςθ και υλοποίθςθ τθσ πρόταςθσ.  

Λδιαίτερα κετικά αποτελζςματα, κατά κοινι ομολογία, είχε θ ςυνεχισ δθμόςια, μετά από δθμόςια 

πρόςκλθςθ, εςωτερικι διαδικαςία διαβοφλευςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ των 

προτάςεων, ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ θ διαχειριςτικι αρχι, οι ςφμβουλοι και οι διμοι που 

επρόκειτο να υποβάλλουν πρόταςθ. Αυτι οδιγθςε μζςα από ςυνεχείσ διαπραγματεφςεισ, ςε 

μεταςχθματιςμό και ανακεϊρθςθ των αρχικϊν ςχεδίων και ςε εξάλειψθ αςτοχιϊν ςτο ςχεδιαςμό, 

ενϊ διζλαβε κζματα διαχείριςθσ και χρθματοδοτιςεων. Ξυρίωσ, δθμιοφργθςε κετικι εμπειρία 

ςυνεργαςίασ μεταξφ διαφόρων ειδικοτιτων (αρχιτζκτονεσ, πολεοδόμοι, οικονομολόγοι, 

περιφερειολόγοι κλπ.) και μεταξφ υπθρεςιϊν τθσ διοίκθςθσ διαφόρων επιπζδων, 

πανεπιςτθμιακϊν και ςυμβοφλων.   
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Θ κατάρτιςθ των τεςςάρων επιτυχθμζνων προτάςεων ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ εκκίνθςε από 

διαφορετικι αφετθρία θ οποία προςδιορίςτθκε ιδίωσ από τθν προθγοφμενθ εμπειρία των διμων 

ςτθ διαχείριςθ ςυνχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, τθν φπαρξθ προθγουμζνων ςτρατθγικϊν 

μελετϊν και ΧΣΑΥ και τθν εξοικείωςθ με τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ. Σ Διμοσ 

τθσ Ακινασ διακζτει ιδθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ και Χτρατθγικι Αςτικισ 

Ανκεκτικότθτασ, ζχει υλοποιιςει το «Ζργο: Ακινα» κατά τθν προγραμματικι περίοδο  ΕΧΥΑ 2007 

– 2013 ωσ φυςικι ςυνζπεια του οποίου ζρχεται θ ΣΧΕ, ζχει κεςμοκετθμζνο ΧΣΑΥ, διακζτει 

Ενδιάμεςο Φορζα Διαχείριςθσ ςτελεχωμζνο με ζμπειρο προςωπικό που γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ 

ΕΧΥΑ. Σ ΑΧΔΑ διακζτει ΧΣΑΥ θ κατάρτιςθ του οποίου με τθν καταλυτικι παρουςία του ΑΧΔΑ, 

ενίςχυςε τθ ςυνζργεια και ςυνεργαςία των ςυμμετεχόντων διμων. Σ Διμοσ Υειραιά ξεκίνθςε τθν 

εκπόνθςθ ΧΣΑΥ με κακυςτζρθςθ και υπό πίεςθ, ενϊ δεν είχε προθγοφμενθ εμπειρία ςτθ 

διαχείριςθ ςυχρθματοδοτοφμενων ζργων. Ζλλειψθ εμπειρίασ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα είχε επίςθσ ο ΧΩΔΡΑ.  

Σι επιτυχθμζνεσ προτάςεισ παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο παρόν Ψεφχοσ, αξίηει όμωσ να γίνουν 

κάποιεσ γενικζσ επιςθμάνςεισ. Πε εξαίρεςθ τθν πρόταςθ από τον ΑΧΔΑ που οδθγικθκε 

αναγκαςτικά, λόγω του Φυκμιςτικοφ Χχεδίου Ακινασ - Αττικισ, ςτθν επιλογι να ενταχτεί ςτον 

Άξονα των υποβακμιςμζνων περιοχϊν, οι άλλεσ τρεισ ΣΧΕ-ΒΑΑ ζχουν ενταχτεί ςτον Άξονα των 

περιοχϊν με ειδικι αναπτυξιακι δυναμικι. Τςον αφορά ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ, με εξαίρεςθ 

το Διμο Υειραιά, αυτι υπερβαίνει τα όρια του ενόσ διμου. Σι 4 επιτυχθμζνεσ ΣΧΕ-ΒΑΑ πζτυχαν 

να ζχουν πολυκεματικι και πολυτομζακθ προςζγγιςθ, να αξιοποιοφν πόρουσ από διαφορετικζσ 

επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ και περιςςότερα Ψαμεία και να ςυνδυάηουν διαφορετικοφ είδουσ 

παρεμβάςεισ, δθλαδι ζργα υποδομισ και άυλεσ δράςεισ.  

Θ διαβοφλευςθ αποτζλεςε βαςικό ηιτθμα ςε όλεσ τισ επιτυχθμζνεσ προτάςεισ ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ 

Αττικισ, αλλά το είδοσ και το εφροσ τθσ διαβοφλευςθσ διζφερε. Χε αυτό ζπαιξε ρόλο, μεταξφ 

άλλων, θ προθγοφμενθ εμπειρία του διμου ςε διαβουλεφςεισ. Σ Διμοσ Ακθναίων ζχει μεγάλθ 

εμπειρία διαβουλεφςεων και χρθςιμοποιεί ζνα ςφνολο μζςων και διαδικαςιϊν, όπωσ ςτοχευμζνα 

εργαςτιρια, ανοιχτζσ διαςκζψεισ και θ πλατφόρμα Athens Digital Lab που υποςτθρίηει τθν 

ανάπτυξθ από πολίτεσ και επιχειριςεισ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για τισ ανάγκεσ τθσ πόλθσ. Διακζτει 

τθ βραβευμζνθ Υλατφόρμα ΧυνΑκθνά που δίνει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ διάδραςθσ με τθν 

κοινωνία των πολιτϊν και αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο διαρκοφσ διαβοφλευςθσ.  

Σ Διμοσ Υειραιά προζβθ ςε διαβοφλευςθ ςε δφο φάςεισ. Χτθν πρϊτθ φάςθ ζγινε διαβοφλευςθ 

μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, με βάςθ προγραμματικά κείμενα πάνω ςτα οποία οι πολίτεσ 

εκλικθςαν να  κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ, κακϊσ επίςθσ και μια μεγάλθ εςωτερικι 

διαβοφλευςθ με τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Χτθν επόμενθ φάςθ ετζκθ ςε ευρεία διαβοφλευςθ θ 

πρόταςθ τθσ ΣΧΕ όπου και ςυμμετείχαν όλοι οι φορείσ τθσ πόλθσ, ςυςτθματικά, με προτάςεισ.  

Χτθν περίπτωςθ του ΧΩΔΡΑ πραγματοποιικθκαν διαβουλεφςεισ ςε επίπεδο διμου, κακϊσ και 

δυναμικζσ διαβουλεφςεισ με τουσ 5 φορείσ 6  με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί μνθμόνιο 

ςυνεργαςίασ, ενϊ αξιοποιικθκε επίςθσ ο μόνιμοσ κόμβοσ διαβοφλευςθσ.  

                                                             

6
 Δθλαδι με τθν Εκνικι Ουρικι Χκθνι, με τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ, με τθν Ξζντρο Υολιτιςμοφ Μδρυμα Χταυρόσ 

Ριάρχοσ Α.Ε., το Υάντειο Υανεπιςτιμιο και το Χαροκόπειο Υανεπιςτιμιο 
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Θ περίπτωςθ του ΑΧΔΑ είναι μοναδικι, κακϊσ θ πρόταςθ αφοροφςε 7 διμουσ και ζνα 

αναπτυξιακό ςφνδεςμο. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ διαβοφλευςθ ζλαβε χϊρα ςε επίπεδο δθμοτικϊν 

ςυμβουλίων με ςυντονιςμό από τον ΑΧΔΑ, διαδικαςία αντίςτοιχθ με αυτιν που είχε ακολουκθκεί 

κατά τθν εκπόνθςθ του ΧΣΑΥ. Τπωσ αποδείχτθκε, θ κοινωνικι διαβοφλευςθ ςε ευρφτερεσ 

κλίμακεσ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ διαδθμοτικϊν προτάςεων, ζχει ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ οι οποίεσ 

που δεν είχαν προβλεφκεί από τθ διαχειριςτικι αρχι ςτον αρχικό ςχεδιαςμό.  

Υάντωσ, θ ςυμμετοχι κατά το ςχεδιαςμό ιταν πολφ πιο ουςιαςτικι από ότι κα αναμζνετο με 

βάςθ τθν εμπειρία από διαβουλεφςεισ ςτθν Ελλάδα. Πε βάςθ τθ κετικι εμπειρία διατυπϊκθκε θ 

άποψθ ότι πζρα από τθν τεχνολογία και τα εργαλεία διαβοφλευςθσ, ουςιαςτικι πρόκλθςθ 

αποτελεί θ αλλαγι ςτάςθσ τόςο των υπθρεςιακϊν ςτελεχϊν, αλλά και των τοπικϊν κοινωνιϊν, 

των επιχειριςεων και των υπόλοιπων μετόχων που προςζρχονται ςτθ διαβοφλευςθ. Θ διαδικαςία 

ςυμμετοχισ ςτθ διαβοφλευςθ απαιτεί από όλουσ, μθ εξαιροφμενων των δθμοτικϊν αρχϊν, νζου 

είδουσ παρουςία και κυρίωσ τθ διάκεςθ για διαπραγμάτευςθ, διότι είναι ςθμαντικι θ διαδικαςία 

και όχι μόνο το αποτζλεςμα.  

Θ αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ μζςα ςτο πλαίςιο του δθμοκρατικοφ προγραμματιςμοφ, 

αποτζλεςε παράμετρο ςχεδιαςμοφ και επιδιϊχτθκε, παρότι μερικζσ φορζσ θ υλοποίθςι τθσ 

ςυνεπάγεται κάποιεσ κακυςτεριςεισ, ιδίωσ ςτο ξεκίνθμα. 

Από πολλζσ πλευρζσ ετζκθ το ηιτθμα τθσ δυςκολίασ που είχε θ εξεφρεςθ κατάλλθλων ςτοιχείων 

και θ χριςθ τουσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςθσ. Αυξθμζνθ δυςκολία υπιρξε ςτθν περίπτωςθ 

μικρϊν διμων και ιδίωσ για τθν τεκμθρίωςθ υποβακμιςμζνων περιοχϊν οι οποίεσ -ςε αντίκεςθ 

με τισ περιοχζσ με αναπτυξιακι δυναμικι- δεν επιςθμαίνονται ρθτά ςτο Φυκμιςτικό Χχζδιο 

Ακινασ.  

Χτο Εργαςτιριο τονίςτθκε ότι όπου υπιρχε ΧΣΑΥ αυτό βοικθςε ςθμαντικά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ 

ΣΧΕ, δθλαδι επζτρεψε τθν αξιοποίθςθ των πόρων με ςυγκεκριμζνθ χωρικι ςτόχευςθ μζςω τθσ 

ΣΧΕ θ οποία ςτόχευςθ όμωσ ςτθρίχτθκε ςτθν ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία των ΧΣΑΥ. Αυτό, 

μάλιςτα, διαπιςτϊκθκε ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Δυτικισ Ακινασ, 

όπου θ περιοχι παρζμβαςθσ ςτο ΧΣΑΥ δεν ταυτιηόταν με εκείνθ τθσ ΣΧΕ-ΒΑΑ.  

Χε όλεσ τισ επιτυχθμζνεσ ΣΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ επιτεφχκθκε ςυμβατότθτα με υφιςτάμενουσ 

ςχεδιαςμοφσ (χωρικά ςχζδια, επιχειρθςιακά ςχζδια διμων, ςτρατθγικζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ). Θ 

προςπάκεια αυτι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, όπωσ τθσ ΣΧΕ-Ξαλλικζασ, ανάδειξε αδυναμίεσ ςτθν 

προςαρμογι Γενικϊν Υολεοδομικϊν Χχεδίων με τον υπερκείμενο ςχεδιαςμό, δθλαδι με το ΦΧΑ, 

οι οποίεσ επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ τθσ ΣΧΕ-ΒΑΑ.  

2.3 Ηθτιματα εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ  

Υαρά τθ δικαιολογθμζνθ αιςιοδοξία που επιτρζπει θ υψθλι ποιότθτα των επιτυχθμζνων 

προτάςεων ΣΧΕ, θ επιτυχία του εγχειριματοσ κα κρικεί ςτθν αποτελεςματικι και ολοκλθρωμζνθ 

εφαρμογι των ολοκλθρωμζνων μελετϊν και ςχεδίων. Εδϊ εντοπίηονται μια ςειρά από ηθτιματα 

προσ αντιμετϊπιςθ. 
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Υαρατθροφνται ιδθ κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ των ΣΧΕ, οι οποίεσ οφείλονται 

ςε ζνα εφροσ δυςκολιϊν, μεταξφ αυτϊν οι δυςχζρειεσ ςτθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τισ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και θ αναςταλτικι επίδραςθ που ζχει κατά περίπτωςθ το ζργο του 

Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. Ξακυςτεριςεισ προκφπτουν, ακόμθ, λόγω τθσ διαφορετικισ ςτόχευςθσ τθσ 

διαφφλαξθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τθ μια πλευρά και τθσ προϊκθςθσ των ζργων από 

τθν άλλθ.    

Χθμαντικζσ δυςκολίεσ ςτθν υλοποίθςθ εντοπίηονται όςον αφορά ςτισ άυλεσ δράςεισ. Ψο κζμα των 

κρατικϊν ενιςχφςεων ζχει δθμιουργιςει προβλιματα όχι μόνο ωσ προσ τον ενδιάμεςο φορζα 

(ηιτθμα το οποίο αναμζνεται να λυκεί άμεςα με νομοκετικι ρφκμιςθ), αλλά και ωσ προσ τον 

προςδιοριςμό του τι είναι κρατικι ενίςχυςθ. Ψο νζο κεςμικό πλαίςιο κεωρεί όλεσ τισ δράςεισ, ωσ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ και κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι δεν είναι κρατικι ενίςχυςθ θ κάκε 

παρζμβαςθ. Είναι αντιλθπτό τι προβλιματα και κακυςτεριςεισ δθμιουργοφνται προκειμζνου να 

γίνουν επενδφςεισ ςε δράςεισ που δεν είναι δυνατό να ζχουν ίδιουσ πόρουσ και παρόλα αυτά 

εκτιμοφνται και εξετάηονται ωσ κρατικι ενίςχυςθ.  

Πε δεδομζνα τα παραπάνω, υπάρχει κίνδυνοσ ςταδιακά θ προςπάκεια να διολιςκιςει ςε 

αποςπαςματικι υλοποίθςθ "εφκολων" ζργων, εάν δεν βρεκοφν άμεςα πρακτικζσ λφςεισ. Σ 

ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ των προςεγγίςεων κα πρζπει να διαςφαλιςτεί λοιπόν και ςε επίπεδο 

εφαρμογισ, ϊςτε το αποτζλεςμά να είναι θ βιϊςιμθ χωρικι ανάπτυξθ και όχι απλά ανάπτυξθ ςτο 

χϊρο.  

Θ περαιτζρω ενίςχυςθ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα των παρεμβάςεων είναι ςκόπιμθ και 

δυνατι. Ξατ’ αρχάσ, πολλζσ ΧΒΑ βαςίηονται ςε μια πρόταςθ που είναι ευρφτερθ από αυτιν θ 

οποία εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ. Είναι λοιπόν εφικτό να προχωριςουν ςε μια διεφρυνςθ 

του φάςματοσ των δράςεων που περιλαμβάνουν, ενιςχφοντασ  τθν ζνταςθ τθσ ολοκλιρωςθσ, αν 

υπάρξει κεςμικι και χρθματοδοτικι δυνατότθτα (δυνατότθτα που, υπό προχποκζςεισ, είναι ςτο 

χζρι των Υεριφερειϊν και του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ). Επίςθσ, αν και τα χρονικά περικϊρια γι’ 

αυτό είναι πλζον μικρά, υπάρχει δυνατότθτα τα τομεακά επιχειρθςιακά προγράμματα να 

ενιςχφςουν τισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ, ςτα αντίςτοιχα πεδία εφαρμογισ. Χε όλα τα 

τομεακά προγράμματα προβλζπεται -είτε με πρόβλεψθ ςυγκεκριμζνθσ χρθματοδότθςθσ, είτε με 

πρόβλεψθ επί τθσ αρχισ- δυνατότθτα προςκθκϊν ςτισ ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που ζχουν 

εγκρικεί από τισ Υεριφζρειεσ.  

Για τθν επιτυχία του όλου εγχειριματοσ είναι απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των διμων 

να ανταποκρικοφν. Ψαυτόχρονα με το ςφςτθμα υλοποίθςθσ των Χτρατθγικϊν, πρζπει να 

οικοδομείται και το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τουσ. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, διμοι κα 

χρειαςτοφν βοικεια, και κεςμικι και τεχνικι και χρθματοδοτικι. Πεγάλο ηιτθμα προσ επίλυςθ 

ςυνιςτά θ ςτελζχωςθ τουσ με κατάλλθλο προςωπικό και μάλιςτα ςε καιροφσ περιοριςμϊν ςτισ 

προςλιψεισ προςωπικοφ. Επιπρόςκετα, ςκόπιμθ κεωρείται θ επιμόρφωςθ υφιςτάμενου 

προςωπικοφ. 

Θ διαβοφλευςθ κατά το ςχεδιαςμό ιταν πολφ πιο ουςιαςτικι από ότι κα περίμενε κάποιοσ με 

βάςθ τθν εμπειρία από διαβουλεφςεισ ςτθν Ελλάδα. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθ κετικι εμπειρία 

κατά το ςχεδιαςμό, ςχεδόν όλοι οι διμοι ηιτθςαν θ διαβοφλευςθ να επεκτακεί και ςτο ςτάδιο τθσ 
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υλοποίθςθσ, παρότι θ διαβοφλευςθ για ζργα που υλοποιοφνται παρουςιάηει ςθμαντικζσ 

δυςκολίεσ. Εργαλεία διαβοφλευςθσ με χριςθ νζων τεχνολογιϊν ι όχι, υπάρχουν και ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν Ελλάδα. Πια κεντρικι οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ διαβοφλευςθσ με 

ςφγχρονα εργαλεία, κα ενίςχυε τουσ διμουσ ςτο ςθμαντικό αυτό ζργο και κατά τθ φάςθ τθσ 

υλοποίθςθσ.  

Ξατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ, μια επικοινωνιακι πολιτικι ςε επίπεδο διμου αναφορικά με τθν 

ΣΧΕ,  κα προςζφερε πολλά οφζλθ όςον αφορά ςτθν αποδοχι των παρεμβάςεων και τθ χριςθ 

των ζργων και δράςεων που κα υλοποιθκοφν.  

Ξακϊσ οι ΣΧΕ είναι ζνα νζο εργαλείο, είναι αναμενόμενο να ανακφπτουν πρωτόγνωρα  ηθτιματα 

κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ. Θ δικτφωςθ των διμων κα επζτρεπε τθ μεταφορά γνϊςθσ και 

εμπειρίασ μεταξφ των διμων, αλλά και άλλων εμπλεκομζνων και κα διευκόλυνε ςθμαντικά τθν 

επίλυςθ των ενδεχόμενων προβλθμάτων που κα προκφψουν κατά τθν εφαρμογι. Τμωσ, θ 

δικτφωςθ είναι ςκόπιμο να προχωριςει με πρωτοβουλία των ίδιων των διμων, από τα κάτω, ωσ 

προϊόν τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ και όχι να αποτελζςει ζνα ζξωκεν εργαλείο 

που κα αυξιςει απλϊσ τθν πολυπλοκότθτα.  

Ζνα μείηον ηιτθμα είναι θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ολοκλθρωμζνων 

ςτρατθγικϊν επενδφςεων, ςτισ αναπτυξιακζσ και χωρικζσ τθσ διαςτάςεισ, ςε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και θ ςχετικι ανάδραςθ που κα βοθκιςει προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ διατιρθςθσ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα και τθν επιτυχία του εγχειριματοσ. 

Ωσ προσ αυτό, πρόκλθςθ ςυνιςτά θ διαμόρφωςθ δεικτϊν με χριςθ κατάλλθλων ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ τουσ προκειμζνου να επιτευχκεί ουςιαςτικι και 

αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ.  

2.4 Το μζλλον των ςτρατθγικϊν ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ 

Ψα εργαλεία ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ αναμζνεται, ωσ επακόλουκο τθσ τάςθσ τθσ 

κοινοτικισ πολιτικισ Χυνοχισ, να αποκτιςουν μια μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι και κεςμικι 

εμβζλεια ςτο μζλλον και ο ρόλοσ των διμων να ενιςχυκεί. Σι διμοι κατά τθν επόμενθ 

προγραμματικι περίοδο αναμζνεται να βρεκοφν μπροςτά ςτθν πρόκλθςθ τθσ διεφρυνςθσ των 

χρθματοδοτικϊν εργαλείων, κα κλθκοφν δθλαδι να χρθςιμοποιιςουν, εκτόσ από 

χρθματοδοτιςεισ μζςω των Υρογραμμάτων, επιςτρεπτζα χρθματοδότθςθ, δθλαδι να 

καταρτίςουν βιϊςιμα ςε οικονομικοφσ όρουσ, ςχζδια.  

Θ μζχρι ςιμερα εμπειρία από το ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνων επεμβάςεων είναι πολφτιμθ και 

είναι ςκόπιμο εγκαίρωσ να αρχίςουν οι προετοιμαςίεσ για μελλοντικά ολοκλθρωμζνα 

προγράμματα. Σι προετοιμαςίεσ πρζπει να κινθκοφν ςε τρεισ κατευκφνςεισ. 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ, ακόμθ και με εκνικοφσ πόρουσ, τθσ ωρίμανςθσ ζργων για τθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο.   

 Ανάπτυξθ νζων εργαλείων και αξιοποίθςθ των υπαρχόντων.  

 Κεςμικι, τεχνικι και οργανωτικι ενίςχυςθ των Διμων και προετοιμαςία τουσ προκειμζνου να 

αναλάβουν ζνα πιο απαιτθτικό και ενιςχυμζνο ρόλο κατά τθν επόμενθ Υρογραμματικι 

Υερίοδο. 
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Υρζπει να αρχίςει εγκαίρωσ θ προετοιμαςία για τισ Χτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ τθσ 

επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου. Εργαλεία, όπωσ τα ΧΣΑΥ και τα Ειδικά Χωρικά Χχζδια, 

μπορεί να υποςτθρίξουν αυτι τθ διαδικαςία.  

Τςον αφορά ςτα υφιςτάμενα χωρικά εργαλεία, θ εμπειρία δείχνει ότι όπου είχε εκπονθκεί ΧΣΑΥ 

οι διμοι το αξιοποίθςαν και ζκαναν πολφ πιο ολοκλθρωμζνεσ και ουςιαςτικζσ προτάςεισ 

Σλοκλθρωμζνων Χωρικϊν Επενδφςεων. Ψα ΧΣΑΥ αποτελοφν, λοιπόν, μια πολφ καλι 

προετοιμαςία, γιατί είναι ολοκλθρωμζνα, ευρφτατου χρθματικοφ φάςματοσ και επομζνωσ όποιεσ 

και να είναι οι επιλζξιμεσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ όταν ζρκουν οι νζεσ προκθρφξεισ μπορεί να 

αποτελζςουν μια δεξαμενι ςυνεκτικϊν δράςεων. Υολφ χριςιμα είναι επίςθσ τα νζα εργαλεία 

χωρικοφ ςχεδιαςμοφ, τα Ειδικά και τα Ψοπικά Χωρικά Χχζδια.  

Εξάλλου, τα υφιςτάμενα ςιμερα χωρικά εργαλεία μπορεί να ενεργοποιθκοφν εγκαίρωσ μζχρι τθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο ζτςι ϊςτε να αναδειχτοφν, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ 

ςυγκριμζνθσ πραγματικότθτασ, ενδιαφζρουςεσ πολεοδομικζσ ιδζεσ που να χρθματοδοτθκοφν 

μζςω των μελλοντικϊν ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν, αλλά και να αντιμετωπιςτοφν κεςμικά 

παρωχθμζνεσ ι άκαμπτεσ ρυκμίςεισ γθσ οι οποίεσ αν δεν αντιμετωπιςτοφν, κα δυςκολζψουν μια 

ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ. 

Σι πολιτικζσ κακϊσ και οι πρακτικζσ εφαρμογισ αναμζνεται να κατευκυνκοφν  προσ μια ςταδιακι 

μετάβαςθ από τθ μορφι των παρεμβάςεων φυςικοφ ςχεδιαςμοφ ι αποκλειςτικά κανονιςτικοφ 

πλαιςίου όπωσ χριςεων γθσ ςε πιο ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ με πιο ςφνκετουσ ςτόχουσ. Θ 

εφαρμογι τουσ προχποκζτει τομεακζσ ςυνζργειεσ αλλά και  ςυνεργαςίεσ μεταξφ των 

εμπλεκομζνων τόςο οριηόντια όςο και κάκετα, με ζμφαςθ ςτισ διαδικαςίεσ που κα ενιςχφςουν 

τον από τα κάτω ςχεδιαςμό με ουςιαςτικι ςυμμετοχι κατά το δυνατό τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

Χτο πλαίςιο αυτό αναβακμίηεται ο ρόλοσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Θ επιλογι τθσ Υεριφζρειασ 

Αττικισ να εκχωριςει τθ διαχείριςθ ςτουσ διμουσ ςυνιςτά μία πρόκλθςθ για τθν ετοιμότθτα των 

διμων να ανταποκρικοφν και κα πρζπει να επιδιωχτεί να αποτελζςει το καλό παράδειγμα. 

Για τθν επιτυχία του ςτόχου αυτοφ είναι ςκόπιμθ θ κεςμικι ενίςχυςθ των διμων και 

περιφερειϊν. Θ χωρικι διάςταςθ των ολοκλθρωμζνων προςεγγίςεων με ζμφαςθ ςε λειτουργικζσ 

και όχι διοικθτικζσ ενότθτεσ, δίνει το ζναυςμα για τθν διερεφνθςθ νζων καινοτόμων εργαλείων 

ςτο ςχεδιαςμό, αλλά και ςε επίπεδο εργαλείων ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΣΨΑ. Ενδεχομζνωσ, αυτό 

κα μποροφςε να είναι αντικείμενο τθσ επόμενθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ.   

Χε κάκε περίπτωςθ, ζγινε φανερό πωσ είναι αναγκαία θ άμεςθ προετοιμαςία τθσ Ψοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο. Ψο ΧΣΑΥ αποδεικνφεται ωσ ζνα ικανό 

πλαίςιο, ζχοντασ μακροπρόκεςμο χαρακτιρα. Ξαλφπτει πικανζσ ανάγκεσ για κεςμικζσ ι 

διοικθτικοφ χαρακτιρα δράςεισ ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα να ςυνδυαςτεί με τα Ειδικά Χωρικά 

Χχζδια του Ρ. 4447/16, προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν ηθτιματα που ζχουν να κάνουν με 

κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ (χριςεισ γθσ, όρουσ δόμθςθσ, κλπ) ςτισ ενότθτεσ που αφοροφν οι 

ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ.  
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2.5 Ηθτιματα προσ αντιμετϊπιςθ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ - Ρροτάςεισ 

Ψο Εργαςτιριο επεςιμανε ζνα φάςμα ηθτθμάτων που χρειάηεται να αντιμετωπιςτοφν 

προκειμζνου να προχωριςει με επιτυχία θ υλοποίθςθ των ΣΧΕ και διατφπωςε κατευκφνςεισ και 

προτάςεισ για τθν επίλυςι τουσ, οι οποίεσ μπορεί να κατθγοριοποιθκοφν ςτα εξισ πεδία.  

 Χφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και χωρικά εργαλεία  

 Χρθματοδοτιςεισ 

 Κεςμικι ευελιξία 

 Διακυβζρνθςθ και διαχείριςθ 

 Επικοινωνία, δικτφωςθ, διαβοφλευςθ και ςυμμετοχι 

 Χυγκζντρωςθ και χριςθ ςτοιχείων - Ψεκμθρίωςθ 

 Πεταφορά εμπειρίασ και μάκθςθ  

2.5.1 Τλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων των ΟΧΕ 

φςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και χωρικά εργαλεία  

Επικαιροποίθςθ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο περιφζρειασ και διμου, και 

αποτελεςματικι ςφνδεςθ με τθν αναπτυξιακι πολιτικι ϊςτε να διαμορφωκεί ζνα ικανό πλαίςιο 

ςυντονιςμοφ των πολυκεματικϊν δράςεων των ΣΧΕ. 

Χρθματοδοτιςεισ 

Θ διατιρθςθ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα των ΧΒΑΑ κα μποροφςε να διευκολυνκεί αφενόσ με 

τθ διεφρυνςθ του φάςματοσ των επιλζξιμων επενδυτικϊν προτεραιοτιτων και τθν αφξθςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ των εγκεκριμζνων ΟΧΕ από τα ΡΕΡ (λφςθ που προχποκζτει ανακεϊρθςθ των 

ΥΕΥ), και αφετζρου με τθν ενεργοποίθςθ τθσ προγραμματικά προβλεπόμενθσ πρόςκετθσ 

ενίςχυςθσ των OXE από τα Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα. 

Υαράλλθλα, απαιτείται άμεςα αποςαφινιςθ ηθτθμάτων που ςχετίηονται με το κεςμικό πλαίςιο 

και ςυγκεκριμζνα: 

 Αποςαφινιςθ τθσ δυνατότθτασ τροποποίθςθσ των εγκεκριμζνων ΣΧΕ. 

 Χε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, αποςαφινιςθ άμεςα του πλαιςίου υλοποίθςθσ 

επιμζρουσ παρεμβάςεων, όπωσ για παράδειγμα των κρατικϊν ενιςχφςεων για τθν 

ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν ςφμπραξθ επιχειριςεων με ερευνθτικοφσ – 

επιςτθμονικοφσ φορείσ για ανάπτυξθ καινοτομιϊν. 

 Επίλυςθ ηθτθμάτων παρακολοφκθςθσ των ωφελοφμενων πράξεων ΕΞΨ  

Χε πολλζσ ΣΧΕ επείγει θ ςφςταςθ του ειδικοφ ενδιάμεςου φορζα διαχείριςθσ που απαιτείται για 

τισ δράςεισ που αφοροφν κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

Θεςμικι ευελιξία 

Για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ, πρζπει να επιδιωχκεί θ ζγκαιρθ κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ 

πρόςκετων παραγόντων πίεςθσ κατά τθν υλοποίθςθ των ΟΧΕ, όπωσ: 



Χυμπεράςμτατα – Ξατευκφνςεισ  

118 

 

 Σι ιδιαίτερα χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ και θ περιοριςμζνθ ευκαμψία που προκφπτουν από τθ 

νομοκεςία για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

 Σ τρόποσ λειτουργίασ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου (ζλλειψθ ομοιογενϊν κριτθρίων κλπ). 

 Σι κακυςτεριςεισ που ςυνδζονται με το ρόλο του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ ςτισ 

αδειοδοτιςεισ ζργων. 

Διακυβζρνθςθ και διαχείριςθ 

Ξρίςιμο ηιτθμα είναι θ ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ των διμων που αναλαμβάνουν 

ΣΧΕ. Πε δεδομζνουσ τουσ δθμοςιοοικονομικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν περίοδο τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, προτάκθκε να διαςφαλιςτεί ςε κεντρικό επίπεδο θ υποςτιριξθ των Διμων με ςτελζχθ 

εξειδικευμζνα ςτθν λειτουργία ΕΦΔ, από δομζσ όπωσ είναι θ ΠΣΔ.  

Απαιτείται εγριγορςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των Αςτικϊν Αρχϊν με τθ Διαχειριςτικι 

Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, αλλά και θ υποςτιριξθ από τισ υπθρεςίεσ του Ωπουργείου 

Ανάπτυξθσ, ϊςτε να υλοποιθκοφν και να ολοκλθρωκοφν αξιόπιςτα και αποτελεςματικά οι 

δράςεισ που προβλζπονται ςτισ ΣΧΕ. Ειδικότερα, προτείνεται θ ςυμμετοχι των Αςτικϊν Αρχϊν, 

ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Ρ.Ε.Ρ. «Αττικι», κακϊσ και ςτο Εκνικό Δίκτυο 

Ολοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ το οποίο ζχει ςυγκροτθκεί, με ςκοπό τον ςυντονιςμό και 

τθν παρακολοφκθςθ των εργαλείων Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

Υολιτικισ Χυνοχισ 2014−2020. Χυνολικότερα, κα πρζπει να εμπεδωκεί ςυνεργαςία με τουσ 

φορείσ χάραξθσ πολιτικισ. 

Επικοινωνία, δικτφωςθ, διαβοφλευςθ και ςυμμετοχι 

Πε βάςθ τθ κετικι εμπειρία από τθ διαβοφλευςθ κατά το ςχεδιαςμό, κεωρείται ςκόπιμο θ 

διαβοφλευςθ να επεκτακεί και ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, παρά τισ διαφορζσ ςτθ ςτόχευςθ και 

τισ ιδιαίτερεσ προκλιςεισ που παρουςιάηει θ διαβοφλευςθ ενόςω βρίςκονται ςε εξζλιξθ ζργα και 

δράςεισ7. Χρειάηεται, λοιπόν, να υποςτθριχτοφν οι διμοι ωσ προσ αυτό, με δθμιουργία κεντρικά 

ενόσ μθχανιςμοφ, π.χ. μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, που οι διμοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

αξιοποιοφν για διαρκι διαβοφλευςθ. Εξάλλου, με βάςθ τθν εμπειρία από το ςχεδιαςμό ΣΧΕ,  

πρζπει να υπάρξουν ειδικζσ προβλζψεισ αναφορικά με τθ δθμόςια διαβοφλευςθ ςε περίπτωςθ 

διαδθμοτικϊν ΟΧΕ που αφοροφν πολλοφσ διμουσ.  

Χε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να διαςφαλιςτοφν όλεσ οι προχποκζςεισ για τθ λειτουργία ενόσ 

αποτελεςματικοφ και ουςιαςτικοφ μθχανιςμοφ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και διαβοφλευςθσ ςε 

τοπικό επίπεδο.  

Για τθν διευκόλυνςθ τθσ υλοποίθςθσ, είναι χριςιμθ θ διαμόρφωςθ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ 

για κάκε ΟΧΕ.  

 

                                                             

7
 Ξατά τθν εφςτοχθ διατφπωςθ τθσ κασ Οογοκζτθ, αναφορικά με το Διμο Ακθναίων, «Εμείσ 

διαβουλευόμαςτε ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ και ςυνδιαμορφϊνουμε ςε επίπεδο υλοποίθςθσ». 
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Σεκμθρίωςθ μζςω δεδομζνων και ςτοιχείων 

Θ εμπειρία από το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ καταδεικνφει δυςκολίεσ ςτθν εξεφρεςθ κατάλλθλων 

και αξιόπιςτων δεδομζνων και ςτοιχείων ςε επίπεδο διμου. Ξατά τθν υλοποίθςθ απαιτείται θ 

δθμιουργία κατάλλθλων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, κακϊσ και μθχανιςμοφ που κα 

παρακολουκεί, κα αξιολογεί και κα ςτθρίηει τθν Αςτικι Αρχι ςτθν τεκμθρίωςθ των 

αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων από τισ παρεμβάςεισ.  

Δεδομζνου του χωρικοφ χαρακτιρα των παρεμβάςεων, το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και 

ανατροφοδότθςθσ των ΣΧΕ πρζπει να αναφζρεται τόςο τισ χωρικζσ όςο και τισ αναπτυξιακζσ 

διαςτάςεισ.    

Μεταφορά εμπειρίασ - Μάκθςθ  

Θ ζλλειψθ εμπειρίασ των Διμων ςτθ διαχείριςθ προγραμμάτων με τουσ κανόνεσ του ΕΧΥΑ και 

ςτθν προϊκθςθ δράςεων ςυνιςτά μείηονα πρόκλθςθ. Είναι ςκόπιμθ, λοιπόν, θ δικτφωςθ των 

Διμων με ΟΧΕ και θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ μζςω του όποιου οι αςτικζσ αρχζσ κα 

μποροφν να επικοινωνοφν και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ με ςυςτθματικό 

τρόπο. 

Αναδείχτθκε ανάγκθ εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν ςε ζνα εφροσ κεμάτων που ςχετίηονται με τθ 

ολοκλθρωμζνθ αςτικι ανάπτυξθ, όπωσ θ διαχείριςθ προγραμμάτων και ζργων, ηθτιματα 

επικοινωνίασ και ςυμμετοχικότθτασ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ αςτικϊν παρεμβάςεων, 

θ εξεφρεςθ και ςωςτι χριςθ δεδομζνων και ςτοιχείων.   

Ψο ΕΚΔΔΑ κα μποροφςε να υποςτθρίξει τθν προςπάκεια για ςυνδυαςμζνθ αξιοποίθςθ των 

χωρικϊν, αναπτυξιακϊν, χρθματοδοτικϊν εργαλείων ςτο πλαίςιο μιασ ςυγκροτθμζνθσ και 

ολοκλθρωμζνθσ αναπτυξιακισ Χτρατθγικισ για τισ αςτικζσ περιοχζσ όλθσ τθσ χϊρασ. 

2.5.2 Προετοιμαςία για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο 

Χτο προςεχζσ μζλλον, το εργαλείο των ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ κα 

αποκτιςει πολφ μεγαλφτερθ χρθματοδοτικι και κεςμικι εμβζλεια και οι διμοι κα ζχουν πολφ 

ιςχυρότερο διαχειριςτικό ρόλο. Υρζπει να αξιοποιθκεί θ εμπειρία από το ςχεδιαςμό των πρϊτων 

ΣΧΕ, ϊςτε να αρχίςει από τϊρα, ζγκαιρα, θ προετοιμαςία για ολοκλθρωμζνα προγράμματα. 

Εργαλεία όπωσ τα ΣΟΑΡ και τα Ειδικά Χωρικά Σχζδια μπορεί να υποςτθρίξουν ςθμαντικά αυτι 

τθ διαδικαςία. 

Σι ΣΧΕ αποτελοφν μια ευκαιρία να αποκτιςουν οι διμοι εμπειρία ςε δράςεισ 

επιχειρθματικότθτασ οι οποίεσ αναμζνεται να αποκτιςουν ακόμθ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτο 

προςεχζσ μζλλον, ϊςτε να μπορζςουν ςτο μζλλον να διαχειριςτοφν δράςεισ πολφ μεγαλφτερθσ 

εμβζλειασ, χρθματικισ και κεςμικισ. 

Χτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ για τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο, είναι ςκόπιμο να 

εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ ωρίμανςθσ ζργων, ζςτω και με εκνικοφσ πόρουσ.  
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Χυηθτείται να υπάρχει χρονοπρογραμματιςμόσ κατά τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο, 

δθλαδι να μπει ςτο κανονιςτικό πλαίςιο προκεςμία ωσ προσ το πότε κα πρζπει να ζχουν εγκρικεί 

οι Χτρατθγικζσ. 

Πε βάςθ τον Ξανονιςμό ιταν θ πρϊτθ φορά που τθν αρμοδιότθτα επιλογισ των ζργων είχε θ 

πρωτοβάκμια Αυτοδιοίκθςθ. Υαράλλθλα, προβλζφκθκε θ δυνατότθτα να δοκεί όλθ ςχεδόν θ 

διαδικαςία διαχείριςθσ ςτουσ διμουσ ι ςτουσ ςυνδζςμουσ ςυνεργαςίασ διμων. Θ ετοιμότθτα 

των Διμων να ανταποκρικοφν, ωσ αςτικζσ αρχζσ, ςτο ρόλο που οι κανονιςμοί τουσ δίνουν ςτα 

ολοκλθρωμζνα ςχζδια και να ζχουν πλιρωσ τθ διαχείριςθ, αποτελεί ςιμερα πρόκλθςθ. Θ επιλογι 

τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ να εκχωριςει πλιρωσ τθ διαχείριςθ ςτουσ διμουσ πρζπει να 

αποτελζςει το καλό παράδειγμα για τθ νζα περίοδο. 

Χε κάκε περίπτωςθ πάντωσ, κα πρζπει να επιδιωχτεί μια εντονότερθ και ουςιαςτικότερθ 

ςυμμετοχι των διμων κατά τθν πρϊιμθ φάςθ ςχεδιαςμοφ των ολοκλθρωμζνων  

προγραμμάτων ςτο πλαίςιο των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και να διαςφαλιςτεί θ 

υποςτιριξθ των διμων τόςο ςτο επίπεδο ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν, όςο και ςτο επίπεδο 

εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ.  

Γενικότερα, το ςθμαντικό εγχείρθμα των ΟΧΕ οφείλει να τροφοδοτιςει τθ γνϊςθ ςε κζματα 

πολεοδομίασ και ανάπτυξθσ των πόλεων, τόςο ςτα πανεπιςτιμια και πολυτεχνεία, όςο και ςτθν 

κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ των επαγγελματιϊν από το δθμόςιο και των ιδιωτικό τομζα που 

αςχολοφνται με το χϊρο και τθν ανάπτυξθ.  
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Ρίνακασ 2. Κωδικοποίθςθ των ηθτθμάτων προσ αντιμετϊπιςθ που επιςθμάνκθκαν και των προτάςεων για αντιμετϊπιςι τουσ 

Ηιτθμα Ξίνδυνοι - Δυςκολίεσ Αντιμετϊπιςθ 

Πθτροπολιτικότθτα  ▪ Διατιρθςθ ι και διεφρυνςθ των ανιςοτιτων 
μεταξφ των διμων 

▪ Διάψευςθ προςδοκιϊν και των οραμάτων των 
πολιτϊν και των τοπικϊν αυτοδιοικιςεων 

▪ Θ ανάπτυξθ κάκε διμου κα πρζπει να προςεγγιςτεί ζτςι, ϊςτε θ 
μθτροπολιτικι λειτουργία να διαχζεται ςε όλο το αςτικό ςυγκρότθμα του 
Οεκανοπεδίου  

Διαβοφλευςθ ▪ Αδιαφορία των πολιτϊν ι απόρριψθ 
προτάςεων 

▪ Αντιδράςεισ ςτθν υλοποίθςθ 

▪ Ρα αναηθτθκοφν και αξιοποιθκοφν διακζςιμα μζςα και εργαλεία, 
τεχνολογικά και άλλα, ϊςτε ο διάλογοσ να απλϊνεται και ςτθ βάςθ των 
διμων 

Πικρό χρονικό 

διάςτθμα για τθν 

υλοποίθςθ των 

ςτρατθγικϊν 

▪ Αλλοίωςθ του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα 
δίνοντασ προτεραιότθτα ςτα «εφκολα ζργα» 

▪ Χαμθλι απορροφθτικότθτα 

▪ Ρα προκθρφςςονται οι ΣΧΕ με τθν ζναρξθ τθσ προγραμματικισ περιόδου. 
▪ Κεςμικζσ παρεμβάςεισ ςτθ νομοκεςία δθμοςίων ςυμβάςεων – Εκπαίδευςθ 

προςωπικοφ των διμων 
▪ Σμοιόμορφθ και ευζλικτθ λειτουργία των Επιτρόπων του Ελεγκτικοφ 

Χυμβουλίου 
▪ Ενίςχυςθ τθσ διαχειριςτικισ ικανότθτασ των διμων 
▪ Χυμμετοχι των Αςτικϊν Αρχϊν, ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ του Υ.Ε.Υ. 

«Αττικι», κακϊσ και ςτο Εκνικό Δίκτυο Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ 
▪ Διευκρίνιςθ άμεςα του κζματοσ των άυλων δράςεων και των κρατικϊν 

ενιςχφςεων 

Ψεκμθρίωςθ 
προτάςεων και 
παρακολοφκθςθ 
αποτελεςμάτων 

▪ Απϊλεια χρόνου 
▪ Ανεπαρκισ τεκμθρίωςθ προτάςεων 
▪ Οανκαςμζνθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ 
▪ Ανεπαρκισ παρακολοφκθςθ ςτόχων 
 

▪ Αξιοποίθςθ υφιςτάμενων δικτφων ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων και δεικτϊν 
▪ Δθμιουργία κατάλλθλων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και παρακολοφκθςθ τθσ 

χωρικισ διάςταςθσ 
▪ Δθμιουργία μθχανιςμοφ που κα παρακολουκεί, κα αξιολογεί και κα ςτθρίηει 

τθν Αςτικι Αρχι ςτθν τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων και επιπτϊςεων από 
τισ παρεμβάςεισ 

Απειρία τοπικϊν 

αυτοδιοικιςεων 

▪ Δεν μποροφν όλοι οι διμοι να ςυμμετάςχουν 
▪ Ξακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ 

▪ Χυςτθματικι δικτφωςθ των διμων 
▪ Ξατάρτιςθ εμπλεκόμενων με τθν υλοποίθςθ ςτελεχϊν 
▪ Χυνεργαςία με τθν ΠΣΔ. 
▪ Χτελζχωςθ των ΣΨΑ 
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Αντιδράςεισ κατά τθν 

υλοποίθςθ 

▪ Ξακυςτζρθςθ  
▪ Δυςαρζςκεια των ωφελοφμενων πολιτϊν 
▪ Υεριοριςμζνθ χριςθ των ζργων και 

παρεμβάςεων 

▪ Χυνδιαμόρφωςθ των δράςεων κατά τθν υλοποίθςθ 
▪ Θ διαβοφλευςθ να επεκτακεί και ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ 

Χαμθλι 
χρθματοδότθςθ ςε 
ςχζςθ με τον 
προχπολογιςμό των 
παρεμβάςεων  

▪ Απϊλεια του ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα των 
παρεμβάςεων 

▪ Χυμμετοχι και των Ψομεακϊν προγραμμάτων 
▪ Αξιοποίθςθ και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων 

Χυμβατότθτα των 
επενδφςεων με τα 
χωρικά ςχζδια 

▪ Δυςχερισ και χρονοβόρα εφαρμογι των 
παρεμβάςεων 

▪ Απόρριψθ ζργων 
▪ Απϊλεια ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα 

▪ Υροεργαςία και εςωτερικζσ διαβουλεφςεισ μεταξφ των Αρχϊν κατά τθ 
διαμόρφωςθ του πλαιςίου των προκθρφξεων των ΣΧΕ 

▪ Ζγκαιρθ τροποποίθςθ των χωρικϊν ςχεδίων 

Πεταφορά εμπειρίασ ▪ Ξάκε διμοσ να αντιμετωπίηει μόνοσ 
προβλιματα και δυςκολίεσ που προκφπτουν 
από τθ χριςθ του νζου εργαλείου των ΣΧΕ  

▪ Διμοι να «ανακαλφπτουν και πάλι τον τροχό» 

▪ Πε πρωτοβουλία από τα κάτω, δικτφωςθ των διμων που ζχουν ΣΧΕ  
▪ Διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν και καινοτόμων λφςεων  
▪ Εργαςτιρια, ςυνζδρια  

Πάκθςθ ▪ Θ γνϊςθ από το όλο εγχείρθμα να παραμείνει 
μόνο ςε άτομα και φορείσ που αςχολικθκαν 

▪ Θ γνϊςθ να μείνει κατακερματιςμζνθ και 
αποςπαςματικι  

▪ Επιμόρφωςθ – εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ 
▪ Ξαταγραφι και διάδοςθ τθσ εμπειρίασ από τισ ΣΧΕ  
▪ Εμπλουτιςμόσ τθσ πολεοδομικισ γνϊςθσ που διδάςκεται ςτα ΑΕΛ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α: ΡΟΓΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ 

08.00 – 08.30: Υροςζλευςθ – Εγγραφζσ 

08.30 – 9:00: 
 

Χαιρετιςμοί και παρουςίαςθ των ςτόχων τθσ θμερίδασ 

 Ειρινθ Κλαμπατςζα, Γενικι Γραμματζασ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ και 
Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ  

 Καλλιόπθ Σταυροποφλου, Υεριφερειακι Χφμβουλοσ, Υεριφζρεια 
Αττικισ (εκ μζρουσ τθσ Υεριφερειάρχθ Αττικισ) 

 Νικόλαοσ Χιωτάκθσ (εκ μζρουσ του Υρόεδρου τθσ ΞΕΔΕ) 

 Ζναρξθ εργαςιϊν: Ιφιγζνεια Καμτςίδου, Ρρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 

Εναρκτιρια ομιλία 

 Στρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ 

Δθμιτρθσ Οικονόμου, Ξακθγθτισ Υανεπιςτθμίου Κεςςαλίασ 

9.00 – 11.00: 

Συντονιςμόσ: 

Θοδωρισ 
Αγγελόπουλοσ, 
Υεριφζρεια 
Αττικισ 

Μιράντα 
Δανδουλάκθ,  
Εκνικό Κζντρο 
Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ 

Α’  ΤΝΕΔΡΙΑ 

Χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρώπθ και ςτθν Ελλάδα  

 Το ΣΟΑΡ ωσ εργαλείο αςτικισ ανάπτυξθσ 

Ευάγγελοσ Αςπρογζρακασ,  Δρ. Χωροτάκτθσ - Πολεοδόμοσ Μθχανικόσ, Υπ. 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ   

Μαρία Ηιφου, Δρ. Χωροτάκτθσ - Πολεοδόμοσ, Σφμβουλοσ Υπουργοφ 

Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

 Ρολιτικι Συνοχισ μετά το 2020 – θ χωρικι διάςταςθ 

Ιωάννθσ Φίρμπασ, Γενικόσ Διευκυντισ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ ΕΣΠΑ  

 Ρλαίςιο ανάπτυξθσ του χϊρου ςτθν Ευρϊπθ – αςτικι και χωρικι ατηζντα, 
καινοτόμεσ δράςεισ 

Δθμιτρθσ Ιακωβίδθσ, Προϊςτάμενοσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικισ 

Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ (ΕΥΣΣΑ) 

 Εφαρμογι χωρικϊν εργαλείων ςτθν Ελλάδα 

Μαρία Κωςτοποφλου, Προϊςταμζνθ Μονάδασ Στρατθγικισ και 

Παρακολοφκθςθσ Πολιτικϊν τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Στρατθγικισ 

Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ  

 Ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ  

Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου, ΕΥΔ Περιφζρειασ Αττικισ 

 Σχολιαςμόσ:  
Γιάννθσ Ψυχάρθσ, Κακθγθτισ Παντείου Πανεπιςτθμίου 

11.00 – 11.30: Διάλειμμα 
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11.30 – 13.00: 

Συντονιςμόσ:  

Γεωργία Γκόνου, 
Ελλθνικι Εταιρία 
Τοπικισ Ανάπτυξθσ 
και Αυτοδιοίκθςθσ 

Ευγενία Λόκανα,  

Εκνικό Κζντρο 
Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ 

Β’ ΤΝΕΔΡΙΑ 

Ηθτιματα ςχεδιαςμοφ – προγραμματιςμοφ - υλοποίθςθσ –
παρακολοφκθςθσ αποτελεςμάτων των ΟΧΕ-ΒΑΑ τθσ Αττικισ 

 Ακινα 2020: Βιϊςιμθ ανάπτυξθ για τον τουριςμό, τον πολιτιςμό και τθν 
καινοτομία 

Ραναγιϊτθσ Οικονομάκοσ, Προϊςτάμενοσ  Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ 

ΕΑΤΑ Διμου Ακθναίων 

 Θ ολοκλθρωμζνθ χωρικι επζνδυςθ βιϊςιμθσ αςτικι ανάπτυξθσ του 
Διμου Ρειραιά 

Σοφία Τςάδαρθ, Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ - Πολεοδόμοσ ΕΜΠ 

 Διαδθμοτικι Εταιρικι Σχζςθ για τθν Ανάπτυξθ τθσ Δυτικισ Ακινασ με 
Αξιοποίθςθ τθσ ΟΧΕ- ΒΒΑ  

Μόςχοσ Διαμαντόπουλοσ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Δρ. Πολεοδόμοσ, Γενικόσ 

Διευκυντισ του Αναπτυξιακοφ Συνδζςμου Δυτικισ Ακινασ (ΑΣΔΑ) 

 Ρρόταςθ ςτρατθγικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για περιοχζσ με ειδικι 
αναπτυξιακι δυναμικι «Θ μουςικι και θ ιςτορία των δρόμων» 

Αναςταςία Λαγουδάκθ, Εξωτερικι Συνεργάτθσ των Διμων Καλλικζασ, 

Παλαιοφ Φαλιρου και Αλίμου 

 Σχολιαςμόσ  

Νικόλαοσ Μπελαβίλασ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΕΜΠ 

13.00 – 14.00: 

 

υηιτθςθ με κζμα «τρατθγικζσ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ ςτθν 

Αττικι»  

 Μαρία Λογοκζτθ, Διευκφντρια του Γραφείου του Δθμάρχου Ακθναίων και 
Πρόεδροσ τθσ Εταιρείασ Ανάπτυξθσ και Τουριςτικισ Προβολισ Ακθνϊν  

 Αλζξανδροσ Τςιατςιάμθσ, Χφμβουλοσ Δθμάρχου Υειραιά 

 Μαρία Τςιϊτα, Αντιδιμαρχοσ Υεριςτερίου, μζλοσ του ΑΧΔΑ 

 Δθμιτριοσ Κάρναβοσ, Διμαρχοσ Καλλικζασ  

Χυντονιςμόσ: Λουδοβίκοσ Βαςενχόβεν, Ομότιμοσ Κακθγθτισ 
Χωροταξίασ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ  

14.00 – 15:00: Παρεμβάςεισ  

Ανδρζασ Ευκυμίου, Διμαρχοσ Μοςχάτου – Ταφρου 

 

 

 

 

 

υηιτθςθ με το ακροατιριο 

υμπεράςματα - Κλείςιμο  

 Ευάγγελοσ Αςπρογζρακασ,  Δρ. Χωροτάκτθσ - Πολεοδόμοσ 
Μθχανικόσ  

 Μιράντα Δανδουλάκθ, Δρ. Πολεοδομίασ και Χωροταξίασ, Εκνικό 
Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

15:00 Οιξθ εργαςιϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 

ONOMA ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΘ 

ΕΟΛΧΧΑΛΣΩ ΓΕΩΦΓΛΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΧΑΦΑΞΛΔΑ ΛΩΑΡΡΑ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΔΛΑΠΑΡΨΣΥΣΩΟΣΧ ΠΣΧΧΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Άγνωςτο 

ΞΑΦΑΒΑ ΠΑΦΛΑ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ - ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΠΥΛΠΥΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΨΕΧΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΠΩΦΡΘΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ - ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΨΧΛΠΥΣΩΦΘΧ ΧΨΑΩΦΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΟΑΓΑΦΘΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΨΧΑΡΨΘΟΑΧ ΘΟΛΑΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΛΟΛΨΗΣΓΟΣΩ ΧΨΕΦΑΡΣΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΨΑΦΦΣΩ ΦΣΔΣΥΘ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΔΩΨΛΞΘΧ ΑΚΘΡΑΧ (Α.Χ.Δ.Α.) ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΞΑΦΑΓΛΑΡΡΑΞΣΩ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΔΘΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΡΕΗΘ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΑ ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΒΑΦΒΑΦΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΥΑΟΑΠΑΦΘ ΑΟΕΑΡΔΦΑ ΔΘΠΣΧ ΑΓΛΑΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΠΛΞΦΣΥΣΩΟΣΩ ΧΣΦΛΑ ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΥΑΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΩ ΕΟΟΘ ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΑΓΣΦΑΧΨΣΩ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ ΔΘΠΣΧ ΑΚΘΡΑΛΩΡ ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΠΛΧΑΘΟΛΔΣΩ ΕΟΛΧΧΑΒΕΨ ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΨΗΕΠΥΕΟΛΞΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΑΟΕΩ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΧΣΩΟΛΩΨΘ ΧΩΨΘΦΛΑ ΔΘΠΣΧ ΑΛΓΛΑΟΕΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΦΨΧΑΟΘ ΞΑΧΧΛΑΡΘ ΔΘΠΣΧ ΑΠΥΕΟΣΞΘΥΩΡ-ΠΕΡΕΠΕΡΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΑΦΑΠΥΑΧΘ ΕΟΕΡΘ ΔΘΠΣΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΠΑΡΘΧ ΟΑΞΩΡΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΡΑΡΣΩ ΠΑΦΛΑΡΡΑ ΔΘΠΣΧ ΑΧΑΦΡΩΡ ΑΨ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΠΑΩΦΑΡΨΩΡΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΔΘΠΣΧ ΒΣΟΣΩ ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΧΣΦΛΑΔΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΑ ΔΘΠΣΧ ΓΟΩΦΑΔΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΕΘΡΨΑΒΕΟΩΡΘ ΧΨΑΩΦΣΩΟΑ ΔΘΠΣΧ ΓΟΩΦΑΔΑΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΩΡ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ Ωπάλλθλοσ 

ΒΕΟΟΘΧ ΓΕΩΦΓΛΣΧ ΔΘΠΣΧ ΗΕΦΩΦΛΣΩ  ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 
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ΑΞΦΛΒΘΧ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΣΧ ΔΘΠΣΧ ΗΘΦΣΩ ΥΦΕΒΕΗΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΓΣΓΣΟΣΩ ΧΦΛΧΨΛΡΑ ΔΘΠΣΧ ΘΓΣΩΠΕΡΛΨΧΑΧ ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΨΗΑΡΕΨΣΧ ΦΩΨΘΧ ΔΘΠΣΧ ΘΟΛΣΩΥΣΟΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΥΑΥΑΒΑΧΛΟΕΛΣΩ ΑΦΓΩΦΛΣΧ ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΑΧ ΧΕΦΦΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΗΩΓΣΩΟΘΧ ΦΩΨΛΣΧ ΔΘΠΣΧ ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΚΕΣΔΣΧΛΑΔΘΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧ ΔΘΠΣΧ ΚΘΒΑΛΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΓΑΟΑΡΘ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ ΔΘΠΣΧ ΛΟΛΣΩ ΑΨΨΛΞΘΧ ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΑΡΩΦΑΡΨΘΧ ΒΑΝΣΧ ΔΘΠΣΧ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΞΑΧΕΡΣΓΟΣΩ ΟΑΗΑΦΣΧ ΔΘΠΣΧ ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ - ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΧΦΩΧΣΟΩΦΑ ΞΩΦΛΑΞΣΩΟΑ ΔΘΠΣΧ ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ - ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ - ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΡΛΓΔΕΟΘ ΕΩΓΕΡΛΑ ΔΘΠΣΧ ΞΕΦΑΨΧΛΡΛΣΩ-ΔΦΑΥΕΨΧΩΡΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΒΟΑΧΣΩ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΔΘΠΣΧ ΞΕΦΞΩΦΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΨΣΥΑΟΘ ΚΕΣΔΩΦΑ ΔΘΠΣΧ ΞΣΗΑΡΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΣΩΨΧΣΔΘΠΣΩ ΧΨΑΩΦΣΩΟΑ ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΛΡΚΛΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΑΟΕΣΥΣΩΟΣΧ ΑΡΔΦΕΑΧ ΔΘΠΣΧ ΞΣΦΩΔΑΟΟΣΩ      

ΥΑΥΑΚΑΡΑΧΘ ΠΑΦΛΑ ΗΩΘ ΔΘΠΣΧ ΟΑΩΦΕΩΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΣΩΨΑΡΨΣΩ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ ΔΘΠΣΧ ΠΑΟΕΒΛΗΛΣΩ (ΥΦΩΘΡ Δ. ΓΑΗΛΣΩ) ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΞΣΨΧΛΦΑΞΘ ΑΦΦΣΔΛΨΘ ΔΘΠΣΧ ΠΑΟΕΒΛΗΛΣΩ (ΥΦΩΘΡ Δ. ΓΑΗΛΣΩ) ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΠΩΟΩΡΑΞΣΩ ΧΨΑΠΑΨΛΑ ΔΘΠΣΧ ΠΕΨΑΠΣΦΦΩΧΘΧ  ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΛΩΑΡΡΛΔΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ   Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΓΛΑΡΡΛΞΣΩΦΘ ΠΑΦΛΑ ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΞΩΦΛΑΞΣΩ ΧΨΕΟΟΑ ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΨΧΛΩΟΘ ΑΠΑΟΛΑ ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΕΩΧΨΑΚΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΑ ΔΘΠΣΧ ΠΣΧΧΑΨΣΩ - ΨΑΩΦΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΑΟΣΠΕΡΛΔΘΧ ΥΑΦΑΧΞΕΩΑΧ ΔΘΠΣΧ ΡΛΞΑΛΑΧ ΑΓΛΣΩ ΛΩΑΡΡΘ ΦΕΡΨΘ ΓΕΩΥΣΡΛΑΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΓΦΘΓΣΦΛΑΔΘΧ ΧΣΦΣΞΟΘΧ ΔΘΠΣΧ ΥΑΛΑΡΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΣΩΟΣΩ ΠΑΦΛΑ  ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΑΡΕΗΩΦΘ ΕΟΕΡΘ ΔΘΠΣΧ ΥΕΛΦΑΛΑ  ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΑΡΚΑΞΣΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΔΘΠΣΧ ΥΕΡΨΕΟΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΟΕΣΡΨΑΞΛΑΡΑΞΣΩ ΗΩΘ ΔΘΠΣΧ ΥΕΦΛΧΨΕΦΛΣΩ  ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  
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ΨΣΟΛΣΥΣΩΟΣΩ ΑΛΞΑΨΕΦΛΡΘ ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΕΩΧΨΑΚΛΣΩ ΑΡΑΦΓΩΦΣΩΟΑ ΔΘΠΣΧ ΥΕΨΦΣΩΥΣΟΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΞΩΧΨΣΥΣΩΟΣΩ ΔΘΠΘΨΦΑ ΔΘΠΣΧ ΨΦΛΞΞΑΛΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΞΣΦΔΑΧ ΥΑΡΑΓΛΩΨΘΧ ΔΘΠΣΧ ΧΑΛΔΑΦΛΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΠΥΛΦΘ ΠΑΦΛΑΡΡΑ ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΡΛΞΣΟΑΣΩ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΑΟΕΑΡΔΦΣΥΣΩΟΣΩ 
ΑΟΕΑΡΔΦΑ 

ΔΘΠΣΧ ΧΑΟΑΡΔΦΛΣΩ  ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΔΘΠΣΩΟΑ ΧΣΦΛΑ ΕΚΡΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ   Ωπάλλθλοσ 

ΕΠΛΦΗΑΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΛΑ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΑΦΑΟΑΠΥΣΧ ΟΑΠΥΦΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΛΑ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΧΕΦΕΦΣΓΟΣΩ ΠΑΦΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΑΡΔΦΣΩΟΑΞΘ ΕΟΕΩΚΕΦΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΑΨΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΠΑΦΞΑΨΣΩ ΠΑΦΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΛΣΦΔΑΡΛΔΣΩ ΛΩΑΡΡΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΠΥΕΞΛΑΦΘ ΕΛΦΘΡΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΑΦΑΦΘ ΕΟΕΡΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΚΕΧΧΑΟΛΑΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΒΕΓΟΛΦΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΟΛΣΩΟΛΣΩΞΣΩ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΥΕΟΣΥΣΡΡΘΧΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΠΣΩΧΨΣΩ ΦΩΨΕΛΡΘ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ  ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΞΣΩΨΑΡΨΣΩ ΧΑΦΛΞΟΕΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ  ΥΕΛΦΑΛΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΓΦΑΠΠΑΨΕΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΠΑΓΓΕΡΑΞΘ ΑΡΑΧΨΑΧΛΑ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΑΨΨΛΞΘΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ 

ΨΩΧΣΓΩΛΣΧ ΧΨΑΩΦΣΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΕΩΒΣΛΑΧ ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΣΩΨΧΣΩΠΥΑ ΞΩΡΧΨΑΡΨΛΡΑ ΥΣΟΛΨΛΞΣ ΞΣΠΠΑ 'ΨΣ ΥΣΨΑΠΛ' ΓΕΩΨΕΧΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΣΛΞΣΡΣΠΣΥΣΩΟΣΩ ΕΟΕΡΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ  ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΦΣΩΓΛΑΘΧ ΛΩΑΡΡΘΧ ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ ΥΣΦΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΣΟΣΓΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΥΥΑΧ ΡΛΞΣΟΑΣΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΟΕΛΨΣΩΦΓΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΑΦΒΣΩΡΘΧ ΑΡΨΩΡΛΣΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 
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ΧΑΧΑΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΞΑΨΧΣΧ ΑΚΑΡΑΧΛΣΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΨΗΑΨΗΑΦΑΞΘ ΕΟΕΡΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΠΥΣΩΦΕΞΑ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΠΑΩΦΛΔΣΩ ΕΟΛΧΑΒΕΨ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ & ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΩΧΕ) / ΑΥΣΧΥΑΧΠΕΡΘ 
ΑΥΣ ΨΣΡ ΣΑΕΔ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΓΛΑΟΑΡΨΗΘ ΕΩΑΓΓΕΟΛΑ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΧΣΛΡΑ ΡΛΞΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ Ωπάλλθλοσ 

ΑΚΑΡΑΧΛΣΩ ΑΛΠΛΟΛΑ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  

ΥΦΕΗΑ ΕΟΛΧΑΒΕΨ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ  ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ Ωπάλλθλοσ 

ΦΩΠΑΡΣΩ ΑΓΓΕΟΛΞΘ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ / ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΧΥΑ  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΥΑΚΑΡΑΧΛΣΩ ΑΟΕΑΡΔΦΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ / ΕΚΡΛΞΘ ΑΦΧΘ 
ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΠΛΧΣΩΟΘ ΑΧΘΠΛΡΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ / ΕΚΡΛΞΘ ΑΦΧΘ 
ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ  ΕΛΔΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΨΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ 
(ΨΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ) 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΦΕΛΗΛΔΣΩ ΕΟΕΡΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ / ΠΣΡΑΔΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ 
ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΠΣΔ ΑΕ) 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΕΥΕΨΗΘ ΕΩΧΨΦΑΨΛΑ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΨΣΥΣΓΦΑΦΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ   

ΞΑΟΣΧΑΞΑ ΔΘΠΘΨΦΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ / ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΘΠΣΧΛΑΧ 
ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΠΩΦΑΛΨΘ ΔΛΑΠΑΡΨΛΡΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ /ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ ΔΘΠΣΧΛΑΧ 
ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ  

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΠΥΑΞΑΟΑΞΣΩ ΧΩΨΘΦΛΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΑΛΔΕΛΑΧ, ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΚΦΘΧΞΕΩΠΑΨΩΡ / 
ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Ωπάλλθλοσ 

ΑΧΥΦΣΓΕΦΑΞΑΧ ΕΩΑΓΓΕΟΣΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ KAI ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ   Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΥΑΔΘΠΘΨΦΛΣΩ ΔΘΠΘΨΦΘΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ KAI ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΧΨΕΦΑΡΘ ΦΩΨΕΛΡΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ KAI ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Υροϊςτάμενοσ Ψμιματοσ  
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ΔΦΣΩΓΑ ΛΣΩΟΛΑ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ KAI ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ / ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ 
ΦΩΚΠΛΧΨΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΣΩ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΑΚΘΡΑΧ 

ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΥΑΥΑΔΑΞΘ ΞΑΟΟΛΣΥΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΓΦΛΒΑ ΠΑΦΛΑ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΔΑΠΑΡΑΞΘΧ ΕΠΠΑΡΣΩΘΟ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ ΞΑΛ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ  ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΑΡΨΩΡΣΥΣΩΟΣΧ ΟΕΩΡΛΔΑΧ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ Άγνωςτο 

ΟΑΗΑΦΑΞΘ ΕΟΕΡΘ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ  ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 

ΗΕΦΒΣΩ ΞΩΦΛΑΞΘ 
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ ΠΕΨΑΦΣΦΩΡ / ΓΕΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑ 
ΩΥΣΔΣΠΩΡ 

ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ Ωπάλλθλοσ 
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19.12.2017

Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

Δημήτρης Οικονόμου
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας



Προϊστορία και πλαίσιο των ΣΒΑΑ

Αστική αναγέννηση

Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN
Ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής ανάπτυξης σε παλαιότερα ΚΠΣ
και ΕΣΠΑ
Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) [ar. 7 Reg. 1301/2013
ERDF/EU, ΕΣΠΑ 2014-2020] σε όλες τις χώρες
Urban Innovative Actions [EC]

European Commission, The Urban  Development  Network 
Peer Review Workshops on Integrated Sustainable Development
Strategies  ECPRW

Σημερινό στάδιο των Ελληνικών ΣΒΑΑ

12 Περιφέρειες έχουν εκδώσει Προσκλήσεις προς τις Αστικές Αρχές

Ορισμένες Περιφέρειες έχουν προχωρήσει στην έγκριση ΣΒΑΑ (…)

Αττική: έχουν εγκριθεί 4 ΣΒΑΑ

Κεντρικά ζητήματα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ελληνικών ΣΒΑΑ

Καθυστέρηση ενεργοποίησης ΣΒΑΑ
Πίεση χρόνου ( ολοκλήρωση έργων 2023)

 Ανάγκη ώριμων έργων


Ρόλος νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις ECPRW

Ρόλος  Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου ECPRW

Ρόλος υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού ECPRW


Κίνδυνος διολίσθησης σε πιο «εύκολα» έργα

Κεντρικά ζητήματα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ελληνικών ΣΒΑΑ

Διπλή σημασία δράσεων επιχειρηματικότητας (θεματικοί στόχοι 3 και
9):
ολοκληρωμένος χαρακτήρας ΣΒΑΑ
απόκτηση εμπειρίας από Δήμου εν όψει επόμενου ΕΣΠΑ

Το ζήτημα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τις δράσεις κρατικών
ενισχύσεων ECPRW

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017
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Κεντρικά ζητήματα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ελληνικών ΣΒΑΑ

Πίεση χρόνου
Θεματικοί περιορισμοί ΣΒΑΑ λόγω επιλέξιμων επενδυτικών
προτεραιοτήτων ECPRW 
Συρρίκνωση ολοκληρωμένου χαρακτήρα των ΣΒΑΑ

Σημασία διατήρησης / ενίσχυσης ολοκληρωμένου χαρακτήρα ΣΒΑΑ

Προσθήκη επενδυτικών προτεραιοτήτων και δράσεων για βελτίωση της
ολοκλήρωσης, σε μελλοντική αναθεώρηση ECPRW

Συμβολή τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις ΣΒΑΑ ECPRW

Κεντρικά ζητήματα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ελληνικών ΣΒΑΑ

Αξιοποίηση διαβούλευσης και κατά την υλοποίηση ECPRW

Ανάγκη ουσιαστικοποίησης
Έλλειμμα κουλτούρας διαβούλευσης
Χρήση καινοτόμων μεθόδων διαβούλευσης (έξυπνες τεχνολογίες)
Επικοινωνιακή πολιτική ΣΒΑΑ ECPRW

Κεντρικά ζητήματα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ελληνικών ΣΒΑΑ

Δικτύωση Δήμων με ΣΒΑΑ ECPRW

Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση + Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας Δήμων ECPRW

Απόκτηση σοβαρής εμπειρίας στη διαχείριση δράσεων  ΕΣΠΑ

Το μέλλον των ΣΒΑΑ

Προοπτική σημαντικής αύξησης πόρων κατά την επόμενη
προγραμματική περίοδο
Σημαντικότερος ρόλος Δήμων στην επόμενη προγραμματική περίοδο
Έγκαιρη έναρξη προετοιμασίας Δήμων για ολοκληρωμένες αστικές 
δράσεις της επόμενης περιόδου
Ενίσχυση θεσμικής ικανότητας Δήμων
Χρηματική υποστήριξη ωρίμανσης δράσεων

Εργαλεία: 
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ)   ολοκληρωμένα
σχέδια ECPRW

Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια  πολεοδομικός σχεδιασμός: χρήσεις
γης, αναπλάσεις

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017
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Μαρία Ζήφου, 
Δρ. Χωροτάκτης - Πολεοδόμος, 

Σύμβουλος Υπουργού  Περιβάλλοντος &
Ενέργειας

«Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) ως
εργαλείο αστικής ανάπτυξης»

ΑΘΗΝΑ, 19/12/2017

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ευάγγελος Ασπρογέρακας,  
Δρ. Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχ.,

Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 



Εφαρμογής ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης 
στην Ευρώπη (από τη δεκαετία του 1990):

• Σε Εθνικό επίπεδο με εξασφάλιση χρηματοδότησης (π.χ. Δανία,
Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο).

• προώθηση μέτρων ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας (κεντρική και
ανατολική Ευρώπη π.χ. Ρουμανία).

Διαχείριση: 

• διαμόρφωση μηχανισμών διατομεακού συντονισμού σε επίπεδο
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό καθώς και διασύνδεσή τους (π.χ.
Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο)

• ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κινητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής
κοινωνίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων .

Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τα αστικά κέντρα

«Προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά 
τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα 
προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής.»

Πρόγραμμα παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων :
(α) πολεοδομικού χαρακτήρα 

(β) αναπτυξιακής και οικονομικής υστέρησης και 

(γ) κοινωνικής συνοχής.

 συνοδεύονται από προγράμματα δράσης, ανταποκρίνονται περισσότερο
στην έννοια των προγραμμάτων αστικής αναβάθμισης (όπως π.χ. εκείνα της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN),
ΔΕΝ πρόκειται για σχέδια φυσικού σχεδιασμού  / χρήσεων γης.
 δεν περιορίζονται γεωγραφικά μόνο σε περιοχές των εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων,

Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) 
(άρθρο 12, Ν.2742/1999).

 Εντάσσονται στο πλαίσιο κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού 
χωροταξικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών σχεδίων,

 Προβλέπεται η εναρμόνιση των ΓΠΣ (ΤΧΣ) με τις κατευθύνσεις τους.

 Η διαδικασία κατάρτισης των ΣΟΑΠ κινείται από το Υπουργείο, την 
Περιφέρειας ή το Δήμο μετά από προηγούμενη ενημέρωση των
εμπλεκόμενων.

 Εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Χωροταξίας / Περιβάλλοντος και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Κατά τη διαδικασία κατάρτισής τους προβλέπεται ευρύτατη δημοσιότητα
και διαβούλευση.

 Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων γίνεται
από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (στις περιπτώσεις
Διαδημοτικών ΣΟΑΠ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) Ολοκληρωμένος χαρακτήρας των Στόχων (πολεοδομικός –
περιβαλλοντικός / οικονομικός / κοινωνικός, παρ.1, άρθρο 12, Ν.2742/1999): 
• βελτίωση των υποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων,

αντιμετώπιση της ανεργίας και δημιουργία επαρκών ευκαιριών
απασχόλησης,

• ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό
και καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού,

• αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης,

• αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 

• ανάπτυξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών
φιλικών προς το περιβάλλον,

• διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική 
αναζωογόνηση των πόλεων και των ευρύτερων αστικών περιοχών με 
μειονεκτικά χαρακτηριστικά.

• διευκόλυνση της συμμετοχής των πόλεων και αστικών περιοχών σε 
προγράμματα και δίκτυα διαπεριφερειακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας,
για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.
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Στάδιο 1: Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης. θα πρέπει να 
παρουσιάζει υψηλό βαθμό ομοιογένειας ως προς χαρακτηριστικά της.
Στάδιο 2: Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και των 
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης: σκιαγραφείται η υποβάθμιση 
της περιοχής, τεκμηριώνεται η ανάγκη παρέμβασης 
Στάδιο 3: Έκθεση Πορισμάτων. αξιολόγηση ανά θεματική ενότητα, καθώς
και τ συνολική διατύπωση των συμπερασμάτων. 
Στάδιο 4: Πρόταση στρατηγικής παρεμβάσεων. Οι στόχοι πρέπει να είναι
εστιασμένοι στα προβλήματα της περιοχής. Οι δράσεις αποτελούν την 
επιχειρησιακή έκφραση της  στρατηγικής   

Στάδιο 5: Πρόγραμμα δράσης: Καινοτόμο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό
πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης / Οι 
Δράσεις εξειδικεύονται σε Ενέργειες και συνδέονται με το Υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο 

Φ
ΑΣ

Η 
Β Στάδιο 6: Ανοιχτή διαβούλευση του Προγράμματος Δράσης. 

Στάδιο 7: Οριστικοποίηση του Προγράμματος Δράσης – σύνταξη Σχεδίου
Κ.Υ.Α. 

Στάδια Κατάρτισης ΣΟΑΠ 
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη σύνταξη των ΣΟΑΠ, 

ΥΑ 8150/9.4.2012, ΦΕΚ/B1341/24.4.2012) 

ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας (ΦΕΚ64/Β/2015)

Αναμένεται η αξιολόγησή του από το Δήμο Αθηναίων. 

Περιεχόμενο ΣΟΑΠ

ΣΟΑΠ Δυτ. Αθήνας

Περιοχή Εφαρμογής Δράσεων:

• Οριζόντιες δράσεις
• Παρεμβάσεις σε θύλακες

Φορείς παρέμβασης: 

• Δράσεις από τους ΟΤΑ
• Δράσεις με συμμετοχή της 

Κεντρικής Διοίκησης. 

Διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση 
και τη δομή σύμφωνα με τις 

τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 
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ΥΠΕΝ
Τμήμα Αστικού 

Σχεδιασμού

Περιφέρεια Αττικής

Υπ. Οικονομικών Συναρμόδιο 
Υπουργείο

Συναρμόδιο 
Υπουργείο

Συναρμόδιο 
Υπουργείο

Οριζόντιος Συντονισμός

Επιτροπή Συντονισμού (ΥΑ17903 / 01.04.2016) - Δίκτυο Σημείων Επαφής 

Δήμος 
Αθηναίων

Δήμος 
Πειραιά Α.Σ.Δ.Α. …..

ΟΤΑ Α' Βαθμού

…..
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ς 
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Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Διακυβέρνηση των ΣΟΑΠ της Αττικής

• Σημαντική η εμπλοκή της Κεντρικής Διοίκησης στο σχεδιασμό και την
εφαρμογή των δράσεων, ιδίως στα ΣΟΑΠ της Αττικής.

• Επιδίωξη συνεργασίας και συντονισμού τόσο κατά την κατάρτιση όσο και
κατά την εφαρμογή.

ΟΧΕ Άλλοι Πόροι

Θεσμικές –
Διοικητικές
Ενέργειες

Έργα – Δράσεις 

ΣΟΑΠ

Χαρακτηριστικά ΣΟΑΠ / Σύνδεση με ΟΧΕ 

• Διευρυμένος  χρονικός ορίζοντας 

• Απαιτείται Διαδικασία ΣΠΕ

• Δυνατότητα χρηματοδότησης 
έργων / δράσεων μέσω ΟΧΕ και 
επιθυμητή η αξιοποίηση άλλων
πόρων

Χρηματοδότηση 

Ορισμένες Επισημάνσεις
• Το ΣΟΑΠ προτείνεται ως εργαλείο στις κατευθύνσεις των Περιφερειακών 

Χωροταξικών και του νέου ΡΣΑ (Αρ. 14, ν.4277/14)  για την ανάπτυξη 
αστικών περιοχών και την επίτευξη κοινωνικής και χωρικής συνοχής. 

• Κομβικός ρόλος στην κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης 
ανατίθεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Κατά την κατάρτιση των σχεδίων είναι σκόπιμη η ενεργοποίησης της
τοπικής κοινωνίας (μπορούν να αξιοποιηθούν δομές όπως η Δημοτική και 
Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης; / άρθρα 76 και 178 του ν. 3852/2010).

• Η δυνατότητα αποτελεσματικής χρηματοδότησης των Σχεδίων, κυρίως 
μέσω ΟΧΕ, αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την εφαρμογή τους.

• Συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές της Διοίκησης

• Δυνατότητα συνέργειας με πολεοδομικά εργαλεία κανονιστικών 
ρυθμίσεων (π.χ. ΕΧΣ, ν.4447/16) στο πλαίσιο αστικών παρεμβάσεων. 

Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & 
Περιαστικών Περιοχών (Σ.Μ.Α.Π.Π.)

Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού

Τηλ: 210 6468319, 6424008, FAX: 210 6448091

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μαρία Ζήφου, 
Δρ. Χωροτάκτης - Πολεοδόμος, 

Σύμβουλος Υπουργού  Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας

Ευάγγελος Ασπρογέρακας,  
Δρ. Χωροτάκτης - Πολεοδόμος Μηχ., 

Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
asprogerakas@uth.gr
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Ιωάννης Φίρμπας 
Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017



2ο Εξάμηνο 
2017 

•Έκδοση της 7ης Έκθεσης Συνοχής
•Πρώτες διεργασίες για την Πολιτική της Συνοχής μετά το 2020

1ο Εξάμηνο 
2018

•Σχέδιο Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 

2ο Εξάμηνο 
2018

•Πρόταση προτεραιοτήτων, βασικών αρχών και κανονιστικών διατάξεων για την Πολιτική της
Συνοχής μετά το 2020 

2019-2020

•Διαβούλευση και οριστικοποίηση των κανονιστικών διατάξεων, των προτεραιοτήτων της ΕΕ

Λιγότεροι πόροι - Αύξηση της Εθνικής Συμμετοχής 

Άμεση διασύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με το Ευρωπαϊκό 
εξάμηνο, αιρεσιμότητες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Έμφαση στην Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία – Ευρωπαϊκές πολιτικές 

Έμφαση στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση – ενδυνάμωση του ρόλου των 
Δήμων 

Έμφαση σε τοπικές «place based” πολιτικές και διασυνοριακή 
συνεργασία 

Απλοποιημένη Διαχείριση – Ενιαίο σύστημα κανόνων για συνεκτικότητα 
των επενδύσεων  

Ευελιξία ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα έκτακτες 
ανάγκες – Δημιουργία αποθεματικού 

Διευρυμένη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων μορφών 
χρηματοδότησης 

Αφορά το σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ  - κατανομή κονδυλίων με 
πρόσθετα κριτήρια πέρα από το ΑΕΠ

☐

Οικονομική, κοινωνική και χωρική συνοχή 

Προώθηση της Απασχόλησης ειδικότερα των νέων 

Αντιμετώπιση / προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή- Στόχοι της Συνθήκης του Παρισιού

Κοινωνική ένταξη και ένταξη μεταναστών / προσφύγων

Έξυπνη εξειδίκευση – έρευνα καινοτομία

Ψηφιακή και ενεργειακή σύγκλιση

Σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ  
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Νέα Αστική Ατζέντα 

Διασυνοριακή συνεργασία 

Μακροπεριφερειακή στρατηγική 

Ενίσχυση Χωρικών Εργαλείων Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις –
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 

• Υιοθετήθηκε από το Ευρωπαικό Συμβούλιο στις 24/10/2014. 
• Οι οκτώ χώρες που συμμετέχουν είναι τα Κράτη-Μέλη Ελλάδα, Ιταλία, 

Σλοβενία και Κροατία και οι γειτονικές χώρες, υποψήφιες/ δυνάμει υποψήφιες 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ήτοι Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη.

Η Στρατηγική βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες:
 Προώθηση καινοτόμου θαλάσσιας ανάπτυξης (γαλάζια ανάπτυξη, υδατοκαλλιέργειες, 

έρευνα και τεχνολογία για την μπλε οικονομία)

 Συνδεσιμότητα της περιοχής τόσο διά των θαλασσίων οδών, όσο και των αγροτικών
περιοχών και της ενδοχώρας με τις παράκτιες περιοχές, δίκτυα και ζητήματα ενέργειας

 Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με ορθολογική αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων και την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής

 Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας με την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και 
τη διαμόρφωση μιας κοινής αναγνωρίσιμης ταυτότητας (branding) της μακρο-
περιφέρειας.

Σας ευχαριστώ πολύ
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Δημήτρης Ιακωβίδης 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης 
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017



1ο Εξάμηνο 
2016 

•Πρωτοβουλία Ολλανδικής Προεδρίας για Αστική Ατζέντα

30 Μαΐου 
2016 

•Υπογραφή Συμφώνου Άμστερνταμ

2ο Εξάμηνο 
2016-2017 

•Σύσταση Εταιρικών Σχέσεων Αστικής Ατζέντας

2017-2019

•Εξειδίκευση σχεδίων δράσης – Συνεισφορά στην Πολιτική της Συνοχής
μετά το 2020

70% του πληθυσμού 

70% των νέων θέσεων εργασίας 

85% του ΑΕΠ 

70% των πόρων της Πολιτικής της Συνοχής υλοποιείται μέσω 
των Δήμων

Αύξηση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών μέσα από: 

•Καλύτερο συντονισμό των πολιτικών, εμπλεκόμενων φορέων και επιπέδων διακυβέρνησης
•Καλύτερη κατανόηση των αστικών θεμάτων στην διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών

Ενδυνάμωση του ρόλου των Δήμων στη διαμόρφωση πολιτικών στην ΕΕ και εθνικό 
επίπεδο 

Ενίσχυση της ικανότητας των δήμων να διαμορφώσουν τις αναγκαίες συνθήκες 
για την αντιμετώπιση  κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων 
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης  
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 Πλήρης ενσωμάτωση της διάστασης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και
εταιρικότητας

 Εταιρικές Σχέσεις με τη συμμετοχή της ΕΕ, των κρατών μελών, των δήμων και
κοινωνικο-οικονομικών εταίρων 

 Αφορά όλες τις πόλεις ανεξαρτήτου μεγέθους

 Ολοκληρωμένη προσέγγιση – διασφάλιση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και
ενσωμάτωση των στόχων του ΟΗΕ

 Οικοδόμηση λειτουργικών  πόλεων

 Σύνδεση του αγροτικού και αστικού χώρου

Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων 

Αστική Φτώχεια 

Ποιότητα του Αέρα 

Στέγαση 

Κυκλική Οικονομία 

Απασχόληση και Δεξιότητες στην τοπική 
οικονομία 

Προσαρμοστικότητα στην Κλιματική Αλλαγή 

Ενεργειακή Μετάβαση 

Βιώσιμη Χρήση της Γης 

Αστική Κινητικότητα

Ψηφιακή Μετάβαση 

Καινοτόμα και Υπεύθυνα Συστήματα 
Δημοσίων Προμηθειών 
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Καλύτερη 
Νομοθέτηση 

Επίλυση θεμάτων 
(χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση προς 

τα κράτη μέλη)

Κάλυψη αναγκών 

Καλύτερη 
Χρηματοδότηση 

Διευκόλυνση της 
πρόσβασης των 
Δήμων σε πηγές 
χρηματοδότησης 

Διασφάλιση της 
ολοκληρωμένης 

προσέγγισης 

Απλοποίηση των 
κανονιστικών 
απαιτήσεων 

Καλύτερη 
Γνώση 

Διευκόλυνση της 
ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών 

Αξιόπιστα 
δεδομένα σε 

τοπικό επίπεδο 

Οκτώβριος 
2017

• Παρουσίαση και Αποδοχή από  ΓΔ Αστικών Θεμάτων 4 σχεδίων – Αστική Φτώχεια, Ένταξη 
Μεταναστών Προσφύγων, Ποιότητα του Αέρα, Στέγαση 

2018
•Ολοκλήρωση Λοιπών Σχεδίων Δράσης 

2018
•Πιλοτική Εφαρμογή δράσεων 

2018- 2019  

•Διαβούλευση και συνεισφορά στο κανονιστικό πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου

◦ Ως κράτος μέλος 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση 

Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης) 
◦ Δήμοι 

 Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας
◦ Άλλοι φορείς: 

 Κράτη Μέλη: Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία 
 Περιφέρειες : Il de France, Mητροπολιτική Περιφέρεια Βρυξελλών   
 Δήμοι : Μπέρμιγχαμ, Κορτρικ(Βέλγιο), Λοτζ (Πολωνία), Λιλ (Γαλλία), Τιμισοαρα ( 

Ρουμανία), Ντογκπιλς (Λετονία) 
 Εταίροι : ΕΕ, ΕΤΕπ, Eurochild, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την καταπολέμηση της 

Φτώχειας, Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την στέγαση, Eurocities, UN Habitat, Urbact

Αστική Φτώχεια
 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 

◦ Δήμοι 
 Δήμος Αθηναίων

◦ Άλλοι φορείς: 
 Κράτη Μέλη: Πορτογαλία, Δανία, Ιταλία
 Δήμοι : Αμστερνταμ, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Ελσίνκι  
 Εταίροι : ΕΕ, ΕΤΕπ, Eurocities, Urbact, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Μεταναστών / Εξόριστων, Ομάδα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ένταξη Μεταναστών Προσφύγων 
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 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 Εθνικό Ίδρυμα Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 

◦ Άλλοι φορείς: 
 Κράτη Μέλη: Ρουμανία, Ιταλία

◦ Δήμοι : Τζελγκαβα (Λιθουανία), Ροττερνταμ, Βερολίνο, Πόρτο, Τορίνο, Γκεντ,
Κιλς (Πολωνία, Μισκολς (Ουγγαρία), Grand Angoulême (Γαλλία)
 Εταίροι : ΕΕ, ΕΤΕπ, Eurocities, Urbact, Ευρωπαϊκή ̈ Ενωση Δήμων και

Περιφερειών 

Απασχόληση και Δεξιότητες στην Τοπική 
Οικονομία 

◦ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

◦ Άλλοι φορείς: 
 Κράτη Μέλη: Φιλανδία, Σλοβενία, Πολωνία 

◦ Δήμοι : Όσλο, Χάγη, Πόρτο, Πράτο, Φλάνδρα, Κόνας (Λετονία)
 Εταίροι : ΕΕ, ΕΤΕπ, Eurocities, Urbact, Ευρωπαϊκή ̈ Ενωση Δήμων και

Περιφερειών

Κυκλική Οικονομία 

 https://ec.europa.eu/futurium/en  Βάση άρθρου 8 του Καν 1301/13 – ΕΤΠΑ
 Κεντρική διαχείριση από την ΕΕ
 Αφορά σε αστικά κέντρα άνω των 50.000 κατοίκων

«Οι πόλεις μας αποτελούν κινητήρια δύναμη της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης στην Ευρώπη αλλά αντιμετωπίζουν πολλές 
προκλήσεις – κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές. Οι
Αστικές καινοτόμες δράσεις βασίζονται στην επινοητικότητα 
των πόλεών μας και τους δίνουν τη δυνατότητα να μοιραστούν
την πείρα τους με ολόκληρη την Ευρώπη.» Επίτροπος Κρέτσου
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 2η προκήρυξη  έγκριση 2 ελληνικών πόλεων:

◦ Αθήνας  - Ένταξη μεταναστών / προσφύγων 

◦ Ηράκλειου Κρήτης – Κυκλική οικονομία  «Αποφευκτέα και Μη Τροφικά
Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές 
Περιοχές» και ακρωνύμιο «A2UFood»

 Οι Θεματικές Ενότητες για την 3η Πρόσκληση :

◦ Διασφάλισης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
◦ Λύσεις για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
◦ Στέγαση και Επανένταξη
◦ Εργασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τοπικές κοινωνίες.

 Οι Θεματικές Ενότητες για την 4η Πρόσκληση είναι:

◦ Διασφάλισης της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
◦ Λύσεις για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
◦ Στέγαση και Επανένταξη
◦ Εργασία και ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τοπικές κοινωνίες.

Σας ευχαριστώ πολύ

Δημήτρης Ιακωβίδης 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης 
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Μαρία Κωστοπούλου 
Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Στρατηγικής και παρακολούθησης 

Πολιτικών
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αθήνα, 19 
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 Έκδοση Κανονιστικών Διατάξεων και Οδηγιών από την ΕΕ
 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (81168/ ΕΥΣΣΑ

1796/30.7.2015)
 Βασικές κατευθύνσεις για Διαχειριστικές Αρχές και πόλεις
 Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής περιοχών και στρατηγικών

 Σύσταση Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
(Αριθμ. 8815/ΕΥΣΣΑ 72 (ΦΕΚ 249/16.2.2016)

 Παρακολούθηση πορείας εργαλείων χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό Επίπεδο
 Ανταλλαγή απόψεων και επίλυσης προβλημάτων
 Διασφάλιση συντονισμού των Ταμείων και συνέργειας προγραμμάτων

 Τεχνικές Οδηγίες προς τις Διαχειριστικές αρχές για την διαδικασία προκήρυξης,
επιλογής στρατηγικών από την Εθνική Αρχή Συντονισμού

 Εξειδίκευση των προκηρύξεων, κριτηρίων επιλογής στρατηγικών και περιοχών
από τις ΕΥΔ

 Έγκριση των παραπάνω από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ

 Προκήρυξη, αξιολόγηση και έγκριση των στρατηγικών από ΕΥΔ και Επιτροπές
Παρακολούθησης

 Ορισμός Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης από τον οικείο
Περιφερειάρχη (μετά από σχετική τροπολογία του Ν 4314/14)

 Από την Εγκύκλιο, δόθηκε ευελιξία ώστε η κάθε ΠΕΠ, Διαχειριστική Αρχή και Επιτροπή
Παρακολούθησης να καθορίσει τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προτεραιότητες

 Κάποια ΠΕΠ ακολούθησαν ανταγωνιστικές διαδικασίες (πχ ΑΜΘ)

 Κάποιες είχαν καθορίσει στα Προγράμματα τις περιοχές ΟΧΕ και ΟΧΕ – ΒΑΑ (πχ 
Ήπειρος) 

 Κάποιες είχαν καθορίσει περιοχές αλλά και ανταγωνιστικές διαδικασίες (πχ Κεντρική
Μακεδονία) 

 Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε ευρεία διαβούλευση τόσο με τους εταίρους στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης όσο και με τους δήμους

 Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε ευρεία διαβούλευση για τις στρατηγικές

 Συνολικός Προγραμματικός Προϋπολογισμός ΟΧΕ: 789,3 εκ ευρώ
◦ ΕΤΠΑ : 649,4 εκ ευρώ
◦ ΕΚΤ : 139,9 εκ. ευρώ

 Προϋπολογισμός εγκεκριμένων ΟΧΕ: 437,3 εκ ευρώ
◦ ΕΤΠΑ : 395,8 εκ ευρώ
◦ ΕΚΤ : 41,5 εκ ευρώ

 Προγραμματισμός για την υλοποίηση 46 στρατηγικών ΟΧΕ
◦ 34 στρατηγικές ΟΧΕ- ΒΑΑ
◦ 12 στρατηγικές ΟΧΕ (εκτός αστικών περιοχών) 

Ποσά σε Κοινοτική Συνδρομή 
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Ποσά σε εκ ευρώ Κοινοτική Συνδρομή 

• Συνολικός Προγραμματικός Προϋπολογισμός : 548,3 εκ ευρώ

• ΕΤΠΑ : 429,3 εκ ευρώ

• ΕΚΤ : 119 εκ ευρώ

• Συνολικός Προϋπολογισμός εγκεκριμένων ΟΧΕ – ΒΑΑ : 305,5 mil euro

• ERDF : 270,4 mil Euro 

• ESF     : 35,1 mil Euro 

• Εγκεκριμένες Στρατηγικές ΟΧΕ ΒΑΑ: 25 από τις 34 προβλεπόμενες 

• Συνολικός Προϋπολογισμός προκηρύξεων έργων: 104,1 εκ ευρώ

• ΕΤΠΑ : 102,4 εκ ευρώ

• EΚΤ : 1,7 εκ ευρώ

Ποσά σε Κοινοτική Συνδρομή 

Ποσά σε εκ ευρώ Κοινοτική Συνδρομή 
• Προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις ειδικότερα στο διευρυμένο ρόλο των δήμων

• Ισορρόπηση μεταξύ φιλόδοξων και ώριμων στρατηγικών και εμβληματικών έργων και
ικανότητας των δήμων να υλοποιήσουν την στρατηγική

• Διασφάλιση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της στρατηγικής τόσο κατά το σχεδιασμό όσο
και στην υλοποίηση

• Διασφάλιση της ευρείας διαβούλευσης της στρατηγικής και αποδοχής – ενσωμάτωση των
παρατηρήσεων στην οριστική στρατηγική

• Συνδυασμός έργων υποδομών με άυλες ενέργειες για την κοινωνική ένταξη και συνοχή
καθώς και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

• Αντιστοίχιση των τοπικών αναγκών με συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες που είχαν
επιλεγεί από το ΠΕΠ

• Έλλειμμα στατιστικών δεδομένων σε τοπικό επίπεδο για βέλτιστο σχεδιασμό

• Διασφάλιση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης της στρατηγικής
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• Αναλαμβάνουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε συνεργασία με τους τοπικούς

φορείς και προτάσεις της τοπικής κοινωνίας 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις, αναλαμβάνουν την αξιολόγηση της συνάφειας των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων με την στρατηγική- Εξαίρεση αποτελούν οι αστικές αρχές

στην Περιφέρεια Αττικής όπου εκτιμάται ότι θα αναλάβουν αρμοδιότητες διαχείρισης 

• Αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές τη διαβούλευση για την

στρατηγική

• Αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διαμόρφωση των τοπικών εταιρικών σχημάτων και το 

σύστημα διακυβέρνησης της στρατηγικής

• Συνολικός Προγραμματικός Προϋπολογισμός: 241 εκ ευρώ

• ΕΤΠΑ : 220 εκ ευρώ 

• ΕΚΤ : 21 εκ ευρώ 

• Συνολικός Προϋπολογισμός Εγκεκριμένων ΟΧΕ : 131,8 εκ ευρώ

• ΕΤΠΑ : 125,3 mil Euro 

• ΕΚΤ : 6,5 mil Euro

• Αριθμός Εγκεκριμένων Στρατηγικών: 4

• Συνολικός Προϋπολογισμός Προκηρύξεων Έργων: 94,6 εκ ευρώ

• ΕΤΠΑ : 94,6 εκ ευρώ

Ποσά σε Κοινοτική Συνδρομή 

Ποσά σε εκ ευρώ Κοινοτική Συνδρομή 

• Αφορούν περιοχές εντός μιας περιφέρειας (αν και σε κάποιες περιπτώσεις 

όπως η ΟΧΕ Ασωπού έχει επιδράσεις και σε άλλες) 

• Στις 7 από τις 9 Περιφέρειες αφορούν πολυταμειακές (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

στρατηγικές

• Πολυτομεακή προσέγγιση αντλώντας πόρους από πολλές επενδυτικές 

προτεραιότητες

• Θέματα : πολιτισμός, περιβάλλον, υποδομές
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• Στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν μια πόλη – Εξαίρεση:

• η Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με 8 Δήμους

• η περιοχή της Δυτικής Αθήνας με τον ΑΣΔΑ

• Η διαδημοτική περιοχή Άργους – Ναυπλίου

• Πολυθεματική προσέγγιση αντλώντας πόρους από πολλές επενδυτικές
προτεραιότητες όπως έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, ψηφιακή σύγκλιση,
επιχειρηματικότητα, αντιμετώπιση των επιδράσεων από την κλιματική αλλαγή

• Σημαντική συνδρομή του ΕΚΤ με δράσεις κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης κα

• Συνέργεια με άλλες στρατηγικές όπως RIS, κοινωνικής ένταξης, κα

• Σημαντική Συμμετοχή στη διαβούλευση της τοπικής κοινωνίας
και τοπικών φορέων

• Διαμόρφωση εταιρικών σχημάτων

• Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Καλές Πρακτικές 

Δήμος Ηρακλείου “Έξυπνη Συνεκτική Πόλη – Τόπος Συνάντησης 5+1 Πολιτισμών
• Διαχείριση φυσικών κινδύνων που δεν απορρέουν από την κλιματική αλλαγή
• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
• Προστασία, αναστήλωση και αποκατάσταση ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων
• Ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημόσια κτήρια 
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Περιβαλλοντική Εξυγίανση και Επιχειρηματική, Αστική και κοινωνική 
Αναζωογόνηση της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού Ποταμού 
• Δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης 

• Μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων

• Αστική και κοινωνική αποκατάσταση της περιοχής 

• Αφορά 8 Δήμους 
• Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
• Αξιοποίηση του δυναμικού της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Μαρία Κωστοπούλου 
Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης  
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“ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΟ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ Α΄ - ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Α Ν Τ ΙΚ ΕΙΜΕΝΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

Αντικείμενο μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) είναι η υλοποίηση 
των προβλέψεων μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του αστικού χώρου αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής).

Προς αυτόν τον σκοπό μια ΟΧΕ – ΒΑΑ αντλεί πόρους από τουλάχιστον 2 Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οποία εμπίπτουν σε 
διαφορετικούς άξονες ενός ΕΠ ή/και περισσότερων του ενός ΕΠ. 

Κ Α Ν Ο Ν ΙΣΤ ΙΚΟ  ΠΛΑ ΙΣΙΟ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

 Κανονισμός (Γεν.) 1303/2013: Άρθρο 36, Άρθρο 96 (σημ. 3, παρ. β, γ), Άρθρο 123 (σημ. 6, 7), Άρθρο 125 (σημ. 3)

 Κανονισμός ΕΤΠΑ 1301/2013: Άρθρο 7 

 Κανονισμός ΕΚΤ 1304/2013: Άρθρο 12

 Ν. 4314/2014: Άρθρο 13, παρ. 7α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4465/2017, Άρθρο 58, παρ. 1

 Εγκύκλιος ΕΥΣΣΑ: υπ’ αρ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2016

 Εγκύκλιος ΕΥΘΥ: υπ’ αρ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12.04.2016

 Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΣΤ ΙΑ ΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Οι 40 Δήμοι που οριοθετούν / συγκροτούν το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας – Πειραιά

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ:

 Κατηγορία Α: Υποβαθμισμένες Περιοχές
Περιοχές με οξυμένα περιβαλλοντικά, οικονομικά, δημογραφικά και κοινωνικά προβλήματα 
και στόχο την σταδιακή επίλυση αυτών

 Κατηγορία Β: Περιοχές με Ειδική Αναπτυξιακή Δυναμική
Περιοχές που η αναπτυξιακή τους δυναμική απορρέει από τη συγκέντρωση υπερτοπικών
δραστηριοτήτων ή/και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού -
πολιτισμού ή/και στους τομείς προτεραιότητας της ΠΣΕΕ της Αττικής

ΠΡ Ο ΣΚ ΛΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Εκδόθηκε στις 24.02.2017, απευθυνόταν στους 40 Δήμους που οριοθετούν / συγκροτούν το Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Αθήνας – Πειραιά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 28.04.2017 και αναλυτικό Οδηγό Εφαρμογής
τόσο για την ορθή υποβολή προτάσεων όσο και για τον τρόπο αξιολόγησής τους

 Συγκριτική  αξιολόγηση με βάση 2 ενότητες κριτηρίων:

 Κριτήρια αποδοχής της αίτησης

 Κριτήρια αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης εξετάστηκαν σε 2 στάδια:

1Ο Στάδιο: Αξιολόγηση της Περιοχής Παρέμβασης (κατηγορία κριτηρίων Α), με βαρύτητα 30%
Αξιολόγηση της Στρατηγικής (κατηγορία κριτηρίων Β), με βαρύτητα 30% 
Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και του Χρηματοδοτικού Σχεδίου (κατηγορία κριτηρίων Γ), με
βαρύτητα 40%

(Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία: 50)

2Ο Στάδιο: Αξιολόγηση του Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης (κατηγορία κριτηρίων Δ),
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)
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ΥΠΟ ΒΛ ΗΘ ΕΙΣΕΣ ΣΤ ΡΑΤ ΗΓΙΚ ΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν οι ακόλουθες πέντε (5) προτάσεις Στρατηγικών OXE/BAA: 
 «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», από την Αστική Αρχή με επικεφαλής τον 

Δήμο Πειραιά 
Αιτούμενος προϋπολογισμός: 90,0 εκ.

 «Η Μουσική και η Ιστορία των Δρόμων», από την Αστική Αρχή του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής με επικεφαλής τον Δήμο
Καλλιθέας 

Αιτούμενος προϋπολογισμός: ~44,0 εκ.
 «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών για τη Συγκρότηση του “Μητροπολιτικού 

Επιχειρηματικού & Αναπτυξιακού Πυρήνα”», από την Αστική Αρχή της Εταιρικής Σχέσης Βορείου Τομέα Αθηνών / North Athens
Partnership με επικεφαλής τον Δήμο Αμαρουσίου 

Αιτούμενος προϋπολογισμός: ~84,5,0 εκ.
 «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», από την Αστική Αρχή του

Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής  Αθήνας (ΑΣΔΑ) 
Αιτούμενος προϋπολογισμός: ~98,0 εκ.

 «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, την Καινοτομία», από την Αστική Αρχή του Δήμου Αθηναίων και 
της ΕΑΤΑ Α.Ε. με επικεφαλής τον Δήμο Αθηναίων 

Αιτούμενος προϋπολογισμός: 99,5 εκ.

Α ΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤΑ  Α Ξ ΙΟΛΟ ΓΗΣΗΣ ΣΤ ΡΑΤ ΗΓΙΚ Ω Ν
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.) - ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Β.Α.Α.)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΙΤΗΡΙΩΝ 

Α, Β, Γ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ 

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΕ/ΒΑΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 90,90 90.000.000,00 80.065.000,00

2 ΑΘΗΝΑ 2020: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 75,60 99.500.000,00 85.048.448,00

3 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 72,00 44.070.000,00 35.240.000,00

4
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) 58,30 98.010.000,00 58.169.000,00

5

«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) 
ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ                         ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ “ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ”»

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 45<50 84.470.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 331.580.000,00 258.522.448,00

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΦΔ

Η Αξιολόγηση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα που θα αναλάβει τον ρόλο του ΕΦΔ αποτελεί το 2ο (τελικό) 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των εγκεκριμένων Στρατηγικών και στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 
2014-2020 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία εξετάζουν μεταξύ άλλων την οργανωτική επάρκεια του Φορέα, τις 
τηρούμενες διαδικασίες και την εμπειρία του.

Έως σήμερα, έχει ολοκληρωθεί θετικά για 1 από τις 4 εγκεκριμένες Στρατηγικές και για τις υπόλοιπες 3 αναμένουμε 
την υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ)
ΟΧΕ - ΒΑΑ 

Για τον ορισμό των ΕΦΔ ακολουθείται η σχετική διαδικασία (ΔV_1) του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) και 
οι προβλέψεις του Ν. 4314/2014 (άρθρο 13, παρ. 7α) και του Ν. 4465/2017 (άρθρο 58, παρ. 1).

Ειδικότερα, για κάθε Στρατηγική και ΕΦΔ που η διαδικασία αξιολόγησης έχει καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα:

(α) Η Περιφερειάρχης Αττικής εκδίδει Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής, μετά από εισήγηση της ΕΥΔ

(β) Η Περιφερειάρχης Αττικής εγκρίνει τον ορισμό ΕΦΔ του ΕΠ 

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η έκδοση Απόφασης Έγκρισης και η Απόφαση Ορισμού 
ΕΦΔ για την υλοποίηση της 1ης Στρατηγικής ΟΧΕ – ΒΑΑ που έλαβε θετική αξιολόγηση σε όλα τα στάδια. 
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Περιφερειακές ανισότητες, αστικός χώρος

και μητροπολιτικές περιφέρειες 

Ιωάννης Ψυχάρης  
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 



 

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 
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ΑΕΠ κατά κεφαλή – Εθνικό επίπεδο
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Μεταβολή (%) Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)

2009-2013 2000-2013 2000-2008 2009-2013 2000-2013 2000-2008

ΑΕΠ
Ελλάδα -22.16 -1.92 31.80 -6.07 -0.15 3.51
ΕΕ27 3.50 16.39 17.61 0.86 1.17 2.05
ΑΕΠ κατά κεφαλήν
Ελλάδα -21.29 -3.20 28.63 -5.81 -0.25 3.20
ΕΕ27 2.42 11.68 14.36 0.60 0.85 1.69

ΑΕΠ κατά κεφαλή  (στ τιμές 2010) – Περιφέρειες
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ΑΕΠ κατά κεφαλή – Περιφερειακές ανισότητες
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Σύνοψη πρώτες διαπιστώσεις 

• Η περιφέρεια Αττικής παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του 
προτύπου των περιφερειακών ανισοτήτων

• Η Αττική εμφανίζεται να αυξάνει την απόσταση από τις υπόλοιπες 
περιφέρειες της χώρας μέσα στην οικονομική κρίση

• Για τον ορθό προσδιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων πρέπει 
να ληφθεί υπόψη η διάχυση και αλληλεπίδραση της Αττικής με τους
γειτονικούς νομούς

19/1/2018 Περιφερειακές ανισότητες και μητροπολιτικές περιφέρειες
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
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Ανάλυση ανισοτήτων στην περιφέρεια Αττικής
Δημογραφικά δεδομένα
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Ανάλυση ανισοτήτων στην περιφέρεια Αττικής
Κοινωνικό-οικονομικά δεδομένα
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Ανάλυση ανισοτήτων στην περιφέρεια Αττικής
Δημοσιοοικονομικά δεδομένα
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Greece: -1.1%
Metropolitan Region: -1.7%

Ανάλυση ανισοτήτων στην περιφέρεια Αττικής
Τυπολογία

Περιφερειακές ανισότητες και μητροπολιτικές περιφέρειες
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Σύνοψη δευτέρου μέρους 

• Η Αττική παρουσιάζει μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε σύγκριση 
με τη χώρα

• Μεγάλες πληθυσμιακές μεταβολές συντελούνται εντός της Αττικής,
με μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού στο κέντρο της πόλης

• Το μέσο εισόδημα στην Αττική είναι μεγαλύτερο από το μέσο
εισόδημα της χώρας

• Οι ανισότητες της κατανομής του εισοδήματος στην Αττική είναι
μεγαλύτερες από τη χώρα που οδηγούν σε εισοδηματική 
γεωγραφική πόλωση 

• Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο και την
εισοδηματική πόλωση 

19/1/2018 Περιφερειακές ανισότητες και μητροπολιτικές περιφέρειες
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

19/1/2018 Περιφερειακές ανισότητες και μητροπολιτικές περιφέρειες
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Συμπεράσματα και ζητήματα πολιτικής

• Οι μητροπολιτικές περιφέρειες έχουν καταλυτική επίδραση στην δομή των 
περιφερειακών ανισοτήτων 

• Οι μητροπολιτικές περιφέρειες τείνουν να συγκεντρώνουν όλο και 
περισσότερο πληθυσμό και οικονομικές δραστηριότητες εξαιτίας των 
οικονομιών συγκέντρωσης (agglomeration economies) 

• Η εισοδηματική ανισότητα είναι πιο εμφανής στις μεγάλες πόλεις και τις
μητροπολιτικές περιοχές 

• Τα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος και της διοίκησης των 
μητροπολιτικών περιοχών γίνονται όλο και πιο σύνθετα και απαιτούν 
θεσμικές προσαρμογές για την αντιμετώπισή τους 

• Το ζήτημα της διοίκησης μητροπολιτικών περιοχών αποτελεί ένα  σοβαρό  
ζήτημα  πολιτικής και πρέπει να αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς της
διοικητικής μεταρρύθμισης  από κοινού με τον νέο ρόλο των Δήμων στον 
σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών.  

19/1/2018 Περιφερειακές ανισότητες και μητροπολιτικές περιφέρειες
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Ενδιάμεσος  Φορέας Διαχείρισης Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής 
Δήμου Αθηναίων

Αθήνα 2020: 
Βιώσιμη  ανάπτυξη 
για  τον  τουρισμό, τον 
πολιτισμό, την καινοτομία



 

ΕΣΠΑ 2007-2013
Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ
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 Με το Νόμο 4071 ΦΕΚ 85/11-4-2012 η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) ορίσθηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ)
για δράσεις ΕΣΠΑ.

 Τον Απρίλιο του 2012 ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ ανέλαβε μέσω σχετικής εκχώρησης, την
αρμοδιότητα διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 Τον Ιούνιο του 2013 έγινε στον ΕΦΔ ΕΑΤΑ εκχώρηση της αρμοδιότητας
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΣΠΑ 2007-2013
«Έργο: Αθήνα»

3

Ο Δήμος της Αθήνας σχεδίασε μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική
«Έργο: Αθήνα», με βάση τις πραγματικές ανάγκες και
δυνατότητες της πόλης με έμφαση σε τέσσερις άξονες:

την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης, 

την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και 

την αισθητική ανανέωση της πόλης

«Έργο: Αθήνα»
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Ο ΕΦΔ ΕΑΤΑ στο πλαίσιο του «Έργο: Αθήνα», διαχειρίστηκε και ολοκλήρωσε 50
συνεκτικά έργα με σημαντικό αντίκτυπο για την πόλη της Αθήνας, στους
παρακάτω τομείς παρέμβασης:

Πολιτισμός Τουρισμός ΠεριβάλλονΑστικές 
Αναπλάσεις

Βελτίωση 
Ενεργειακής 
Απόδοσης

Εκπαίδευση Στήριξη της 
Επιχειρηματικότητας

Εξυπηρέτηση 
του Πολίτη

Αντιμετώπιση 
της Κοινωνικής

Κρίσης

Υγεία & 
Κοινωνική 
Πρόνοια

«Έργο: Αθήνα»
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Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου 
Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Παρεμβάσεις για τη Συνολική Αναβάθμιση
του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου της 
Αθήνας 
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«Έργο: Αθήνα»
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Μηχανισμοί Βύθισης-Ανύψωσης 
Σταθερών  Συμπιεστών   Απορριμμάτων

Σεράφειο Κολυμβητήριο –Πολιτιστικό
Κέντρο 

«Έργο: Αθήνα»
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Ανακατασκευή Κτιρίου Κέντρου Υγείας
Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων

Κατασκευή Πράσινων Δωμάτων σε 14 Σχολικά
Συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων 

«Έργο: Αθήνα»
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Ανακατασκευή Διατηρητέου Σχολικού 
Κτιρίου – πρώην 2ο Λύκειο Αθηνών 
Αχαρνών & Χέυδεν Δημιουργία Υποδομής Στήριξης Καινοτομίας

και Επιχειρηματικότητας στο Χώρο της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

«Έργο: Αθήνα»
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης 

της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων
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«Έργο: Αθήνα»
Η πρώτη ΟΧΕ
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Η αξιοποίηση πόρων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ από τον ΕΦΔ ΕΑΤΑ την
περίοδο 2012-2015, αποτέλεσε καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς για πρώτη φορά Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδίασε,
διαχειρίστηκε και υλοποίησε δράσεις, που χρηματοδοτήθηκαν από
πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων αυτοτελώς και μέσω ενός
εσωτερικού συστήματος διακυβέρνησης.

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Αθήνας
2015-2020

11

Η Στρατηγική Β.Α.Α. της Αθήνας σύνθεσε και αξιοποίησε:
1. Τα αποτελέσματα και τη δυναμική της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 

του Δήμου Αθηναίων 2012 - 2015 (Έργο: Αθήνα)

2. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων 

3. Εθνικές, περιφερειακές και ειδικές Στρατηγικές

4. Τον Τομεακό και Περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό για την
Αττική στο πλαίσιο της Π.Π. 2014-2020

5. Τον χωρικό σχεδιασμό για την Αθήνα όπως διαμορφώνεται από:
 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής
 Το Σ.Ο.Α.Π. (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης) του 

δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α. 1397/ 13-1-2015, ΦΕΚ Β64, 16/01/2015)

Διαβούλευση της ΣΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων
12

 Το 2013 ο Δήμος Αθηναίων οργάνωσε διαδικασία διαβούλευσης για το
πρόγραμμα «Έργο: Αθήνα». Στη διαβούλευση συμμετείχαν Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και φορείς του κεντρικού
κράτους.

 Τον 10/2014 έως 01/2015 πραγματοποιήθηκε κύκλος διαβούλευσης με τους
φορείς της κοινωνίας της Αθήνας για τη διατύπωση προτάσεων και δράσεων
για τον σχεδιασμό του αναπτυξιακού προγράμματος ΣΒΑΑ της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

 Τον Φεβρουάριο του 2016, πραγματοποιήθηκε η 1η Διάσκεψη για την Αθήνα,
με συμμετοχική διαδικασία στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

 Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΣΒΑΑ που
πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρουσιάστηκαν σε
ημερίδα την 12/4/2016.

 Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα “ΣυνΑθηνά”.

Πρόσκληση ΟΧΕ - ΠΕΠ Αττικής
13

 24/02/2017  Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 

Περιφέρειας Αττικής σε 40 δήμους του Πολεοδομικού Κέντρου Αθήνας-

Πειραιά να υποβάλλουν προτάσεις  για «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»
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Προϋποθέσεις  Πρόσκλησης ΟΧΕ - ΠΕΠ Αττικής /
Τύπος Περιοχής

14

Οι προτάσεις για ΟΧΕ αφορούν υποχρεωτικά σε έναν μόνο από τους δύο
τύπους περιοχών (υποβαθμισμένες περιοχές ή περιοχές με ειδική αναπτυξιακή
δυναμική).

 Η πρόταση της Αθήνας εντάσσεται στην κατηγορία περιοχών με ειδική
αναπτυξιακή δυναμική.

Προϋποθέσεις  Πρόσκλησης ΟΧΕ - ΠΕΠ Αττικής /
Σύμπραξη

15

Οι στρατηγικές που υλοποιούνται σε περιοχή παρέμβασης με ειδική
αναπτυξιακή δυναμική υποβάλλονται από Αστικές Αρχές οι οποίες ορίζονται ως
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και στις οποίες μετέχουν Δήμος ή Δήμοι μαζί με
Φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα χάραξης και άσκησης χωρικής πολιτικής ή
τομεακών παρεμβάσεων.

 Ο Δήμος Αθηναίων συνέπραξε με την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), η οποία διαθέτει Διεύθυνση Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης παρεμβάσεων ΕΣΠΑ (αξιοποιώντας την εμπειρία που
αποκτήθηκε από την προγραμματική περίοδο 2007-2013)

Προϋποθέσεις  Πρόσκλησης ΟΧΕ - ΠΕΠ Αττικής /
Εστιασμένη περιοχή παρέμβασης

16

H ΟΧΕ πρέπει να στοχεύει στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης  –
εστιασμένης περιοχής παρέμβασης

 Η επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης της Αθήνας περιλαμβάνει την κεντρική
περιοχή του δήμου της Αθήνας (περιοχή ΣΟΑΠ) καθώς και τις περιοχές των
«πυλών εισόδου» στην πόλη των δύο βασικών Αξόνων του Ρυθμιστικού
Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ) που την διαπερνούν (Πειραιώς & Συγγρού). Στο
πλαίσιο αυτό προβλέπεται συνεργασία με τους όμορους δήμους
Μοσχάτου – Ταύρου και Ν. Σμύρνης

ΣΟΑΠ και ΟΧΕ ΑΘΗΝΑΣ
17

 Ο κεντρικός στόχος του Σ.Ο.Α.Π. για το Κέντρο της Αθήνας συνοψίζεται στην
επιδίωξη επαναπροσδιορισμού του κέντρου της Αθήνας ως κέντρου μιας
διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης. Ο όρος «βιώσιμος» παραπέμπει στο
τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα - κοινωνική συνοχή - προστασία του αστικού
περιβάλλοντος.

 Η επίτευξή του στόχου προϋποθέτει συστηματικότητα, συνέχεια, και
συντονισμένο χαρακτήρα των επί μέρους δράσεων αυτής της
ολοκληρωμένης παρέμβασης.

 Η στρατηγική της πρότασης OΧΕ του Δήμου Αθηναίων καθώς και οι
περισσότερες από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις παρουσιάζουν υψηλή
συνέργεια με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης της Αθήνας,
τους άξονες και τις επιμέρους ενέργειες του.
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18

Πορεία εξέλιξης Πρόσκλησης ΟΧΕ - ΠΕΠ Αττικής 

 24/02/2017 Πρόσκληση ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής

 28/4/2017 Υποβολή Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Αθήνας από την
Αστική Αρχή «Δήμος Αθηναίων – ΕΑΤΑ»

 9/8/2017 Αποτελέσματα Α σταδίου Αξιολόγησης των προτεινόμενων
στρατηγικών ΟΧΕ

 24/10/2017 Αποτελέσματα Β σταδίου Αξιολόγησης διαχειριστικής
επάρκειας προτεινόμενου Φορέα Διαχείρισης

19

Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της πρότασης ΟΧΕ
20

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, η
πρόταση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Αθήνας είναι η
μόνη που εκπληρώνει τα κριτήρια αξιολόγησης της θεσμικής και
διαχειριστικής ικανότητας φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση
ΟΧΕ.

Παράλληλα, η πρόταση ΟΧΕ της Αθήνας λαμβάνει τον υψηλότερο
προϋπολογισμό με κατανομή πόρων και στις 20 διαθέσιμες
επενδυτικές προτεραιότητες.

ΑΞΟΝΑΣ 1
21
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ΑΞΟΝΑΣ 3
34

Συμπεράσματα

Ο Δήμος της Αθήνας:
 υλοποίησε την πρώτη Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (την περίοδο

2012-2015)
 διαθέτει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης με εμπειρία στην υλοποίηση

συγχρηματοδοτούμενων έργων
 διαθέτει θεσμοθετημένο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης
 σχεδίασε την πρόταση OΧΕ με βάση το εγκεκριμένο ΣΟΑΠ της Αθήνας
 έλαβε την έγκριση του υψηλότερου προϋπολογισμού ΟΧΕ
 αξιολογήθηκε θετικά ως προς τη διαχειριστική του επάρκεια
 αναμένει την εκχώρηση πόρων και αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια

Αττικής
 έχει σχεδιάσει και είναι έτοιμος να υλοποιήσει ώριμες δράσεις

35

Θέματα προς διευθέτηση
36

• Συνεργασία με την διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Αττική και τις 
υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης  για πλήρη ενεργοποίηση της ΟΧΕ

• Συμπληρωματική χρηματοδότηση της ΟΧΕ  από τομεακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα

• Συμμετοχή της Αστικής Αρχής στο Εθνικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Ανάπτυξης

• Συμμετοχή της Αστικής Αρχής στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
ΠΕΠ «Αττική»

• Αιρεσιμότητες και αυτοδεσμεύσεις  (συνεργασία ή εγκρίσεις από 
αρμόδιους φορείς χάραξης πολιτικής)

• Επιλεξιμότητα δαπανών για δράσεις ΕΚΤ που εκτελούνται εκτός 
περιοχής παρέμβασης

• Επικαιροποίηση / τροποποίηση πρότασης ΟΧΕ
• Θέματα κρατικών ενισχύσεων
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

1



 Βασικά Σημεία της Στρατηγικής της ΟΧΕ Πειραιά. 

 Στοιχεία μεθοδολογίας για τη χρήση του «εργαλείου» της 

ΟΧΕ μέσα από το παράδειγμα του Πειραιά. 

 Η Στρατηγική της ΟΧΕ του 

Πειραιά διαμορφώθηκε 

μέσω μιας επίμονης και 

συνεχούς δουλειάς της 

ομάδας εργασίας από τον 

Δεκέμβριο του 2014. 

 Σημαντικό στοιχείο της 

προετοιμασίας ήταν οι δύο 

κύκλοι δημόσιας 

διαβούλευσης που 

οργανώθηκαν με συμμετοχή 

πολιτών και σημαντικών 

φορέων της πόλης 

(δημοτικές διευθύνσεις, 

επιμελητήρια, πανεπιστήμια, 

κλπ). 

  

80.065.000 
€ 

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

Ανταγωνιστικότητα Αστική 

Αναβάθμιση 

Κοινωνική 

Συνοχή 

35,2% 
34,2 % 

30,6 % 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(Ε.Σ.Π.Α.) 2014 - 2020 και την εκδοθείσα εγκύκλιο για τις ΟΧΕ: 

Οι ΟΧΕ αποτελούν εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 
για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων 
περιοχών / Χωρικών Ενοτήτων.  

Οι περιοχές αυτές,  

παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, 

Ή 

διακρίνονται για τις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι 
οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με 
βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017
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Στρατηγικά κείμενα που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση 
της Στρατηγικής μιας ΟΧΕ (και της «λογικής της 
παρέμβασης»): 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Εθνική και Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης 

 Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

(ΡΣΑ, ΣΟΑΠ, Περιφερειακά Χωροταξικά, ΓΠΣ κοκ) 

Περιοχών που διακρίνονται για τις σημαντικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση 

ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

1. Ένταξη σε Πόλους – Άξονες Ανάπτυξης

2. Σημαντικές Αναπτυξιακές Υποδομές / Επενδύσεις

3. Συγκεντρώσεις Οικονομικών Δραστηριοτήτων

(Clusters)

4. Προωθητική Δυναμική – Αναπτυξιακή Προοπτική

5. Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης

1. Ένταξη σε πόλους και άξονες ανάπτυξης
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1. Ένταξη σε πόλους και άξονες ανάπτυξης

Ο Πειραιάς σε σύζευξη με την Αθήνα «αποτελούν διπολικό 

σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: 

ως Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας 

Αττικής και ως κέντρο της Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά». 

Περιοχή με ιδιαίτερα στρατηγική θέση, καθώς συνιστά κόμβο 

στον οποίο συναντιούνται και οι δύο Άξονες Διεθνούς και 

Εθνικής εμβέλειας του Ρυθμιστικού Σχεδίου.  

Επιπλέον αποτελεί την κατάληξη του Αναπτυξιακού Άξονα 

Μητροπολιτικής Ακτινοβολίας της οδού Πειραιώς και βρίσκεται 

σε άμεση γειτνίαση με τον Φαληρικό Όρμο, από τον οποία 

εκκινεί ο έτερος Αναπτυξιακός Άξονας Μητροπολιτικής 

Ακτινοβολίας του Θαλάσσιου Μετώπου.  

  

2. Σημαντικές Αναπτυξιακές Υποδομές – Επενδύσεις

12 

Επένδυση στο Λιμάνι  

 (294 εκ. € το 2016 + 137,5 εκ. € το 2017) 

Επένδυση στις μεταφορές ΜΕΤΡΟ - ΤΡΑΜ 

 (730 εκ. € ευρύτερη περιοχή) 

Επενδύσεις στον Πολιτισμό (ΚΠΙΣΝ, Δ.Θ. Πειραιά)  

 620 εκ. € 

Άγιος Διονύσιος / Παπαστράτος  

 100 εκ. € 

Παρουσίαση του περιεχομένου και της αναπτυξιακής προοπτικής  

(θέσεις εργασίας, ύψος επένδυσης) 
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3. Συγκεντρώσεις Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Clusters) –

έμφαση στη RIS3

14 

Γαλάζια Οικονομία / Ναυτιλιακό Πλέγμα 

Τουρισμός 

Πολιτισμός / Δημιουργική Οικονομία 

 Βιώσιμη Οικονομία των αναγκών 

 Εμπόριο – Χονδρεμπόριο - Μεταποίηση 

3. Συγκεντρώσεις

Παραγωγικών

Δραστηριοτήτων

3. Παράδειγμα τεκμηρίωσης Maritime Cluster - 1

16 

ΣΟΑΠ

Πρωτογενή Στοιχεία επιχειρήσεων – IBHStat

 Μελέτες ΕΒΕΠ / RIS3 για το Ναυτιλιακό Πλέγμα

3. Παράδειγμα τεκμηρίωσης Maritime Cluster - 2
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3. Παράδειγμα τεκμηρίωσης Maritime Cluster - 3 
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3. Παράδειγμα τεκμηρίωσης Maritime Cluster - 4 
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4. Προωθητική Δυναμική – Αναπτυξιακή Προοπτική 
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Ιεράρχηση δυναμικότητας των χωρικών συγκεντρώσεων 

 

1. Γαλάζια Οικονομία (υποσύνολο το Ναυτιλιακό Πλέγμα)  

2. Τουρισμός  

3. Πολιτισμός  

4. Εμπόριο / Χονδρεμπόριο  

5. Βιώσιμη Οικονομία των αναγκών 

 

 Συνεκτίμηση σημαντικών επενδύσεων  

 / προκλήσεων αναγκών δυνατοτήτων  

 

 Διαμόρφωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

5. Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης 
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5. Οριοθέτηση της Περιοχής Παρέμβασης 

 

 

 

 

22 

Π       –    
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Ανάδειξη του Πειραιά ως επιχειρηματικού, 

τουριστικού, πολιτιστικού, ναυτιλιακού και 

εμπορικού προορισμού διεθνούς 

αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με 

περιβαλλοντική και κοινωνική 

προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους, τους 

εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 

 

23

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της 

Πόλης του Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη 

νέων  επιχειρηματικών ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας 

υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων.  

(εξειδίκευση σε 8 ειδικούς στόχους) 

 

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του 

Πειραιά ως αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού 

προορισμού – Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών 

ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και 

εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές λειτουργίες  

(εξειδίκευση σε 2 ειδικούς στόχους) 

 

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των 

Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην 

Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα. 

(εξειδίκευση σε 4 ειδικούς στόχους) 

25 

 

Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας – 

βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής 

με έμφαση στη γαλάζια οικονομία, τον 

τουρισμό / πολιτισμό και τη βιώσιμη 

οικονομία των αναγκών 

 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

 Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

25

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, Σοφία Τσάδαρη Αρχιτέκτονας Μηχανικός - Πολεοδόμος ΕΜΠ 6



26 

 

Τουρισμός 

Πολιτισμός  

Δημιουργική Οικονομία 

Γαλάζια Οικονομία 

Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών 

Ζητήματα Κοινωνικής Συνοχής 
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34 34

ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

  

80.065.000 
€ 

Ανταγωνιστικότητα Αστική 

Αναβάθμιση 

Κοινωνική 

Συνοχή 

35,2% 

34,2 % 

30,6 % 

€ 27,337,000 

€ 28,207,000 

€ 24,521,000 

Στο Σχέδιο Δράσης της Ο.Χ.Ε, τα Έργα 
ομαδοποιούνται σε 21 «ομάδες», που 
ονομάζονται «Παρεμβάσεις», οι οποίες 
αντιστοιχίζονται με τους Ειδικούς Στόχους και τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020, διασφαλίζοντας ενιαία «λογική 
παρέμβασης» (intervention logic). 
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Άξονας Προτεραιότητας 1 
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Α Π   Α  Α   Α – Α   Π   Π       
  – Δ          Π    

 Α  Κ            

 

Π-9   Ε        Δ      

    
€     1.000.000 

Π-10 Π  Μ  Ε  Π  Δ     

  Α    Π  
€     300.000 

Π-11 Σ  Π         Ο  Κ  

       
€     968.000 

Π-  Α     Π    Π   Π   Π  €     5.883.000 

Π-  Π  Π    Ο  Δ     
Π   Π   Π   Δ  Ε   Π   
Ε  Π        -   Π  
Π  Π    Δ  Α   Ρ  

€     1.370.000 

Π-  Σ             
      Π         

Π   Π  

€     15.000.000 

Άξονας Προτεραιότητας 2 

Α Π   Ε   Κ  Σ    Π   Δ   Π  Υ  Κ    
Π   Α    Ε   –  

Π-  Α   Σ  Π   Δ  Κ  Υ  
Κ  Α   Κ       

€     0.000 

Π-  Δ  – Λ  Δ  Π   Π   Α   
 Ε  

€     700.000 

Π-   Ο  Π  Π   Α  Ε  Ο    
Δ   Π   Α        

   Α        
       

€      

Π-   Δ  Δ  Δ   Υ  Κ  Ε  Ο    
    Ο    Π  

€      

Π-   Π   Κ    Ε  Ο   Ο  Δ  Δ  
 Δ       

€     11. 0.000 

Π-   Α   Κ  Κ       Σ  
 Κ  Δ    Κ    Π  

€    493.000 

Π-  Α  Υ  Π   Δ   Μ   Π  €      .804.000 

Άξονας Προτεραιότητας 3 

Αστικές Παρεμβάσεις Α΄ Προτεραιότητας 

Πύλη εισόδου και πολιτιστική διαδρομή  
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Ακτή Δηλαβέρη και Μικρολίμανο Ανάπλαση Αγίου Διονυσίου 
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Ανάπλαση Αγίου Διονυσίου Ανάπλαση Υπαίθριας Δημοτικής Αγοράς 

Ανάπλαση Υπαίθριας Δημοτικής Αγοράς 

49 49
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Ολοκληρωμένη
Χωρική              
Επένδυση 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας 

με αξιοποίηση της ΟΧΕ στο πλαίσιο
Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας



 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης

έγινε στο πλαίσιο της ΑΤΤ050 Πρόσκλησης

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)»

Το αναπτυξιακό εργαλείο της Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής

Η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης            

έγινε στο πλαίσιο της ΑΤΤ050 Πρόσκλησης           

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π. 

Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την υποβολή 

προτάσεων  για            

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)»   

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

,

Συστάθηκε το 1988 μεταξύ Δήμων της
Δυτικής Αθήνας, και αποτελείται 
σήμερα από τους Δήμους:
Αγία Βαρβάρα
Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Αιγάλεω 
Ίλιον 
Περιστέρι 
Πετρούπολη 
Φυλή και
Χαϊδάρι

Συστάθηκε το 1988 μεταξύ Δήμων της
Δυτικής Αθήνας, και αποτελείται 
σήμερα από τους Δήμους:
Αγία Βαρβάρα
Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό
Αιγάλεω 
Ίλιον 
Περιστέρι 
Πετρούπολη 
Φυλή και
Χαϊδάρι

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(ΑΣΔΑ) 

ΝΠΔΔ – ΟΤΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(ΑΣΔΑ) 

ΝΠΔΔ – ΟΤΑ 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας  Δήμος Αγίας Βαρβάρας  

Δήμος Αγίων Αναργύρων 
– Καματερού

Δήμος Αγίων Αναργύρων 
– Καματερού

Δήμος ΑιγάλεωΔήμος Αιγάλεω

Δήμος ΠετρούποληςΔήμος Πετρούπολης

Δήμος ΙλίουΔήμος Ιλίου

Δήμος ΠεριστερίουΔήμος Περιστερίου

Δήμος Χαϊδαρίου Δήμος Χαϊδαρίου 

Διαδημοτική 
Εταιρική Σχέση για
την Ανάπτυξη της 
Δυτικής Αθήνας 
με αξιοποίηση της
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Πρόταση Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 
πεδίο εφαρμογής 
τη Δυτική Αθήνα, 
με αξιοποίηση της
«Ολοκληρωμένης
Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ) 

Διαδημοτική 
Εταιρική Σχέση για
την Ανάπτυξη της 
Δυτικής Αθήνας 
με αξιοποίηση της
ΟΧΕ/ΒΑΑ

Πρόταση Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 
πεδίο εφαρμογής 
τη Δυτική Αθήνα, 
με αξιοποίηση της
«Ολοκληρωμένης
Χωρικής 
Επένδυσης» (ΟΧΕ) 

ΑΣΔΑΑΣΔΑ

Οικονομικά Προβλήματα

Υψηλό ποσοστό Ανεργίας

Φτώχεια (οικονομική και ενεργειακή)

Αύξηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Μείωση Πληθυσμού

Γήρανση Πληθυσμού

Μείωση αριθμού Επιχειρήσεων

Μείωση αριθμού Επαγγελματιών

Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Ελάχιστοι χώροι αστικού Πρασίνου 

Μειωμένος αριθμός πεζόδρομων

Μειωμένος αριθμός ποδηλατοδρόμων

Αύξηση ποσοστού ρύπανσης 

Παλαιότητα & εγκατάλειψη κτιρίων 

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Προβλήματα Περιοχής Παρέμβασης
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Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Στοιχεία Περιοχής Παρέμβασης | Δημογραφικά

Πληθυσμός
Στους Δήμους του Δυτικού Τομέα Αθηνών
βρίσκεται το 4,53% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας και το 12,79% του
πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής
(Απογραφή 2011) , που είναι συνολικά
489.675 κάτοικοι (πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

Μείωση πληθυσμού
Από το 2001 έως το 2011 ο
μόνιμος πληθυσμός της
Δυτικής Αθήνας μειώθηκε
κατά 16.229 κατοίκους, ήτοι
κατά 3,21% ενώ της
Περιφέρειας Αττικής μειώθηκε
κατά 109.905 κάτοικους, ήτοι
2,79%. (πηγή ΕΛΣΤΑΤ)

1991 2001 2011

Περιφέρεια Αττικής 3.523.407 3.894.573 3.828.434

Ελλάδας 10.259.900 10.934.097 10.816.286

Δυτική Αθήνα 456.747 499.883 489.675

Μείωση Πληθυσμού 

-1,83%

-2,79%
-3,21%

-14,12
%

-12,77
% -16,00

%

Μέσο Μέγεθος Νοικοκυριών 

-0,33% -0,55%

-2,68%

Γεννητικότητα 2014 2015

Σύνολο                  
χώρας

Περιφέρεια 
Αττικής

ΠΕ Δυτικού 
Τομέα 

Αθήνας

Σύνολο                  
χώρας

Σύνολο                    
χώρας

Περιφέρεια 
Αττικής

ΠΕ Δυτικού 
Τομέα 

Αθήνας

Περιφέρεια 
Αττικής

ΠΕ Δυτικού 
Τομέα 

Αθήνας

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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Στοιχεία Περιοχής Παρέμβασης | Επιχειρηματικότητα
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Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων ΕΒΕΑ 2002-2016 
Πηγή: Στοιχεία ΕΒΕΑ, επεξεργασία ΑΣΔΑ
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Δυτική Αθήνα - Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων εγγεγραμμένων
Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Επεξεργασία Ομάδας Αστικής Αρχής

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Στοιχεία Περιοχής Παρέμβασης | Ανεργία

Ανεργία Ελλάδα, Ανεργία Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα –
Εξέλιξη 2010-2016 ΕΛΣΤΑΤ
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Ανεργία Ελλάδα, Ανεργία Ελλάδα, Αττική, Δυτική Αθήνα –
Εξέλιξη 2010-2016 ΟΑΕΔ
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Εγγεγραμμένοι Άνεργοι Δυτική Αθήνα ανά φύλλο -
Σεπτέμβρης 2014 (Πηγή ΟΑΕΔ)
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Δυτική Αθήνα – Μακρυχρόνιοι και βραχυχρόνιοι
άνεργοι – Σεπτέμβρης 2014 (Πηγή ΟΑΕΔ)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας

Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 2011-2014   
Πηγή: Γενική Γραμματεία Εσόδων, 2012, Επεξεργασία ΑΣΔΑ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Στοιχεία Περιοχής Παρέμβασης | Περιβάλλον

Κτίρια Αττικής προ 1980 κατά Π.Ε. – 2011                                                                          
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2011. Επεξεργασία στοιχείων από την Αστική Αρχή
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Συνολική Έκταση Περιοχής Παρέμβασης
67.592.094 m2 

Αστικός Ιστός
41.382.531 m2 

Αστικό Πράσινο
854.562 m2 

m2 Ανά κάτοικο
1,75 m2 
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Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε.
προτείνεται ένα «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΤΟΞΟ» που διασχίζει το σύνολο της
περιοχής παρέμβασης (θύλακες Γ, Δ,
Ε, Στ, Θ, Ι, ΙΑ),

Διαδημοτικό, που εκτείνεται στη
χωρική ζώνη μεταξύ Αγίας
Βαρβάρας, προς τα ανατολικά
μέχρι και το «μέτωπο» του
Κηφισού.

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας Άξονες Προτεραιότητας ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. προτείνεται ένα
«αναπτυξιακό τόξο» που διασχίζει το σύνολο της
περιοχής παρέμβασης, διαπερνώντας τους
περισσότερους θύλακες και τέσσερις «εγκάρσιοι»
διαδημοτικοί αστικοί άξονες.

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος 4): Θύλακες ΣΤ, Ζ & Η
και κέντρα Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και 
Πετρούπολης

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος 1): Θύλακες Β & Ε και
κέντρα Αγίας Βαρβάρας και Αιγάλεω

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος 2): Θύλακες Α, Ε & Δ
και κέντρο Χαϊδαρίου

Αστικός Αναπτυξιακός Άξονας (βέλος 3): Θύλακας Δ και
κέντρο Περιστερίου

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Γ' κύκλος

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

2 στους Θύλακες συνδυασμού αρνητικών κοινωνικών
φαινομένων και αστικής υποβάθμισης,

3 στις περιοχές που εμφανίζουν ομοειδείς «λειτουργικές σχέσεις», οι
οποίες προσδιορίζονται χωρικά από συνδυασμό αναγνωρίσιμων
οδικών αξόνων, ομαδοποιούν και διασυνδέουν θύλακες και
ενσωματώνουν το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον.

Στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
Η «Περιοχή Παρέμβασης» της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της
Δυτικής Αθήνας οριοθετείται από χωρική άποψη σε τρία επίπεδα

στις περιοχές που ενισχύουν την Μητροπολιτικότητα της
Περιοχής Παρέμβασης, 

1

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Γ' κύκλος

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
Στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Ενίσχυση της πολυκότητας της Δυτικής 
Αθήνας

Στρατηγική Εφαρμογής

Αποκατάσταση της ισόρροπης 
ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής

με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 
Περιφερειακής Μητροπολιτικότητας

και την επανατοποθέτηση της Αττικής
στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μητροπόλεων.
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Ο συνδυασμός όλων των 
προαναφερόμενων προβλημάτων 

αναδεικνύουν στη ΔΥΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑ την ύπαρξη μιας σειράς 

«θυλάκων» αρνητικών κοινωνικών 
φαινομένων, 

στους οποίους απαιτείται ένα
μίγμα παρεμβάσεων 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ:

1
Η αστική και 

περιβαλλοντική 
αναζωογόνηση

2                      

Η προσέλκυση 
«νέων» και 
«νεοφυών» 

επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

Η Αξιοποίηση της 
κομβικής  θέσης της

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
3

4

Η Ανάδειξη του 
υπερτοπικού

χαρακτήρα, μέσω 
του οποίου 

αναδεικνύεται μια 
διαφορετική 

«ταυτότητα» της 
Δυτικής Αθήνας.

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Άξονες Προτεραιότητας Πρότασης ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας Άξονες Προτεραιότητας Πρότασης ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

ΑΠ 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης
ΑΠ 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης

ΑΠ 2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής   Κινητικότητας και διασφάλιση της
«Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας
ΑΠ 2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής   Κινητικότητας και διασφάλιση της

«Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας

ΑΠ 3 : Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς 
και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη 
νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  -
Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης

ΑΠ 3 : Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση Νεανικής, Νεοφυούς 
και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη 
νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και Επενδυτικών Ευκαιριών  -
Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της Απασχόλησης

ΑΠ 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών
και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας

ΑΠ 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των Υπερτοπικών
και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της 
Δυτικής Αθήνας

ΑΠ 5 : Ανάδειξη της Δυτικής Αθήνας ως Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού – Προσέλκυση, Διαχείριση και Διάχυση
Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών
ΑΠ 5 : Ανάδειξη της Δυτικής Αθήνας ως Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού – Προσέλκυση, Διαχείριση και Διάχυση
Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

,

αποτελεί για τη
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

μια ΕΥΚΑΙΡΙΑ ώστε «να μην μείνει πάλι πίσω»

αλλά αντίθετα να καλύψει σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής της
υστέρησης και να λύσει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του 

αστικού περιβάλλοντος, 

με εργαλείο τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

αποτελεί για τη
ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

μια ΕΥΚΑΙΡΙΑ ώστε «να μην μείνει πάλι πίσω»

αλλά αντίθετα να καλύψει σημαντικό μέρος της αναπτυξιακής της
υστέρησης και να λύσει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης του 

αστικού περιβάλλοντος, 

με εργαλείο τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Η καινοτομία του «εργαλείου» ειδικά
για τη Δυτική Αθήνα 

αφορά:

την ΄΄ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ΄΄

Η ‘’Εταιρική Σχέση’’ εμβαθύνει τη
διαδημοτική συνεργασία και κινητοποιεί το
τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο, σε μια
συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση με
μετρήσιμα αποτελέσματα και διαμόρφωση
«δημιουργικού χώρου» για ποικίλες αλλά
στοχευμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
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ΟΧΕ/ΒΑΑ, Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της 
Δυτικής Αθήνας

 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Η διαφοροποίηση του «εργαλείου»
ειδικά για τη Δυτική Αθήνα 

αφορά:

Υποβαθμισμένη Περιοχή Παρέμβασης

Το γεγονός ότι η ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
αποτέλεσε τη μοναδική πρόταση 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Διαβούλευση

Νοέμβριος 2013 
Έναρξη
διαδικασιών
εκπόνησης ΣΟΑΠ

Μάρτιος 2015
Υποβολή σχεδίου 
ΚΥΑ για ΣΟΑΠ

Οκτώβριος  2016 
Έναρξη προετοιμασίας
Στρατηγικής της 
Δυτικής Αθήνας και 
σύσταση Θεματικών 
Ομάδων Εργασίας

Μάρτιος έως Ιούλιος 2017
Α-Β-Γ Κύκλοι Διαβούλευσης 

ΟΧΕ

Απρίλιος 2017 
Υποβολή 

Πρότασης  
ΑΣΔΑ

Φεβρουάριος 2017 
Πρόσκληση  

της ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας Αττικής 

Αύγουστος 2017 
Απόφαση ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Σεπτέμβριος 2017 
Επανυποβολή
Πρότασης  ΑΣΔΑ

Οκτώβριος 2017 
2η Απόφαση 
ΕΥΔΕΠ 
Περιφέρειας 
Αττικής 

Σεπτέμβριος 2014
Έναρξη Δημόσιας 
Διαβούλευσης 
ΣΟΑΠ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Μάρτιος 2018
Έγκριση Εξειδίκευσης
Δράσεων από την 
Επ.Πα. ΕΠ Αττική 

Ιούνιος  2018
Αξιολόγηση Προτάσεων

Απρίλιος 2018 
Υποβολή Προτάσεων 

προτάσεων από 
Δικαιούχους 

Φεβρουάριος 2018
Έγκριση ΕΦΔ 

Σεπτέμβριος 2018
Έγκριση Προτάσεων 

2023 
Ολοκλήρωση 
Διαδικασίας

Μάρτιος  2018 
Πρόσκληση υποβολής
Ολοκληρωμένων 
Προτάσεων Δικαιούχων

Διαβούλευση

Δεκέμβριος 2019
Έναρξη υλοποίησης
Αρχικών Πράξεων  

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Η διαδικασία διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας οργανώθηκε να 
υλοποιηθεί σε τρεις (3) κύκλους

Α' κύκλος

Οριοθέτηση 
στρατηγικής του 

σχεδίου  ΒΑΑ/ΟΧΕ

Β' κύκλος

Προσαρμογές και
βελτιωτικές 

παρεμβάσεις επί του 
σχεδίου ΒΑΑ/ΟΧΕ με 
βάση την αξιολόγηση

και τις αντίστοιχες 
κατευθύνσεις από την

ΕΥΔ Ε.Π. Αττικής

Εμβάθυνση και
εξειδίκευση και  
«μέτρηση» των 

επιπτώσεων από την
εφαρμογή των 
εγκεκριμένων    

«Παρεμβάσεων».

Γ' κύκλος

Κύκλοι Διαβούλευσης ΟΧΕ
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Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Γ' κύκλος

Η  πρόταση ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ήταν ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ και άρα προϋπέθετε την ανταλλαγή και σύνθεση 
απόψεων μεταξύ των τελικών δικαιούχων με συνέπεια το σύστημα διακυβέρνησης και η διαδικασία 

διαβούλευσης στη Δυτική Αθήνα να είχε ένα πρόσθετο επίπεδο λειτουργίας συγκριτικά με τις περιπτώσεις 
όπου αστική αρχή είναι ένας και μόνον Δήμος.

Ηλεκτρονική διαβούλευση
μέσω ειδικής ιστοσελίδας 
στο portal του ΑΣΔΑ και 
προβολής της μέσω των 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης.

Αξιοποίηση  των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης 
(facebook). 

Ημερίδα παρουσίασης
των συμπερασμάτων

της πρώτης φάσης
της διαβούλευσης στο

αμφιθέατρο του 
Δημαρχείου 
Περιστερίου.

Έντυπα ερωτηματολόγια 

Κύκλοι Διαβούλευσης ΟΧΕ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Συμμετοχή Φορέων στη Διαβούλευση 

Εθνική 
Συνομοσπονδία 
ΑμεΑ ‘’ΕΣΑμεΑ’’ 

ΟΚΑΝΑ

ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» 

ΚΕΘΕΑ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Διαδικασία Διαβούλευσης ΟΧΕ

Στις ΘΟΕ συμμετείχαν υπηρεσιακά και Πολιτικά στελέχη των 7 Δήμων της Δυτικής 
Αθήνας 

Κοινωνική
Συνοχή

ΘΟΕ i

Aστική
Αναζωογόνηση

ΘΟΕ ii

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία

Απασχόληση

ΘΟΕ iii

Στο πλαίσιο της αρτιότερης προετοιμασίας της Στρατηγικής της Δυτικής Αθήνας, ο ΑΣΔΑ 
προxώρησε στη σύσταση τριών (3) Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ)

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Δυτικής Αθήνας 
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Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Άξονες Προτεραιότητας  ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας Άξονες Προτεραιότητας  ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 

ΑΠ 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης
ΑΠ 1 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Ισότιμης Πρόσβασης των Πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Κοινωνικής Ένταξης

ΑΠ 2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής   Κινητικότητας και 
διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 
Αθήνας

ΑΠ 2 : Προώθηση της Αστικής Αναζωογόνησης,  της Βιώσιμης Αστικής   Κινητικότητας και 
διασφάλιση της «Διαλειτουργικότητας» των Υπερτοπικών Κέντρων των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής 
Αθήνας

ΑΠ 3 : Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση 
Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και
Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της 
Απασχόλησης

ΑΠ 3 : Οικοδόμηση Ελκυστικότητας και Ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Αθήνας – Διάδοση 
Νεανικής, Νεοφυούς και Αλληλέγγυας Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Αξιοποίηση 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων, και ανάδειξη νέων / εμβληματικών Επιχειρηματικών Πόλων και
Επενδυτικών Ευκαιριών  - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας των ΜΜΕ και τη Προώθησης της 
Απασχόλησης

ΑΠ 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές 
Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας

ΑΠ 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή «έξυπνων» λύσεων στις αστικές (smart -city, smart-energy, eco-city) των 
Υπερτοπικών και Τοπικών Κέντρων, τις κοινωνικές λειτουργίες (Social Innovation) και τις Εταιρικές 
Σχέσεις των Δήμων-Εταίρων της Δυτικής Αθήνας

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Πίνακας κατάταξης Προτάσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΧΕ/ΒΑΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ
80  εκ. €

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ
58,17  εκ. €

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
35,24  εκ. €

ΑΘΗΝΑ 2020 : ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΡΤΟΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
85,05 εκ. € |  32,9 %  

|  30,97 %  

|  22,50 %

|  13,63 %  

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Χρηματοδότηση ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας 

Χρηματοδότηση ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας 

58,17 εκ €58,17 εκ €

Αίτημα Έγκριση 

98 εκ. €

58,17 εκ. €

ΕΚΤ
ΕΤΠΑ

Αρχική Πρόταση ΟΧΕ 
Δυτικής Αθήνας 

Τελική  Έγκριση 
ΟΧΕ 

ΕΚΤ ΕΤΠΑ

Αίτημα Έγκριση 

€ 25,84 εκ. 

-49,23 %

€ 34,33 εκ. 

€ 63,68 εκ. 

€ 32,33 εκ. 

-24,73 %

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Προϋπολογισμός Ανά Τομέα
Παρέμβασης 

Κοινωνική 
ενίσχυση    
26,2 εκ. €

Επιχειρηματικότητα
17,2 εκ. €

Αναβάθμιση 
Αστικού Ιστού 
13,77 εκ. €

Πληροφορική 
1 εκ. €

Επιχειρηματικότητα

Έγκριση Αίτημα

17,2 εκ. €

Αναβάθμιση Αστικού Ιστού 

Έγκριση Αίτημα

13,77 εκ. €

31,7 εκ. €

Κοινωνική Ενίσχυση 

Έγκριση Αίτημα

26,2 εκ. €
34,5 εκ. € 29,2 εκ. €

Πληροφορική

Έγκριση Αίτημα

1 εκ. €

2,6 εκ. €

1 εκ. €

2,6 εκ. €
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Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Έγκριση Χρηματοδότησης ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
Ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

1b 2b 2c 3a 3c 3d 4c 5a 6c 6e 8iii 8v 9a 9i 9ii 9iii 9iv 9v 10a

2 εκ. €

8 εκ. €

10 εκ. €

12 εκ. €

14 εκ. €

4 εκ. €

6 εκ. €

Αίτημα ΕΤΠΑ

Έγκριση ΕΤΠΑ
Αίτημα ΕΚΤ

Έγκριση ΕΚΤ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Ο ΑΣΔΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της νέας 
Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης
προχώρησε στη στελέχωσή της σε όλα τα επίπεδα, με 
εξειδικευμένο προσωπικό που προήλθε από άλλες Υπηρεσίες του
ΑΣΔΑ καθώς και με έμπειρο προσωπικό που μετακινήθηκε από 
τους Δήμους μέλη του. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
στελεχώνεται μέχρι σήμερα από 10 υπαλλήλους διαφόρων 
ειδικοτήτων, ενώ προγραμματίζεται μετακίνηση εξειδικευμένου
προσωπικού.

Ο ΑΣΔΑ, προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της νέας 
Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης
προχώρησε στη στελέχωσή της σε όλα τα επίπεδα, με 
εξειδικευμένο προσωπικό που προήλθε από άλλες Υπηρεσίες του
ΑΣΔΑ καθώς και με έμπειρο προσωπικό που μετακινήθηκε από 
τους Δήμους μέλη του. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
στελεχώνεται μέχρι σήμερα από 10 υπαλλήλους διαφόρων 
ειδικοτήτων, ενώ προγραμματίζεται μετακίνηση εξειδικευμένου
προσωπικού.

Λίγα Λόγια για τη Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέας Διαχείρισης 

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

Πρόεδρος

Γενική 
Διεύθυνση

Διεύθυνση 
Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης

Τμήμα Αξιολόγησης και 
Προγραμματισμού

Τμήμα 
Διαχείρισης 

Πράξεων

Αυτοτελές Γραφείο 
Οργάνωσης και 

Υποστήριξης ΔΕΦΔ

Διεύθυνση 
Διοικητικών 

Οικονομικών
Υπηρεσιών

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών

Α. Τμήμα 
Προγραμματισμο
ύ και Ανάπτυξης

Α.  Τμήμα 
Διοικητικής 

Υποστήριξης

Α. Τμήμα 
Διοικητικής 

Υποστήριξης

Α. Τμήμα 
Πολιτικής 

Προστασίας
Γενικός 

Γραμματέας
Ειδικός 

Συνεργάτης

Οργανόγραμμα ΑΣΔΑ

Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΟΧΕ/ΒΑΑ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΣΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
* ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

* ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΦΔ

* ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΠΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
* ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Οργανόγραμμα Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα 
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3 Δήμοι 
με τον Πολιτισμό 

για τον Τουρισμό και 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη

«Η μουσική και η 
ιστορία των δρόμων»

ΟΧΕ / ΒΑΑ 
Νότιου Τομέα 

Περιφέρειας Αττικής
Δήμοι Καλλιθέας, Παλαιού

Φαλήρου & Αλίμου



 

Στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020  προβλέπεται η εφαρμογή 
ΟΧΕ / ΒΑΑ «σε περιοχές που έχουν μια ειδική δυναμική

λόγω της συγκέντρωσης υπερτοπικών
δραστηριοτήτων και υλοποίησης μεγάλων 

επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού και του
πολιτισμού σε συνδυασμό με τις προωθητικές 
οικονομικές δραστηριότητες που αναδεικνύει η 

Περιφερειακή Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης».

2

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) μέσα από
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 

στο ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 

3

Πώς τεκμηριώνεται αυτή η ειδική δυναμική;

Αξιολογούνται συγκριτικά :
 Οι προβλέψεις από θεσμοθετημένα πλαίσια

Χωροταξικού Σχεδιασμού, ειδικά πλαίσια και μελέτες
 Η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά οργάνωση

και λειτουργία του χώρου
 Οι οικονομικές δραστηριότητες
 Τα δημογραφικά – κοινωνικά και οικονομικά

χαρακτηριστικά
 Οι προβλέψεις στρατηγικών αναπτυξιακών πλαισίων

4

Το τμήμα του Φαληρικού Όρμου και της περιοχής του
ιπποδρόμου, εντάσσονται στον κεντρικό άξονα του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος, με πλέγμα λειτουργιών
μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, με κύριο 

χαρακτήρα πολιτιστικές λειτουργίες και τουριστικές 
υπηρεσίες. Λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο

του Πόλου Αθήνας − Πειραιά, αλλά και διακριτά, 
ενισχύοντας την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου

ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωμίας της 
Αθήνας − Αττικής και περιλαμβάνει χρήσεις 

πολιτισμού και επιστήμης, αναψυχής, αθλητισμού και
τουρισμού.

Οι προβλέψεις του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας 2021
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Προσδιορίζονται ως :
 νέες πολιτιστικές εγκαταστάσεις διεθνούς εμβέλειας

η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το 
Διεθνές Συνεδριακό – Πολιτιστικό Κέντρο στον 

Φαληρικό Όρμο, 
 ο Δήμος Καλλιθέας, προσδιορίζεται ως διαδημοτικό

κέντρο ευρείας ακτινοβολίας για τον πολιτισμό –
τουρισμό

 Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, η
περιοχή ανάπτυξης του Ελληνικού

Οι προβλέψεις του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Αθήνας 2021
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Η Λ. Συγγρού ορίζεται ως Πολιτιστικός Διάδρομος 5 
«Λεωφόρος Συγγρού από Στήλους Ολυμπίου Διός έως 
Λυρική Σκηνή/Εθνική Βιβλιοθήκη». Κατά μήκος της 
σημειώνονται ειδικές χρήσεις πολιτισμού – αναψυχής , με
αυξημένη επισκεψιμότητα όπως, το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Καλλιθέα) και το Ίδρυμα 
Ευγενίδου (Παλαιό Φάληρο). 
Ο Πολιτιστικός διάδρομος της Λ. Συγγρού έχει άμεση
χωρική συνέχεια με στοιχεία ιστορικού – πολιτιστικού 
περιβάλλοντος στην παράκτια ζώνη και στο εσωτερικό
των Δήμων από το ΚΠΙΣΝ έως την περιοχή ανάπτυξης 
του Ελληνικού

8

Οι προβλέψεις από το Ερευνητικό Πρόγραμμα
«Διερεύνηση Στρατηγικών για τη δικτύωση των 

αστικών παρεμβάσεων στο Μητροπολιτικό κέντρο
Αθηνών» 
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2 Πράσινοι Διάδρομοι 
«Αθήνα – Φαληρικό μέτωπο διαμέσου του Ιλισού»
(Δήμος Καλλιθέας) και «Ρέμα Πικροδάφνης από
Παλαιό Φάληρο έως Υμηττό / Θέατρο Βράχων» (Δήμοι
Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου).

Και επιπλέον :
 Τα μητροπολιτικά πάρκα Φαλήρου (Δήμοι Καλλιθέας

και Παλαιού Φαλήρου) και Ελληνικού (Δήμος
Αλίμου)

 Το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στο
εσωτερικό των Δήμων
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Οι προβλέψεις από το Ερευνητικό Πρόγραμμα
«Διερεύνηση Στρατηγικών για τη δικτύωση των 

αστικών παρεμβάσεων στο Μητροπολιτικό κέντρο
Αθηνών» 
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Στο πλαίσιο του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών διαδρομών,
προτείνεται η επέκταση της υφιστάμενης διαδρομής ποδηλάτου, που
αναπτύσσεται κατά μήκος της οδού Θεσσαλονίκης, από το
βορειοδυτικό όριο του Δήμου Καλλιθέας προς νότο κατά μήκος του
πράσινου διαδρόμου του Ιλισσού και στη συνέχεια κατά μήκος του
άξονα της Λεωφόρου Ποσειδώνος με σημεία αναφοράς
Μητροπολιτικής εμβέλειας :
 Την Εθνική Βιβλιοθήκη και Εθνική Λυρική Σκηνή στο Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Δήμος Καλλιθέας)
 Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στο TAE KWON-DO (Δήμος Παλαιού

Φαλήρου)
 Το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου (Δήμοι Καλλιθέας και

Παλαιού Φαλήρου)
 Τον Πράσινο Διάδρομο 7 «Ρέμα Πικροδάφνης από Παλαιό

Φάληρο έως Υμηττό / Θέατρο Βράχων» (Δήμοι Παλαιού
Φαλήρου, Αλίμου)

 Τον μητροπολιτικό πόλο του Ελληνικού
Επιπλέον στο εσωτερικό των Δήμων υπάρχει δίκτυο πεζοδρόμων –
ποδηλατοδρόμων
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Οι προβλέψεις από το Μητροπολιτικό Δίκτυο
Ποδηλάτων 
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Η δημιουργία των υπερτοπικών χώρων πρασίνου
τόσο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, όσο και στα μητροπολιτικά πάρκα
Φαληρικού Όρμου και Ελληνικού, καθιστούν
απαραίτητη την επαναπροσέγγιση του δικτύου
αστικού πρασίνου στις γειτονικές αστικές περιοχές
σε 2 κατευθύνσεις :
 Η πρώτη αφορά στην ανάγκη σύνδεσης του 

αστικού πρασίνου με τους προαναφερόμενους
υπερτοπικούς χώρους πρασίνου

 Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στην αναδιάταξη
προβλεπόμενων και μη υλοποιημένων χώρων 
πρασίνου στις αστικές περιοχές, με βάση τα 
σταθερότυπα και σε συνδυασμό με πολιτιστικούς
πόρους και διαδρομές πεζών και ποδηλάτων 
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ

Η πρόσβαση στη ζώνη των 3 Δήμων γίνεται σήμερα, μέσα
από :
 2 σταθμούς μετρό (Άλιμος, κοντά στον αρχαιολογικό

χώρο των Τραχώνων και Άγιος Δημήτριος, κοντά στον
πράσινο διάδρομο «Ρέμα Πικροδάφνης»

 2 σταθμούς του ΗΣΑΠ (Ταύρος και Καλλιθέα επί της οδού
Θεσσαλονίκης εκ των οποίων ο 1ος βρίσκεται στη
συμβολή του ποδηλατοδρόμου της οδού Θεσσαλονίκης
με τον πράσινο διάδρομο «Αθήνα – Φαληρικό μέτωπο,
διαμέσω του Ιλισσού»)

 19 σταθμούς του τραμ (5 μέσα στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου και 14 στο παράκτιο μέτωπο της Λ.
Ποσειδώνος)
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική ‘Η μουσική και η ιστορία των δρόμων’», 

Αναστασία Λαγουδάκη, Εξωτερική συνεργάτρια Δ. Καλλιθέας, Δ. Παλαιού Φαλήρου και Δ. Αλίμου
4



 

18 19

Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ

Η διασφάλιση προσβασιμότητας για όλους θα ενισχύσει την ελκυστικότητα 
της περιοχής των 3 Δήμων. Μέσα από την αναζήτηση καλών πρακτικών, 
προκύπτει ότι η βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με κινητικά 
προβλήματα, όπου αυτή εφαρμόστηκε, είχε ως συνέπεια αύξηση της 
τουριστικής κίνησης και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου , αλλά και
αύξηση των εσόδων από τον Τουρισμό :  
 Σε πόλεις όπως η Avila στην Ισπανία, που εφαρμόζει ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα στο σύνολο της πόλης «πρόσβαση και κοινωνικός 
τουρισμός».

 Η επίσκεψη της Μαδρίτης στο «τρίγωνο της τέχνης» διαδρομή αναπηρική
καρέκλα, διαδρομές σε μνημεία, πλήρως προσβάσιμα, από άτομα με 
μειωμένη κινητικότητα σε «πόλεις χωρίς φραγμούς» (Σαραγόσα, Βαλένθια, 
Σαλαμάνκα). 

 Η περίπτωση της Κομοτηνής στην Ελλάδα, όπου ο Δήμος σε συνεργασία
με τον σύλλογο ΑμεΑ «Περπατώ» και τους επιχειρηματίες. 

Επίσης από ολοκληρωμένη μελέτη για «προσβάσιμο τουρισμό για όλους» 
στη Γερμανία, προκύπτει ότι η αυξημένη προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη παράμετρος για το 10% του γενικού πληθυσμού των επισκεπτών, 
αναγκαιότητα για ένα ποσοστό της τάξης του 30% και άνεση για το 100% των
επισκεπτών. 
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
Βιοκλιματικός χαρακτήρας 

 είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα λάβει τη διεθνώς 
αναγνωρισμένη πιστοποίηση «πράσινων κτιρίων» LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design). 

 οι κατασκευαστικές μέθοδοι είναι βασισμένες σε φιλικά προς το 
περιβάλλον πρότυπα. Χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά και
λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποτροπή διαβρώσεων, το 
σχεδιασμό ιζηματογενέσεων και την καταστολή διάχυσης σκόνης. 
Τουλάχιστον 50% των αποβλήτων της κατασκευής ανακυκλώθηκαν
και τουλάχιστον το 5% των κατασκευαστικών υλικών μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί. 

 οι ενεργειακά αποδοτικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην 
εξοικονόμηση περίπου 2.750 τόνων CO2 ανά έτος. Επιπλέον, γίνεται
ορθολογική χρήση νερού. 

Οι βιοκλιματικές παρεμβάσεις στην περιοχή των 3 Δήμων πρέπει να 
αφορούν τόσο στον αδόμητο χώρο, όσο και στον δομημένο (δημόσιο 
και ιδιωτικό), με δεδομένο ότι σημαντικό ποσοστό νοικοκυριών διαμένει
σε κατοικίες χωρίς καθόλου μόνωση    
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017

Πρόταση στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης για περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική ‘Η μουσική και η ιστορία των δρόμων’», 

Αναστασία Λαγουδάκη, Εξωτερική συνεργάτρια Δ. Καλλιθέας, Δ. Παλαιού Φαλήρου και Δ. Αλίμου
5



 

22 23

Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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 Η λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και η αναμενόμενη 
έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, 
προσφέρουν  «αναγνωρίσιμο πολιτιστικό-τουριστικό προϊόν» 
προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

 Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι και σήμερα συνολικά έχουν
επισκεφθεί το ΚΠΙΣΝ 994.663 επισκέπτες, που συμμετείχαν σε 
οργανωμένες ξεναγήσεις. Η προέλευση των επισκεπτών είναι τόσο 
από τους όμορους δήμους, όσο και από την υπόλοιπη Αττική και 
άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και το εξωτερικό. 

 Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής τις
παραστάσεις της παρακολούθησαν 37.317 θεατές. 

Μία συγκριτική εικόνα της αυξανόμενης δυναμικής της περιοχής σε ότι
αφορά την επισκεψιμότητα προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων 
επισκεψιμότητας του άμεσα γειτονικού Ιδρύματος Ευγενίδου, που σε 
ετήσια βάση συγκεντρώνει 32.000 επισκέπτες στη βιβλιοθήκη και 400.000 
επισκέπτες στο Πλανητάριο. 

Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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Οι επιπτώσεις – ευκαιρίες από το ΚΠΙΣΝ
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Ποια είναι η δυναμική των υφιστάμενων
επιχειρήσεων;

Με βάση διαχρονικά στοιχεία (2009, 2015 και 2016), για τις επιχειρήσεις
από το Επιμελητήριο Αθηνών και τις αδειοδοτήσεις για τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος από τους 3 Δήμους, διαφαίνεται :
 Τάση διάχυσης των καταστημάτων εστίασης – αναψυχής και εκτός των

θεσμοθετημένων ζωνών Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης (προς το
ΚΠΙΣΝ, κυρίως στα όρια του Δήμου Καλλιθέας και προς το παράκτιο
μέτωπο στα όρια των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου)

 Συγκέντρωση ξενοδοχειακών μονάδων κυρίως στις παράκτιες ζώνες
των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Από την χωρική συσχέτιση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων και χώρων
πρασίνου, με τις διαδρομές πεζών – ποδηλάτων καθώς και τα στοιχεία
ιστορικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε συνδυασμό με την χωρική
κατανομή των επιχειρήσεων φιλοξενίας – εστίασης – αναψυχής,
προσδιορίζονται στην περιοχή των 3 Δήμων «Νέοι Λειτουργικοί
Διάδρομοι» εν δυνάμει «Πράσινοι – Πολιτιστικοί – Τουριστικοί –
Επιχειρηματικοί»
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Ποια είναι η κλαδική σύνθεση των υφιστάμενων
επιχειρήσεων;

Το μερίδιο στην απασχόληση των κλάδων :
 της Δημιουργικής Οικονομίας, στην περιοχή των 3 Δήμων υπερβαίνει

εκείνο της Περιφέρειας Αττικής (6,67% έναντι 5,98%).
 του τουρισμού στην περιοχή των 3 Δήμων υπερβαίνει επίσης εκείνο της

Περιφέρειας (6,68% έναντι 5,80%)
Η συγκέντρωση επιχειρήσεων σε κλάδους :
 του τουρισμού, είναι μεγαλύτερη στην περιοχή των 3 Δήμων,

συγκριτικά με την Περιφέρεια (16,68% έναντι 5,68%).
 της δημιουργικής οικονομίας, στην περιοχή των 3 Δήμων είναι

χαμηλότερη συγκριτικά με την Περιφέρεια (5,16% έναντι 6,19% επί του
συνόλου των επιχειρήσεων), που όμως παρουσιάζει αύξηση 4,5%,
από το 2009 στο 2016 κυρίως στον Δήμο Καλλιθέας, όπου ξεκίνησε να
λειτουργεί το ΚΠΙΣΝ.

31

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μεγέθους των
υφιστάμενων επιχειρήσεων;

 Το υφιστάμενο δίκτυο των επιχειρήσεων τουρισμού και κυρίως στο 
τμήμα της εστίασης, παρότι το μέσο μέγεθος είναι από 3 έως 6 άτομα, 
στην περιοχή των τριών Δήμων καταγράφονται επιχειρήσεις με μεγάλο 
αριθμό προσωπικού, της τάξης των 200 ατόμων ή των 150 ατόμων.

 Η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
διαφοροποιούν το «μέτρο μεγέθους», σε ότι αφορά την απασχόληση 
στον τουρισμό – πολιτισμό.  Η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει συνολικό 
προσωπικό 456 άτομα, εκ των οποίων 213 άτομα είναι το καλλιτεχνικό 
προσωπικό και άλλα 70 απαρτίζουν την Ορχήστρα της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής.  Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας έχει στο δυναμικό 
της 110 άτομα.

 Με δεδομένη την ανάγκη εφαρμογής καινοτομιών στο πλαίσιο της
Έξυπνης Εξειδίκευσης, είναι σημαντική η παρουσία :
 επιχειρήσεων με σημαντικά μεγέθη απασχόλησης, που 

δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες, όπως η ICAP με 600 
άτομα και η Info quest με 400 άτομα.

 επιχειρήσεων ενταγμένων σε ώριμα clusters 
 καθώς και Πανεπιστημίων (Χαροκόπειο, Πάντειο).

32 33

Αλυσίδα αξίας στον κλάδο της εστίασης 
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Αλυσίδα αξίας στην Όπερα 
35

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
δυναμικού;

36

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
δυναμικού;

Βασική παράμετρος και δείκτης ενδυνάμωσης στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, 
είναι το επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  2001 – 2011, προκύπτει ότι η % αναλογία 
των αποφοίτων Γ’ βάθμιας και μετα Γ βάθμιας εκπαίδευσης επί του 
συνολικού πληθυσμού είναι :
 Υψηλότερο στη ζώνη των 3 Δήμων τόσο το 2001 όσο και το 2011 
 Αυξάνεται το 2001 στο 2011, με ρυθμούς όμως χαμηλότερους από 

εκείνους της Περιφέρειας, κυρίως λόγω της μείωσης που καταγράφεται
στον Δήμο Καλλιθέας   

Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον Δεκέμβριο του 2016, 
διαπιστώνεται ότι στους άνεργους στην περιοχή των 3 Δήμων 
υπερτερούν οι απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (51%) με αμέσως
επόμενους τους απόφοιτους Γ’ βάθμιας (25%)

37
Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
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Πλεονεκτήματα – Δυνατά σημεία 
Ύπαρξη ισχυρών πόλων τουρισμού – πολιτισμού, 

μητροπολιτικής εμβέλειας 
Δυναμικά τοπικά  εμπορικά κέντρα στο επίπεδο των 

Δήμων
Πολυπολιτισμική ταυτότητα

Συγκέντρωση πολιτιστικών πόρων  και στοιχείων τοπικής 
ταυτότητα ς χώρου 

Σημαντική  εμπειρία  σε πολιτιστικές υποδομές και δράσεις
Παρουσία πανεπιστημίων με σημαντική δράση σε έρευνα /

καινοτομία
Εκτεταμένο  παράκτιο μέτωπο με διαθέσιμα κενά κελύφη 

προς αξιοποίηση
Σημαντική  παρουσία οικονομικά ενεργών 

Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς φιλικών στο
περιβάλλον, περιμετρικά της περιοχής 

Αδυναμίες 
Χαμηλός και ανομοιογενείς βαθμός σύνδεσης του 

παράκτιου μετώπου με τον αστικό ιστό 
Δυσμενείς  δημογραφικοί δείκτες και σημαντικός αριθμός 

ευπαθών – ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 
Εικόνα εγκατάλειψης και αντικρουόμενες δραστηριότητες

σε επιμέρους τμήματα του παράκτιου μετώπου
Δυσχέρειες  διαδημοτικής συγκοινωνιακής σύνδεσης και

προσπελασιμότητας κίνησης πεζών. 
Απουσία ενιαίου διαδημοτικού σχεδιασμού  σύνδεσης 
χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων αναψυχής

Μεσαίος τουριστικός προορισμός και  απουσία σύνθεσης 
τουριστικού προϊόντος

Μικρός βαθμός επιχειρηματικής δραστηριότητας ,  μικρός
βαθμός εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού και κατά

τόπους σημαντικά ποσοστά ανεργίας 

Ευκαιρίες
Νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες από διαρθρωτικά ταμεία 
Ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής

Δυνατότητες για στενότερη σύνδεση του παράκτιου 
μετώπου, με τις αστικές περιοχές 

Δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης των νέων
τεχνολογιών ΤΠΕ

Αξιοποίηση θέσης ως στο παράκτιο μέτωπο και ως προς 
ισχυρούς πόλους και άξονες τουρισμού – πολιτισμού 

μητροπολιτικής εμβέλειας 

Απειλές - Φόβοι
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 

Συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στην οικονομία 
Ενδεχόμενες πιέσεις από την ανάπτυξη άλλων κέντρων 

στην Αττική
Κατακερματισμός, αρμοδιοτήτων στο σχεδιασμό του 

χώρου,  πολυαρχία και μεταβαλλόμενο θεσμικό 
περιβάλλον ως προς την επιχειρηματικότητα

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
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Όραμα, στόχος και εξειδίκευση Στρατηγικής ΟΧΕ /
ΒΑΑ

Το όραμα για την περιοχή ΟΧΕ / ΒΑΑ  των 3 Δήμων, είναι η ανάπτυξη
ειδικού δικτύου τουρισμού (πολιτιστικού αστικού), σαν ένα «ταξίδι στο 
χώρο και στον χρόνο, μέσα από εικόνες, ήχους και γεύσεις», που 
αναμιγνύονται, αναδυόμενες μέσα από τις ιστορικές διαδρομές των 3 
τόπων : «αρχαιολογικοί χώροι και γεύσεις της θάλασσας, αρχιτεκτονική 
του μεσοπολέμου, γεύσεις και μουσικές των Κωνσταντινουπολιτών, 
προσφυγικά, αναγνωρίσιμες γεύσεις και κουζίνες διαφόρων γενιών 
προσφύγων, μνήμες από τα ρεμπέτικα στις Τζιτζιφιές, που σήμερα 
φιλοξενούν την Εθνική Λυρική Σκηνή». Ένα «ταξίδι στο χώρο και στον 
χρόνο, μέσα από εικόνες, ήχους και γεύσεις», κατά μήκος ενός δικτύου
ειδικού τουρισμού, όπου η ιστορία των 3 τόπων, μετουσιώνεται σε 
βιωματική εμπειρία.   
Το δίκτυο ειδικού τουρισμού «νέοι λειτουργικοί  έξυπνοι – πράσινοι –
πολιτιστικοί – τουριστικοί – επιχειρηματικοί διάδρομοι» προσδιορίζεται με 
βάση αφενός τα δυνατά σημεία της περιοχής εφαρμογής ΟΧΕ / ΒΑΑ και
αφετέρου τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα πεδία εφαρμογής της Στρατηγικής της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Αττικής

40

Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των ωφελειών και 
καινοτομιών στο πλαίσιο του δικτύου ειδικού τουρισμού 

40

Χαρακτηριστικά του 
δομημένου και φυσικού 

περιβάλλοντος και θεσμικό 
πολεοδομικό πλαίσιο

Τοπικά χαρακτηριστικά των Δήμων, 
που πρέπει να συνεκτιμηθούν  Απασχόληση επιχειρηματική 

ανάπτυξη 
Ευκαιρίες σε ψυχαγωγικές 
πολιτιστικές και αθλητικές 

δραστηριότητες, τα 
ξενοδοχεία και εστιατόρια 

καθώς και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή  προϊόντων 
διατροφής 

Περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή 

Πράσινο κτίριο, εξοικονόμηση 
ενέργειας , φυτεύσεις 

προσαρμοσμένες στο κλίμα, 
μείωση θερμοκρασίας και 

εκπομπών CO2, 
εξοικονόμηση νερού 

Μέριμνα για όλους 
Προσβασιμότητα για όλους 

εξειδικευμένα προγράμματα και 
εφαρμογές για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού

Ενσωμάτωση καινοτομιών
Ειδικός εξοπλισμός και 

εφαρμογές για άτομα με 
προβλήματα όρασης και 

ακοής  

Ωφέλειες και καινοτομίες από
τον πόλο εθνικής εμβέλειας 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κοινωνικά οικονομικά 
χαρακτηριστικά πληθυσμού 

Ιστορική – πολιτιστική 
κληρονομιά 

Τοπική οικονομία 

Απασχόληση επιχειρηματική ανάπτυξη 
•Clusters, επιχειρήσεων και φορέων γνώσης 

στο πλαίσιο της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» 
• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών
• Χώροι πρώτης εγκατάστασης και 

λειτουργίας (incubator)
• Νέες επιχειρήσεις και προσαρμογή 

υφισταμένων στο πλαίσιο της «Έξυπνης 
Εξειδίκευσης» 

• Επιχειρήσεις Κοινωνικής Οικονομίας

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 
• Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 

• Επιλεγμένα πράσινα κτίρια
• Πράσινες επιχειρήσεις 

• Ενεργειακή αναβάθμιση  κατοικιών
• Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στον 

δημόσιο χώρο 
• Ανάδειξη – προστασία ρεμάτων 

• Βιώσιμη κινητικότητα 

Μέριμνα για όλους 
•Πολιτιστικές διαδρομές και κόμβοι με

προσβασιμότητα για όλους  
•Εξειδικευμένα προγράμματα και εφαρμογές 

για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ενσωμάτωση καινοτομιών   
•Στο προϊόν, τις υπηρεσίες και λειτουργία των 

επιχειρήσεων 
•Στους τομείς της τέχνης – του πολιτισμού και 

την ανάδειξη της πολιτισμικής ταυτότητας 
•Διαχείριση εξυπηρέτηση επισκεπτών   
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Όραμα, στόχος και εξειδίκευση Στρατηγικής ΟΧΕ /
ΒΑΑ

Στο πλαίσιο του οράματος οι επιμέρους γενικοί στόχοι είναι : 
 η βιώσιμη σε όρους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, εξειδίκευση και

ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στον τουρισμό – πολιτισμό 
 η δημιουργία ενιαίου δικτύου πολιτιστικών τουριστικών διαδρομών

καινοτόμων ως προς το περιβάλλον, το κλίμα και την βιώσιμη 
κινητικότητα 

 η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η προώθηση της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Για την επίτευξη του οράματος και των γενικών στόχων στο πλαίσιο του
Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ / ΒΑΑ των 3 Δήμων, διατυπώνονται 3 Άξονες 
Στρατηγικής: 
 ΑΣ1 «Αναζωογόνηση και εξειδίκευση της οικονομικής λειτουργίας» 
 ΑΣ2 «Ενίσχυση πολιτιστικής ταυτότητας και ανάδειξη – προστασία 

αστικού περιβάλλοντος» 
 ΑΣ3 «Προώθηση επιχειρηματικότητας και απασχόλησης»  

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017
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Το πλαίσιο για την επιλογή των προτεινόμενων
παρεμβάσεων 

Κατευθύνσεις ΡΣΑΑ για την ενίσχυση του ρόλου των περιοχών
στον πολιτισμό και τουρισμό
 διατήρηση, ανάδειξη στοιχείων ιστορικού πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, με ιδιαίτερα αναφορά στους «παλιούς και 
νεότερους συνοικισμούς, όπως σε Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο»

 συνδυασμένη προβολή στοιχείων πολιτιστικού και φυσικού
περιβάλλοντος και ανάδειξη «διαδρομών πολιτισμικής 
διαχρονικότητας» σε περιοχές που βρίσκονται οι 
σημαντικότεροι χώροι πολιτισμού και μητροπολιτικά πάρκα

 προώθηση νέων μορφών θεματικού τουρισμού, σε 
συνδυασμό με ανάδειξη της εικόνας των περιοχών και
παράλληλα ειδική μέριμνα για ανάδειξη, προβολή και 
διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου

 ενίσχυση «νέων πολιτιστικών διαδρομών» με παρεμβάσεις 
βιώσιμης κινητικότητας και ενίσχυση της χρήσης των μαζικών
μέσων μεταφοράς

 πολιτιστικές εκδηλώσεις «κλίμακας πόλης και γειτονιάς»
 κίνητρα για επανάχρηση αξιόλογων διατηρητέων κτιρίων και

συνόλων με ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
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“Η Ελλάδα 10 χρόνια μετά, νέο μοντέλο ανάπτυξης και 
στρατηγική για τον τουρισμό, McKinsey & Company, 2011”:
 καθιέρωση «εκδηλώσεων διεθνούς ακτινοβολίας (MICE : Meetings –

Incentives – Conferences – Exhibitions)»
 ενίσχυση και ανάδειξη της «ιδιαίτερης τοπικής ταυτότητας (Brand

Name)» των περιοχών προορισμού αξιοποιώντας την τοπική ιστορία
και παράδοση

 διεύρυνση των τρόπων προβολής των προορισμών και του 
προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, πέραν των συμβατικών

 αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για «βιωματική εμπειρία πριν την
επίσκεψη (pre-visit experience)»

«Ατζέντα 21 για τον πολιτισμό» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 εκτίμηση επιπτώσεων από την οργάνωση και λειτουργία της πόλης

στην πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά 
 συσχέτιση του αστικού φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος
 ανάδειξη του ρόλου του πολιτισμού στα προγράμματα και τις

παρεμβάσεις ανάπλασης
 διευκόλυνση της πρόσβασης, σε χώρους πολιτισμού με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους 
 ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του δημόσιου χώρου.
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1.1. Αύξηση των 
δαπανών των 
επιχειρήσεων για 
έρευνα, τεχνολογική 
ανάπτυξη και 
καινοτομία

Συμπράξεις Πανεπιστημίων 
- Επιχειρήσεων 795.000,00 € 1b

Συμπράξεις του  Παντείου και Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου με εταιρείες για καινοτόμες 
παρεμβάσεις γαστρονομίας,  καινοτόμες 
εφαρμογές για μείωση περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος  για  καινοτόμες εφαρμογές 
δημιουργίας Περιβάλλοντος Επαυξημένης 
Πραγματικότητας

1.2. Αύξηση χρήσης ΤΠΕ 
στις ΜΜΕ

Υπηρεσίες και εφαρμογές 
ΤΠΕ για ΜΜΕ 381.000,00 € 2b

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διοίκηση και 
βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος στους 
επιλεγμένους τομείς

1.3. Αξιοποίηση των ΤΠΕ
στους τομείς του 
πολιτισμού, των 
μεταφορών και της 
κοινωνικής 
ενσωμάτωσης

Ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών 
παραμέτρων

245.000,00 € 2c

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης του 
συνόλου των περιβαλλοντικών παραμέτρων, στο
πλαίσιο συνεργασίας της Αστικής Αρχής με το 
ΚΠΙΣΝ

Έξυπνες εφαρμογές 
ηλεκτρονικού πολιτισμού, 
ηλεκτρονικού τουρισμού 
και ενίσχυσης βιώσιμης 
κινητικότητας

245.000,00 € 2c
Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος συνδυασμένης 
ξενάγησης στους πολιτιστικούς πόρους και 
ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, με 
παράλληλη ενίσχυση χρήσης των ΜΜΜ

1.4. Αύξηση του 
αριθμού των 
επιχειρήσεων σε τομείς 
υψηλής προστιθέμενης 
αξίας

Στήριξη cluster 880.000,00 € 3a
Διεύρυνση υφιστάμενων clusters και ενίσχυση 
δημιουργίας νέων, στους τομείς τουρισμού-
πολιτισμού

Επιχειρηματικό -
περιβαλλοντικό mentoring 1.200.000,00 € 3a

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για 
καινοτόμο πράσινη επιχειρηματικότητα του στους 
τομείς τουρισμού-πολιτισμού

Φυτώρια επιχειρήσεων 2.100.000,00 € 3a Λειτουργία θερμοκοιτίδων σε συνεργασία με τα 
Πανεπιστήμια

1.5. Αναστροφή της 
συρρίκνωσης της 
παραγωγικής βάσης 
της Περιφέρειας

Νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
προς τις ΜΜΕ 3.500.000,00 € 3c

Ολοκληρωμένα σχέδια βελτίωσης των ικανοτήτων 
και παραγωγικής, οργανωτικής και λειτουργικής 
αναδιοργάνωσης στον τουρισμό-πολιτισμό

1.6. Βελτίωση της 
εξωστρέφειας της 
Περιφερειακής 
οικονομίας

Οργάνωση και λειτουργία 
κοινών μηχανισμών 
πληροφόρησης και 
ενημέρωσης για 
στοχευμένες αγορές

1.000.000,00 € 3d
Οργάνωση και λειτουργία ενιαίου συστήματος 
προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού 
προϊόντος 

Καινοτόμο εργαστήριο "Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης" Αθήνα, ΕΚΔΔΑ, 19 Δεκεμβρίου 2017
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2.1. Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στα κτίρια

Βιοκλιματικές 
αναβαθμίσεις σε 
επιλεγμένα δημοτικά κτίρια 

3.500.000,00 € 4c
Αφορά παρεμβάσεις βιοκλιματικής αναβάθμισης 
διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων που 
αξιοποιούνται για φιλοξενία δραστηριοτήτων 
πολιτισμού και τουρισμού 

Πρόγραμμα Βιοκλιματικής 
Πρόσοψης  2.400.000,00 € 4c

Αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης σε κτίρια του ιδιωτικού τομέα, σε 
συνδυασμό με αισθητικές παρεμβάσεις των όψεων

2.2. Μείωση των επιπτώσεων 
των πλημμυρικών φαινομένων 
από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στο 
ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον

Μονοπάτια και 
διαμορφώσεις κατά μήκος 
ρεμάτων 

700.000,00 € 5a

Διαδρομές περιπάτου, προσβάσιμες για όλους, που 
έρχονται θα συνδέουν τις παρεμβάσεις που θα 
γίνουν με βάση μελέτη της Περιφέρειας στο Ρέμα 
Πικροδάφνης, αλλά και διαδρομών στη ζώνη του 
Ιλισού. 

Έργα διευθέτησης 
ομβρίων  και αξιοποίησης 
επιφανειακών υδάτων 

2.000.000,00 € 5a

Αφορά εντοπισμένες παρεμβάσεις ολοκλήρωσης 
του δικτύου ομβρίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής 
επισκεψιμότητας, δράσεις για αξιοποίηση 
επιφανειακών υδάτων και σύστημα αντιπλημμυρικής 
προστασίας

2.3. Αύξηση ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης 

Πρόληψη - αξιοποίηση 
αποβλήτων τροφών στον 
τομέα της εστίασης  

677.000,00 € 6a
Πιλοτική δράση σε συνεργασία του Χαροκοπείου με
επιχειρήσεις εστίασης, με περιβαλλοντική και 
κοινωνική διάσταση

2.4. Ανάδειξη υποδομών 
πολιτισμού – τουρισμού 
μητροπολιτικής εμβέλειας

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
και δράσεις 2.600.000,00 € 6c

Καθιέρωση μουσικού πολιτιστικού θεσμού κατά 
μήκος του δικτύου τουριστικών πολιτιστικών 
διαδρομών σε συνδυασμό με την τεκμηριωμένη 
ανάδειξη και προβολή της ιστορίας των δρόμων που 
απαρτίζουν το δίκτυο

2.5. Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις περιοχές εφαρμογής 
ΟΧΕ

Πράσινες πολιτιστικές 
διαδρομές 3.500.000,00 € 6e

Επιλεγμένες διαδρομές που διασχίζουν πόλους 
πολιτισμού και περιοχές ιστορικού πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος με βελτίωση των βιοκλιματικών 
χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου (ψυχρά 
υλικά και ειδικές φυτεύσεις για βελτίωση θερμικές 
άνεσης και ποιότητας αέρα)

2.6. Βελτίωση των όρων ισότιμης 
προώθησης της κοινωνικής 
ένταξης και της πρόσβασης των 
ευπαθών & ευάλωτων ομάδων 
σε ποιοτικές υπηρεσίες, μέσω 
βελτίωσης των αντίστοιχων 
υποδομών σε υποβαθμισμένες 
περιοχές

Υποδομή για παιδιά και 
νέους με νοητική 
υστέρηση και αυτισμό  

500.000,00 € 9a
Δράσεις που διευκολύνουν τη δημιουργική 
συμμετοχή παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση 
και αυτισμό στο πολιτιστικό γίγνεσθαι

2.7. Ενίσχυση της Δια βίου 
Μάθησης Δια βίου Μάθηση 980.000,00 € 10a Στους τομείς του τουρισμού πολιτισμού, σε

συνεργασία με τα Πανεπιστήμια
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3.1. Βελτίωση της απασχόλησης, 
μέσω της ίδρυσης Επιχειρήσεων, 
ιδίως στους Τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης

Φυτώρια νέων ιδεών -
σχολεία 
επιχειρηματικότητας

1.630.000,00 € 8iii Στήριξη και προώθηση ιδεών καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας

3.2. Εφαρμογή σχεδίων 
αναδιάρθρωσης σε επιχειρησιακό
και συλλογικό επίπεδο και 
προσαρμογή επιχειρήσεων και
εργαζομένων στις αλλαγές 

Ολοκληρωμένα 
σχέδια 
αναδιάρθρωσης ΜΜΕ

1.187.000,00 € 8v

Σχέδια ολοκληρωμένης 
αναδιάρθρωσης μικρών / 
οικογενειακών επιχειρήσεων σε 
συνδυασμό με κατάρτιση εργαζομένων 
και επιχειρηματιών για προσαρμογή στις 
νέες συνθήκες της ΠΣΕΕ για τον τουρισμό
πολιτισμό 

3.3. Ενίσχυση της πρόσβασης στην 
απασχόληση για μειονεκτούντα
άτομα που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας, με έμφαση σε
άτομα που έχουν την ευθύνη της 
φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά
που απειλούνται από φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό

Δράσεις για την 
βελτίωση της 
απασχολησιμότητας

3.820.000,00 € 9i

Προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής 
για ανέργους κυρίως μακροχρόνιους, 
δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος και ΑμΕΑ

3.4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των Ευάλωτων (μεταξύ των οποίων 
ΑΜΕΑ) και των Λοιπών Ομάδων του 
Πληθυσμού της Περιφέρειας

Βελτίωση ικανοτήτων 
και διαβίωσης των 
ΑμεΑ

600.000,00 € 9iii

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για 
προώθηση ΑμΕΑ και παιδιών και νέων 
με νοητική υστέρηση και αυτισμό για 
δημιουργική συμμετοχή στον τουρισμό
πολιτισμό

3.5. Ενίσχυση ίδρυσης και
λειτουργίας κοινωνικών 
επιχειρήσεων

Προώθηση της 
κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

800.000,00 € 9v
Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης σε 
ανέργους και δικαιούχους του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος μέσα από την 
ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας
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