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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τίτλο “Μητροπολιτική Αθήνα –
Διοικητική Οργάνωση και Αναπτυξιακή Στρατηγική” εκπονήθηκε με τη συνεργασία του
Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας οργάνωσης της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας σε Μητρόπολη διεθνούς εμβέλειας. Για την επίτευξη του σκοπού
αυτού έγινε συστηματική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής κυρίως εμπειρίας, όσον αφορά τα
συστήματα διακυβέρνησης των Μητροπόλεων, τη δέσμη των αρμοδιοτήτων τους και τη
συμβολή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή.
Η μελέτη αποτελείται από την περίληψη, έξι κεφάλαια και τέσσερα παραρτήματα. Το
αντικείμενο κάθε κεφαλαίου έχει συνοπτικά ως εξής:
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το νέο μητροπολιτική πρότυπο αστικής οργάνωσης και
ανάπτυξης, προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των
Μητροπόλεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και περιγράφονται οι σύγχρονες τάσεις
του μητροπολιτικού φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται
πρώτον με την παράθεση παραδειγμάτων της ασκούμενης πολιτικής ανάπτυξης των
Μητροπόλεων και δεύτερον με την αναφορά στους κλάδους αιχμής που συγκροτούν την
οικονομική φυσιογνωμία των μητροπολιτικών περιοχών.
Τα συστήματα μητροπολιτικής οργάνωσης και διακυβέρνησης εξετάζονται στο δεύτερο
κεφάλαιο, όπου γίνεται διαπίστωση της πολυμορφίας και της πολυπλοκότητας των
συστημάτων αυτών. Η παράθεση των βασικών τύπων μητροπολιτικής διακυβέρνησης
ενισχύεται με την περιγραφή των συστημάτων που εφαρμόζονται σε σημαντικές
ευρωπαϊκές Μητροπόλεις (Βαρκελώνη, Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Κοπεγχάγη,
Φρανκφούρτη

κ.ά.).

Ακολουθεί

η

επισήμανση

των

πλεονεκτημάτων

και

των

μειονεκτημάτων των διαφόρων συστημάτων διακυβέρνησης.
Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον προγραμματισμό της οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής ανάπτυξης των Μητροπόλεων, με έμφαση στη στήριξη και ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στο μητροπολιτικό χώρο και στις αποφασιστικές αρμοδιότητες των

διοικητικών μητροπολιτικών οργάνων στην προώθηση της μητροπολιτικής τοπικής
ανάπτυξης.
Αντικείμενο του τετάρτου κεφαλαίου είναι η στρατηγική οργάνωσης και ανάπτυξης της
Μητροπολιτικής Αθήνας. Αφού προσδιορίζονται οι συνιστώσες της οριοθέτησης της νέας
χωρικής οντότητας στην Αττική, αναλύεται η φυσιογνωμία της Μητροπολιτικής Αθήνας. Τα
κύρια στοιχεία που την προσδιορίζουν και αναδεικνύουν τη δυναμική της ευρύτερης
περιοχής της Αθήνας είναι η εξέλιξη του πληθυσμού, τα μεγέθη της οικονομίας, η
οργάνωση των μεταφορών, ο χωροταξικός σχεδιασμός και το οικιστικό δίκτυο, το φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον, η εκπαίδευση και η έρευνα και, τέλος, το πλούσιο και
μοναδικό πολιτιστικό της απόθεμα. Η αξιοποίηση των χωρικών και τομεακών αυτών
πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής της Μητροπολιτικής Αθήνας αποτελεί
προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής ανάδειξης του αναπτυξιακού
της ρόλου και της συγκρότησης του χωρικού και του κλαδικού προτύπου της.
Στο επόμενο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται ορισμένα βασικά ζητήματα που
συνδέονται με τις απαιτούμενες θεσμικές ρυθμίσεις για τη συγκρότηση της
Μητροπολιτικής Αθήνας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι υφιστάμενοι συνταγματικοί
περιορισμοί, οι σχέσεις του νέου σχήματος με τις υφιστάμενες δύο βαθμίδες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμος – Περιφέρεια) και γίνεται αδρή περιγραφή των προϋποθέσεων
μετάβασης στο μελλοντικό μητροπολιτικό πρότυπο.
Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης αφιερώνεται το
έκτο κεφάλαιο. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες στρατηγικές επιλογές, το
στρατηγικό όραμα, οι στόχοι ανάδειξης της Μητροπολιτικής Αθήνας και τα μέτρα για την
εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής αστικής ανάπτυξης. Οι άξονες προτεραιότητας
του

Επιχειρησιακού

Σχεδίου,

το

χρονοδιάγραμμα

ενεργειών,

οι

απαιτούμενες

μεταρρυθμίσεις και οι βασικές αρχές που πρέπει να τις διέπουν συμπληρώνουν το
κεφάλαιο αυτό.
Τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της εκτεταμένης ελληνικής και ξένης
βιβλιογραφίας και των τεσσάρων Παραρτημάτων τεκμηρίωσης των δεδομένων του
πληθυσμού, της οικονομίας, των μεταφορών και του περιβάλλοντος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι. Έννοια και Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Μητρόπολης
Η Μητρόπολη είναι ένας οργανισμός δημόσιου χαρακτήρα, που αφορά συνεργασίες
μεταξύ χωρικών ενοτήτων, οι οποίες δημιουργούν ένα χώρο αλληλεγγύης, διαμορφώνουν
και υλοποιούν μαζί ένα πρόγραμμα χωροταξικής οργάνωσης και οικονομικής, οικολογικής,
εκπαιδευτικής, ερευνητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με κύριους στόχους
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και της συνοχής.
Η πολιτική της Μητρόπολης επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των μητροπολιτικών
οικονομικών δυνατοτήτων, των δικτύων μεταφορών, των δομών ανώτατης εκπαίδευσης,
έρευνας

και

καινοτομίας,

των

δομών

και

λειτουργιών

του

πολιτισμού,

της

δημιουργικότητας και του τουρισμού πόλης, καθώς και στην διαχείριση των πόρων και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Με βάση την διεθνή πρακτική και την σχετική βιβλιογραφία η ανάδειξη των
Μητροπολιτικών Περιοχών βασίζεται σε προτεραιότητες και δράσεις, όπως:
• Η ισχυρή θέση για την Μητρόπολη στο διεθνή ανταγωνισμό και στην προσέλκυση
εδρών ή μονάδων διοίκησης ξένων μεγάλων επιχειρήσεων
• Η

οργάνωση

νέων

περιοχών

υποδοχής

επιχειρήσεων

και

ερευνητικής

δραστηριότητας
• Η διέξοδος στην έλλειψη χώρων στο κέντρο των μεγάλων πόλεων
• Η προσέλκυση διεθνών Κέντρων Έρευνας, ξένων ερευνητών και μεταπτυχιακών
φοιτητών
• Η ανάπτυξη δομών έρευνας
• Η ενίσχυση του τομέα των διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και των
πολιτιστικών δράσεων
• Η προώθηση της δημιουργίας Εξειδικευμένων Επιστημονικών Πάρκων
• Η προσέλκυση επιχειρήσεων ή διοικητικών μονάδων τους που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών και στα Logistics (διεθνούς ενδιαφέροντος).
Η δυναμική και η ελκυστικότητα της Μητρόπολης εξαρτάται από την ικανότητα της να
πείσει επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς να εγκατασταθούν σ’ αυτή, όχι μόνο για
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λόγους κινήτρων, φορολογίας, κόστους ή άλλων διευκολύνσεων, αλλά γιατί εκεί
διαμορφώνεται το μέλλον.
Τα Βασικά πλεονεκτήματα της Μητρόπολης είναι :
• Ο διεθνής της ρόλος και
• Το Πνευματικό Κεφάλαιο και η Καινοτομία
Οι Πολιτικές Στρατηγικού Χαρακτήρα που απαιτούνται για την ανάδειξη μιας Μητρόπολης
είναι:
• Πρόσβαση στις αγορές και ρόλος στο διεθνές εμπόριο (ανάπτυξη μεταφορών)
• Άνοιγμα στις παγκόσμιες ροές επιστημονικού, ερευνητικού και στελεχιακού
δυναμικού (R& D-Τεχνολογικά Πάρκα)
• Ανάδειξη Branding και Ταυτότητας.
• Ισχύς σε θεσμικά και χρηματοοικονομικά συστήματα και στη Γλώσσα
• Ανάπτυξη Πολιτιστικού- Δημιουργικού Τομέα
• Προσέλκυση Επενδύσεων (Leadership και Ευνοϊκό Κλίμα, με προτεραιότητα στη
διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών)
• Υψηλού Επιπέδου Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον

Χωρική Οργάνωση και Κλαδική Εξειδίκευση
Οι σχετικές με την Πολυκεντρικότητα έννοιες παρουσιάζονται στο ακόλουθο Διάγραμμα.
Διάγραμμα Ι.1. Μορφές Διάρθρωσης του Αστικού Μητροπολιτικού Ιστού

Πηγή: Bartlett School of Planning, UCL, επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Η Χωρική Οργάνωση Μητρόπολης είναι συνήθως Πολυπολική ή Πολυκεντρική που
στηρίζεται, αλλά και στοχεύει σε:
• Οργάνωση- Ανάδειξη Πόλων , Επιχειρηματικών- Επιστημονικών Πάρκων, Δημιουργία
Clusters. Ανάδειξη νέων περιοχών για προσέλκυση Δραστηριοτήτων
• Ανάπτυξη Διεθνών Μεταφορών. Πρόσβαση, Προϋπόθεση για διεθνή Ρόλο
• Οργάνωση Αστικών Μεταφορών
• Οργάνωση Χρήσεων Γης
• Αναβάθμιση Ποιότητας ζωής και κατοικίας
• Διαχείριση Πόρων: Νερό, Απορρίμματα, Ενέργεια
• Αναδιοργάνωση αστικών και περιαστικών περιοχών –Ενίσχυση λειτουργιών βιώσιμης
Πόλης
• Διαχείριση Κρίσεων
• Αντιμετώπιση

Ενδοαστικών

Κοινωνικών

και

Οικονομικών

Ανισοτήτων

(υποβαθμισμένες περιοχές, ανεργία, περιβαλλοντικά προβλήματα)
Οι κλάδοι ή οι δραστηριότητες αιχμής που καταγράφηκαν είναι οι ακόλουθοι:
• Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις.
• Έρευνα και Ανάπτυξη- Ανώτατη Εκπαίδευση- Συνέδρια.
• Εμπόριο- Εκθέσεις.
• Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
• Τέχνη, Πολιτιστικός- Δημιουργικός Τομέας.
• Τράπεζες- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες- Ασφάλειες.
• Διοίκηση- Δομές και Ερευνητικοί Φορείς του Δημοσίου.
• Πληροφορική- Η/Υ.
• Μεταφορές (Οργάνωση- Διοίκηση, Έμφαση στις θαλάσσιες Μεταφορές- Logistics).
• Παραγωγική Δραστηριότητα Κλάδων Αιχμής- Clusters – Τεχνολογικά Πάρκα.
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ΙΙ. Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα γενικά Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
ανάλογα με την θεσμική οργάνωση κάθε Μητρόπολης. Τα Συστήματα αυτά είναι:
1. Μητροπολιτική Διοίκηση ή Αυτοδιοίκηση ή Δομή ειδικά διαμορφωμένη να
διαχειρισθεί την Μητροπολιτική Ανάπτυξη, σε δύο επιμέρους μορφές:
α. Ενός Επιπέδου: Μητροπολιτική Περιφέρεια ή Μητροπολιτικός Δήμος
β. Δύο Επιπέδων: Με την διατήρηση των επιμέρους Δήμων, αλλά στο πλαίσιο ενός
(αναγκαστικού) μητροπολιτικού συντονισμού.
2. Θεσμοθετημένος Κλαδικός Μητροπολιτικός Οργανισμός, επιφορτισμένος με τον
σχεδιασμό και την διαχείριση ενός δεδομένου τομέα: Αστικές Μεταφορές, Περιβάλλον,
Ασφάλεια κτλ.
3. Ένας Κάθετος Συντονισμός, όπου οι Μητροπολιτικές Πολιτικές ασκούνται από την
Περιφέρεια, την Νομαρχία ή την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο, δηλαδή από
υπάρχουσες περιφερειακές οντότητες με δεδομένη ιεραρχία.
4. Συστήματα Εθελοντικής Συνεργασίας με ευέλικτη θεσμική οργάνωση, που βασίζονται
στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ Δήμων για την χάραξη στρατηγικής, τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης.
Ανεξάρτητα από το Σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης οι Μητροπόλεις έχουν να
αντιμετωπίσουν 4 βασικά θέματα. Τα ακόλουθα:
1. Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Montreal (Οκτώβριος 2015) για τις Μητροπολιτικές
Περιοχές, αυτές γενικά δεν έχουν καμία πολιτική αναγνώριση. Στην πλειονότητά τους οι
αρμοδιότητες αφορούν τις “σκληρές” πολιτικές (hard policies) ήτοι Μεταφορές, Αστικό
Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον, Πολεοδομικές και Χωροταξικές παρεμβάσεις.
Λίγες είναι οι περιπτώσεις αρμοδιοτήτων άσκησης “ήπιων” πολιτικών (soft policies),
όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η οικονομική ανάπτυξη. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων οι αρμοδιότητες “μοιράζονται” μεταξύ των επιπέδων
διοίκησης: Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, με ζητήματα όπως το ποιος έχει τον
πρώτο λόγο, ή το αν το τελευταίο επίπεδο (Δήμοι) είναι διατεθειμένο να υλοποιήσει
αποφάσεις άλλων επιπέδων.
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2. Χρηματοδότηση
Η Χρηματοδότηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το εύρος της αυτονομίας μιας Μητρόπολης.
Και αυτό αφορά τόσο το μέγεθός της όσο και τις πηγές της Χρηματοδότησης. Όπως
επισημάνθηκε στην Διακήρυξη της Βαρκελώνης των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών
Μητροπόλεων, τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουν οι Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις δεν
επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης. Λόγω
έλλειψης χρηματοδοτικής αυτονομίας, η πλειονότητα των πόρων προέρχεται από
μεταβιβάσεις ανώτερων επιπέδων διοίκησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, κ.λπ.).
Βασικό μέλημα των Μητροπολιτικών Διοικήσεων είναι η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης για διασφάλιση πόρων που απαιτούνται τόσο για την Μητροπολιτική
Ανάπτυξη, όσο και για την αναδιανομή που απαιτείται για την ανάπτυξη των λιγότερο
ευνοημένων ενδομητροπολιτικών περιοχών.
3. Η συμμετοχή των πολιτών
Σε

πολύ

λίγες

περιπτώσεις

οι

Μητροπολιτικές

Περιοχές

διαθέτουν

αιρετές

μητροπολιτικές αρχές (εκλεγμένες άμεσα ή έμμεσα). Από αυτές τις περιπτώσεις η έμμεση
εκλογή είναι η πιο συχνή, με αιρετούς των δήμων της Μητροπολιτικής Περιοχής να
απαρτίζουν τον μητροπολιτικό φορέα διοίκησης.
Στην αναζήτηση της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών αρχίζει να δίνεται έμφαση
στα εξής:
α. Στην ενίσχυση του αισθήματος του “Ανήκειν” στη Μητρόπολη και όχι μόνο στον
τοπικό Δήμο
β. Στην παγίωση της αίσθησης ότι ο πολίτης είναι ιδιοκτήτης της Μητρόπολης και της
αναπτυξιακής της διαδικασίας και όχι καταναλωτής υπηρεσιών και διευκολύνσεων ή
πελάτης.
γ. Στην παροχή πληροφόρησης και δυνατότητας στους πολίτες να συμμετέχουν στην
διαβούλευση για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Επιπέδου.
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4.Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Πέντε βασικοί τομείς της μητροπολιτικής οντότητας που διαμορφώνουν την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση:
α. Οι Μητροπολιτικές Περιοχές έχουν εξελιχθεί σε πολιτικούς παράγοντες,
διαμορφώνοντας ίδια Διεθνή Δίκτυα
β. Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Δήμων, της Μητροπολιτικής “Αρχής”
και του ιδιωτικού τομέα.
γ. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση συντονίζει φορείς δημόσιους, ιδιωτικούς και
μεικτού κεφαλαίου με διαφορετική εγκατάσταση και λειτουργία.
δ. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει την δημοκρατία με δύο
τρόπους: λογοδοσία των επιχειρήσεων και συμμετοχή των πολιτών
ε. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση επηρεάζεται και από τις σχέσεις μεταξύ των
επιπέδων διοίκησης
Τα

πλεονεκτήματα

και

τα

μειονεκτήματα

των

διαφορετικών

Συστημάτων

Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας ΙΙ.1. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Διαφορετικών Συστημάτων
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
Σύστημα

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

• Προβλήματα στην Οριοθέτηση
• Κατάργηση υφιστάμενων Δήμων

• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
1. Νέος Μητροπολιτικός Δήμος

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη
• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

2. Μητροπολιτική Περιφέρεια

• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Προβλήματα στην Οριοθέτηση
• Κατάργηση υφιστάμενων Δήμων
• Προβλήματα Συνεργασίας με
λοιπούς Δήμους

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση

του

αισθήματος

του
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ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη

3. Μητροπολιτικός Δήμος με
ένταξη των υφιστάμενων
Δήμων στην Μητροπολιτική
Διοίκηση, στο πλαίσιο ενός
αναγκαστικού
Μητροπολιτικού συντονισμού

• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

• Αύξηση της επιρροής του
Μητροπολιτικού Δήμου μέσω
του ελέγχου της ανάπτυξης

• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Αύξηση
διαφωνιών
των
Συνεργαζόμενων Δήμων, οι
οποίοι
αξιοποιώντας
τις
αρμοδιότητές τους δημιουργούν
εμπόδια στην Μητροπολιτική
Κυβέρνηση

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη

• Δικαίωμα σε ανώτερες Δομές να
γίνουν
ρυθμιστές
της
κατάστασης
• Αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίου
Branding

4. Θεσμοθετημένος Κλαδικός
Μητροπολιτικός Οργανισμός

• Αποτελεσματική Διαχείριση ενός ή
περισσότερων τομέων, πχ Αστικές
Μεταφορές, Περιβάλλον

• Αδυναμία
Ολοκληρωμένης
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Συσπείρωση Δυνάμεων για
Μητροπολιτική Ανάπτυξη

• Προβλήματα Συνεργασίας και
Συντονισμού

την

• Αύξηση
διαφωνιών
της
Περιφέρειας
και
των
Συνεργαζόμενων Δήμων, οι
οποίοι
αξιοποιώντας
τις
αρμοδιότητές τους δημιουργούν
εμπόδια στην Μητροπολιτική
Κυβέρνηση
• Διατήρηση της Ταυτότητας των
συνεργαζόμενων Δήμων εσωτερικά,
με κοινή ταυτότητα στο εξωτερικό

7. Εθελοντική Συνεργασία
Περιφέρειας και Δήμων με
ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

διαμόρφωσης

• Αύξηση της επιρροής της
Μητροπολιτικής
Περιφέρειας
μέσω
του
ελέγχου
της
ανάπτυξης

5. Κάθετος Συντονισμός
Περιφέρειας και Δήμων

6. Εθελοντική Συνεργασία
Δήμων με ευέλικτη θεσμική
Οργάνωση

• Αδυναμία
Branding

• Συνέργεια,
κινητοποίηση πόλεων

• Απουσία
Διακυβέρνησης

ισχυρής

• Απουσία
Διακυβέρνησης

ισχυρής

μιμητισμός,

• Συναγωνισμός αντί ανταγωνισμού
(και αντιπαλοτήτων)
• Συνεκμετάλλευση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των πόλεων (η
αξιοποίηση του brand name και των
εξωτερικών
οικονομιών
της
ηγέτιδας πόλης)
• Διατήρηση της Ταυτότητας των
συνεργαζόμενων Δήμων εσωτερικά,
με κοινή ταυτότητα στο εξωτερικό
• Συνέργεια, μιμητισμό, κινητοποίηση
πόλεων
• Συναγωνισμό αντί ανταγωνισμού
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(και αντιπαλοτήτων)
• Συνεκμετάλλευση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των πόλεων (η
αξιοποίηση του brand name και των
εξωτερικών
οικονομιών
της
ηγέτιδας πόλης)
Πηγή: Βιβλιογραφική Έρευνα Ομάδας μελέτης

ΙΙΙ. Η Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αθήνας
Η οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας εξαρτάται από το Σύστημα
Διακυβέρνησης που θα επιλεγεί.
Πίνακας ΙΙΙ.1. Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης για την Μητροπολιτική Αθήνα
Σύστημα Διακυβέρνησης

1

Μητροπολιτική Περιφέρεια

Κάθετος Συντονισμός
Περιφέρειας και Δήμων

2

ή
Εθελοντική Συνεργασία
Περιφέρειας και Δήμων με
ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

Οριοθέτηση

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής

• Ανάληψη
πρωτοβουλίας
Περιφέρειας
και
Δήμων
με
Μητροπολιτική Διάσταση
• Διαπραγμάτευση – Συντονισμός
Δήμων και Περιφέρειας για την
Μητροπολιτική Οργάνωση
• Διαμόρφωση
Συνεργασίας

Συμφώνου

• Ανάληψη Πρωτοβουλίας Δήμων με
Μητροπολιτική Διάσταση

3

Εθελοντική Συνεργασία Δήμων
με ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

• Διαβούλευση – διαπραγμάτευση –
Συντονισμός
Δήμων
για
την
Μητροπολιτική Οργάνωση
• Διαμόρφωση
Διαδημοτικού
Συμφώνου Συνεργασίας

• Η πλειονότητα των Δήμων της
Περιφέρειας Αττικής δεν έχει
Μητροπολιτική Διάσταση.
• Είναι μάλλον απίθανο να
συμφωνήσουν την συμμετοχή
τους οι μεγάλοι Δήμοι
• Πλεονέκτημα η διατήρηση της
ταυτότητας και της Στρατηγικής
κάθε Δήμου και διαμόρφωση
μιας Κοινής Ταυτότητας στο
εξωτερικό
• Ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη
της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
• Ενδεχόμενες
Συνεργασίας
Περιφέρειας

δυσκολίες
Δήμων
και

• Πλεονέκτημα η διατήρηση της
ταυτότητας και της Στρατηγικής
κάθε Δήμου και διαμόρφωση
μιας Κοινής Ταυτότητας στο
εξωτερικό
• Ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη
της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

Η οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Αθήνας θα διαμορφωθεί, όπως ισχύει στη διεθνή
πρακτική, με βάση ένα ειδικό Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας, προσαρμοσμένου στις
ακόλουθες στοχεύσεις.
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Το Διαδημοτικό Σύμφωνο έχει στόχους όπως:
• Η Ανάπτυξη της συνεργασίας και της σχέσης εμπιστοσύνης των δήμων στο πλαίσιο
του σχεδιασμού και της υλοποίησης της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
• Ο

Εντοπισμός,

ενεργοποίηση

και

συντονισμός

των

δυνάμεων

και

των

πλεονεκτημάτων των Δήμων
• Ο Εντοπισμός των ειδικών αναγκών των Δήμων και των προβληματικών υποδομών
που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
• Η Αποτύπωση των αναγκών για διαδημοτικά έργα υποδομών και κοινές παρεμβάσεις
που απαιτούνται στην κοινή προσπάθεια για Μητροπολιτική Ανάπτυξη
Οι Βασικές Αρμοδιότητες τις οποίες καταδεικνύει η διεθνής εμπειρία και βάσει των οποίων
θα διαμορφωθεί το Διαδημοτικό Σύμφωνο είναι οι εξής:
• η Χωροταξική Οργάνωση και η Αστική αναζωογόνηση,
• η Οικονομική Ανάπτυξη και ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός,
• οι Μεταφορές,
• η Διαχείριση Κρίσεων,
• η Κοινωνική Κατοικία,
• η Διαχείριση Πόρων, Απορριμμάτων-Ενέργειας-Νερού,
• το Περιβάλλον
• Ο Τουρισμός Πόλης
• Η Πολιτιστική Ανάπτυξη
• η διασφάλιση συνθηκών Ασφάλειας

IV. Η φυσιογνωμία της Μητροπολιτικής Αθήνας
Στη μελέτη αποτυπώνονται οι διαφορετικοί παράγοντες που συνιστούν τη φυσιογνωμία
της Μητροπολιτικής Αθήνας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κατανομή του πληθυσμού
(μεταξύ των ετών 1991-2011), η οικονομική δραστηριότητα (μεταξύ των ετών 2000-2014),
η εξέλιξη και οργάνωση των μεταφορών, στοιχεία για τον χωροταξικό σχεδιασμό, το
φυσικό περιβάλλον, την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, αλλά και το πολιτιστικό
απόθεμα.
Από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

19

1. Πληθυσμός: Έως το 2001 επικρατούσαν τάσεις ανάπτυξης – συγκέντρωση στον
Μητροπολιτικό Χώρο (Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας). Κατά την περίοδο 20012011 παρατηρούνται τάσεις επέκτασης του Μητροπολιτικού Χώρου σε νέες αστικές
συγκεντρώσεις στο Υπόλοιπο Αττικής, περιμετρικά του Κέντρου.
2. Οικονομία: Επιδιώκεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων όλων
των τομέων παραγωγής. Ο νέος μητροπολιτικός φορέας μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των επιμέρους δράσεων οικονομικής ανάπτυξης.
3. Μεταφορές: Η πολυπλοκότητα των δικτύων και η ποικιλία των μέσων μεταφοράς
προσαρμόζονται συνεχώς στις δημιουργούμενες ανάγκες. Η Μητροπολιτική Αθήνα
μπορεί

να

συμβάλλει

ουσιαστικά

στον

καλύτερο

σχεδιασμό

και

την

αποτελεσματικότερη εποπτεία του μεταφορικού έργου.
4. Χωροταξικός Σχεδιασμός: Στα ζητήματα χωροταξικού Σχεδιασμού και οικιστικής
ανάπτυξης, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν ιδιαίτερη οξύτητα, ο μητροπολιτικός
φορέας μπορεί να αποτελέσει καταλύτη καλύτερης και ορθολογικότερης διαχείρισής
τους.
5. Περιβάλλον: Η συνύπαρξη όλων των φορέων που έχουν θεσμική ευθύνη για τα
προβλήματα του περιβάλλοντος σε κοινό μητροπολιτικό διοικητικό σχήμα μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή σημαντικών μέτρων πολιτικής προστασίας και
αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
6. Ανώτατη Εκπαίδευση-Έρευνα: Η σημαντική συγκέντρωση Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Κέντρων στην Μητροπολιτική Αθήνα δημιουργεί τις
προϋποθέσεις διενέργειας κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και αξιοποίησης
καινοτομικών πρωτοβουλιών.
7. Πολιτιστικό Απόθεμα: Η ανάδειξη και η αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού
αποθέματος του συγκροτήματος της Μητροπολιτικής Αθήνας δημιουργεί θετική
εικόνα της ευρύτερης περιοχής, εμπλουτίζει το τουριστικό προϊόν και αναδεικνύει
την ξεχωριστή ταυτότητά της, ως κέντρου πολιτιστικής ακτινοβολίας σε παγκόσμια
κλίμακα.
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V. Διαμόρφωση Στρατηγικής Ανάδειξης της Μητροπολιτικής Αθήνας και
Ανάπτυξη επιχειρηματικού χαρακτήρα και εξειδίκευση του αναπτυξιακού
ρόλου της
Οι Δυνατότητες χάραξης Πολιτικής για την Μητροπολιτική Αθήνα περιλαμβάνουν το
Χωρικό Πρότυπο Ανάπτυξης, τους Τομείς Αιχμής για την ανάδειξή της, και το Κλαδικό
Πρότυπο.
A. Χωρικό Πρότυπο
Οι εναλλακτικές δυνατότητες για την διαμόρφωση του Χωρικού Προτύπου της
Μητροπολιτικής Οργάνωσης της Αθήνας είναι οι ακόλουθες:
Εναλλακτικές Δυνατότητες
•

Πολικό Πρότυπο: Δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πόλου, που διαχειρίζεται τις
Μητροπολιτικές Λειτουργίες.

•

Πολυπολικό Πρότυπο: Διασπορά Δραστηριοτήτων και Μητροπολιτικών Λειτουργιών
στον Αστικό Ιστό με κυριαρχία ενός Μητροπολιτικού Κέντρου

•

Πολυπυρηνικό Πρότυπο,με επιμέρους Μητροπολιτικά Κέντρα

Η τελική διαμόρφωση του Χωρικού Προτύπου θα γίνει μετά την οριοθέτησησυγκρότηση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας και την επιλογή ενός Συστήματος
Διακυβέρνησης, από τα συστήματα που έχουν ήδη παρουσιασθεί.
Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, οι συνδυασμοί συγκρότησης Μητροπολιτικής
Περιφέρειας γενικά, διοικούμενης από αιρετά Όργανα, είναι οι εξής:
•

Αναγκαστικής μορφής σύνδεσμος Δήμων

•

Αναγκαστικής μορφής σύνδεσμος Δήμων και Περιφέρειας

•

Εθελοντικής μορφής σύνδεσμος Δήμων

•

Εθελοντικής μορφής σύνδεσμος Δήμων και Περιφέρειας

Επιπλέον μπορεί να επιλεγεί η λύση του Θεσμοθετημένου Κλαδικού Μητροπολιτικού
Οργανισμού.
B. Τομείς Αιχμής για την Ανάδειξη της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας
Για τον Σχεδιασμό και την Μετεξέλιξη της Μείζονος Αθήνας-Αττικής σε Ευρωπαϊκή
Μητρόπολη είναι σκόπιμη η επιλογή Τομέων στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση του
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Μητροπολιτικού Ρόλου της Μείζονος Αθήνας σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Ως τέτοιοι
τομείς θα μπορούσαν να επιλεγούν οι εξής:
• Τουρισμός
• Δημιουργικός – Πολιτιστικός Τομέας
• Μεταφορές - Logistics
• Βιώσιμη Οικονομική Αστική Ανάπτυξη

Γ. Κλαδικό Πρότυπο: Clusters - Πάρκα
Με βάση την φυσιογνωμία της Μείζονος Αθήνας θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι
ακόλουθες δυνατότητες Ειδικών Περιοχών – Πάρκων –Clusters, με την ταυτόχρονη
δημιουργία ορισμένων εγκαταστάσεων αναψυχής, εμπορικών κέντρων και υψηλής
ποιότητας κατοικίας.
Πίνακας IV.1. Δυνατότητες Δημιουργίας Ειδικών Περιοχών

• Πάρκο Εδρών Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Πάρκο

• Δομείς

Διοίκησης

και

Έρευνας

Δημοσίου Τομέα
• Κέντρο

Κλασσικών

Σπουδών

(Leadership, Γλώσσα) - Ανώτατη
ΕκπαίδευσηΣπουδές
Εκπαιδευτικό –
Ερευνητικό Cluster

Μεταπτυχιακές

(έμφαση

σε

ξένους

Σπουδαστές)
• Έρευνα

(έμφαση

σε

διεθνείς

Ερευνητικές Ομάδες)- Επιστημονικό
Πάρκο

(με

τομεακό

προσανατολισμό)
• Νέες Τεχνολογίες- Πολυμέσα- Η/ΥΔίκτυα
Τεχνολογικό Πάρκο

• Τηλεπικοινωνίες
• Design
• Τεχνολογικό Πάρκο (Μεταπτυχιακές
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Σπουδές – Έρευνα – Θερμοκοιτίδες)
• Πολιτιστική Τεχνόπολη
• Θεματικό Πάρκο
• Κέντρα Εικονικής Αναπαράστασης
• Διοίκηση Τουρισμού
Δημιουργικό- Πολιτιστικό
Cluster

• Πάρκο Δημιουργικών Επιχειρήσεων
– θερμοκοιτίδες
• Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα
στον

Πολιτισμό

και

την

Δημιουργικότητα
• Διοίκηση Μεταφορών
• Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Λιμενικής
Ζώνης Πειραιά
• Logistics - Διαμετακόμιση
Ναυτιλιακό Cluster

• Ναυτιλιακό

Κέντρο

–

Τηλεπικοινωνίες
• Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα –
Γαλάζια Ανάπτυξη
• Ιατρικός

Πόλος

θεραπευτήρια,
Ιατρικό Cluster

(Ειδικά
Κέντρα

Αποκατάστασης)
• Έρευνα και Ανάπτυξη στην Υγεία και
στο Φάρμακο

Δ. Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη
Η Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την ανάδειξη της
Μητροπολιτικής Αθήνας δεδομένου ότι η Μητρόπολη δεν αναπτύσσεται ως νησίδα ή ως
σύνολο νησίδων μέσα σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Οι επιμέρους πολιτικές που
αφορούν την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπτυξη είναι οι εξής:
• Πολιτική Κατοικίας και Στέγασης
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• Σύστημα Αστικών Μεταφορών
• Αναπλάσεις Υποβαθμισμένων Περιοχών
• Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων – Στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων –
Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών
Η αναγκαιότητα των πολιτικών αυτών αναδείχθηκε στην ενότητα για τις βασικές δράσειςαρμοδιότητες του Μητροπολιτικού Φορέα.
Ένα ενδεικτικό υπόδειγμα προσέγγισης του Στρατηγικού Οράματος διαμορφώνεται
παρακάτω:
Στρατηγικό Όραμα για την Μητροπολιτική Αθήνα
Μητροπολιτική Περιφέρεια Αθήνας: Ευρωπαϊκή Μητρόπολη ανταγωνιστική,
ελκυστική, με κοινωνική συνοχή, με επιμέρους στόχους:


Ένταξη στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις.



Κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και Logistics.



Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Έρευνας.



Διεθνής Πολιτιστικός Ρόλος .



Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής.



Ενεργοποίηση Πληθυσμού στην Προστασία και Ανάδειξη του αστικού και
του φυσικού περιβάλλοντος.



Συμμετοχική Διακυβέρνηση.



Αξιοποίηση του ρόλου και της σημασίας της για την Οικονομική και
Τεχνολογική Ανάπτυξη της Χώρας

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
Με βάση τις 4 μείζονες κατευθύνσεις μητροπολιτικής ανάπτυξης και των επιμέρους
δράσεων που εντάσσονται σε αυτές οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού Μητροπολιτικής Ανάπτυξης μπορούν ενδεικτικά να πάρουν την ακόλουθη
μορφή.
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Διαχείριση Μητροπολιτικών Λειτουργιών
1.1. Δημιουργία – Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου
1.2. Αστικές Αναπλάσεις
1.3. Διαχείριση Πόρων: Νερού, Ενέργειας, Απορριμμάτων – Παρεμβάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος
1.4. Ανάδειξη Αστικού Πρασίνου
1.5. Ανάπτυξη σχέσης Μητροπολιτικού – Περιαστικού Αγροτικού Χώρου
1.6. Διαχείριση Κρίσεων
2. Οικονομική Ανάπτυξη και Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας και της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
2.1. Δημιουργία – Λειτουργία Μητροπολιτικής Δομής Οικονομικής Ανάπτυξης –
Αναπτυξιακός Μητροπολιτικός Προγραμματισμός
2.2. Έρευνα και Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ανώτατη Εκπαίδευση
2.3. Δημιουργία Επιχειρηματικών Περιοχών – Τεχνικών Πάρκων – Clusters
2.4. Στήριξη Επιχειρήσεων και Τομέων Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος
- Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Αιχμής
2.5. Δράσεις Μητροπολιτικού Μάρκετινγκ και Branding
3. Πολιτιστική Ανάπτυξη και Μητροπολιτικός Τουρισμός
3.1. Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών και Λειτουργιών
3.2. Ενίσχυση Αθλητικών Υποδομών και Λειτουργιών
3.3. Οργάνωση Γεγονότων Μεγάλης Κλίμακας
3.4. Μητροπολιτική Τουριστική Ανάπτυξη – Διασύνδεση Χώρων Πολιτιστικού και
Τουριστικού Ενδιαφέροντος – Ανάπτυξη Τομέων Αναψυχής
3.5. Δράσεις ενδομητροπολιτικής διάχυσης Πολιτιστικών και Τουριστικών Λειτουργιών –
Δικτύωση Δημοτικών Πολιτιστικών Φορέων
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4. Ανάπτυξη Υποδομών και Υπηρεσιών Μεταφορών
4.1. Αστικές Μεταφορές Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος
4.2. Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης – Ποδηλατοδρόμων – Πεζοδρόμων
4.3. Ανάπτυξη Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών
5. Ισόρροπη Μητροπολιτική Ανάπτυξη
5.1. Στήριξη μειονεκτουσών περιοχών – διάχυση μητροπολιτικής ανάπτυξης
5.2. Υγεία – Κοινωνικές Υπηρεσίες – Εκπαίδευση
5.3. Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις
επιχειρήσεις
6. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση
6.1. Στήριξη Δομής Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Όπως αναφέρθηκε η δομή των Αξόνων είναι ενδεικτική και η τελική της διαμόρφωση είναι
ευθύνη του Φορέα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης που θα διαμορφωθεί.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναλυθεί για την οργάνωση και λειτουργία της
Μητροπολιτικής Αθήνας, απαιτούνται οι ακόλουθες βασικές ενέργειες, με τις αντίστοιχες
ενδεικτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης:

Στάδιο

Ενέργειες

Ενδεικτική Διάρκεια
Περιόδου
υλοποίησης

- Διαμόρφωση Πρωτοβουλίας ΚΕΔΕ
- Ενεργοποίηση της Αστικής
Διακυβέρνησης
1ο

- Οργάνωση επαφών – Ημερίδες
- Βασική οριοθέτηση

5 μήνες

Μητροπολιτικής Περιφέρειας
- Διαβούλευση για το Σύστημα
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
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- Συνέδριο
- Πρόταση για το Σύστημα
2ο

Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

3 μήνες

- Διαμόρφωση Διαδημοτικού
Συμφώνου Συνεργασίας
- Διαβούλευση με Υπουργείο
Εσωτερικών και Περιφέρεια
Αττικής
- Έγκριση Νέου θεσμικού πλαισίου
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των
3ο

εμπλεκομένων φορέων
- Διαμόρφωση – Έγκριση

4 μήνες

Στρατηγικού Σχεδίου
Μητροπολιτικής Οργάνωσης και
Ανάπτυξης
- Ένταξη του Στρατηγικού Σχεδίου
στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες για την στήριξη της ανάδειξης των Ελληνικών
Μητροπόλεων, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής με την μεταρρύθμιση του
ισχύοντος θεσμικά πλαισίου.
Παράδειγμα τέτοιας μεταρρύθμισης αποτελούν δύο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
στη Γαλλία. Η πρώτη αφορά τον Νόμο εκσυγχρονισμού και εδαφικής δημόσιας δράσης και
επιβεβαίωσης (καθορισμού ρόλου) των μητροπόλεων της 27ης Ιανουαρίου 2014, και η
δεύτερη αφορά το Σύμφωνο Κράτους-Μητροπόλεων της 6ης Ιουλίου 2016.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ανάμεσα στις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την
ανάδειξη των Μητροπόλεων και τη Μητροπολιτική Διοίκηση είναι και οι ακόλουθες:
1. Εθνική Νομοθεσία για την δημιουργία ή/και ενίσχυση των δομών διοίκησης των
Μητροπολιτικών Περιφερειών.
2. Προσαρμογή της δομής των αστικών δημόσιων οικονομικών για να αντιστοιχούν στη νέα
θεσμική Μητροπολιτική δομή και στις αρμοδιότητές της.
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3. Εκσυγχρονισμός της δομής των Δήμων για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών στο σύνολο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας.
4. Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας βελτιώνοντας τις εκλογικές και συμμετοχικές
διαδικασίες και βοηθώντας τους δημότες να ταυτίζονται περισσότερο με τις
Μητροπολιτικές ζώνες στις οποίες κατοικούν.
Τέλος, επειδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
ο ΟΟΣΑ προτείνει βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την μεταρρύθμιση, όπως: η
Συνοχή, η Ανταγωνιστικότητα, ο Συντονισμός, η Ισότητα, η Δημοσιονομική ακεραιότητα, η
Ευελιξία, η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, οι Τοπικές Ιδιαιτερότητες, η Συμμετοχή, η Κοινωνική
και όχι τομεακή προσέγγιση, η Επικουρικότητα και η Βιωσιμότητα.
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1.

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

1.1.

Μητροπόλεις, ένα νέο πρότυπο αστικής οργάνωσης και ανάπτυξης

Μια μητροπολιτική περιοχή ορίζεται, από τον ΟΟΣΑ, ως η λειτουργική αστική περιοχή,
όπου συνήθως ζουν τουλάχιστον 500.000 κάτοικοι και περιβάλλεται από μικρότερες αλλά
δυναμικές δορυφόρες πόλεις. Μια λειτουργική αστική περιοχή είναι με τη σειρά της ένα
πολεοδομικό συγκρότημα με έναν αστικό πυρήνα και περιβάλλουσα περιοχή που έχει
συνεχή κατοίκηση, τα όρια της οποίας προσδιορίζονται από τον αριθμό των κατοίκων που
εισέρχονται τακτικά στον αστικό πυρήνα. Στο εσωτερικό μιας μητροπολιτικής περιοχής,
υπάρχουν πολλές διαφορετικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και που
λειτουργούν σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα:
•

Η εκπλήρωση των αναγκών εξυπηρέτησης ατόμων και κοινοτήτων σε γειτονιές (π.χ.
προσωπικές και λειτουργικές υπηρεσίες), από την κοινωνική φροντίδα και την
εκπαίδευση έως την απόρριψη απορριμμάτων,

•

Ο συντονισμός της στρατηγικής ανάπτυξης ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής
(π.χ. χωροταξικός σχεδιασμός, μεταφορές, επενδύσεις στις υποδομές, διαχείριση
απορριμμάτων, οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη), και

•

Η υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών στόχων πολιτικής για την προώθηση
οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία και όπως προκύπτει από τη διεθνή πρακτική, στις
μητροπολιτικές περιοχές παρατηρείται ανάδυση νέων μορφών χωρικού καταμερισμού της
εργασίας, με τις τάσεις αποκέντρωσης στο πλαίσιο της παραγωγής αγαθών να
συνοδεύονται

από

συγκεντρωτικές

τάσεις

στο

πεδίο

των

υψηλής

ποιότητας

επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι συγκεντρωτικές τάσεις αφορούν
κυρίως τα μεγάλα Μητροπολιτικά κέντρα. Στην διεθνή πρακτική είναι επίσης σύνηθες το
φαινόμενο της ισότιμης μητροπολιτικής συνεργασίας μιας “κυρίαρχης” πόλης με όμορους
δήμους καθώς και το φαινόμενο συνεργασίας γειτονικών μητροπόλεων, ακόμη και στην
περίπτωση που τις χωρίζουν εθνικά σύνορα. Οι μητροπόλεις αυτές έχουν αποκτήσει

ιδιαίτερα ισχυρό έλεγχο της βιομηχανικής παραγωγής, των χρηματοοικονομικών ροών και
της πληροφορίας, συναγωνιζόμενες σε γόητρο ακόμη και τα εθνικά κράτη.
Η Μητρόπολη είναι ένας οργανισμός δημόσιου χαρακτήρα, που αφορά συνεργασίες
μεταξύ χωρικών ενοτήτων, οι οποίες δημιουργούν ένα χώρο αλληλεγγύης, διαμορφώνουν
και υλοποιούν μαζί ένα πρόγραμμα χωροταξικής οργάνωσης και οικονομικής, οικολογικής,
εκπαιδευτικής, ερευνητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με κύριους στόχους
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και της συνοχής.
Η πολιτική της Μητρόπολης επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των μητροπολιτικών
οικονομικών δυνατοτήτων, των δικτύων μεταφορών, των δομών ανώτατης εκπαίδευσης,
έρευνας και καινοτομίας, καθώς και των δομών και λειτουργιών του πολιτισμού, της
δημιουργικότητας και του τουρισμού πόλης, καθώς και στην διαχείριση των πόρων και
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Μητροπόλεις ή “Εκτεταμένες Αστικές Ζώνες”
(Larger Urban Zones - LUZ) με πληθυσμό πάνω από 500.000 κατοίκους συνεισφέρουν,
σύμφωνα με την Eurostat το 58% του ΑΕΠ. Σύνολο του ΑΕΠ: 12,5τρις€, ΑΕΠ στις LUZ:
7,2τρις€.1 Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη σημασία της συμβολής των μητροπολιτικών
περιοχών στην ευημερία του πληθυσμού της ΕΕ. Επομένως, η ανάπτυξη των περιοχών
αυτών αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος
της Ευρώπης και στην προώθηση των στόχων της EU 2020 Agenda.2
1.1.1.

Σύγχρονες Παγκόσμιες Τάσεις που επηρεάζουν τις Μητροπολιτικές Περιφέρειες

Οι τάσεις που επηρεάζουν την εξέλιξη του φαινομένου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
•

Παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία επιβάλλει:
▪ Παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ πόλεων για την προσέλκυση επιχειρήσεων,
επενδύσεων και ιδιαίτερων ικανοτήτων (ταλέντου)
▪ Συστηματικές πολιτικές για εκσυγχρονισμό και βιομηχανική καινοτομία

•

Ισχυρότερος ρόλος της μητρόπολης στην παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας του οποίου:
▪ Διαμορφώνονται νέα πρότυπα διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο

1

Δεδομένα Eurostat 2009 και 2010/2011 για 15 περιοχές LUZ
METREX- MetropolitanDimension

2
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•

Μετατόπιση των κέντρων οικονομικών αποφάσεων με παγκόσμια επίδραση προς την
Ασία, που δρομολογούν για την άμυνα των δυτικών μητροπόλεων:
▪ Διαδικασίες για αποτελεσματικότερη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με το
παγκόσμιο περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η μετεγκατάστασή τους
▪ Επιχειρηματική επιμόρφωση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της
παγκοσμιοποίησης

•

Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου: εξειδίκευση της παγκόσμιας παραγωγής και
μεγαλύτερες ροές αγαθών, που ενισχύει:
▪ Τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποθήκευση & διακίνηση εμπορευμάτων
(logistics) προκειμένου να αποτελεί η εκάστοτε αστική συγκέντρωση κόμβο του
παγκόσμιου δικτύου

•

Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή κρίση, για την αντιμετώπιση των οποίων
απαιτούνται:
▪ Δημόσιες πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη κριτήρια περιβαλλοντικής και
ενεργειακής βιωσιμότητας
▪ Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο αστικό περιβάλλον (κατοικία,
οικονομικές δραστηριότητες, βιώσιμες μεταφορές)

•

Ευρύτερες προκλήσεις για την κοινωνική συνοχή, που επιβάλλει
▪ Την υιοθέτηση του περισσότερο βιώσιμου προτύπου της Συμπαγούς Πόλης
(Compact City) και ποιοτική αστικοποίηση, αξιοποιώντας προγράμματα ανάπλασης.
Οι καταγραφείσες διεθνείς τάσεις ωθούν αναπόφευκτα στην υιοθέτηση νέου

σχεδιασμού, νέας στρατηγικής και νέων διαδικασιών.
1.1.2.

Παράγοντες που επηρεάζουν την Ανταγωνιστικότητα των Μητροπόλεων στην
Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των Μητροπόλεων στην
παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι οι ακόλουθοι:
•

Συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα, που καθιστούν
κομβικό τον ρόλο αεροδρομίων και λιμένων και των ικανοποιητικών συνδέσεων με
οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα.

•

Οικονομικό εύρος, που επιβάλλει
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μια διαφοροποιημένη παραγωγή προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της
οικονομίας απέναντι στην διεθνή οικονομική κρίση.
•

Ποιότητα ζωής, περιβάλλοντος διαβίωσης και εγκαταστάσεων, που απαιτεί
ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον διαβίωσης για τους πολίτες και ενισχύει την
ελκυστικότητα της πόλης.

•

Δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, που δείχνει την ανάγκη για
ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς (τοπικής και παγκόσμιας),
αποφυγή αναντιστοιχίας θέσεων εργασίας και προσόντων.

•

Επιχειρηματικό περιβάλλον – επιχειρηματικότητα, που αφορά
το

φορολογικό

καθεστώς,

το

κόστος

ακινήτων

και

το

πόσο

εύκολα

πραγματοποιείται η επιχειρηματική δραστηριότητα αναπόφευκτα επηρεάζουν τις
αποφάσεις χωροθέτησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων.
•

Εικόνα και ταυτότητα της πόλης, που καθιστά σαφές ότι
για την ανάπτυξη γεγονότων διεθνούς εμβέλειας ως μέσου οικονομικής ανάπτυξης,
προϋπόθεση αποτελεί το ισχυρό προφίλ της μητροπολιτικής περιοχής.

Είναι σαφές ότι οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν ανάγκες για νέες υποδομές,
εξοπλισμό και πολιτικές.
1.2.

Προτεραιότητες και βασικές δράσεις στη διαδικασία ανάδειξης Μητροπόλεων

Με βάση την διεθνή πρακτική και την σχετική βιβλιογραφία η ανάδειξη των
Μητροπολιτικών Περιοχών βασίζεται σε προτεραιότητες και δράσεις, όπως:
• Η ισχυρή θέση για την Μητρόπολη στο διεθνή ανταγωνισμό και στην προσέλκυση
εδρών ή μονάδων διοίκησης ξένων μεγάλων επιχειρήσεων
• Η

οργάνωση

νέων

περιοχών

υποδοχής

επιχειρήσεων

και

ερευνητικής

δραστηριότητας
• Η διέξοδος στην έλλειψη χώρων στο κέντρο των μεγάλων πόλεων
• Η προσέλκυση διεθνών Κέντρων Έρευνας, ξένων ερευνητών και μεταπτυχιακών
φοιτητών
• Η ανάπτυξη δομών έρευνας
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• Η ενίσχυση του τομέα των διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και των
πολιτιστικών δράσεων
• Η προώθηση της δημιουργίας Εξειδικευμένων Επιστημονικών Πάρκων
• Η προσέλκυση επιχειρήσεων ή διοικητικών μονάδων τους που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών και στα Logistics (διεθνούς ενδιαφέροντος).
Αυτές οι προτεραιότητες και οι βασικές δράσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στις
ενότητες που αφορούν τους κλάδους αιχμής της μητροπολιτικής ανάπτυξης, στα
παραδείγματα πολιτικών ανάπτυξης των Μητροπόλεων και στην παρουσίαση της διεθνούς
εμπειρίας και των διεθνών Μητροπόλεων, που ακολουθούν.
1.3. Πολιτιστικές προτεραιότητες για την ανάδειξη των Μητροπόλεων
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και πέρα η οικονομική διεθνοποίηση και ο
εντεινόμενος ανταγωνισμός των πόλεων, ιδιαίτερα των μητροπολιτικών κέντρων, για τη
διεκδίκηση ή την ισχυροποίηση υψηλής θέσης στην ιεραρχία του διεθνούς αστικού
συστήματος,

επέβαλε

την

επανεξέταση

της

αναπτυξιακής

στρατηγικής

τους.

Διαπιστώθηκε τότε ότι ότι, εκτός των άλλων βασικών παραγόντων που καθορίζουν την
αναπτυξιακή προοπτική μιας πόλης, ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο ρόλος του πολιτιστικού
παράγοντα και επομένως η πολιτιστική υποδομή

και οι συναφείς θεσμοί και

δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μέσον για την επίτευξη της επιζητούμενης
αναζωγόνησης (regeneration), δηλαδή της βελτίωσης της οικονομικής και κοινωνικής
κατάστασης, του δομημένου περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της «πολιτιστικής εικόνας»
της πόλης. Σχεδιάζεται επομένως νέα στρατηγική αναζωογόνησης με έμφαση στον
πολιτιστικό τομέα (culture-led urban regeneration).
1.3.1.

Σκοποί της Μητροπολιτικής πολιτιστικής πολιτικής

Κύριος σκοπός της νέας στρατηγικής των μεγάλων πόλεων είναι η προβολή θετικής εικόνας,
που παρουσιάζει την πόλη ως κέντρο με διεθνή κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, καινοτομικό και
δημιουργικό περιβάλλον (creative milieu), υψηλή αισθητική ποιότητα του δομημένου
περιβάλλοντος, έντονη πολιτιστική δράση και ανώτερη ποιότητα ζωής. Επιπλέον η ανάδειξη
της ξεχωριστής ιστορικής φυσιογνωμίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας αποκτά σημαίνουσα
βαρύτητα μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
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Προβάλλοντας θετική εικόνα οι πόλεις ελπίζουν ότι αυτή θα λειτουργήσει ως
συμπληρωματικός, αλλά πάντως σημαντικός, παράγοντας στην απόφαση για τη χωροθέτηση
της έδρας διεθνών οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών καιθα ενισχύσει ακόμη περισσότερο
την τουριστική ελκυστικότητα της πόλης (αστικός τουρισμός) αποφέροντας σημαντικά
οικονομικά οφέλη.
Στους σκοπούς αυτούς πρέπει να προστεθεί και η ανάπτυξη δημιουργικού περιβάλλοντος,
ως νέος σκοπός ίσης βαρύτητας με τους υπόλοιπους. Ο πολιτισμός είναι ο ιδιαίτερα
κατάλληλος χώρος για την ανάδειξη της ευρηματικότητας, της φαντασίας, της καλλιτεχνικής
δημιουργίας, της τεχνολογικής καινοτομίας και όλων γενικώς των μορφών νεωτερικότητας σε
δράσεις, θεσμούς, υποδομές που δίνουν σε μια πόλη τη δυνατότητα να χαρακτηρισθεί
“δημιουργική πόλη” (creative city).
Τέλος, ανάμεσα στους κύριους σκοπούς της αστικής πολιτικής, ιδαίτερα στα μητροπολιτικά
κέντρα, είναι η διαμόρφωση ή ενίσχυση της μητροπολιτικής συνείδησης που αποτελεί δομικό
στοιχείο της κοινωνικής συνοχής.
1.3.2.

Πολιτιστική υποδομή και δράση των μητροπολιτικών κέντρων

Α. Πολιτιστική υποδομή
Παρά την πολυμορφία των μητροπόλεων που οφείλεται στη γεωγραφική τους θέση, το
μέγεθος, το ιστορικό τους παρελθόν, το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η
πολιτιστική υποδομή που διαθέτουν έχει πολλά κοινά στοιχεία και μπορεί να ταξινομηθεί στις
εξής μεγάλες κατηγορίες:
•

Χώροι και μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μνημεία
και χώροι όχι μόνον από την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, αλλά και από τα νεώτερα
χρόνια. Πρόκειται κυρίως για κτήρια ή συγκροτήματα ή και ολόκληρες συνοικίες που
παρουσιάζουν αρχαιολογικό, ιστορικό, καλλιτεχνικό, επιστημονικό ή ακόμη και
τεχνολογικό ενδιαφέρον.

•

Μουσεία. Η δεύτερη κατηγορία έχει γίνει πολύ μεγάλη τις τελευταίες δεκαετίες γιατί ο
αριθμός και τα είδη των μουσείων έχουν πολλαπλασιαστεί με γοργούς ρυθμούς
(“μουσειακή έκρηξη”). Εδώ ανήκουν εκτός από τα αρχαιολογικά, τα ιστορικά, τα
εθνολογικά και τα μουσεία τέχνης, που είναι και τα περισσότερα, μουσεία επιστήμης και
τεχνολογίας, μουσεία φυσικής ιστορίας κ.λπ.
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•

Σύγχρονη πολιτιστική υποδομή. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται κυρίως: - οι
συχνά επιβλητικές κτηριακές εγκαταστάσεις για τις παραστατικές τέχνες, όπως τα
θέατρα, οι όπερες και οι αίθουσες μουσικής και χορού, - οι αίθουσες τέχνης, - τα
πολυλειτουργικά πολιτιστικά κέντρα, - οι βιβλιοθήκες, - τα συνεδριακά κέντρα, και – οι
λεγόμενες πυρηνικές πολιτιστικές βιομηχανίες (επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις
εκδόσεις, τη μουσική, τα φιλμ, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο) και που συχνά
δημιουργούν συγκεντρώσεις (clusters).

Β. Πολιτιστική δράση
Τα καλλιτεχνικά φεστιβάλ και τα ειδικά πολιτιστικά ή και αθλητικά γεγονότα συνδέονται
άμεσα με την αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται διεθνώς
σημαντική αύξηση στον αριθμό των φεστιβάλ κάθε είδους και μεγέθους καθώς και των
μεγάλων εκθέσεων. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στον
πολιτιστικό τουρισμό και την τάση των επισκεπτών να αναζητούν αυθεντικές και πρωτότυπες
εμπειρίες.
1.3.3.

Μέσα αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προβολή της θετικής εικόνας της πόλης και την
προώθηση της στη διεθνή αγορά είναι διάφορα και εξαρτώνται από τους συγκεκριμμένους
στόχους που η κάθε πόλη θέτει. Ορισμένα όμως από αυτά τα μέσα φαίνεται να
χρησιμοποιούνται συχνότερα:
Α. Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για τον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου
•

Αναπλάσεις του αστικού θαλάσσιου μετώπου (urban waterfront redevelopment).
Πρόκειται για μεγάλα έργα επανάχρησης του αστικού θαλασσίου ή παραποτάμιου
μετώπου σε περιοχές όπου εντοπίζονται υποβαθμισμένες λιμενικές λειτουργίες και
υποδομές και εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι νέες χρήσεις γης είναι
εμπορικές, ψυχαγωγικές αλλά και πολιτιστικές. Το γνωστότερο παράδειγμα ριζικής
αναμόρφωσης του παραλιακού μετώπου με καινοτόμα έργα ανάπλασης είναι η
Βαρκελώνη.

•

Η δημιουργία “πολιτιστικών συγκεντρώσεων” (cultural clustering).Ο όρος πολιτιστική
συγκέντρωση χρησιμοποιείται συχνά για τις λεγόμενες «πολιτιστικές ή δημιουργικές
περιοχές», που προκύπτουν με τη μετατροπή υποβαθμισμένων περιοχών του κέντρου
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με μεταβιομηχανικό χαρακτήρα σε ελκυστικές, ζωντανές γειτονιές με χώρους αναψυχής
και πολιτισμού, μέσω της προσέλκυσης μικρών πολιτιστικών επιχειρήσεων.
Χωριστή κατηγορία πολιτιστικών συγκεντρώσεων αποτελούν οι συγκεντρώσεις
ιδρυμάτων υψηλής τέχνης, στις οποίες ανήκουν κυρίως οι συγκεντρώσεις (clusters) ή
δίκτυα (networks) μουσείων. Πρόκειται για ένα πολεοδομικό σύνολο το οποίο
περιλαμβάνει γειτονικά κτήρια μουσείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων με
διαμορφωμένους ελεύθερους δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα) και χώρους
εμπορικούς και αναψυχής ανάμεσά τους. Εξαιρετικά επιτυχημένη θεωρείται η “Συνοικία
των Μουσείων” στη Βιέννη καθώς και η “Πλατεία των Μουσείων” στο Άμστερνταμ.
•

Ανέγερση κτηρίων μεγάλης κλίμακας και πρωτοποριακού σχεδιασμού, τα οποία
αναφέρονται ωςflagships (ναυαρχίδες). Τα έργα αυτά μεμονωμένα ή ως μέρος του
καινοτόμου σχεδιασμού του χώρου

συντελούν στη δημιουργία της εικόνας μιας

δυναμικής, προοδευτικής πόλης που επιλέγει να ανανεώνεται. Τα περισσότερα είναι
πολιτιστικά κτήρια (μουσεία, όπερες, θέατρα, βιβλιοθήκες, κ.λπ.). Συχνά είναι
σχεδιασμένα από διάσημους σταρ-αρχιτέκτονες και αποτελούν για την πόλη τα
λεγόμενα “πολιτιστικά εμβλήματα” ή “έργα-ναυαρχίδες” (flagships), που αποκτούν
ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα και σημειολογική βαρύτητα. Με την επιδεικτική προβολή
τους μεταβάλλονται, εκτός των άλλων, και σε τουριστικά αξιοθέατα (π.χ. Μουσείο
Γκούγκενχαιμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας).
Β.

Οργάνωση

ειδικών

γεγονότων-εκδηλώσεων

μεγάλης

κλίμακας

και

υψηλών

προδιαγραφών (mega-events)
Οι εκδηλώσεις αυτές, που πραγματοποιούνται είτε σε τακτική βάση, είτε μία και μοναδική
φορά, είναι ή καθαρά πολιτιστικές, όπως διεθνείς εκθέσεις (Μπιεννάλε Βενετίας), φεστιβάλ
(π.χ. κινηματογραφικό φεστιβάλ στις Κάννες) και συνέδρια, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, κ.ά., ή αθλητικές, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου, ή ακόμη και καθαρά εμπορικές (Expo). Τέτοια γεγονότα αρκετές φορές
λειτουργούν ως καταλύτες για την πραγματοποίηση έργων αρχιτεκτονικού και χωροταξικού
σχεδιασμού που έχουν μόνιμο θετικό αποτέλεσμα για την πόλη.
Γ. Δικτύωση
Η δικτύωση πολιτιστικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων με κοινά χαρακτηριστικά και
σκοπούς, είναι ένα ακόμη μέσον ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων μιας περιοχής, είτε
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εκείνων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά, είτε εκείνων που αφορούν τη
σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και κατανάλωση. Η δικτύωση μπορεί να σχετίζεται με: - τα
μνημεία και τους χώρους μιας γεωγραφικής ενότητας (με τη μορφή των πολιτιστικών
διαδρομών), - τα παντός είδους μουσεία μιας περιοχής (δίκτυα μουσείων), - τα φεστιβάλ που
οργανώνονται σε τακτική βάση (δίκτυα φεστιβάλ), ή να αφορά άλλους πολιτιστικούς
οργανισμούς, όπως βιβλιοθήκες, θέατρα, κ.λπ.
Δ. Ανάδειξη μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς
Στις πόλεις που διαθέτουν τέτοιου είδους μνημεία, τα οποία αποτελούν ένα από τα κύρια
ελκτικά στοιχεία τους και συντελούν στην προβολή και ενδυνάμωση της ξεχωριστής
ταυτότητάς τους, αναλαμβάνονται έργα για την αξιοποίησή τους: -εκτεταμένες αναστηλώσεις
μνημείων, -δημιουργία επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών και αρχαιολογικών
πάρκων, -αποκατάσταση μνημείων διαφόρων εποχών, -ανάπλαση των ιστορικών κέντρων των
πόλεων, - αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων αλλά και εγκαταστάσεων της
βιομηχανικής κληρονομιάς με τη μετατροπή τους σε πολιτιστικούς χώρους, ίδρυση μουσείων
ιστορικών και εθνολογικών, κ.λπ. Για την προβολή όλων αυτών των πολιτιστικών πόρων
παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα, χρησιμοποιούνται και νέα μέσα που κάνουν ευρεία
χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών (πολυμέσα, διαδίκτυο, εικονική πραγματικότητα). Κατά
κύριο λόγο πρόκειται για εγκαταστάσεις εφαρμογών μέσα στα μουσεία ή σε ειδικό Κέντρο σε
άμεση γειτνίαση με τα μνημεία ή σε απόσταση από αυτά. Πρόκειται για Κέντρα
Πληροφόρησης Επισκεπτών, Κέντρα Εικονικής Πραγματικότητας κ.ά.
Ε.Σχεδιασμός διεθνούς εκστρατείας προβολής της πόλης και της αστικής εταιρικής
ταυτότητας της (city branding) για τη διαμόρφωση της επιθυμητής εικόνας. Η προβολή της
εικόνας και των εμβληματικών στοιχείων της μητροπολιτικής περιοχής γίνεται μέσω τεχνικών
του marketing.
Κεντρικό ρόλο στις στρατηγικές city branding κατέχει ο τομέας του πολιτισμού: Oι
εικόνες της πολιτιστικής κληρονομιάς, των πολιτιστικών γεγονότων (κυρίως των φεστιβάλ)
και της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα στοιχεία της
ταυτότητας της πόλης.
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1.4.

Η Ποιοτική Διάσταση της Μητρόπολης στον Οργανωτικό και Αναπτυξιακό τομέα

Η ανάδειξη και η ανάπτυξη της Μητρόπολης πέρα από τον σχεδιασμό και τις πολιτικές
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης απαιτεί να ληφθεί υπόψη και η Ποιοτική της
Διάσταση, που την διαφοροποιεί από οποιαδήποτε άλλη χωρική μονάδα, ή Περιφέρεια
Προγραμματισμού.
Η δυναμική και ελκυστικότητα της Μητρόπολης εξαρτάται από την ικανότητα της να
πείσει επιχειρηματικούς και ερευνητικούς φορείς να εγκατασταθούν σ’ αυτή, όχι για
λόγους κινήτρων, φορολογίας, κόστους ή άλλων διευκολύνσεων, αλλά γιατί εκεί
διαμορφώνεται το μέλλον.
Τα Βασικά πλεονεκτήματα της Μητρόπολης είναι :
• Ο διεθνής της ρόλος και
• Το Πνευματικό Κεφάλαιο και η Καινοτομία
Οι Πολιτικές Στρατηγικού Χαρακτήρα που απαιτούνται για την ανάδειξη μιας Μητρόπολης
είναι:
• Πρόσβαση στις αγορές και ρόλος στο διεθνές εμπόριο (ανάπτυξη μεταφορών)
• Άνοιγμα στις παγκόσμιες ροές επιστημονικού, ερευνητικού και στελεχιακού
δυναμικού (R& D-Τεχνολογικά Πάρκα)
• Ανάδειξη Branding και Ταυτότητας.
• Ισχύς σε θεσμικά και χρηματοοικονομικά συστήματα και στη Γλώσσα
• Ανάπτυξη Πολιτιστικού- Δημιουργικού Τομέα
• Προσέλκυση Επενδύσεων (Leadership και Ευνοϊκό Κλίμα, με προτεραιότητα στη
διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών)
• Υψηλού Επιπέδου Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον
1.5.

Οι Μητροπόλεις στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό

Η ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός των Μητροπόλεων οδηγεί στην ενίσχυση της πόλωσης σε
παγκόσμιο επίπεδο δεδομένου ότι είναι στρατηγικής σημασίας οι δραστηριότητες που
προσανατολίζονται στη διεθνή αγορά. Η πόλωση σημαίνει ότι οι Μητροπόλεις
καθίστανται κόμβοι σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, στο οποίο αναφέρονται και το οποίο
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λαμβάνουν υπόψη πολλές φορές περισσότερο από τις χώρες τους και την εθνική
οικονομία.
Η στρατηγική για την ανάπτυξη των Μητροπόλεων μπορεί να είναι:
• ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην προσέλκυση
επιχειρήσεων και ξένων επενδυτών (π.χ. Λονδίνο, Ντουμπάϊ, Γλασκόβη)
• ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που στηρίζεται σε τοπικές αναπτυξιακές και επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες, (π.χ. Silicon Valley, Αμβούργο) και στοχεύει στην Ανάπτυξη Ενδογενών
Δυναμικών Τοπικών Πλεονεκτημάτων.
Οι επιμέρους Πολιτικές Πολικής Ανάπτυξης των Μητροπόλεων αφορούν:
• την Ανάδειξη- Ενίσχυση Προωθητικών Δραστηριοτήτων
• Τις Στρατηγικές Υποδομές (Επιχειρηματικές – Τεχνικές και Δίκτυα- Κοινωνικές)
• Την Αξιοποίηση Εξωτερικών Οικονομιών
Οι βασικοί Παράγοντες Μητροπολιτικής Ανάπτυξης είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:
• Εγκατάσταση Εδρών ή βασικών Διοικητικών Επιχειρηματικών Μονάδων
• Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις
• Έρευνα και Ανάπτυξη, Καινοτομία (Τεχνολογικοί Πόλοι)
• Εγκατάσταση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Εξειδικευμένου Στελεχιακού
Δυναμικού
Οι Φορείς Ανάδειξης, Οργάνωσης και Ανάπτυξης Μητροπόλεων που αναδεικνύουν
επιμέρους συνδυασμούς κατά περίπτωση είναι:
• Η Κεντρική Κυβέρνηση
• Οι Εθνικοί Οργανισμοί
• Οι Επιχειρήσεις
• Η Αυτοδιοίκηση, με ουσιαστική συμμετοχή στα ακόλουθα πεδία:
- Στρατηγική και Σχεδιασμός
- Ενεργοποίηση κέντρων λήψης αποφάσεων
- Σύζευξη στρατηγικών των επιχειρηματιών και του Συμφέροντος του Πολίτη
- Κοινωνική Συναίνεση
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Η Χωρική Οργάνωση Μητρόπολης είναι συνήθως Πολυπολική ή Πολυκεντρική που
στηρίζεται, αλλά και στοχεύει σε:
• Οργάνωση- Ανάδειξη Πόλων , Επιχειρηματικών- Επιστημονικών Πάρκων, Δημιουργία
Clusters. Ανάδειξη νέων περιοχών για προσέλκυση Δραστηριοτήτων
• Ανάπτυξη Διεθνών Μεταφορών. Πρόσβαση, Προϋπόθεση για διεθνή Ρόλο
• Οργάνωση των Αστικών Μεταφορών
• Διαμόρφωση Χρήσεων Γης
• Αναβάθμιση της Ποιότητας ζωής και κατοικίας
• Διαχείριση Πόρων: Νερό, Απορρίμματα, Ενέργεια
• Αναδιοργάνωση αστικών και περιαστικών περιοχών –Ενίσχυση λειτουργιών βιώσιμης
Πόλης
• Διαχείριση Κρίσεων
• Αντιμετώπιση

Ενδοαστικών

Κοινωνικών

και

Οικονομικών

Ανισοτήτων

(υποβαθμισμένες περιοχές, ανεργία, περιβαλλοντικά προβλήματα)
Η Χωρική Οργάνωση των Μητροπόλεων διερευνάται λεπτομερώς, με την παρουσίαση των
Μητροπόλεων που ακολουθεί στο Κεφάλαιο 2.
1.6.

Παγκόσμιες Μητροπόλεις: Global Cities

Κατάλογοι των Παγκόσμιων Μητροπόλεων (Global Cities) δίνονται από διάφορους
μελετητικούς φορείς, οι οποίοι αξιοποιούν κριτήρια, που σε μεγάλο βαθμό, είναι
παρεμφερή. Η Αθήνα, με βάση τα κριτήρια της ταξινόμησης αυτής και τη σχετική διεθνή
βιβλιογραφία, δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτή. Απουσιάζει δηλαδή από τους
σημαντικούς καταλόγους Μητροπολιτικών Κέντρων (Πίνακας 1.1).

Πίνακας 1.1. Κατάταξη Μητροπόλεων στον Διεθνή Χώρο, 2012
22 Global Cities Investment Monitor, 2012

KPMG

Κριτήρια: ΑΕΠ, Προσέλκυση Επιχειρήσεων
Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Μεξικό, Μόντρεαλ, Σάο
Πάολο, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Βαρκελώνη,
Παρίσι,
Άμστερνταμ,
Βρυξέλλες,
Στοκχόλμη,
Φρανκφούρτη,
Βερολίνο,
Μόσχα,
Κωνσταντινούπολη, Βομβάη, Πεκίνο, Σεούλ, Τόκυο,
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Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ

Cushman &

Winning in Growth Cities, 2011/12

Wakefield

75 Global Cities (Απουσιάζει η Αθήνα)
European Attractiveness Survey, 2012

Ernst & Young

Ταξινόμηση με βάση τον αριθμό και τις θέσεις
εργασίας Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία,
Ολλανδία, Βέλγιο, Ρωσία, Πολωνία, Ιρλανδία,
Ελβετία, άλλοι –Λονδίνο, Βαρκελώνη και Μαδρίτη,
ΚωνσταντινούποληΕλκυστικότητα Χωρών την Επόμενη Τριετία
Γερμανία 35%, Πολωνία 10%, Ηνωμένο Βασίλειο 8%,
Ρωσία 7%, Γαλλία 4%, Ρουμανία- Τσεχία 3%,
ΤουρκίαΕλβετία-Ολλανδία-ΙταλίαΙσπανίαΣουηδία 2%

Πηγή: Βιβλιογραφική έρευνα Ομάδας Μελέτης

Ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει νεότερα στοιχεία, που επαληθεύουν την διαπίστωση για την
απουσία της Αθήνας από τους σχετικούς καταλόγους, ενώ μια πενταετία από την πρώτη
καταγραφή εμφανίζονται νέες μητροπόλεις κυρίως στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία.
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Πίνακας 1.2. Κατάταξη Μητροπόλεων στον Διεθνή Χώρο, 2017
Global Cities Investment Monitor, 2017
Διεθνής Ελκυστικότητα
Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σαγκάη, Σιγκαπούρη,
Τόκυο, Ντουμπάι, Βερολίνο, ΧονγκΚ ονγκ, Λος Άντζελες,
Πεκίνο, Σαν Φρανσίσκο, Βομβάη, Τορόντο, Μόσχα,
Ντιτρόιτ, Φρανκφούρτη, Σάο Πάολο, Βανκούβερ,
Μιλάνο.

KPMG

Προσέλκυση
Νέων
Επενδύσεων
(Greenfield
Investments)
Λονδίνο, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ,
Νέα Υόρκη, Παρίσι, Σίδνεϋ, Μπανγκαλόρ, Τόκυο,
Βαρκελώνη, Σάο Πάολο, Πεκίνο, Δουβλίνο, Σαν
Φρανσίσκο, Άμστερνταμ, Χο Τσι Μινχ (Βιετνάμ), Σεούλ,
Βερολίνο, Μελβούρνη, Φρανκφούρτη, Μόναχο,
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία), Τορόντο, Λος Άντζελες, Μαδρίτη,
Μεξικό, Νέο Δελχί, Γιανγκόν (Μιανμάρ), Κουάλα
Λουμπούρ, Πούνε (Ινδία), Μόσχα, Κωνσταντινούπολη,
Γιοχάνεσμπουργκ.
Winning in Growth Cities, 2016/17

Cushman &
Wakefield

Όγκος Επενδύσεων
Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο,
Παρίσι, Τόκιο, Ουάσιγκτον, Σικάγο, Ντάλας, Βοστόνη,
Μαϊάμι, Ατλάντα, Χονγκ Κόνγκ, Σηάτλ, Σαγκάη, Ντένβερ,
Φοίνιξ, Βερολίνο, Σίδνεϋ, Άμστερνταμ/Ράντσταντ, Σαν
Ντιέγκο, Τορόντο, Χιούστον, Φιλαδέλφεια, Μελβούρνη,
Σιγκαπούρη, Ώστιν, Φρανκφούρτη, Στοκχόλμη, Πεκίνο,
Τάμπα, Μόναχο, Βαλτιμόρη, Πόρτλαντ, Αμβούργο,
Μαδρίτη,
Ορλάντο,
Λας
Βέγκας,
Μιλάνο,
Γιοχάνεσμπουργκ, Βανκούβερ, Σάρλοτ, Οσάκα, Σεούλ,
Ράλει/Ντέρχαμ (ΗΠΑ), Μπέρμινχαμ, Μινεάπολις,
Δουβλίνο, Βιέννη, Κοπεγχάγη.
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Attractiveness Survey, Europe 2017
Ταξινόμηση με βάση τον αριθμό των Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία,
Ολλανδία, Ρωσία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Τουρκία, Φινλανδία,
Ρουμανία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Ελβετία,
Δανία, Σλοβακία, Πορτογαλία.
Ernst & Young

Ταξινόμηση με βάση τις θέσεις εργασίας των Ξένων
Άμεσων Επενδύσεων
Μεγάλη Βρετανία, Πολωνία, Γερμανία, Ρουμανία,
Γαλλία, Σερβία, Ρωσία, Τσεχία, Ισπανία, Ουγγαρία,
Ιρλανδία, Σλοβακία, Τουρκία, Αυστρία, Ουκρανία,
Βουλγαρία, Ελβετία, Βέλγιο, Μολδαβία, Ιταλία.
Ελκυστικότητα Ευρωπαϊκών Πόλεων
Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Φρανκφούρτη, Μόναχο,
Άμστερνταμ, Βαρσοβία, Βρυξέλες, Μαδρίτη.

Πηγή: Βιβλιογραφική έρευνα Ομάδας Μελέτης

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση των ως άνω πινάκων βασικά κριτήρια ένταξης των
μεγάλων αστικών κέντρων στον κατάλογο των διεθνών μητροπόλεων είναι:
• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις
• Ο συνολικός όγκος των επενδύσεων
• Η διεθνής ελκυστικότητα – Η προσέλκυση επιχειρήσεων
• Το επίπεδο ανάπτυξης – ΑΕΠ
Πρόκειται για προϋποθέσεις, που μαζί με το σύνολο των παραγόντων μητροπολιτικής
ανάπτυξης, που προαναφέρθηκαν, πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης της Μείζονος Αθήνας. Ιδιαίτερα το κριτήριο της διεθνούς
ελκυστικότητας μπορεί να ενισχυθεί από το πολιτιστικό απόθεμα της Αθήνας και την
κομβική γεωπολιτική της θέση στη Μεσόγειο.
1.7.

Σύγχρονες Τάσεις του Μητροπολιτικού Φαινομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση –
Σεμινάριο Θεσσαλονίκης (17-18 Οκτωβρίου 2017)

Στο πλαίσιο του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης με
θέμα την παροχή Τεχνικής Βοήθειας για τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (17-18 Οκτωβρίου 2017), με την
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οργανωτική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ΚΕΔΕ, Σεμινάριο με
θέμα τη Δημοκρατική Διακυβέρνηση των Μητροπολιτικών Περιοχών. Στο Σεμινάριο αυτό
εξετάστηκαν διάφορα θέματα μητροπολιτικού ενδιαφέροντος και πέραν εκείνων της
διακυβέρνησης.
Θεωρήσαμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε παρακάτω ορισμένες από τις βασικές
διαπιστώσεις που διατυπώθηκαν στο Σεμινάριο αυτό.
Η κύρια και ουσιαστική στόχευση του Σεμιναρίου οριοθετείται από την αναγνώριση “ότι
η βασική πρόκληση για τη διακυβέρνηση των μητροπολιτικών περιοχών είναι ο
αποτελεσματικός στρατηγικός συντονισμός για την ενίσχυση της ευημερίας και της
βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης και της ενδοχώρας της. Η διακυβέρνηση των
μητροπολιτικών περιοχών δεν είναι κρίσιμη μόνο για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και
άλλους ενδιαφερόμενους στη μητροπολιτική περιοχή, αλλά συνεπάγεται και ευρύτερες
επιπτώσεις. Η ανάπτυξη των μητροπολιτικών περιοχών αποτέλεσε σημαντική πτυχή της
αστικοποίησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, με αποκλίσεις ως προς τα
σχέδια αστικοποίησης μεταξύ της Ανατολικής/Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Δεδομένου
ότι οι μητροπολιτικές περιοχές αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο από εθνικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις ως κομβικής σημασίας για τη συνολική οικονομική ανάπτυξη
μιας χώρας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλή διακυβέρνηση και την παροχή υπηρεσιών, οι
δομές μητροπολιτικής διακυβέρνησης γίνονται ολοένα και πιο κοινή πρακτική στις
ευρωπαϊκές χώρες, συχνά εντός ενός πλαισίου περιφερειακής αυτοδιοίκησης”.
1.7.1.

Η μητροπολιτική διακυβέρνηση ως παγκόσμια πρόκληση

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός της γης που θα
ζει στις μητροπολιτικές περιοχές θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050, δηλαδή όλες οι πόλεις
πρέπει να επεκταθούν μια ακόμη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη δυναμική τάση
αύξησης του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού με ταυτόχρονα την τάση μείωσης του
αγροτικού πληθυσμού.
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Διάγραμμα 1.1. Τάσεις Μεταβολής του Παγκόσμιου Πληθυσμού

Πηγή: METREX3, επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Επισημαίνεται ότι η προοπτική αυτή δημιουργεί τεράστια προβλήματα προσαρμογής στις
υφιστάμενες μητροπολιτικές περιοχές στην οικονομία, στο κλίμα, στις μετακινήσεις, στην
επάρκεια ενεργειακών πηγών κα. Επομένως, χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα μέσα
αντιμετώπισης των προβλημάτων και νέες μορφές διάρθρωσης των διοικητικών δομών
στις διάφορες χώρες.
Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ που διεξήχθη το 2014 σε 263 μητροπολιτικές περιοχές
τουλάχιστον 500.000 κατοίκων σε 21 χώρες (με μέσο όρο κάτω από 2 εκ. και λίγο πάνω από
1 εκ. κατοίκους) βρέθηκε ότι πάνω από τα 2/3 μητροπολιτικών περιοχών χωρών του ΟΟΣΑ
έχουν ιδρύσει φορείς για τον συντονισμό των υποχρεώσεων όλων των Δήμων που
απαρτίζουν την μητροπολιτική περιοχή.
3

Αποτελεί κωδικοποιημένη ονομασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μητροπολιτικών Περιοχών και Περιφερειών.
Το Δίκτυο αριθμεί 50 τακτικά μέλη. Συμμετέχουν σε αυτό ως παρατηρητές οι μητροπολιτικές περιοχές της
Βόρειας Βιρτζίνια (ΗΠΑ), της Μόσχας και της Σαγκάης. Η διοικητική οργάνωση των μελών της METREX
ποικίλλει: Περιφέρειες, μητροπολιτικές περιφέρειες, Μητροπολιτικές πόλεις, Πόλεις-Περιφέρειες και Δήμοι.
Κύρια δραστηριότητα της METREX είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η
εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, η οργάνωση συνεδρίων κ.ά.
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1.7.2.

Διάρθρωση του αστικού μητροπολιτικού ιστού

Η διάρθρωση του αστικού μητροπολιτικού ιστού στον Ευρωπαϊκό χώρο αποτυπώνεται σε
τέσσερις μορφές, όπως εμφανίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα.
Διάγραμμα 1.2. Μορφές Διάρθρωσης του Αστικού Μητροπολιτικού Ιστού

Πηγή: Hildreth (2017), επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Σε δειγματοληπτική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του Σεμιναρίου προέκυψε η
ακόλουθη ενδεικτική εικόνα διάρθρωσης του μητροπολιτικού ιστού ορισμένων
μητροπολιτικών περιοχών:
• Μητροπολιτική Περιοχή Άμστερνταμ: Πολυκεντρική
• Μεσίνα: Πολυκεντρική
• Μητροπολιτική Περιοχή Ρότερνταμ και Χάγης: Πυκνή πολυκεντρική χωροταξική δομή.
Σχηματίζεται από δύο παρόμοιες σε μέγεθος πόλεις, το Ρότερνταμ και τη Χάγη,
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καθώς και 21 Δήμους μεσαίου και μικρότερου μεγέθους, οι οποίοι ναι μεν
συνδέονται με υποδομή μεταφορών, αλλά όχι με γειτονικές αστικές περιοχές και
οικισμούς.
• Περιφέρεια Στουτγκάρδης: Πολυκεντρική
• Βρυξέλλες – Περιφέρεια Πρωτεύουσας: Μονοκεντρική
• Αστική Περιφέρεια Λιουμπλιάνας: Πολυπολική
• Ρίγα: Πιθανόν μονοκεντρική
• Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: πιθανόν μονοκεντρική με τάσεις αστικής
εξάπλωσης
• Μητροπολιτική Περιοχή Αττικής: Πιθανόν πολυπολική, με σχέδιο διεύρυνσης (2
βασικοί πόλοι, Αθήνα και Πειραιά και –τουλάχιστον- 10 διαδημοτικά κέντρα μεσαίου
μεγέθους)
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στη διερεύνηση των σχημάτων που μπορεί να προκύψουν
για τη μητροπολιτική οργάνωση εισάγεται η έννοια της ελληνικής λέξης πόλις “polis”. Στο
νέο αυτό όρο περιλαμβάνεται ο κεντρικός αστικός πυρήνας (core area), ολόκληρο το
αστικό κέντρο (city) και η Αστική Ενδοχώρα (hinterland), με μία κυμαινόμενη περίμετρο,
π.χ. των 20 έως 60 χλμ.
1.7.3.

Δυνητικές μορφές μητροπολιτικής διακυβέρνησης

Στο Σεμινάριο έγινε συστηματική ανάλυση όλων των δυνητικών μορφών διακυβέρνησης
των μητροπολιτικών περιοχών οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις εξής τρεις ομάδες:
α) Ήπιες – Ανεπίσημες μέθοδοι συνεργασίας, οι οποίες υπόκεινται σε τοπικές
συμφωνίες μεταξύ των δήμων (και των άλλων τοπικών εταίρων) που συμμετέχουν.
β) Ενδιάμεσες – Ένας διαδημοτικός φορέας ή συμβούλιο(α) που θεσπίζεται με σκοπό τη
διαχείριση της διαδημοτικής συνεργασίας και της λήψης αποφάσεων σχετικά με έναν
ή περισσότερους τομείς ευθύνης, π.χ. μεταφορές, χωροταξικός σχεδιασμός.
γ) Ισχυρές – Υπερδημοτικοί φορείς που θεσπίζονται ως επιπλέον επίπεδο
διακυβέρνησης, ανώτερο από υπάρχοντες δήμους, είτε έχουν εκλεγεί άμεσα είτε
έμμεσα (δήμαρχος ή/και πολιτικός φορέας).
Παράλληλα παρουσιάστηκαν πολλά παραδείγματα δέσμης μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων
σε διάφορες μητροπόλεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Συμπερασματικά πάντως, τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να μελετηθούν σε βάθος
για να καθοριστεί συγκεκριμένη στρατηγική για τη δημιουργία μιας μητρόπολης είναι τα
ακόλουθα:
• Προσδιορισμός των γεωγραφικών ενοτήτων
• Διοικητική Διάρθρωση
• Βασικά Οικονομικά Ζητήματα
• Διαθέσιμα μέσα εφαρμογής πολιτικών σε μητροπολιτικό επίπεδο
• Πολιτιστική και Κοινωνική Ταυτότητα
Η Τελική Έκθεση των αποτελεσμάτων του Σεμιναρίου – Συνεδρίου θα τεθεί υπόψη των
αρμόδιων φορέων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
1.8.
1.8.1.

Παραδείγματα Πολιτικών Ανάπτυξης των Μητροπόλεων στον Ευρωπαϊκό Χώρο
Παράδειγμα Ολοκληρωμένης Πολιτικής Ανάπτυξης των Μητροπόλεων

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ανάπτυξης των
Μητροπόλεων μπορεί να αναφερθεί η Γαλλία (Εθνική Στρατηγική DIACT, 13/12/2002).
Ως βασικές στοχεύσεις και ειδικές πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να
αναφερθούν:
• Η Δημιουργία- Ανάδειξη νέων Αστικών Περιοχών για την υποδοχή Δραστηριοτήτων
Αιχμής που αφορούν Έδρες Επιχειρήσεων, Συνέδρια, Επιχειρηματικές Περιοχές
(Πάρκα Επιχειρηματικά, Επιστημονικά Πάρκα κ.λπ.), Αξιοποίηση Γης, Κατοικία,
Ξενοδοχεία κτλ.
• Η Ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας με βασικό στόχο την
προσέλκυση υποδοχής ξένων σπουδαστών και ερευνητών, με παράλληλή ανάπτυξη
χώρων κατοικίας- φιλοξενίας, αλλά και δομών όπως ξενόγλωσσης εκπαίδευσης,
Κέντρα διδασκαλίας της γλώσσας κ.τ.λ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ιατρική
Έρευνα, σε ειδικά Νοσοκομεία για την περίθαλψη- αποκατάσταση ξένων ασθενών, σε
δομές φιλοξενίας συγγενών (Πόλοι Ιατρικών Υπηρεσιών Ευρωπαϊκού Επιπέδου)
καθώς και στην εγκατάσταση Ερευνητικών Δομών του Δημοσίου.
• Η Δημιουργία Περιοχών Πολιτιστικών- Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, με νέα
Μουσεία, Κέντρα Εικονικής Πραγματικότητας, Πολυχώρους Εκδηλώσεων.
• Η Στήριξη των περιοχών αυτών με συμπληρωματικές Υπηρεσίες: Υγεία, Διοίκηση κ.λπ.
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Οι στόχοι και οι πολιτικές βέβαια προσαρμόζονται στο μέγεθος μιας χώρας, το επίπεδο
ανάπτυξης, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και τους αναπτυξιακούς της στόχους.
1.8.2.

Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Η ευρωπαϊκή εμπειρία στη Χωρική Οργάνωση και στον κλαδικό προσανατολισμό των
Μητροπόλεων, μπορεί να τύχει μιας πρώτης, συνοπτικής, προσέγγισης με την διερεύνηση
των ακόλουθων περιπτώσεων.

Γλασκόβη
Στόχος της πολιτικής για τη Γλασκόβη ήταν η ενίσχυση τους ελκυστικότητάς της και η
προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μετασχηματιστεί σε πόλο
επιχειρηματικών υπηρεσιών, εμπορίου και πολιτιστικής βιομηχανίας.
Στις δραστηριότητες και στις ειδικές υποδομές του Μητροπολιτικού Πυρήνα
περιλαμβάνονται:
• Κέντρο Συνεδρίων και εκθέσεων
• Αίθουσα Συναυλιών
• Νέα Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης
• Περιοχή Τουριστικής Ανάπτυξης (Pacific Quay)
• Ξενοδοχείο 5 αστέρων
• Γειτονιά με 1600 κατοικίες
• Μικτή Περιοχή με κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, εμπορικό κέντρο, χώρους και
δραστηριότητες αναψυχής, δημόσιους χώρους
• Μουσείο Θάλασσας

Αμβούργο
Στόχος της πολιτικής για το Αμβούργο ήταν πρώτον η ανάσχεση της αναπτυξιακής
υποβάθμισης κατά την δεκαετία του 1980 και στη συνέχεια η ενεργοποίηση φορέων για
την Μητροπολιτική Ανάπτυξη, καθώς και η ένταξη- ανάπτυξη του Αμβούργου στον διεθνή
χώρο. Για την επίτευξη του στόχου διαμορφώθηκε Φορέας Οικονομικής Προώθησης στον
οποίο συμμετέχουν: Επιμελητήρια, Τράπεζες, Φορείς της Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικοί
Φορείς.
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Η Προβολή των Μητροπολιτικών Δυνατοτήτων πραγματοποιείται μέσω του “Hamburg
Marketing”, για την ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης στον Διεθνή Χώρο.
Προτεραιότητες δίνονται στους τομείς:
• Του Διεθνούς Εμπορίου
• Της Πολιτιστικής Ανάπτυξης
• Της διεξαγωγής Μεγάλων Γεγονότων
• Των Αναπλάσεων (‘‘Πόλη στο Νερό’’ κ.τ.λ.)
• Των Λιμενικών Υπηρεσιών- Θαλάσσιων Μεταφορών της- Προβολής Αξιοποίησης
Λιμένων και στον Τουρισμό Πόλης (Hamburg Cruise Days 5)

Γενεύη
Κεντρικός στόχος της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης είναι η δημιουργία Πόλου Υγείας (Πόλος
Παγκοσμίου Ενδιαφέροντος).
Ως “Προωθητικές Δραστηριότητες” στη δημιουργία του πόλου, μπορούν αν θεωρηθούν
η παρουσία της Έδρας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ισχυρού ελβετικού
Φαρμακευτικού Τομέα (Παραγωγή και Έρευνα).
Στο πλαίσιο του πόλου ενεργοποιούνται Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα, Δίκτυα
Επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται κυρίως στα ακόλουθα θέματα: Φυματίωση,
Ελονοσία, Aids, Παραγωγή Εμβολίων.
Στους Φορείς Στήριξης του Πόλου αυτού περιλαμβάνονται: η Κυβέρνηση, οι Κοινωνικοί
Φορείς και οι Φαρμακευτικές Εταιρίες.

Βαρκελώνη
Τι κάνει την Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώνης, μία από τις μεγαλύτερες στην
Ευρώπη, διεθνώς ελκυστική για κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες; Στο ερώτημα αυτό
δίνεται παρακάτω συνοπτικά η απάντηση κατά τομείς.
Το Περιβάλλον, που αφορά τη Στρατηγική θέση, το Θαλάσσιο μέτωπο, τις
Κλιματολογικές συνθήκες, την Πολιτιστική κληρονομιά, τις Περιοχές φυσικού κάλλους
(μεσογειακά

τοπία, ορεινοί όγκοι και αστικά πάρκα), και τον ρόλο της ως Σημείου

αναφοράς στην Έρευνα & Τεχνολογία (Νέες Τεχνολογίες, Βιοϊατρική, κ.λπ.)
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Η Ποιότητα Ζωής, που αφορά το Σύστημα Υγείας (Διεθνώς αναγνωρισμένα νοσοκομεία,
εκτεταμένο δίκτυο κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας), το Εκπαιδευτικό Σύστημα (επιλογή
μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού συστήματος ή σχολείων από το εξωτερικό), τις Παραλίες
(32χλμ), το Δίκτυο μητροπολιτικών πάρκων (34 πάρκα συνολικής έκτασης 1,94τ.χλμ.), το
Δίκτυο αστικών συγκοινωνιών (9 γραμμές μετρό, σιδηρόδρομοι, τραμ, υπεραστικά
λεωφορεία και ενοικίαση ποδηλάτων στην πόλη της Βαρκελώνης), και τις σχετικές με τον
πολιτισμό και την ψυχαγωγία δυνατότητες (70 μουσεία, εκθέσεις τέχνης, θέατρα και κτίρια
υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και εκθέσεις).
Οι Υποδομές, που αφορούν τις Μεταφορές (ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της
Ευρώπης, διεθνές αεροδρόμιο, συμβατικό τρένο και τρένο υψηλής ταχύτητας, ισχυρό
δίκτυο δρόμων και αυτοκινητοδρόμων και σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα), την Ενέργεια
(σημαντικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και προϊόντων
πετρελαίου), τα Απόβλητα (σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων σε όλο το
εύρος

της

μητροπολιτικής

περιοχής),

το

Νερό

(ύδρευση,

αποχέτευση,

επαναχρησιμοποίηση, αντιπλημμυρική προστασία), τους Χώρους πρασίνου (πάρκα,
παραλίες, ποταμοί), και την Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (συνδέσεις
οπτικών ινών, κ.λπ.)
Η Γνώση και η Έρευνα, που αφορούν τις Μεγάλες εγκαταστάσεις (Εγκατάσταση
ακτινοβολίας

συγχρότρου,

εθνικό

κέντρο

υπερ-υπολογιστικής,

εθνικό

κέντρο

γονιδιωματικής ανάλυσης), τη Νοσοκομειακή έρευνα (15 νοσοκομεία και ινστιτούτα που
πραγματοποιούν σχετική έρευνα), τις Εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της έρευνας
(βιβλιοθήκες, κέντρα αστρονομίας), τις Πειραματικές επιστήμες και μηχανική (53 σχετικά
κέντρα και ινστιτούτα), τις Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (8 σχετικά κέντρα
έρευνας), τις Επιστήμες ζωής και υγείας (6 κέντρα έρευνας), τα Ινστιτούτα Τροφίμων και
Αγροτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (9 σχετικά ινστιτούτα), τα Πανεπιστήμια (παρουσία 11
ιδρυμάτων στην ΜΠΒ), και τα Κέντρα κατάρτισης (6 κέντρα).
Επιπλέον, η Βαρκελώνη προβάλλει την ισχυρή της θέση στη Ζώνη του Ήλιου (Βορράς του
Νότου) στον νοτιοευρωπαϊκό Άξονα Τεχνοπόλεων, όπου συγκεντρώνονται ανταγωνιστικά
Πανεπιστήμια, Λιμάνια, Logistics, Χώροι Καινοτομίας.
Βασικές Επιδιώξεις της Βαρκελώνης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Clusters, Πόλων
Αριστείας

και

Τεχνολογικών

Πάρκων.

Κύριος

Στόχος

είναι

η

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς θέσης της Βαρκελώνης.
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Α. Τα Clusters
Η Βαρκελώνη διαθέτει 5 Τεχνολογικά Πάρκα –Clusters με αντικείμενο:
1. Τα Μέσα Επικοινωνίας Βarcelona Media Park (60 χιλ. τ.μ.),
2. Τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
3. Την Ενέργεια,
4. Τα Ιατρικά Υλικά και Βιοτεχνολογία.
5. Το Design

Β. Οι Χωρικές Παρεμβάσεις – Οριοθετημένοι Μητροπολιτικοί Πυρήνες
Η Βαρκελώνη διαθέτει δύο Οριοθετημένους Μητροπολιτικούς Πυρήνες
1. Ζώνη 22@bcn (Καινοτομία και Δημιουργικότητα)
Η Ζώνη 22@bcn προέκυψε από την ανάγκη ανάπλασης μιας περιοχής 2.000στρ.
βιομηχανικής γης (Βιομηχανική Περιοχή Poblenou ή 22a). Σκοπό της παρέμβασης
αποτέλεσε η εκ νέου ενσωμάτωσή της στον αστικό ιστό, αλλά και το σύγχρονο διεθνές
οικονομικό περιβάλλον.
2. Project S. Andreu – Sagrera, με έναυσμα την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού,
στο οποίο πρότζεκτ εντάσσονται:
- Δομημένη Έκταση (1,6 εκ. τ.μ.), που περιλαμβάνει κατοικία 50%, οικονομική
δραστηριότητα 45% και Ξενοδοχεία 5%,
- Σιδηροδρομικός Σταθμός (180 χιλ. τ.μ.) και Πάρκο (430 χιλ. τ.μ.).

1.9.

Κλάδοι Αιχμής των Μητροπολιτικών Περιοχών: Ανάπτυξη καινοτομικών
δραστηριοτήτων – Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος – Ενίσχυση δράσεων
δημιουργικής οικονομίας

Διεθνείς Φορείς έχουν επιχειρήσει να καταγράψουν τους κλάδους αιχμής των
Μητροπολιτικών περιοχών. Οι κλάδοι ή οι δραστηριότητες αιχμής που καταγράφηκαν
είναι οι ακόλουθοι:

• Υπηρεσίες στις Επιχειρήσεις.
• Έρευνα και Ανάπτυξη- Ανώτατη Εκπαίδευση- Συνέδρια.
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• Εμπόριο- Εκθέσεις.
• Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας.
• Τέχνη, Πολιτιστικός- Δημιουργικός Τομέας.
• Τράπεζες- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες- Ασφάλειες.
• Διοίκηση- Δομές και Ερευνητικοί Φορείς του Δημοσίου.
• Πληροφορική- Η/Υ.
• Μεταφορές (Οργάνωση- Διοίκηση, Έμφαση στις θαλάσσιες Μεταφορές- Logistics).
• Παραγωγική Δραστηριότητα Κλάδων Αιχμής- Clusters – Τεχνολογικά Πάρκα.
Με βάση αυτούς τους κλάδους αιχμής η DATAR ταξινόμησε το 2012, 9 τύπους
εξειδικευμένων

Μητροπόλεων,

όπως

βιομηχανικές,

πανεπιστημιακές,

εμπορικές,

τουριστικές κ.λπ. (Βλ. Ενότητα 4.3). Οι βασικές προτεραιότητες στον σχεδιασμό και στην
διαδικασία ανάδειξης Μητροπόλεων διεθνούς εμβέλειας, είναι συνήθως οι ακόλουθες:
• ισχυρή θέση για την Μητρόπολη στο διεθνή ανταγωνισμό και στην προσέλκυση
εδρών ή μονάδων διοίκησης ξένων μεγάλων επιχειρήσεων.
• οργάνωση

νέων

περιοχών

υποδοχής

επιχειρήσεων

και

ερευνητικής

δραστηριότητας.
• διέξοδος στην έλλειψη χώρων στο κέντρο των μεγάλων πόλεων.
• οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας (mega events).
• προσέλκυση διεθνών Κέντρων Έρευνας, ξένων ερευνητών και μεταπτυχιακών
φοιτητών.
• ανάπτυξη δομών Ιατρικής Έρευνας
• ενίσχυση τον τομέα των διεθνών Συνεδρίων και Εκθέσεων.
• προώθηση της δημιουργίας Εξειδικευμένων Επιστημονικών Πάρκων.
• προσέλκυση επιχειρήσεων ή διοικητικών μονάδων τους που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών και στα Logistics (διεθνούς ενδιαφέροντος).
Σε κάθε μια από τις παραπάνω επιλογές κάθε χώρα ή μεγάλο αστικό κέντρο δίνει
διαφορετική προτεραιότητα και τις δρομολογεί συνήθως τμηματικά, ξεκινώντας από
ορισμένες πιλοτικές δράσεις.
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2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2.1.

Πολλαπλές Κλίμακες και Μητροπολιτική Διακυβέρνηση

Ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν τονιστεί στην σχετική επιστημονική βιβλιογραφία
είναι το πρόβλημα των πολλαπλών κλιμάκων (παγκόσμιο, υπερεθνικό, εθνικό,
περιφερειακό ή αστικό ή ακόμα και σε χαμηλότερο χωρικό επίπεδο, πχ. δημοτικό
διαμέρισμα ή γειτονιά), στα οποία λειτουργεί η κοινωνία και η οικονομία και η
αναντιστοιχία των συστημάτων διακυβέρνησης. Αυτή η αναντιστοιχία δημιουργεί “κενά”
και αποτυχίες στην εφαρμογή των όποιων πολιτικών.
Πρέπει να τονιστούν στο σημείο αυτό οι διαφορές μεταξύ της επιστημονικής μελέτης
οργανισμών οι οποίοι έχουν μία αυστηρή οργανωτική δομή και πλαίσιο (πχ. συνταγματικό
πλαίσιο)

και

μεταγενέστερης

έρευνας

οργανισμών,

όπως

αυτών

σε

επίπεδο

μητροπολιτικής διοίκησης, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα λιγότερο καθορισμένο πλαίσιο.
Ένα

άλλο

ερευνητικό

ερώτημα

είναι

αυτό,

το

οποίο

επικεντρώνεται

στην

αποτελεσματικότητα της μητροπολιτικής διοίκησης, ειδικά σε σχέση με την οικονομική και
κοινωνική ευημερία (Kaufmanκ.ά., 2010˙Rodriguez-Pose, 2013˙Rodriguez-Pose&DiCataldo,
2015˙Storper, 2014).
Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι “μεγάλη μητρόπολη” (large
metropolis) ή “πόλη-περιφέρεια” (city-region) για να περιγραφούν οι μεγάλες
“λειτουργικές” μητροπολιτικές περιοχές. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν ισχυρές
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και ταυτόχρονα υπάρχει
αυτό που ονομάζεται πρόβλημα “εντολέα-εντολοδόχου” (principal-agent problem). Το
πρόβλημα αυτό για το ζήτημα της μητροπολιτικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να
συνοψιστεί ως εξής: “δεν υπάρχει τρόπος ώστε, σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή στην
διάρκεια του χρόνου, να διαχωριστεί κάθε ξεχωριστό πρόβλημα διακυβέρνησης και
διάθεσης δημοσίων αγαθών στο σωστό (χωρικό) επίπεδο…” (Storper, 2014, σ. 121). Μία
μεθοδολογική προσέγγιση είναι στα πλαίσια της θεωρίας της “δημόσιας επιλογής” του
υπόδειγμα του Tiebout (1956). Αυτή η προσέγγιση υποθέτει ότι μία μητροπολιτική περιοχή
είναι μία “αγορά” (με την έννοια της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας) στην οποία
“παραγωγοί” δημοσίων αγαθών, δηλαδή οι διάφορες δημοτικές αρχές της περιοχής,

ανταγωνίζονται για το ποιος θα προμηθεύσει τους καταναλωτές αυτών των δημόσιων
αγαθών, δηλαδή τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις
υποτίθεται ότι “εκδηλώνουν” τις προτιμήσεις τους διαλέγοντας μία “θέση” στον χώρο,
δηλαδή προτιμώντας μία συγκεκριμένη δημοτική αρχή.
Οι Salet κ.ά. (2003) θεωρούν ότι για να υπάρξει μία συνεκτική πολιτική για τις
μητροπολιτικές περιοχές είναι προαπαιτούμενο να υπάρξει συντονισμός των διαφόρων
πολιτικών. Ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να υπάρξει σε τρία επίπεδα:
• το χωρικό,
• το λειτουργικό και
• το κλαδικό.
Ο συντονισμός στο χωρικό επίπεδο σημαίνει ότι τα διαφορετικά χωρικά επίπεδα
πολιτικής, δηλαδή οι κρατικές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, οι πολιτικές σε περιφερειακό
και αυτές σε μητροπολιτικό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να συντονίζονται. Αντίστοιχα οι
χρήσεις γης και οι δραστηριότητες που προκύπτουν από μία πολιτική, όπως για
παράδειγμα τα αποτελέσματα και οι επιδράσεις της πολιτικής μεταφορών, θα πρέπει
επίσης να συντονίζονται. Αυτό το είδος συντονισμού καλείται “λειτουργικός” συντονισμός.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός σε κλαδικό επίπεδο μεταξύ του δημόσιου, του
ιδιωτικού τομέα, αλλά και διαφόρων άλλων νομικών «οντοτήτων» (για παράδειγμα των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) οι οποίες ασκούν κάποιου είδους πολιτική σε
μητροπολιτικό επίπεδο.

2.2.

Συστήματα Διοίκησης και Μητροπολιτική Διακυβέρνηση

Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές εθνικές πολιτικές και συστήματα διοίκησης. Είναι
προφανές ότι αυτές οι διαφορές εκφράζονται και στο θέμα της μητροπολιτικής διοίκησης.
Σε κάποιες χώρες υπάρχει ομοσπονδιακού τύπου οργάνωση, για παράδειγμα στην
Γερμανία και το Βέλγιο. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, οι μεγάλες
επιχειρήσεις επηρεάζουν τις ασκούμενες πολιτικές. Σε ορισμένες χώρες, κυρίως της νότιας
Ευρώπης, υπάρχουν συγκεντρωτικά μοντέλα οργάνωσης του κράτους. Οι χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης έχουν μία επίσης συγκεντρωτική παράδοση οργάνωσης που
προέρχεται από τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Η Μεγάλη Βρετανία, παρά τις σχετικά
πρόσφατες αλλαγές, παρουσιάζει υψηλό βαθμό “συγκεντρωτικότητας”. Οι διαφορές αυτές
είναι στην πραγματικότητα βαθύτερες, γιατί η σχέση του κεντρικού κράτους και των
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τοπικών κυβερνήσεων στην Γαλλία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διαφορετικών
επιπέδων διοίκησης στα οποία υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση, ενώ στην Μεγάλη
Βρετανία η κεντρική κυβέρνηση είναι εντελώς διακριτή από το τοπικό κράτος (η κυβέρνηση
θέτει το νομικό πλαίσιο και το τοπικό κράτος στη συνέχεια προσφέρει τις υπηρεσίες στους
πολίτες).
Παρά τις διαφορές που αναφέρθηκαν, από την δεκαετία του 1980 άρχισε μία σημαντική
αλλαγή στο ρόλο του κεντρικού κράτους. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία
προϋποθέτει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, σε συνδυασμό με την
ευρύτερη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης οδήγησαν τις ευρωπαϊκές χώρες στον
περιορισμό του ρόλου του κράτους στην οικονομία. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι
κυβερνήσεις παρείχαν δημόσια αγαθά, είτε άμεσα, είτε σε συνεργασία με εταιρείες (οι
οποίες δραστηριοποιούντο σε εθνικό επίπεδο). Η κυρίαρχη τάση ήταν, όπως αναφέρθηκε,
από την δεκαετία του ’80 οι δραστηριότητες αυτές να μεταφερθούν, εν μέρει τουλάχιστον,
στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα υπήρξε η αναγνώριση ότι ήταν αναγκαίο να υπάρξει “αποκέντρωση” στην
παροχή των δημόσιων αγαθών λόγω του ότι το κεντρικό κράτος ήταν αναποτελεσματικό,
επειδή ”οι πολιτικές του κεντρικού κράτους είχαν γίνει πλέον πολύπλοκες και πολύ αργές
στο να ανταποκριθούν στις ανάγκες” (Salet κ.ά., 2003, σ. 8).
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Ευρώπη οι εθνικές κυβερνήσεις είχαν ως μία
από τις προτεραιότητες τους την ενίσχυση των φτωχότερων περιφερειών τους. Η
περιφερειακή πολιτική συνέχισε να έχει αυτό τον στόχο έως και την δεκαετία του ’70. Οι
αλλαγές όμως στον γενικό ρόλο του κράτους την δεκαετία του ’80 άλλαξαν τις
προτεραιότητες και όσον αφορά τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής. Σε πολλές
χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει
ενίσχυση των ισχυρών περιφερειών τους και αυτές με τη σειρά τους να αποτελέσουν τις
«ατμομηχανές» της ανάπτυξης ολόκληρης της χώρας. Οι μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές
αποτελούν περιπτώσεις τέτοιων “ισχυρών” περιφερειών που μπορούν να παίξουν τον ρόλο
του “αναπτυξιακού πόλου” (Salet κ.ά., 2003).
Μία πτυχή των αλλαγών που άρχισαν να υπάρχουν από την δεκαετία του ’80 σε σχέση
με τον ρόλο των τοπικών κυβερνήσεων, η οποία δεν έχει τύχει πάντα προσοχής, είναι το ότι
η διαδικασία αποκέντρωσης και ισχυροποίησης του τοπικού κράτους είχε ως αποτέλεσμα
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες την αύξηση των εσόδων για τις τοπικές κυβερνήσεις
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από τους τοπικούς φόρους, παράλληλα με την μείωση των επιχορηγήσεων από την
κεντρική κυβέρνηση προς τις τοπικές κυβερνήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τοπικές
κυβερνήσεις να υποχρεωθούν να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαχείριση των
οικονομικών τους, καθώς και την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων και συνεργασίας με
τον ιδιωτικό τομέα (ώστε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών τους).

2.3.

Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Η μητροπολιτική διοίκηση αναδύεται ως ένα σημαντικό ζήτημα για τη διαχείριση της
αστικής ανάπτυξης και την εφαρμογή δράσεων πολιτικής, αλλά και στρατηγικών
επιδιώκοντας στόχους ανταγωνιστικότητας (OECD, 2006, σ. 156).
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2015) είναι τρεις κυρίως οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την
μορφή μητροπολιτικής διακυβέρνησης.
• Ο πρώτος παράγων είναι η ανάγκη του συντονισμού πολιτικών στις μητροπολιτικές
περιοχές, είτε “οριζόντια” τόσο μεταξύ των διαφόρων δημοτικών αρχών σε μία
μητροπολιτική περιοχή όσο και μεταξύ τομέων κλαδικής πολιτικής, είτε “κάθετα”
μεταξύ των διαφορετικών μορφών δημόσιας διοίκησης (μεταξύ π.χ. κεντρικού
κράτους και των διαφόρων επιπέδων αυτοδιοίκησης), καθώς και υπερεθνικών
θεσμών, π.χ. μεταξύ αυτοδιοίκησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ο δεύτερος παράγων είναι οι θεσμικοί και οικονομικοί περιορισμοί και προκλήσεις
που υπάρχουν σε τέτοιες περιοχές.
• Ο τρίτος παράγων είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί η συνείδηση στους πολίτες της
μητροπολιτικής περιοχής ότι τα συμφέροντα τους εξυπηρετούνται, καθώς και μία
αντίστοιχη αίσθηση που πρέπει να προβάλλει η μητροπολιτική αρχή προς
υπερεθνικούς θεσμούς, το κεντρικό κράτος, αλλά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη διακυβέρνηση αλλά και για την ανάπτυξη των
Μητροπολιτικών Περιφερειών έχει γίνει γενικά αποδεκτό ότι η Μητρόπολη, όπως άλλωστε
κάθε μεγάλο αστικό κέντρο, αποτελεί μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή περιφέρεια και μια
Περιφέρεια Προγραμματισμού. Έτσι καθιερώνεται ο όρος Αστική Περιφέρεια- City Region,
που μέχρι σήμερα επιδέχεται αρκετά ελαστικούς ορισμούς. Σ’ έναν πρόσφατο ορισμό
αναφέρεται η Μητρόπολη ως “Πόλις” με την ακόλουθη χωρική διάκριση: Κέντρο Πόλεως,
ευρύτερη Αστική Περιοχή και Αστική Ενδοχώρα (Core area – City – Hinterland). Ο
παραπάνω σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη του ότι οι Μητροπόλεις πέρα από σημαντικοί
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Πόλοι Ανάπτυξης (και κυρίως διάχυσης της ανάπτυξης) είναι και Πόλεις με την κοινωνική
και πολιτιστική έννοια του όρου.
Τα συστήματα μητροπολιτικής διακυβέρνησης, λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω
σταθερές και προσπαθούν να προσαρμοστούν στα τοπικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και
τις ιδιαιτερότητες των μητροπολιτικών περιφερειών.
Ως βασικά συστήματα μητροπολιτικής διακυβέρνησης μπορούν να αναφερθούν:
1. Τα Συστήματα Μητροπολιτικής Κυβέρνησης
2. Τα Συστήματα Μητροπολιτικής Συνεργασίας των Φορέων Αυτοδιοίκησης
•

Τα Συστήματα Μητροπολιτικής Kυβέρνησης όσον αφορά αποκλειστικά την εμπλοκή

Δήμων, μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές:
- Ενιαία Μητροπολιτική Κυβέρνηση με επικεφαλής τον κυρίαρχο δήμο
- Ενιαία Μητροπολιτική Κυβέρνηση νέου υπερκείμενου οργανισμού αυτοδιοίκησης
Στην περίπτωση εφαρμογής των συστημάτων αυτών η Πόλη- Κέντρο (κυρίαρχος δήμος)
αυξάνει την επιρροή της μέσω του ελέγχου της ανάπτυξης. H, στις περισσότερες
περιπτώσεις, επιθετική στρατηγική του πυρήνα αυξάνει τις διαφωνίες (π.χ. για το citybranding που δεν μπορεί να είναι ενιαίο), την αντιπαλότητα με τους συνεργαζόμενους
δήμους, οι οποίοι αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές τους δημιουργούν προσκόμματα στην
Μητροπολιτική Κυβέρνηση. Πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις η Ενιαία Μητροπολιτική
Κυβέρνηση αυτοακυρώνεται και δομές ανωτέρου επιπέδου, όπως το κράτος, καθίστανται
ρυθμιστές της κατάστασης.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, που η Ενιαία Μητροπολιτική Κυβέρνηση λειτουργεί
συνεκτικά, παρουσιάζει υψηλότερο επίπεδο συντονισμού των στόχων και των δράσεων,
αποφεύγοντας άσκοπες αντιπαλότητες και σπατάλη πόρων.
•

Τα Συστήματα Μητροπολιτικής Συνεργασίας Φορέων Αυτοδιοίκησης συνιστούν

άτυπη συνεργασία δήμων- περιφέρειας που αντισταθμίζει την απουσία μητροπολιτικής
αρχής. Αυτό το πολυκεντρικό σύστημα στοχεύει στη διατήρηση της ταυτότητας των
εταίρων εσωτερικά, ενώ εξωτερικά εμφανίζεται με συλλογική μητροπολιτική ταυτότητα.
Έτσι μπορεί να διασφαλίσει:
- Συνέργεια, μιμητισμό, κινητοποίηση πόλεων
- Συναγωνισμό αντί ανταγωνισμού (και αντιπαλοτήτων)
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- Συνεκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των πόλεων (η αξιοποίηση του
brand name και των εξωτερικών οικονομιών της ηγέτιδας πόλης)
Ο συντονισμός της μητροπολιτικής ανάπτυξης μπορεί να γίνει με ένα σχετικά
θεσμοθετημένο σύστημα συνεργασιών, διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης και λήψης
απόφασης, το οποίο εμπλέκει δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς που
ενδιαφέρονται για τη μητροπολιτική περιφέρεια και την ανάπτυξή της. Σε αρκετές όμως
περιπτώσεις

αναπτύσσονται

διαμάχες

δημοτικών

συμφερόντων

και

εσωτερικοί

ανταγωνισμοί που εμποδίζουν τις Μητροπόλεις αυτές να ανταποκριθούν στον διεθνή
ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τον OECD (2006) τα μοντέλα μητροπολιτικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν
να διακριθούν σύμφωνα με τον βαθμό μεταρρυθμίσεων που απαιτούν από σχετικά
“ισχυρά” έως σχετικά “ασθενή”, και να ενταχθούν στις ακόλουθες ευρύτερες ομάδες:
• “Ισχυρά”

πρότυπα

διακυβέρνησης:

Λειτουργικά

μοντέλα

όπου

οι

δομές

διακυβέρνησης αναμορφώνονται προκειμένου να ταυτιστούν με την λειτουργική
οικονομική περιοχή της μητροπολιτικής περιφέρειας (μητροπολιτική κυβέρνηση και
αναμόρφωση των δήμων)
• “Μέτρια” πρότυπα διακυβέρνησης: Συνεργατικοί σχηματισμοί μέσω κοινών
διαδημοτικών αρχών, συχνά εθελοντικής βάσης, όπως τομεακοί ή πολυτομεακοί
οργανισμοί των οποίων οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν θέματα μεταφορών,
χωροταξικού σχεδιασμού ή οικονομικής ανάπτυξης
• “Ασθενή” πρότυπα διακυβέρνησης: Άτυποι οργανισμοί συντονισμού, όπως
πλατφόρμες, ενώσεις ή συνεργασίες για τον χωροταξικό σχεδιασμό, που συχνά
βασίζονται σε υπάρχοντα δίκτυα συναφών δρώντων, χωρίς απαραίτητα να
περιορίζονται
• Επιπρόσθετα στις προαναφερθείσες κατηγορίες υφίστανται καθαρά φορολογικές
διευθετήσεις, όπως οι μηχανισμοί εξισορρόπησης (equilisation mechanisms) και ο
διαμοιρασμός της φορολογικής βάσης (tax-base sharing), που σκοπό έχουν να
αντιμετωπίσουν τις φορολογικές ανισότητες και την εδαφική επέκταση στην
μητροπολιτική περιοχή, όπως επίσης να διαχειριστούν τη συνεργασία δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα και τις συμβατικές υπηρεσίες. Ανάλογα με το ύψος κεφαλαίων που
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τις χαρακτηρίζει, μπορεί να χαρακτηριστούν επίσης ως “ασθενείς” ή “ισχυρές”
μορφές συνεργασίας.
Σύμφωνα με τον Newton (1982), τα λειτουργικά πρότυπα βασίζονται στην Παράδοση
της Μητροπολιτικής Μεταρρύθμισης (Metropolitan Reform Tradition), για την οποία η
ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων τοπικών αρχών δικαιοδοσίας εντός της
μητροπολιτικής περιφέρειας αποτελεί εμπόδιο για την αποτελεσματική και δίκαιη
παροχή δημοσίων υπηρεσιών, ενώ αντίθετα είναι βασική προϋπόθεση για την
δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την εσωτερικοποίηση των αποτελεσμάτων
επέκτασης (OECD 2006). Από την άλλη, οι σχηματισμοί συνεργασίας συμμορφώνονται
περισσότερο με την έννοια της Νέας Περιφερειακότητας (New Regionalism), η οποία
αντίθετα με την Παράδοση της Μητροπολιτικής Μεταρρύθμισης και την Σχολή της
Δημόσιας Επιλογής (Public Choice School), δεν υποστηρίζει ότι η πολιτική ρύθμιση
(political regulation) πρέπει να οργανώνεται μόνο από δημόσιους φορείς. Κατά τον Νέο
Ρεζιοναλισμό, η μητροπολιτική διακυβέρνηση οργανώνεται από λιγότερο ή περισσότερο
επίσημα και σταθερά συστήματα διαφορετικών δρώντων, που περιλαμβάνουν δομές
συνεργασίας δικτύων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών και μια σχετικά ασθενή
θεσμοθέτηση (Walter-Rogg, 2006, όπ. ανάφ. στο OECD 2006).
Οι Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της δομής της μητροπολιτικής
διακυβέρνησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους εξής:
• Την αποτελεσματικότητα στην παροχή υπηρεσιών (π.χ. οικονομίες κλίμακας,
συντονισμός για την παροχή υπηρεσιών)
• Την διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην παροχή υπηρεσιών σε όλο το εύρος της
μητροπολιτικής περιοχής
• Τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους, όσον αφορά τις εξωτερικότητες, όπως οι
επιδράσεις στις διάφορες δικαιοδοσίες
• Την απόσταση μεταξύ κυβέρνησης και πολίτη
• To βαθμό ανταπόκρισης της κυβέρνησης
• Το βαθμό υπευθυνότητας της κυβέρνησης
• Το Εθνικό πλαίσιο, που αφορά
- Το Σύνταγμα
- Τις σχέσεις με ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης / διακυβερνητικά συστήματα
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- Τη διάκριση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών μεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης
• Το Τοπικό πλαίσιο, που αφορά
- Τις διαθέσιμες πηγές εσόδων για τις τοπικές κυβερνήσεις
- Την ιστορία και κουλτούρα της περιοχής (π.χ. ισχυρή ή μη παράδοση τοπικής
αυτονομίας)
- Τη δυνατότητα περιορισμού αρνητικών εξωτερικών επιπτώσεων μεταξύ των
διαφορετικών αρχών δικαιοδοσίας
• Τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την νέα διοικητική διάρθρωση, ως
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος.
Μια σχετική με την μητροπολιτική διακυβέρνηση ανασκόπηση καθιστά σαφές ότι
υπάρχει πλήθος προτύπων διακυβέρνησης για τις μητροπολιτικές περιφέρειες, με την
υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου μοντέλου να συνεπάγεται πέρα από τις θετικές και
αρνητικές επιδράσεις (OECD, 2006, σ. 190).
Η μορφή του συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται
από το πολιτικό και θεσμικό εθνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τον βαθμό
αποκέντρωσης, αλλά και το τοπικό και περιφερειακό περιβάλλον. Σε χώρες όπως η Γαλλία,
η Γερμανία, η Ιταλία, αλλά και οι Ανατολικές επαρχίες του Καναδά δίνεται βάρος στην
δημιουργία θεσμών αυτοδιοίκησης, ενώ οι βορειοευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η
Ηνωμένο Βασίλειο εστιάζουν στην συνεργασία των φορέων αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο, ακόμη και μέσα στην ίδια εθνική επικράτεια ενδέχεται να υπάρχουν
διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του ζητήματος της μητροπολιτικής διακυβέρνησης.
Παραδείγματος

χάριν,

στην

Γερμανία

συναντώνται

τόσο

συστήματα

ισχυρής

μητροπολιτικής διακυβέρνησης, όπως στη Στουτγκάρδη, τη Φρανκφούρτη και το Ανόβερο,
όσο και ασθενή δίκτυα σκοπού (purpose-oriented) που ο περιφερειακός σχεδιασμός
προέρχεται από την κεντρική κυβέρνηση, όπως αυτά του Βερολίνου, του Μονάχου και του
Αμβούργου (Walter-Rogg, 2006).
Επιπλέον, στην Ισπανία, η οποία αποτελεί ένα ενιαίο κράτος με ομοσπονδιακή δομή, οι
Μητροπόλεις της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης έχουν υιοθετήσει δύο εντελώς
διαφορετικές στρατηγικές για την οργάνωσή τους. Στη Μαδρίτη εντοπίζεται εστίαση στην
δημιουργία αυτόνομων κοινοτήτων, ενώ στην Βαρκελώνη στη δημιουργία συμμαχιών
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Όπως
παρατηρείται ακόμη και σε ενιαία κράτη όπως η Γαλλία που παρέχεται ένα ενιαίο σχετικό
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νομικό πλαίσιο για μητροπολιτική συνεργασία υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση στην επιτυχία
και το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών περιφερειών.
Συμπερασματικά, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μία και μοναδική πρακτική
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων μητροπολιτικής διακυβέρνησης, με πιο ρεαλιστική
προσέγγιση αυτή της διαμόρφωσης ενός μοντέλου το οποίο να δίνει λύσεις στα θέματα
αυτοδιοίκησης της συγκεκριμένης μητροπολιτικής περιοχής και να εκπληρώνει το όραμα
και τις απαιτήσεις των κατοίκων της. Ωστόσο η επιλογή αυτή δεν αποτελεί μια μεμονωμένη
συλλογική απόφαση, αλλά μια διαρκή διαδικασία αξιολόγησης και προσαρμογής του
προτύπου διακυβέρνησης σύμφωνα κάθε φορά με τις διαμορφωμένες τοπικές ανάγκες.
Η συγχώνευση δήμων αποτελεί την πιο ακραία επιλογή μεταξύ των μεταρρυθμίσεων για
την

μητροπολιτική

διακυβέρνηση,

με

σκοπό

την

δημιουργία

μιας

ευρύτερης

μητροπολιτικής κυβέρνησης η οποία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική στην παροχή
δημοσίων υπηρεσιών, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα της
μητροπολιτικής περιφέρειας (OECD, 2006, σ. 165).
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2.4.

Μελέτες Περίπτωσης Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Α. Αυτόνομες Μητροπολιτικές Περιοχές
Βαρκελώνη
Παρότι πολλές μητροπολιτικές περιοχές δεν διαθέτουν διοικητικές δομές κατάλληλα
προσαρμοσμένες στο έργο που καλούνται να επιτελέσουν, η Βαρκελώνη έχει επιλέξει ένα
μάλλον πολύπλοκο μοντέλο διακυβέρνησης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της.
Ωστόσο η πολυπλοκότητά του απαιτεί ικανότατο συντονισμό μεταξύ των οργάνων
προκειμένου η διάρθρωσή του να μην αποτελέσει τροχοπέδη αλλά πλεονέκτημα για τη
λειτουργία της μητροπολιτικής περιοχής.
Η Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώνης (Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB)
διαθέτει πληθυσμό 5,38 εκ. κατοίκων και διαμερίζεται σε 36 δήμους. Σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ (2016), οι αρμοδιότητες του οργανισμού διαδημοτικής συνεργασίας για την
διακυβέρνηση της Μητρόπολης της Βαρκελώνης αφορούν
• τον στρατηγικό σχεδιασμό,
• τον χωροταξικό σχεδιασμό,
• τις μεταφορές και την κινητικότητα,
• την διαχείριση ύδατος,
• την διαχείριση απορριμμάτων,
• την κοινωνική συνοχή και
• την οικονομική ανάπτυξη.
Η διακυβέρνηση της Μητροπολιτικής Περιοχής της Βαρκελώνης έχει ως όργανο το
Μητροπολιτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 90 μέλη (τους δημάρχους των 36
δήμων της μητρόπολης και έναν αριθμό δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με το
πληθυσμιακό ποσοστό κάθε δήμου στην μητροπολιτική περιοχή, ορισμένων από τα
δημοτικά συμβούλια), ενώ Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο δήμαρχος της πόλης της
Βαρκελώνης.
Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνουν τον διορισμό και την παύση του
προεδρείου της Μητροπολιτικής Περιοχής, την έγκριση του Μητροπολιτικού Σχεδίου
Δράσης, την έγκριση νόμων και κανονιστικών διατάξεων, όπως επίσης περιλαμβάνουν
τον καθορισμό των τελών των υπηρεσιών που παρέχει η μητρόπολη. Επιπλέον, το
Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού αποτελεί το όργανο που υποβοηθά τον πρόεδρο στις
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καθημερινές απαιτήσεις της μητροπολιτικής διακυβέρνησης και συνέρχεται κατ’ ελάχιστον
δύο φορές το μήνα, ενώ μέλη του είναι ο πρόεδρος της Μητροπολιτικής Περιοχής και οι
μητροπολιτικοί σύμβουλοι που έχουν οριστεί από τον ίδιο έπειτα από πρόταση του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Μητρόπολης της Βαρκελώνης ως
μιας διαδικασίας που δύναται να ενισχύσει την κοινωνική αποδοχή της μητροπολιτικής
διακυβέρνησης, παρατηρείται ένας χαρακτηριστικά υψηλός βαθμός ενεργοποίησης και
συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της Βαρκελώνης
εκπονήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 προκειμένου να ενσωματωθεί η υποδομή
των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 στις δραστηριότητες της πόλης. Για το σκοπό αυτό
δημιουργήθηκε το 1988 ο Οργανισμός του Στρατηγικού Σχεδίου της Βαρκελώνης
“Barcelona Plano Estrategico”4, ο οποίος στη συνέχεια μετονομάστηκε σε “Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona”5. Το σχέδιο έχει μετεξελιχθεί πλέον σε ένα ιδιαίτερα προηγμένο
μέσο, επωμισμένο με την οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή στρατηγική της
μητροπολιτικής περιοχής (Lefèvre,2008, σ. 171).
Ο οργανισμός έχει μια περίπλοκη οργανωτική δομή. Λειτουργεί υπό την ηγεσία του
Γενικού Συμβουλίου (Consejo General) το οποίο ορίζει την Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή (La
Comisiοn Delegada), που υποβοηθείται από διάφορες δομές. Το Γενικό Συμβούλιο
απαρτίζεται από 300 μέλη: τους δημάρχους των 36 μητροπολιτικών δήμων,
επιχειρηματικές ενώσεις, τράπεζες, εμπορικά επιμελητήρια, πανεπιστήμια, ιδρύματα,
διαδημοτικούς φορείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφημερίδες και άλλους. Το Γενικό
Συμβούλιο, του οποίου κύρια λειτουργία αποτελεί η έγκριση σχεδίων, προεδρεύεται από
το δήμαρχο της πόλης της Βαρκελώνης, ο οποίος υποβοηθείται από 20 αντιπροέδρους (τον
πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου, τους προέδρους τομεακών μητροπολιτικών
οργανισμών πχ για τις δημόσιες μεταφορές και το περιβάλλον, οι πρόεδροι των
συνδικάτων και της Έκθεσης της Βαρκελώνης, κτλ.).
Η Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή, η οποία αποτελεί το εκτελεστικό σώμα σε ημερήσια βάση,
αποτελείται από 22 μέλη (9 δήμους, τις κύριες συνδικαλιστικές ενώσεις, το πανεπιστήμιο,
την Έκθεση, τη λιμενική αρχή, και τους μητροπολιτικούς τομεακούς οργανισμούς) και
προεδρεύεται από τον αναπληρωτή δήμαρχο της πόλης. Τρία “επιστημονικά επιτελεία”
4

“Στρατηγικό Σχέδιο Βαρκελώνης”
“Στρατηγικό Σχέδιο της Μητρόπολης της Βαρκελώνης”

5

64

(organos de reflexion) και έξι “επιτροπές συνδέσμου” (comisiones de enlace) βοηθούν την
Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή.
Τα επιστημονικά επιτελεία αποτελούνται από:
α) το συμβούλιο στρατηγικής ανάπτυξης, το οποίο προτείνει τους στόχους του
στρατηγικού σχεδίου,
β) την επιτροπή προοπτικής που χωρίζεται περαιτέρω σε δύο υποεπιτροπές, μία που
αναλύει τους δεσμούς μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής στη Βαρκελώνη και μία
που είναι επιφορτισμένη με τη διεύρυνση της ένωσης, και
γ) την επιτροπή στρατηγικής, η οποία φροντίζει στρατηγικά ζητήματα όπως η
προσβασιμότητα της μητροπολιτικής περιοχής, το πώς να προσελκυθούν νέα ταλέντα στην
περιοχή, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, κτλ.
Οι έξι επιτροπές συνδέσμου έχουν ως αρμοδιότητα τη δημιουργία δεσμών:
α) μεταξύ οικονομικών και στρατηγικών τομέων,
β) με άλλους δήμους της Καταλονίας, άλλες ισπανικές, ευρωπαϊκές, και παγκόσμιες
πόλεις,
γ) μεταξύ τομεακών σχεδίων (πολιτισμός, περιβάλλον, επαγγελματική εκπαίδευση, κτλ.),
δ) μεταξύ δεδομένων και οικονομικής ανάλυσης,
ε) εντός του εδαφικού σχεδίου της Βαρκελώνης, και
στ) μεταξύ περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού.
Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνεται ότι η μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης
ουσιαστικά διοικείται μέσω κινητοποίησης των “δραστήριων δυνάμεων” της περιοχής, υπό
την καθοδήγηση της τοπικής κυβέρνησης, και κατ’ ουσίαν της κεντρικής πόλης (Lefèvre,
2008, σ. 172).

Βερολίνο
Το Βερολίνο αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση λόγω της ιστορίας του. Για μία
τριακονταετία (1949-1989) η πόλη του Βερολίνου και συγκεκριμένα το δυτικό της μέρος
αποτελούσε έναν θύλακα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ανατολική
Γερμανία και ήταν ουσιαστικά αποκομμένο από την ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα το
Τείχος του Βερολίνου (1961-1989) διέκοψε την οικονομική και κοινωνική ζωή μεταξύ του
δυτικού και ανατολικού μέρους του Βερολίνου. Το δυτικό Βερολίνο δεν πέρασε από την
διαδικασία της προαστειοποίησης γιατί όπως αναφέρθηκε ήταν ουσιαστικά ένας θύλακας
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σε ένα άλλο κράτος. Παράλληλα στο ανατολικό μέρος της πόλης υπήρξε πολιτική
“συμπαγούς” πόλης (compact city). Έτσι για διαφορετικούς λόγους η πόλη του Βερολίνου
παρουσίαζε μεγάλες διαφορές, όσον αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα, την δόμηση και
τις οικονομικές λειτουργίες, από τα προάστια του και τις περιβάλλουσες περιοχές
(Häussermann & Colomb, 2003, σ. 114). Η επανένωση της Γερμανίας το 1990 δημιούργησε
και την ανάγκη για συντονισμό της αστικής διακυβέρνησης στην περιοχή του Βερολίνου –
Βρανδεμβούργου. Πρακτικά δεν υπήρχε την περίοδο 1990 έως και το 1993 χωροταξικός
σχεδιασμός, αλλά το 1994 εφαρμόστηκε ένα σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού στο
Βερολίνο – Βρανδεμβούργο το οποίο αποτελείτο από πέντε διοικητικές περιοχές. Το 1996
δημιουργήθηκε η “Ενιαία Υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού” (Joint Spatial Development
Department, JSDD), με στόχο, όσο αφορά την περιοχή του Βερολίνου – Βρανδεμβούργου,
να παρέχει δια-περιφερειακά ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης.
Η πόλη του Βερολίνου έχει άμεση επιρροή σε έναν αριθμό μικρών και μεσαίων πόλεων
στην περιοχή του Βρανδεμβούργου (η συνολική περιοχή είναι λίγο μεγαλύτερη από 30.000
τετραγωνικά χιλιόμετρα). Το Βερολίνο από το 1990 και ύστερα υπήρξε πόλος έλξης
πληθυσμού από την περιοχή του Βρανδεμβούργου (εσωτερική μετανάστευση).
Η “Ενιαία Υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού” (JSDD) ουσιαστικά ασκεί υπερδημοτικό –
διαπεριφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά έχει και την αρμοδιότητα της εφαρμογής
του σχεδιασμού αυτού, όπως επίσης και τον συντονισμό του αντίστοιχου σχεδιασμού
των

διαφόρων

δήμων,

κοινοτήτων,

αλλά

και

του

τοπικού

κρατιδίου

του

Βρανδεμβούργου. Η “Ενιαία Υπηρεσία Χωρικού Σχεδιασμού” είναι μοναδική υπό την
έννοια ότι έχει αρμοδιότητες σε δύο γερμανικά κρατίδια (Βερολίνο και Βρανδεμβούργο)
και οι υπάλληλοι της JSDD προέρχονται από τα δύο αυτά κρατίδια. Εκτός από τον
χωροταξικό συντονισμό η JSDD ασχολείται με τον συντονισμό των επενδύσεων σε δημόσιες
υποδομές στην περιοχή, παρότι δεν έχει επισήμως αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έχει επίσης
αρμοδιότητες για το σύστημα μεταφορών.

Βρυξέλλες
Οι Βρυξέλλες έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι η πρωτεύουσα του κράτους του Βελγίου,
αλλά ταυτόχρονα να είναι η πρωτεύουσα της Φλαμανδικής περιοχής (Flemish region) και
της γαλλόφωνης κοινότητας των Βαλλόνων (Wallon community). Παράλληλα είναι η κύρια
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και έδρα του ΝΑΤΟ και άλλων υπερεθνικών
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οργανισμών. Το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες παίζουν πολλαπλούς “ρόλους” σημαίνει ότι
υπάρχουν ειδικές ανάγκες και προβλήματα στην μητροπολιτική περιοχή τους που πρέπει
να αντιμετωπιστούν από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης. Η ευρύτερη περιοχή των
Βρυξελλών έχει πληθυσμό 1.139.000 κατοίκων, ενώ ο δήμος (με την στενή έννοια) 178.552
κατοίκους. Το 1962 η περιφέρεια των Βρυξελλών (Brussels Capital region) ορίστηκε να
περιλαμβάνει 19 δήμους. Η μητροπολιτική περιοχή των Βρυξελλών έχει οριστεί με βάση
γλωσσικό κριτήριο, δηλαδή ως ο “δίγλωσσος” θύλακας της περιοχής των Βρυξελλών ο
οποίος εμπεριέχεται στην Φλαμανδική περιοχή (στην οποία ομιλείται Ολλανδική
διάλεκτος). Η οικονομική μητροπολιτική περιοχή των Βρυξελλών είναι πολύ μεγαλύτερη
από την διοικητική περιοχή, πράγμα που δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα. Για
παράδειγμα, η διοίκηση της περιοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τα κυκλοφοριακά
προβλήματα με δεδομένο ότι το εβδομήντα τοις εκατό των εργαζομένων οι οποίοι ζουν σε
ακτίνα εικοσιπέντε χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης μετακινούνται με αυτοκίνητα
ιδιωτικής χρήσης. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση στον αστικό χώρο για χρήση
κατοικίας είναι πολύ μεγάλη λόγω της εισροής ξένων πολιτών οι οποίοι εργάζονται στη
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα υπερεθνικά όργανα.
Ο υποβόσκων ανταγωνισμός της Φλαμανδικής με την γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου
έχει οδηγήσει σε διοικητικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δημιουργούν δυσκολίες στην
διοίκηση της μητροπολιτικής περιοχής των Βρυξελλών. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η
δημιουργία το 1989 της Αρχής Χωρικού Σχεδιασμού της Φλάνδρας (Spatial Structure Plan
for Flanders) η οποία περιελάμβανε 43 δημοτικές αρχές στην περιοχή της Φλάνδρας. Η
περιοχή της Αρχής αυτής περιελάμβανε και την μητροπολιτική των Βρυξελλών και μέσα
στις αρμοδιότητες της ήταν και η προσέλκυση εμπορικών και βιομηχανικών
δραστηριοτήτων. Αυτή η επικάλυψη δραστηριοτήτων και στόχων δημιούργησε
ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών διοικητικών αρχών της ευρύτερης περιοχής,
ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εθνοτικές κοινότητες του Βελγίου αντιδρούν σε
“συγκεντρωτικές” πρωτοβουλίες από πλευράς του κεντρικού κράτους (Lagrou, 2005).

Λονδίνο
Η μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου είναι η σημαντικότερη περιφέρεια του Ηνωμένου
Βασιλείου έχοντας πληθυσμό πάνω από 18 εκατομμύρια. Η περιοχή αυτή περιέχει, αλλά
δεν ταυτίζεται, με αυτό που ονομάζεται Ευρύτερο Λονδίνο, το οποίο αποτελεί κομητεία
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(county) και έχει πληθυσμό 8.174.000 κατοίκους κατά την απογραφή του 2011 και το οποίο
ουσιαστικά προσδιορίζεται από τον “πράσινο δακτύλιο” ο οποίος το περικλείει. Το
Ευρύτερο Λονδίνο έχει την υψηλότερη κατά κεφαλή προστιθέμενη αξία στην Βρετανία
(37.232 λίρες το 2012). Σε κάθε περίπτωση, είτε με την ευρεία, είτε με την ευρύτατη έννοια
στην περιοχή του Λονδίνου κάθε μέρα μετακινείται προς και από την εργασία του ένας
πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα
συντονισμού, π.χ. των έργων υποδομής ή της επισκευής των υποδομών αυτών. Μέχρι το
2000 δεν υπήρχε κάποια αρχή συντονισμού σε μητροπολιτικό επίπεδο, αλλά τότε
δημιουργήθηκε η Αρχή του Ευρύτερου Λονδίνου (Greater London Authority).
Η περιφέρεια του Λονδίνου έχει μία οικονομία η οποία έχει αλλάξει σημαντικά στην
διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών. Η περιοχή αυτή ήταν μέχρι την δεκαετία του ’50
βασισμένη στον δευτερογενή τομέα (το ένα τρίτο της απασχόλησης ήταν στον τομέα αυτό),
αλλά στην συνέχεια υπήρξε ένας μεγάλος μετασχηματισμός και ο τριτογενής τομέας,
δηλαδή οι υπηρεσίες και κυρίως ο κλάδος των χρηματοοικονομικών, έγινε ο κυρίαρχος (το
ένα τρίτο των εργαζόμενων απασχολούνται πλέον στον χρηματοοικονομικό κλάδο). Σε
χωρικό επίπεδο υπάρχει μία ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση των υπηρεσιών αυτών στο
κέντρο του Λονδίνου. Μία δεύτερη σημαντική χωρική συγκέντρωση υπηρεσιών είναι αυτή
προς την περιοχή του Cambridge και του αεροδρομίου του Stansted, στην οποία έχουν
συγκεντρωθεί επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίες. Αντίστοιχα υπάρχουν και περιοχές υψηλής
ανεργίας, όπως για παράδειγμα στο ανατολικό Λονδίνο. Είναι προφανές ότι αυτές οι
αλλαγές στην οικονομία, όπως επίσης οι ανισότητες στην χωρική κατανομή των
οικονομικών δραστηριοτήτων, απαιτούν την ύπαρξη συντονισμένων πολιτικών. Το
πρόβλημα όμως ήταν ότι και όπως και σε πολλές άλλες χώρες δεν υπήρχε ο κατάλληλος
διοικητικός φορέας που θα σχεδίαζε και εφάρμοζε αυτές τις πολιτικές. Στην περίπτωση του
Λονδίνου οι αποφάσεις για την ευρύτερη περιφέρεια του ουσιαστικά μπλοκάρονταν
μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των επιπέδων των τοπικών κυβερνήσεων (δηλαδή σε
county level και των local districts). Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 δημιουργήθηκαν οι
unitary authorities (ενοποιημένες τοπικές αρχές), όμως σε πρακτικό επίπεδο η σύγχυση
αρμοδιοτήτων επιτάθηκε (Thornley, 2003).
Από την δεκαετία του ’60 άρχισε να υπάρχει η “Συνέλευση” Περιφερειακού
Σχεδιασμού (Standing Conference on South East Regional Planning, SERPLAN) για την
ευρύτερη περιοχή “επιρροής” του Λονδίνου, δηλαδή την νοτιοανατολική Αγγλία. Η
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SERPLAN παρέχει συμβουλές στην κεντρική κυβέρνηση σχετικά με θέματα περιφερειακής
πολιτικής και ανά διαστήματα δημιουργεί περιφερειακή πολιτική με την μορφή των
“περιφερειακών οδηγιών για την νοτιοανατολική Αγγλία” (Regional Guidance for the
South East), οι οποίες είναι δεσμευτικές για τις τοπικές κυβερνήσεις. Τα “μεγάλα” θέματα
για την περιφερειακή ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα τις αποφάσεις για τις μεταφορές σε
περιφερειακό επίπεδο ή την χωροθέτηση των αεροδρομίων, τα αποφασίζει η κεντρική
κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση δημιούργησε το 1994 την έννοια των “κυβερνητικών
γραφείων για τις περιφέρειες” (Government Offices for the Regions) με στόχο των
συντονισμό ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία σε ζητήματα περιφερειακής πολιτικής. Στα
τέλη της δεκαετίας του ’90 δημιουργήθηκε άλλη μία θεσμική οντότητα, οι “οργανισμοί
περιφερειακής ανάπτυξης” (Regional Development Agencies, RDAs), οι οποίοι είχαν ως
στόχο να αποκεντρώσουν τις αποφάσεις σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Ειδικά για
την περιοχή της νοτιοανατολικής Αγγλίας δημιουργήθηκαν τρεις τέτοιοι οργανισμοί, ένας
για την νότια και δυτική περιοχή του Λονδίνου, ένας για την βόρεια και ανατολική και ένας
ακόμα για την περιοχή του ευρύτερου Λονδίνου (ο οργανισμός που ονομάστηκε London
Development Agency, LDA). Οι σχετικοί οργανισμοί ανέλαβαν τις αρμοδιότητες του
SERPLAN. Παράλληλα τα περιφερειακά γραφεία (Government Offices for the Regions)
συνέχισαν να λειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι η διάσπαση αρμοδιοτήτων και έλλειψη
δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων αυτών των υπηρεσιών και οργανισμών
(Thornley, 2003, σ. 46).
Το 1888 είχε κριθεί ότι η τοπική κυβέρνηση δεν ήταν αποτελεσματική και για αυτόν τον
λόγο δημιουργήθηκε το Συμβούλιο της Κομητείας του Λονδίνου (London County Council,
LCC) το οποίο είχε αρμοδιότητα στην τότε δομημένη περιοχή του Λονδίνου. Το κέντρο του
Λονδίνου συγκέντρωνε από τότε τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, για αυτό το λόγο
η τοπική διοίκηση ασκούνταν από την “Εταιρεία του Κέντρου του Λονδίνου” (City
Corporation). Η συνεχής επέκταση του Λονδίνου δημιούργησε την ανάγκη για νέα ρύθμιση
σχετικά με την τοπική διακυβέρνηση του. Για τον λόγο αυτό το 1963 δημιουργήθηκε το
“Συμβούλιο του Ευρύτερου Λονδίνου” (Greater London Council, GLC), το οποίο είχε πλέον
αρμοδιότητες για όλη την περιοχή εντός του πράσινου δακτυλίου (ο οποίος περικλείει το
Λονδίνο). Με την μεταρρύθμιση αυτή δημιουργήθηκαν 32 δήμοι μαζί με την “Εταιρεία του
Κέντρου του Λονδίνου”. Η επόμενη μεταρρύθμιση έγινε την δεκαετία του ’80. Την περίοδο
αυτή υπήρξε μία πολιτική σύγκρουση μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης των Συντηρητικών
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και του “Συμβουλίου του Ευρύτερου Λονδίνου” το οποίο ελεγχόταν από τους Εργατικούς. Η
κυβέρνηση των Συντηρητικών αποφάσισε να καταργήσει εντελώς το “Συμβούλιο του
Ευρύτερου Λονδίνου”. Υπήρξε η άποψη ότι αυτή η ενέργεια ουσιαστικά ενδυνάμωσε τους
δήμους (Hebbert, 1992), όμως δημιούργησε προβλήματα συντονισμού για την ευρύτερη
μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου διαμοιράστηκαν
ανάμεσα την κεντρική κυβέρνηση, τους δήμους ή σε κάποια ενδιάμεσα ειδικά συμβούλια.
Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκε η “Συμβουλευτική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού
του Λονδίνου” (London Planning Advisory Committee, LPAC) για να μελετήσει τα ζητήματα
χωροταξικού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, η οποία πάντως είχε
περιορισμένες αρμοδιότητες.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 υπήρξε μία μεγάλη πολιτική αλλαγή με τους Εργατικούς
να γίνονται κυβέρνηση. Το 1999 δημιουργήθηκε ο “Οργανισμός του Ευρύτερου
Λονδίνου” (Greater London Authority, GLA). Οι αρμοδιότητες για την στρατηγική για
ολόκληρη την περιοχή μεταφέρθηκαν στον δήμαρχο του Λονδίνου. Οι 32 δήμοι
συνέχισαν να υπάρχουν, αλλά οι αρμοδιότητες του “Οργανισμού του Ευρύτερου Λονδίνου”
και των δήμων δεν θα έπρεπε να επικαλύπτονται. Ο “Οργανισμός του Ευρύτερου
Λονδίνου” ανέλαβε την εποπτεία τριών οργανισμών που παρέχουν δημόσια αγαθά,
συγκεκριμένα για τις μεταφορές, την πυρόσβεση και έκτακτες ανάγκες, καθώς και τον
“Αναπτυξιακό Οργανισμό του Λονδίνου” (London Development Agency, LDA). Ο GLA έχει
επιπρόσθετα αναλάβει την αρμοδιότητα της αστυνόμευσης της περιοχής μέσω του
“Οργανισμού Μητροπολιτικής Αστυνομίας” (Metropolitan Police Authority).
Η διοίκηση του “Οργανισμού του Ευρύτερου Λονδίνου” ασκείται από τον δήμαρχο και
μία συνέλευση 25 μελών. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τις πολλές αρμοδιότητες οι οποίες
έχουν ανατεθεί στον GLA η κεντρική κυβέρνηση έχει σημαντικό έλεγχο στα οικονομικά του
Οργανισμού.

Μπολόνια
Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ευρύτερης μητροπολιτικής διοίκησης στην Ιταλία αφορά
την ευρύτερη περιοχή της Μπολόνιας (Bologna). Η μητροπολιτική περιοχή της Μπολόνιας
έχει έκταση 3.702 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 1.009.210 κατοίκους. Με νόμο
του 2014 προβλέπεται η νέα μορφή διοίκησης της μητροπολιτικής περιοχής να υιοθετήσει
ένα πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή, με ιδιαίτερη
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έμφαση στις υποδομές μεταφορών, τηλεπικοινωνιών (ειδικά στην παροχή διαδικτυακών
υπηρεσιών στην μητροπολιτική περιοχή) και στην παροχή υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός της
νέας αρχής έχει μεταξύ των στόχων του την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης. Η νέα μητροπολιτική διοίκηση προέβλεπε την ύπαρξη μίας σειράς εκλεγμένων
οργάνων (τα οποία προβλέπονται και για άλλες μητροπολιτικές διοικήσεις), όπως τον
“Μητροπολιτικό Δήμαρχο”, το “Μητροπολιτικό Συμβούλιο” το οποίο εκλέγεται (ψηφίζεται)
από τους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους των δημοτικών αρχών της
μητροπολιτικής

περιοχής

της

Μπολόνιας,

και

την

“Μητροπολιτική

Διάσκεψη”

(Metropolitan Conference) η οποία αποτελείται από τον μητροπολιτικό δήμαρχο και όλους
τους δημάρχους της μητροπολιτικής περιοχής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό για την
μητροπολιτική διοίκηση στην Μπολόνια προβλέπονται οι “Δημοτικές Ενώσεις” (Municipal
Unions) οι οποίες θα συνεργάζονται σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού με την
Μητροπολιτική Αρχή και θα κάνουν γνωστή την δραστηριότητα της. Επίσης θα φροντίζουν
για την “ομογενοποίηση” ρυθμίσεων και κανονισμών στους συμμετέχοντες δήμους και θα
συντονίσουν μελλοντικές ενοποιήσεις τους (μέχρι τα μέσα του 2016 επτά δήμοι είχαν
ενοποιηθεί σε δύο μεγαλύτερους δήμους στην περιοχή). Με βάση την νομοθετική ρύθμιση
του 2016 η κατάρτιση του “Στρατηγικού Μητροπολιτικού Σχεδιασμού” (Strategic
Metropolitan Plan) έχει ανατεθεί στην Μητροπολιτική αρχή.

Παρίσι
Το Παρίσι είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση μητρόπολης, όχι μόνο λόγω του μεγέθους του
πληθυσμού του και της οικονομίας του, αλλά του ειδικού βάρους που έχει αναλογικά στην
χώρα (μόνο η Αθήνα από τις χώρες της Ε.Ε. πλησιάζει και ξεπερνά τον ρόλο του Παρισιού
στο εθνικό πλαίσιο). Εξαιτίας της τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, αλλά και παγκόσμιας
σημασίας του Παρισιού, η μορφή διακυβέρνησης της μητρόπολης αυτής είχε πάντα
ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Η Γαλλία γενικά υπήρξε ένα παράδειγμα κράτους με
συγκεντρωτική διοίκηση, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 όμως άρχισε μία
διαδικασία

αποκέντρωσης

μεταφέροντας

αρμοδιότητες

στους

δήμους

και

τα

“διαμερίσματα” (επίπεδο περιφερειακής διοίκησης) κυρίως σε θέματα μεταφορών,
αστικού σχεδιασμού και πρόνοιας. Με διάταγμα του 1982 δημιουργήθηκε ένα
περιφερειακό επίπεδο διοίκησης με σημαντικές αρμοδιότητες, αυτό των περιφερειών. Οι
περιφέρειες υπήρχαν ως θεσμός, αλλά ήταν μέχρι τότε ελεγχόμενες ουσιαστικά από το
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κεντρικό κράτος. Το διάταγμα του 1982 τους έδωσε σημαντική αυτονομία και οι τοπικές
κυβερνήσεις πλέον προέκυπταν από ψηφοφορία (το 1986 έγιναν οι πρώτες περιφερειακές
εκλογές).
Η περιφέρεια του Παρισιού (Île-de-France region) όμως διέφερε, γιατί το κεντρικό
κράτος δεν θέλησε να μεταφέρει αρμοδιότητες εκεί στο βαθμό που το είχε κάνει στις άλλες
περιφέρειες. Για παράδειγμα, οι μεταφορές και ο χωροταξικός σχεδιασμός για την περιοχή
παρέμειναν στον έλεγχο του κεντρικού κράτους. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και την
αρχή της δεκαετίας του 2000 υπήρξε η συνειδητοποίηση ότι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού
δήμων και κοινοτήτων στην χώρα (περί τις 37.000 δημοτικές αρχές) αποτελούσε ένα
επιπλέον πρόβλημα. Σχήματα συνεργασιών των μικρού μεγέθους δήμων και κοινοτήτων
υπήρξαν οι communautés urbaines και communautés de communes. Εξαιτίας ιστορικών
λόγων η πολυδιάσπαση των τοπικών κοινοτήτων ήταν μεγαλύτερη στην μητροπολιτική
περιοχή του Παρισιού, η οποία περιέχει 1.400 δημοτικές αρχές (OECD, 2015), αλλά ο δήμος
του Παρισιού είναι ο μεγαλύτερος της χώρας, και προφανώς ο μεγαλύτερος της εν λόγω
μητροπολιτικής περιοχής. Παρά το μέγεθος του ο δήμος του Παρισιού δεν συνεργαζόταν
με άλλες δημοτικές αρχές ή διαμερίσματα (πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του μεγέθους
του το Παρίσι υπήρξε ταυτόχρονα και δήμος, αλλά και διοικητικό διαμέρισμα του γαλλικού
κράτους).
Το μεγάλο μέγεθος της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού, τόσο πληθυσμιακά, όσο
κυρίως οικονομικά, εθεωρείτο ως σημαντικό πρόβλημα για την ισόρροπη ανάπτυξη της
Γαλλίας. Για αυτό τον λόγο υπήρξαν διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο να περιορίσουν την
ανάπτυξη στην μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού, όπως για παράδειγμα προσπάθησε
να κάνει η Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale που
δημιουργήθηκε το 1963 και η οποία εφάρμοσε την πολιτική των ανταγωνιστικών προς το
Παρίσι μητροπολιτικών περιοχών (métropoles d’équilibre). Γενικά οι πολιτικές αυτές
θεωρούνται αποτυχημένες και προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα η μητροπολιτική
περιοχή θεωρήθηκε ότι πρέπει να ενισχυθεί στο ρόλο της ως πόλης ευρωπαϊκής και
παγκόσμιας εμβέλειας, ειδικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό με πόλεις όπως το Λονδίνο,
η Νέα Υόρκη και το Τόκιο. Το 1999 δημιουργήθηκε ο θεσμός της Δια-δημοτικής
Συνεργασίας (Intercommunalité) με τον οποίο τοπικές αρχές σε μεγάλες αστικές περιοχές
(communautés d’agglomération) συντόνιζαν την δράση τους και συνεργάζονταν. Την
δεκαετία του 2000 δημιουργήθηκαν σχήματα συνεργασιών όπως η Αναπτυξιακή Αρχή των
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Περιφερειών (Agence Régionale de Développement, ARD). Γενικά η τάση στην Γαλλία είναι
πλέον η συνεργασία των τοπικών αρχών σε μεγαλύτερα σχήματα (Lefèvre, 2005).
Ενδεικτική αυτής της τάσης είναι η περίπτωση της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της
Μασσαλίας (Aix-Marseille-Provence) στην οποία έχει δημιουργηθεί μία δια-δημοτική αρχή
η οποία θα συνενώνει τους υπάρχοντες έξι μεγάλους δήμους. Παρόλα αυτά μελέτη του
ΟΟΣΑ αναφέρει ότι βάσει της Γαλλικής εμπειρίας τέτοιες συνενώσεις είναι μόνο ένα πρώτο
βήμα και μένει να αποδειχθεί εάν όντως θα είναι λειτουργικές (OECD, 2015).

Φρανκφούρτη
Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπάρχουν διάφορα επάλληλα συστήματα
διοίκησης, με ανώτερο το κεντρικό κράτος, το επίπεδο των κρατιδίων (Länder), το
“δημοτικό” επίπεδο (το οποίο συμπεριλαμβάνει δήμους και κοινότητες) και το επίπεδο των
επαρχιών (Landkreise) το οποίο αφορά κυρίως αγροτικές κοινότητες. Η μητροπολιτική
περιοχή της Φρανκφούρτης (Frankfurt Rhine-Main) είναι μία από τις 11 αναγνωρισμένες
οικονομικές

περιφέρειες

στην

Γερμανία

και

χαρακτηρίζεται

ως

πολυκεντρική

μητροπολιτική περιοχή η οποία εκτείνεται σε τρία κρατίδια. Η έκταση της περιφέρειας
είναι 14.800 τετραγωνικά μέτρα και ο πληθυσμός της φθάνει τα 5.520.000 κατοίκους. Η
ευρύτερη περιφέρεια έχει 183 τοπικές αρχές, η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή
(“Metropolregion”, Frankfurt/Rhine-Main) έχει πληθυσμό 2.459.000 κατοίκους και 75
δημοτικές αρχές, ενώ ο πυρήνας της περιφέρειας έχει 688.000 κατοίκους και 46 δημοτικές
αρχές. Η περιοχή είναι μία από τις περιφέρειες που ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνει
(μόνο το Μόναχο την ξεπερνά σε ρυθμό αύξησης του πληθυσμού) και το ΑΕΠ είναι υψηλό,
υπολειπόμενο μόνο της περιοχής του Μονάχου στην Γερμανία. Ταυτόχρονα η ανεργία είναι
χαμηλή, με ποσοστό μικρότερο του 6%.
Η μητροπολιτική περιοχή της Φρανκφούρτης έχει πολύ υψηλό επίπεδο υποδομών
μεταφορών (με διεθνές αεροδρόμιο), καθώς και πρωτοποριακά δίκτυα για ηλεκτρονικών
μεταφορά δεδομένων. Αυτές οι υποδομές την έχουν κατατάξει μέσα στις δέκα πιο
ανταγωνιστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία της περιοχής είναι
προσανατολισμένη σε υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες όπως χρηματοοικονομικά,
πληροφορική, μεταφορές και logistics, ιατρικές υπηρεσίες, πολιτιστικές και δημιουργικές
δραστηριότητες.
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Στην μητροπολιτική περιοχή έχει δημιουργηθεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Δήμων
(Regional Association of Municipalities) ως ένας φορέας που θα προωθήσει την
διαδημοτική συνεργασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των δημοτικών αρχών
της μητροπολιτικής περιοχής είναι υποχρεωτική, όπως επίσης το ότι υπάρχει υποχρέωση
της κυβέρνησης του κρατιδίου να αναλαμβάνει διάφορα υποστηρικτικά σχέδια σε
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ενισχύει την οικονομία της περιοχής. Η διοίκηση του
κρατιδίου έχει σε μεγάλο βαθμό χρηματοοικονομικά κίνητρα ώστε να επιτύχει την
συνένωση δημοτικών αρχών ήδη από την δεκαετία του 1970. Η δια-δημοτική συνεργασία
στην μητροπολιτική περιοχή της Φρανκφούρτης έχει συμβάλει στην λειτουργία του
περιφερειακού

συστήματος

δημοσίων

συγκοινωνιών,

του

Rhine-Main

Transport

Association (RMV), στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου υπάρχουν αντιπρόσωποι από τις
διάφορες δημοτικές αρχές. Η δια-δημοτική συνεργασία υπάρχει επίσης στον χωροταξικό
σχεδιασμό, στον οποίο τα διάφορα ιεραρχικά συστήματα διοίκησης θα πρέπει να
συνεργάζονται.

Β. Συνεργασία Επιμέρους Πόλεων
Ράντσταντ, Ολλανδία
Η Ολλανδία είναι ένα ενιαίο κράτος με τρία επίπεδα διακυβέρνησης (κεντρικό, επαρχιακό
και δημοτικό) από το 1848, με την εκλογή να πραγματοποιείται άμεσα και στα τρία
επίπεδα. Το Ράντσταντ είναι μια πολυπυρηνική μητροπολιτική περιοχή με πολλά
διασυνδεόμενα αστικά κέντρα, αλλά χωρίς κάποια κυρίαρχη πόλη, και χωρίς επίσημα
σύνορα. Επίσης, παρότι βρίσκεται εντός των ορίων τεσσάρων επαρχιών, δεν καλύπτει
ολόκληρη την έκταση καμιάς από αυτές. Είναι σημαντικό ότι παρά τη σημασία του, ως
αναπτυξιακής οντότητας για την Ολλανδία, το Ράντσταντ δεν αποτελεί ενιαία διοικητική
οντότητα.
Η Περιφέρεια του Ράντσταντ (Regio Randstad) αποτελεί συμβουλευτικό σώμα των
επαρχιών της Βόρειας και Νότιας Ολλανδίας, της Ουτρέχτης και του Φλέβολαντ, των
τεσσάρων μεγάλων πόλεων του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ, της Χάγης και της
Ουτρέχτης, όπως και των αντίστοιχων αστικών περιφερειών (city-regions). Σκοπός του
οργάνου ορίζεται η ενίσχυση του Ράντσταντ ως μιας ελκυστικής μητροπολιτικής
περιφέρειας για διαβίωση, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (OECD, 2006, σ. 176). Το σώμα αποτελείται από ένα
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24μελές συμβούλιο το οποίο ορίζει μια εκτελεστική 5μελή επιτροπή, που συνεδριάζει κάθε
μήνα και το έργο της υποβοηθείται από διοικητικό και τεχνοκρατικό προσωπικό 12
ατόμων.
Η Περιφέρεια του Ράντσταντ δεν έχει εξουσία στις τοπικές αρχές και τις αρχές των
επαρχιών, και περισσότερο λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών
κυβερνήσεων και της κεντρικής κυβέρνησης για θέματα όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός,
η κατοικία και το περιβάλλον. Η Περιφέρεια του Ράντσταντ έρχεται σε επαφή με την
κεντρική κυβέρνηση περίπου τρεις φορές το χρόνο μέσω της Διευθύνουσας Επιτροπής του
Ράντσταντ (BCR), η οποία φέρνει σε επαφή τα υπουργεία Χωροταξικού Σχεδιασμού,
Οικονομικών Υποθέσεων, Γεωργίας, Μεταφορών και Εσωτερικών, με την εκτελεστική
επιτροπή του σώματος.
Η επιρροή του εν λόγω θεσμού στην λήψη αποφάσεων είναι περιορισμένη.O
περιφερειακός σχεδιασμός υλοποιείται κυρίως σε επίπεδο αστικής περιφέρειας και σε
δομές όπως η ένωση δήμων (VNG), η ένωση επαρχιών (IPO) και η ένωση των τεσσάρων
μεγάλων πόλεων (G4). Οι δομές αυτές επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις εθνικές
πολιτικές. Επιπλέον, η εθνική περιφερειακή πολιτική εστιάζει περισσότερο σε επίπεδο
πτέρυγας (Βόρεια πτέρυγα: Άμστερνταμ-Ουτρέχτη, Νότια πτέρυγα: Χάγη-Ρότερνταμ), παρά
στο επίπεδο του σχηματισμού συνολικά.
Όσον αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες των βαθμίδων αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητα
των επαρχιών αποτελεί ο συντονισμός συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών, όπως ο
σχεδιασμός, οι μεταφορές, ο πολιτισμός και οι κοινωνικές υποθέσεις. Επίσης, έχουν το
νομικό έλεγχο των δήμων (ιδιαίτερα στον τομέα του σχεδιασμού όπου εγκρίνουν το
δημοτικό σχέδιο χρήσεων γης), των συμβουλίων ύδατος6 (τα οποία είναι ένα επίπεδο
διοίκησης τελείως ξεχωριστό από τους δήμους), και διατηρούν κάποιες λειτουργικές
αρμοδιότητες για λιγοστούς τομείς πολιτικής, όπως π.χ. η διαχείριση του οδικού δικτύου.
Οι δήμοι είναι υπεύθυνοι για ένα μεγάλο εύρος τομέων πολιτικής όπως οι δρόμοι, οι
δημόσιες μεταφορές, η κατοικία, ο τοπικός σχεδιασμός, το περιβάλλον, οι κοινωνικές
υποθέσεις, η οικονομική ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.

6

Το 18,4% της συνολικής έκτασης της Ολλανδίας αποτελείται από υδάτινες επιφάνειες, με την χώρα να
αποτελεί ουσιαστικά το δέλτα που δημιουργούν οι ποταμοί Ρήνος, Μάας και Σχέλντε. Η μισή χώρα
βρίσκεται λιγότερο από ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ το 1/4 κάτω από το επίπεδο
της θάλασσας. Συνεπώς, η διαχείριση των υδάτων αποτελεί σημαντικό τομέα της δημόσιας πολιτικής.
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Σύμφωνα με τον OECD (2007, σ. 158), oι αρμοδιότητες των δήμων είναι πιο ουσιαστικές
από αυτές των επαρχιών, με την κυρίαρχή θέση των δήμων να επιβεβαιώνεται με τη
σύγκριση των δαπανών της κεντρικής, επαρχιακής και δημοτικής διοίκησης.
Η δημιουργία το 1995 των αρχών αστικού σχεδιασμού και υποδομών για κάθε μεγάλη
πόλη υπήρξε μια νίκη της περιφερειακής λογικής. Άλλες όμως, προσπάθειες
αναδιάρθρωσης, όπως η αποκοπή των αστικών περιφερειών από τις επαρχίες που ανήκαν
και η δημιουργία πόλεων-επαρχιών, ή η προσπάθεια συνένωσης των τεσσάρων επαρχιών
του Ράντσταντ σε μια ενιαία, απέτυχαν. Οι Van der Burg & Vink (2008) υποστηρίζουν ότι,
μια τέτοιου μεγέθους επαρχία στην ολλανδική πραγματικότητα πιθανώς δεν θα
προκαλούσε μόνο περιορισμένη εσωτερική επαρχιακή συνοχή, αλλά η επικράτησή της θα
έκανε αναγκαία την αναμόρφωση και των υπολοίπων επαρχιών, καθώς και τον περιορισμό
της επιρροής και των αρμοδιοτήτων του κράτους. Αντίθετα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτή
θα ήταν μια λύση για την επίτευξη της πλήρους οικονομικής δυναμικής του Ράντσταντ
(Evers & De Vries, 2008).
Η Κεντρική κυβέρνηση προσπαθεί να καταπολεμήσει την καθυστέρηση στη λήψη
αποφάσεων για έργα που αφορούν ολόκληρο το Ράντσταντ. Το “Randstad Urgency
Program”7 συντονίζεται από τον υπουργό Μεταφορών και Ύδατος, με κύριο στόχο την
ικανοποίηση προθεσμιών που βασίζονται σε επίσημες συμφωνίες μεταξύ κράτους και
περιφέρειας. Τα έργα του “Randstad Urgency Program” επιβλέπονται από ζεύγη, ενός
υπουργού της κυβέρνησης και ενός πολιτικού της περιφέρειας, οι οποίοι μοιράζονται την
ευθύνη να προωθήσουν την λήψη αποφάσεων, και υποστηρίζονται από μια ομάδα
αντιπροσώπων από πέντε υπουργεία και την περιφέρεια. Μέχρι στιγμής αυτό το σχήμα
των “διδύμων διοικητών” έχει προσφέρει καλύτερη επίγνωση της κατάστασης των
έργων και έχει οδηγήσει στην επίτευξη απαιτητικών οροσήμων (Van der Burg & Vink,
2008).
Η αποτελεσματικότητα των αστικών περιφερειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
διαδημοτική συνεργασία. Η οριζόντια συνεργασία όμως, συνηθίζεται να λειτουργεί
ικανοποιητικά

όσο

οι

συμμετέχοντες

δήμοι

μοιράζονται

κοινά

συμφέροντα,

παραδείγματος χάριν, όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές χρηματοδοτήσεις
για ένα κοινό έργο. Στην πράξη οι αστικές περιφέρειες είναι ακόμη αρκετά εξαρτημένες
7

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 σχέδια έργου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις μεταφορές έως την
αστική ανάπτυξη.
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από την εθελοντική συνεργασία, και ο εξαναγκασμός, για τους Berg κ.ά. (2002, όπ. ανάφ.
στο OECD, 2007, σ. 172), δεν αποτελεί πανάκεια. Έτσι οι αστικές περιφέρειες
εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαμάχες δημοτικών συμφερόντων, με τους δήμους να
μην ενσαρκώνουν πάντοτε ένα κοινό όραμα για την περιφέρεια.
Η συνεργασία στο επίπεδο του Ράντσταντ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα
επιτυχής. Το Ράντσταντ, σύμφωνα με το παράδειγμα και άλλων πολυκεντρικών περιοχών,
όπως η περιφέρεια Ρήνου-Ρουρ (Γερμανία) και το Φλαμανδικό Διαμάντι (Βέλγιο), έχει
αναπτύξει ήπιες ρυθμίσεις διακυβέρνησης. Αυτές αποτελούνται ως επί το πλείστον από
πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), που προέρχονται από τους δήμους,
συχνά με συνεργασία του ιδιωτικού τομέα (ESPON 2005, όπ. ανάφ. στο OECD, 2007, σ.
175). Η φιλοδοξία δημιουργίας μιας νέας δομής διακυβέρνησης μητροπολιτικού
επικέντρου πρέπει να προσεγγισθεί ρεαλιστικά όσον αφορά το τι είναι δυνατόν να
επιτευχθεί, με περιορισμένο πλήθος πόλεων να έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν
αποτελεσματική διακυβέρνηση στο μητροπολιτικό επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι πολλές οικονομικές αλληλεπιδράσεις και δίκτυα γνώσης αναπτύσσονται
σε παγκόσμιο επίπεδο και η περιφερειακή διακυβέρνηση στο επίπεδο του Ράντσταντ δεν
αποτελεί λύση για όλα τα προβλήματα. Η εστίαση στο συγκεκριμένο επίπεδο δεν θα
πρέπει να αποτρέψει την απαραίτητη διαπεριφερειακή συνεργασία εντός της χώρας, όπως
και την υπερεθνική συνεργασία. Σύμφωνα με τον OECD (2007, σ. 210), μακροπρόθεσμα
μπορεί να καταστεί αναγκαία η συγχώνευση των τεσσάρων επαρχιών του Ράντσταντ.
Μέχρι στιγμής όμως, η αστική περιφέρεια είναι ακόμη το καθημερινό αστικό σύστημα, με
όλο και περισσότερες δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο πτέρυγας. Αυτός
είναι και ο λόγος που οι πρωτοβουλίες πολιτικής έχουν κατευθυνθεί στο συγκεκριμένο
επίπεδο.
Γ. Διακρατική Συνεργασία
Κοπεγχάγη, Δανία - Μάλμε, Σουηδία
Ιδιαίτερη περίπτωση συνεργασίας μητροπολιτικών περιοχών αποτελεί αυτή μεταξύ
μητροπολιτικών περιοχών που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη, όπως ισχύει για τις
Μητροπόλεις της Κοπεγχάγης στην ανατολική Δανία και του Μάλμε στη Σουηδία. Οι δύο
αυτές περιφέρειες κατοικούνται περίπου από το 25 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού
των δύο χωρών. Κύριο στόχο αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε ένα μεγάλο έργο αστικής
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υποδομής, και πιο συγκεκριμένα η γέφυρα που συνδέει τις δύο αστικές περιοχές και κατ’
επέκταση την Δανία με την Σουηδία. Η μητροπολιτική συνεργασία τοπικών κυβερνήσεων –
δήμων στην μητροπολιτική περιοχή της Κοπεγχάγης στην Δανία και την περιοχή του
Öresund της Σουηδίας πραγματοποιήθηκε το 1993. Ως όργανο της συνεργασίας
σχηματίστηκε η Επιτροπή του Öresund (Öresund Committee), η οποία χρηματοδοτήθηκε
από τις συνεργαζόμενες τοπικές κυβερνήσεις – δήμους ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Επιπρόσθετη χρηματοδότηση προήλθε από το Συμβούλιο Υπουργών των Σκανδιναβικών
κρατών (Nordic Council of Ministers) και από άλλες πηγές.
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2.5.

Δυνατότητες Πολυπυρηνικής Οργάνωσης των Μητροπολιτικών Περιοχών:
Παραδείγματα από την Πρόσφατη Ευρωπαϊκή και Διεθνή Εμπειρία

Μέχρι και δύο δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το υπόδειγμα της μονοκεντρικής
πόλης αποτελούσε το πιο ακριβές πρότυπο της αστικής πραγματικότητας στα περισσότερα
κράτη. Ωστόσο, οι ραγδαίες και περίπλοκες μεταβολές που πραγματοποιούνταν στις πόλεις
κατέστησαν σταδιακά ακατάλληλο το εν λόγω πρότυπο για την αποτύπωση της αστικής
διάρθρωσης. Σύμφωνα με τον Hall (1997), αρχικά, έγινε προσπάθεια προσαρμογής του
μονοκεντρικού υποδείγματος στην πολυκεντρική πλέον αστική πραγματικότητα, με τον
Thomas (1973), να σημειώνει ότι τελικά τη δεκαετία του ’70 έγινε ξεκάθαρο ότι οι
μελλοντικές πόλεις θα είχαν πολυπυρηνική διάρθρωση (Davoudi, 2003). Σύμφωνα με τους
Anasκ.ά. (1998), η διαμόρφωση της αστικής χωρικής δομής σε κάθε περίπτωση
πραγματοποιείται από τις δυνάμεις της αγοράς, με το πρότυπο τις τελευταίες δεκαετίες να
έχει λάβει μια πιο πολυκεντρική μορφή με υποκέντρα απασχόλησης και πληθυσμού,
συμπληρωματικά της παλιάς κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής. Η ανεπάρκεια του
μονοκεντρικού υποδείγματος δεν αποτελεί έκπληξη για τους Hall (1997) και O’Sullivan
(2000), καθώς οι βασικές υποθέσεις του περιορίζονται στην εξέταση των βιομηχανικών
πόλεων με τεχνολογία μεταφορών του 19ου αιώνα, η οποία είναι γεγονός ότι προσφέρεται
ιδιαίτερα για ποσοτικοποίηση.
Πλέον, τα κόστη μεταφοράς και ο απαιτούμενος χρόνος διακίνησης εμπορευμάτων έχει
μειωθεί σημαντικά. Οι συνδέσεις μεταξύ του κέντρου της πόλης και των περιχώρων δεν
κυριαρχούνται από γραμμές τραμ με ακτινωτό μοτίβο και σημείο αναφοράς την ΚΕΠ, ενώ η
μαζική ιδιοκτησία αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ώθησε στη δημιουργία νέων περιοχών για
κατοικία, που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν απομακρυσμένες. Σύμφωνα με τους
Kloosterman & Musterd (2001), η απαλοιφή αυτών των ρητών υποθέσεων του
μονοκεντρικού υποδείγματος έλαβε χώρα μεταξύ των ετών 1925 και 1965, με τις νέες
τεχνολογίες μεταφορών να δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα και τις οικονομικές
δραστηριότητες (ειδικά στη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο και δραστηριότητες σχετιζόμενες
με λιμένες) να μετεγκατασταθούν, δημιουργώντας τεράστια προάστια και εκτός πόλης
τοποθεσίες εγκατάστασης για όλα τα είδη επιχειρήσεων.
Παράγοντες που καθόρισαν τις εξελίξεις στάθηκαν η ραγδαία αποκέντρωση των
οικονομικών δραστηριοτήτων, η αυξημένη μετακίνηση λόγω των νέων τεχνολογιών
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μεταφορών, η πολλαπλότητα των προτύπων μετακίνησης, ο κατακερματισμός της χωρικής
κατανομής των δραστηριοτήτων, οι μεταβολές στη δομή των νοικοκυριών και τον τρόπο
ζωής, και η ύπαρξη διασταυρούμενης αστικής μετακίνησης (cross-commuting). Επίσης,
καταλύτης για το μεταβαλλόμενο πρότυπο ήταν η αλλαγή στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ
και εντός των επιχειρήσεων που επισημάνθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με την
κατανομή

της

απασχόλησης

και

την

τάση

συσταδοποίησης

της

οικονομικής

δραστηριότητας να βρίσκονται στο επίκεντρο. Όπως υποστηρίζουν οι Anas κ.ά. (1998), η
αποκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων υπέσκαψε το “ανοδικό στην καμπύλη
ενοικίου” πρότυπο μετακίνησης που χαρακτήριζε το μονοκεντρικό μοντέλο, όπου τα άτομα
μετακινούνταν από τα προάστια στο κέντρο της πόλης, με το φαινόμενο της
διασταυρούμενης

μετακίνησης

να

συναντάται

πιο

εμφανώς

σε

πολλούς

αυτοκινητοδρόμους σε αστικοποιημένες περιοχές, με την προς κάθε κατεύθυνση
κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής.
Το μονοκεντρικό υπόδειγμα βασιζόταν εμμέσως στη διακίνηση των εμπορευμάτων ως
κυρίαρχη μορφή παραγωγής, σε νοικοκυριά των οποίων μόνο ένα μέλος μετακινείτο για
εργασία, αλλά ούτε λαμβάνονταν υπ’ όψιν διαδρομές πέραν αυτής προς την εργασία.
Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα, η διαχείριση της πληροφορίας
και η παραγωγή υπηρεσιών αντικατέστησαν τη διακίνηση των εμπορευμάτων ως κύρια
αστική οικονομική δραστηριότητα. Οι χωροθετικές επιλογές των επιχειρήσεων που
διαχειρίζονται πληροφορία, δεν προσδιορίζονται από τα κόστη μεταφοράς, αλλά από το
κατά πόσο έχουν ανάγκη επαφές κατά πρόσωπο, το οποίο αποτυπώνεται σε όρους
κόστους ενοικίασης του εκάστοτε γραφειακού χώρου και μετακίνησης των ατόμων σε αυτό
το μέρος. Υποστηρίζεται από κάποιους ότι ακόμη και η σχέση μεταξύ τοποθεσιών και
δραστηριοτήτων καταρρέει. Κατά την Couclelis (2000), η χωρική αποσύνθεση της εργασίας
που καθίσταται εφικτή μέσω της πληροφορικής αναμένεται να κατακερματίσει τη χωρική
κατανομή ακόμη περισσότερο απ’ όσο συμβαίνει ήδη στις πολυκεντρικές αστικές
περιφέρειες, το οποίο θα μπορούσε να υποστηριχθεί και για τον τομέα κατοικίας
(Kloosterman & Musterd, 2001).
Άλλη μεταβολή αποτελεί το πλήθος μισθωτών στα νοικοκυριά, όπου πλέον ως τυπικό
νοικοκυριό λαμβάνεται αυτό των δύο μισθωτών, και η επιλογή βέλτιστης περιοχής
κατοικίας συνακόλουθα περιλαμβάνει το συνυπολογισμό της τοποθεσίας εργασίας δύο
ατόμων αντί ενός. Σύμφωνα με τους Kloosterman & Musterd (2001), δεδομένης της
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αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων, η εξεύρεση περιοχής κατοικίας για τα νοικοκυριά
πολλές φορές σημαίνει το συμβιβασμό δύο αρκετά διαφορετικών χωρικά τοποθεσιών
εργασίας, το οποίο έχει δώσει ώθηση στη διασταυρούμενη μετακίνηση, υποσκάπτοντας
περαιτέρω τη μονοκεντρικότητα. Επιπλέον, η μετακίνηση για εργασία έχει χάσει το
μονοπώλιο ως του μοναδικού λόγου χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς ή του
αυτοκινήτου από τους πολίτες, με τις αγορές, τη μετακίνηση των παιδιών στο σχολείο, και
ιδιαίτερα την ψυχαγωγία να έχουν γίνει πολύ σημαντικοί λόγοι για την πραγματοποίηση
μιας διαδρομής. Σύμφωνα με τον Mommaas (2000), περίπου οι μισές διαδρομές που
πραγματοποιούνται στην Ολλανδία γίνονται για λόγους πέρα από τη μετακίνηση για
εργασία, το οποίο είναι επόμενο για τους Musterd κ.ά. (1998), να επηρεάζει τα πρότυπα
οικονομικής δραστηριότητας και χωρικής κινητικότητας στις αστικές περιοχές.
Το αποτέλεσμα σε πολλές μεγάλες πόλεις, το οποίο παρατηρείται εδώ και δεκαετίες,
είναι

μια

αυξανόμενα

πολυπυρηνική

αστική

δομή.

Η

παραδοσιακή

Κεντρική

Επιχειρηματική Περιοχή (ΚΕΠ), βασισμένη σε κοντινές αποστάσεις σημείων ενδιαφέροντος,
και η οποία εξυπηρετείται από ακτινωτά διαρθρωμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι
ακόμη ελκυστική στις πληροφοριακές υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα
(τράπεζες, ασφάλειες, κυβέρνηση), όπως στο City του Λονδίνου, και το κέντρο του
Μανχάταν. Αλλά ήδη από τη δεκαετία του 1930 και κυρίως μετά τη δεκαετία του ‘60,
υποκαταστάθηκε από μία δευτερεύουσα ΚΕΠ, συχνά αναπτυσσόμενη σε κάποια συνοικία
υψηλών εισοδημάτων, η οποία προσέλκυε νεότερες υπηρεσίες όπως τα εταιρικά κεντρικά
γραφεία, τα μέσα, η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και το σχέδιο (π.χ., το West End του
Λονδίνου, ή η περιοχή Akasaki/Roppongi του Τόκιο). Ακόμη πιο πρόσφατα, από το 1960,
έχει αναπτυχθεί μία τρίτη ΚΕΠ ή “εσωτερική ακραία πόλη” (edge city) μέσω κερδοσκοπικής
ανάπτυξης σε παλιά βιομηχανική ή γη για υπηρεσίες μεταφορών, που πλέον θεωρείται
περιττή (π.χ., το Docklands του Λονδίνου και το La Défense στο Παρίσι). Όλες αυτές οι
συστάδες είναι συνήθως κοντά μεταξύ τους σε όρους απόστασης (συνήθως 5 έως 8χλμ) και
σε χρόνο (15 με 20 λεπτά) και συνδέονται με υψηλής ποιότητας αστικά μέσα μαζικής
μεταφοράς. Τα δευτερεύοντα κέντρα αναπόφευκτα αναπτύχθηκαν στη βάση των νέων
συνδέσεων που δημιουργήθηκαν κάποια χρόνια νωρίτερα, κυρίως στα δίκτυα μετρό των
διαφόρων πόλεων, ενώ τα τριτεύοντα κέντρα κάποιες φορές αναπτύχθηκαν στην ίδια
βάση, αλλά πιο συχνά απαιτήθηκαν νέες επενδύσεις. Πολλές πόλεις έχουν πρόσφατα
επιδείξει και μια “εξωτερική” ακραία πόλη, συχνά στον άξονα του κυρίου αεροδρομίου,
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μερικές φορές (πολύ πρόσφατα) σε έναν σταθμό τρένου υψηλής ταχύτητας, όπως π.χ. το
Schiphol του Άμστερνταμ, η επέκτασή του και το αποκαλούμενο Zuidas (Νότιος Άξονας)
δίπλα στο νέο Νότιο σταθμό της πόλης.
Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους Bontje & Burdack (2005), οι τριτοβάθμιες ΚΕΠ, παίρνουν
μια συγκεκριμένη μορφή, καθώς προκύπτουν από συνειδητό στρατηγικό σχεδιασμό, αν και
αποτελούν μια αντίδραση στις δυνάμεις τις αγοράς, και εξαρτώνται σημαντικά από
δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών (Hall&Pain, 2006). Αυτά επικαλύπτονται με
ακόμη

πιο

μακρινά

“εξαιρετικά

απόκεντρα”

συγκροτήματα

ακραίων

πόλεων

προσελκύοντας λειτουργίες υποστηρικτικών υπηρεσιών και έρευνας και ανάπτυξης (R&D),
συνήθως σε μεγάλους σταθμούς τρένου 35-65χλμ από τον κύριο πυρήνα (π.χ., το Reading
70χλμ δυτικά του Λονδίνου, και το Greenwich στο Κονέκτικατ). Τέλος, εξειδικευμένα
υποκέντρα μπορεί να αναπτυχθούν για συγκεκριμένες λειτουργίες όπως η εκπαίδευση, η
ψυχαγωγία και ο αθλητισμός, τα εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα (όπως το Royal Docks
στο Λονδίνο, ή το Waterfront στο Τόκιο), τα οποία παίρνουν διάφορες μορφές και έχουν
εξίσου ποικίλες τοποθεσίες: εκχερσωμένη ή επαναχρησιμοποιημένη γη κοντά στον
παραδοσιακό

πυρήνα,

πόλεις

με

παλαιότερα

πανεπιστήμια

που

προοδευτικά

ενσωματώθηκαν σε μια ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή (όπως, η Οξφόρδη στη Μεγάλη
Βρετανία, και η Uppsala στη Σουηδία), και μετεγκατεστημένα πανεπιστήμια (π.χ., το
Πανεπιστήμιο Paris-XI, και το Πανεπιστήμιο Tsukuba έξω από το Τόκιο).
Η πολυκεντρικότητα συνεπώς, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, αποτέλεσε μια
έννοια που συμμορφωνόταν με τις ενδοαστικές εξελίξεις των εντατικά αστικοποιημένων
περιοχών του πλανήτη κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα. Η σύγχρονη, όμως,
τάση του φαινομένου είναι η εμφάνισή του σε υψηλότερες κλίμακες χωρικής συνάθροισης.
Οι Hall&Pain (2006), αποκαλούν τη συγκεκριμένη ως την αναδυόμενη αστική μορφή των
αρχών του 21ου αιώνα, την οποία και προσπαθούν να αναλύσουν μέσω της μελέτης
POLYNET, εξετάζοντας οκτώ τέτοιες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η Davoudi (2003, σ. 980), πιο
συγκεκριμένα διακρίνει πέρα από το μέσο επίπεδο (ενδοαστική κλίμακα), το μάκρο
(υπεραστική/ενδοπεριφερειακή κλίμακα), και τέλος, το μέγα επίπεδο (διαπεριφερειακή
κλίμακα), το οποίο εισήχθη μέσω του Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου (European
Spatial Development Perspective, ESDP/ΣΑΚΧ), του πλαισίου χωρικής πολιτικής της ΕΕ που
προωθεί την πολυκεντρικότητα ως εναλλακτική της έννοιας κέντρου-περιμέτρου για την
ευρωπαϊκή περιοχή. Η κυριότερη διαφορά της ενδοαστικής κλίμακας με την υπεραστική,
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είναι ότι σε αυτή η πολυκεντρικότητα αναπτύσσεται με τη μορφή υποκέντρων
δραστηριοτήτων, απασχόλησης, πληθυσμού, κτλ. εντός της εκάστοτε αστικής περιοχής,
ενώ στην υπεραστική κλίμακα ως μια ομάδα διακριτών πόλεων και κωμοπόλεων σε
σχετικά κοντινή απόσταση με συμπληρωματικές λειτουργίες και διευρυμένα δίκτυα
επικοινωνιών, που συναποτελούν έναν συνεκτικό σχηματισμό.
2.5.1.

Η Περίπτωση της Βαρκελώνης, Ισπανία

Οι υποδομές της Βαρκελώνης την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών
πόλεων. Επιπλέον, η Βαρκελώνη χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ποιότητας
διαβίωσης,8 το οποίο αποτελεί αναμφισβήτητα προτέρημα για την διαβίωση των κατοίκων
της, αλλά και στοιχείο ελκυστικότητας για εταιρείες και επαγγελματίες από το εξωτερικό.
Επίσης, είναι η 4η πιο σημαντική τουριστική πόλη στην Ευρώπη (και 12η παγκοσμίως),9
όπως επίσης κατατάσσεται στην 3η θέση πανευρωπαϊκά (και στην 11η σε παγκόσμια
κατάταξη) στις παραγωγικές επενδύσεις (GPIA & KPMG, 2017), διαθέτοντας μεταξύ άλλων
πλήθος κέντρων τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία,
εγκατάσταση και ανάπτυξη σημαντικών επιχειρήσεων,10 και αποτελώντας ταυτόχρονα
ελκυστικό περιβάλλον για νεωτεριστές παγκόσμιας εμβέλειας σε διάφορα πεδία.11
Δυνατό σημείο της Βαρκελώνης αποτελεί η εκπαίδευση και η έρευνα, με ισχυρή
παρουσία πανεπιστημίων και σχολών διοίκησης, καθώς και ινστιτούτων φωτονικής,
νανοτεχνολογίας, γονιδιωματικής και διατροφής. Υπάρχουν επίσης αθλητικά ινστιτούτα
και εγκαταστάσεις12 που δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και ενδυναμώνουν την εικόνα της
πόλης, η οποία στον τομέα της αθλητικής δραστηριότητας είναι πρώτη στην Ευρώπη.
Τέλος, μεγάλο τμήμα της ζωτικότητας της πόλης οφείλεται στη στρατηγική για την
εδραίωση ενός μοντέλου εμπορίου σε επίπεδο γειτονιάς, το οποίο μεταξύ άλλων
αποτρέπει τον αστικό διαχωρισμό, περιορίζει τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων στην
8

Σύμφωνα με το Global Cities Investment Monitor (GPIA &KPMG,2017) κατέχει την 5η θέση παγκοσμίως στην
σχετική κατάταξη.
9
Το 2016 οι τουρίστες που επισκεύθηκαν την πόλη έφθασαν τα 7,5εκ.
10
ΌπωςMango, HP, Biokit, Mier, Grifols, Advancell, GMB, Mediapro, Almirall Prodesfarma, Esteve, Freixenet,
Codorniu, Rock, κλπ.
11
ΌπωςJosé Baselga, Joan Massagué, Jordi Galí, Xavier Vives, Jordi Savall, Josep Guardiola, Ferran Adrià,
Manuel Castells, Andreu Mas-Colell, Lluis Torner, Pedro Alonso, κλπ.
12
Παραδείγματος χάριν, οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Μπαρτσελόνα και της Εσπανιόλ, το τουρνουά Godó
Tennis Trophy, το Κέντρο Υψηλής Απόδοσης (CAR) στο Sant Cugat, οι αγώνες Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 και
μοτοσικλετών στην πίστα της Καταλονίας, κα.
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πόλη, βελτιώνει τους δημόσιους δρόμους και χώρους, συνεισφέροντας σημαντικά στην
ποιότητα ζωής στη μητρόπολη (PEMB, 2010).
Σχετικά με το χωρικό πρότυπο οργάνωσης, παρατηρείται η διασπορά στην μητροπολιτική
περιφέρεια οργανωμένων συστάδων (πυρήνων) για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων
αιχμής.

Το Οικονομικό Τρίγωνο της Βαρκελώνης/Μεσογειακός Κόμβος Καινοτομίας
Το Οικονομικό Τρίγωνο της Βαρκελώνης σχεδιάστηκε για να συντονίσει τρεις ξεχωριστές
πρωτοβουλίες οικονομικών συστάδων της μητροπολιτικής περιοχής.13 Τα υπερβολικά
επίπεδα ανταγωνισμού δικαιοδοσίας μεταξύ αυτών των πρωτοβουλιών παρακίνησαν την
Περιφέρεια της Καταλονίας να αναπτύξει μια σειρά μέσων και κινήτρων για την ενίσχυση
της μεταξύ τους συνεργασίας (Katz & Wagner, 2011). Μέσω του ΟΤΒ, παράγοντες του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ανέπτυξαν από κοινού μια κοινή φίρμα (brand name)
και μια στρατηγική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Το ΟΤΒ δεν εξελίχθηκε σε έναν
κυβερνητικό μηχανισμό για την ανάπτυξη μιας μητροπολιτικής στρατηγικής για τις
συστάδες, ούτε βοήθησε να μπουν σε σειρά οι υποδομές και άλλα πρότζεκτ μεγάλης
κλίμακας προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογική πρόοδος, κατάφερε ωστόσο, να
μειώσει επιτυχώς τις διαφωνίες σχετικά με τη δικαιοδοσία.
Πλέον, το brand name του τριπόλου των συγκεκριμένων περιοχών οικονομικής
δραστηριότητας της Μητροπολιτικής Βαρκελώνης έχει μετονομαστεί σε “ΒαρκελώνηΚαταλονία”, προβάλλοντας την ελκυστικότητα συνολικότερα της Βαρκελώνης ως τμήμα της
αυτόνομης περιοχής της Καταλονίας υπό τον τίτλο του “Μεσογειακού Κόμβου
Καινοτομίας” (Barcelona City Council, 2012).
Η Περιοχή 22@Barcelona
Η Πόλη της Βαρκελώνης σχεδίασε μια στρατηγική για την ανάπλαση μιας απαξιωμένης
βιομηχανικής περιοχής στην καρδιά της πόλης, και την μετατροπή της σε επίκεντρο
εξελίξεων για τομείς που οδηγούνται από την καινοτομία. Το σχέδιο ήταν να αναπτυχθούν
στα 2.000 στρ. πρώην βιομηχανικής γης, οικονομικές συστάδες για τα μέσα, την τεχνολογία
πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), την ιατρική τεχνολογία και την ενέργεια,

13

Συγκεκριμένα τις περιοχές 22@Barcelona,Parcdel’Alba, καιDeltaBCN.
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προκειμένου να ενσωματωθεί αυτή η εγκαταλειμμένη λωρίδα γης και πάλι στον αστικό
ιστό, δημιουργώντας βιώσιμο χώρο φιλικό στον κάτοικο, τον εργαζόμενο και τον
επισκέπτη. Η περιοχή δημιουργεί ένα πολυμορφικό και ισορροπημένο περιβάλλον στο
οποίο οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις συνυπάρχουν με την έρευνα, την κατάρτιση και τα
κέντρα μεταβίβασης τεχνολογίας, ταυτόχρονα με τη στέγαση, άλλες εγκαταστάσεις και
περιοχές πρασίνου (Barcelona City Council, 2009). Από το 2001, 1.502 νέες επιχειρήσεις
έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, όπως η Yahoo! R+D, η Microsoft, η Sanofi-Aventis, η
Schneider Electric και η Indra, παρέχοντας 44.600 νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.
Προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία της επιχειρηματικής συστάδας, επενδύθηκαν
περίπου 180 εκ. ευρώ σε υποδομή (νέα δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, κτλ.). Η
επιτυχία, ωστόσο του εγχειρήματος σύμφωνα με τους ιθύνοντες του έργου οφείλεται
περισσότερο σε συγκεκριμένες στρατηγικές για τις συστάδες παρά στην προηγμένη
υποδομή (Katz & Wagner, 2011). Συνεπώς, ελκυστικούς παράγοντες για την κινητοποίηση
του σχηματισμού της συστάδας αποτέλεσαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και
ινστιτούτα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), παρά οι συνδέσεις διαδικτύου υψηλών
ταχυτήτων. Οι συστάδες πλέον συνδέονται με 10 πανεπιστήμια, 12 ινστιτούτα έρευνας και
ανάπτυξης (R&D) και τεχνολογικά κέντρα, και με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συστάδα των μέσων, για παράδειγμα, έχει μια πλειάδα
σχετικών επιχειρήσεων, ινστιτούτα, πανεπιστήμια, και θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
(incubators).Το 69% των επιχειρήσεων στην Περιοχή 22@ συνδέονται με μία από τις πέντε
επιχειρηματικές συστάδες.
Σε λιγότερο από μια δεκαετία, το 69% της περιοχής έχει τροποποιηθεί σημαντικά, ενώ
ιδρύθηκαν σχεδόν 1.500 επιχειρήσεις. Εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο αποτελεί ότι
σχεδόν το 45% των επιχειρήσεων δημιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα, συχνά με τη
βοήθεια του οργανισμού Barcelona Activa.14
Η Περιοχή Parc de l’Alba
Η Περιοχή Parc del’Alba είναι χωροθετημένη περίπου 11 χλμ. βόρεια της Βαρκελώνης, σε
μια έκταση 3.400στρ., κατά κύριο λόγο δημόσιας ιδιοκτησίας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα

14

Ο οργανισμός BarcelonaActiva, είναι ένας τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός που ανήκει εξ’ ολοκλήρου
στην Πόλη της Βαρκελώνης, και ασχολείται με το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης της πόλης τα
τελευταία 20 χρόνια περίπου.
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σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τρεις περίπλοκες προκλήσεις: την εξαπλούμενη χρήση
γης, τη μονοκαλλιέργεια15, και τον κοινωνικό διαχωρισμό. Η αντιμετώπιση αυτών των
προκλήσεων επιχειρήθηκε μέσω ενός λεπτομερούς χωρικού σχεδίου και ενός πλέγματος
οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών πολιτικών. Αντλώντας από γειτνιάζοντα
πλεονεκτήματα όπως το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) (50.000 φοιτητές)
και το ερευνητικό του πάρκο (4.000 επιστήμονες), στόχο αποτέλεσε η δημιουργία ενός
διεθνούς επιστημονικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόμβου.
Το Alba Synchrotron16 αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του έργου. Στο Parc del’Alba
απασχολούνται 1.000 ερευνητές, με στόχο το 2020 να έχουν φτάσει τους 4.000. Εν μέρει
λόγω της εγγύτητας του Parc del’Alba και άλλων επιστημονικών δικτύων, το γειτνιάζον
ερευνητικό πάρκο του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (UAB) υποστηρίζει ότι ο
σχηματισμός εταιρειών σχετιζομένων με την επιστήμη έχει αυξηθεί τα τελευταία δέκα
χρόνια, με τον αριθμό πλέον των εταιρειών επιστημών να φτάνει τις πενήντα (Katz &
Wagner, 2011, σ. 8).
Σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου αποτελούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας,

οι

οποίες

παρέχουν

μια

υψηλού

επιπέδου

αξιόπιστη

πηγή

ενέργειας,17απαραίτητη για την καινοτομική επιστημονική έρευνα. Οι διαχειριστές του
έργου θεώρησαν ότι αυτή η υποδομή ήταν καθοριστική για τη δημιουργία κινήτρων για
νέα επιστημονική δραστηριότητα. Παρά το αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα λόγω της
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η περιοχή Parc del’Alba είναι μία από τις πιο
σημαντικές συνεισφορές της Καταλονίας στον ευρωπαϊκό χάρτη καινοτομίας, καθώς και
μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς προβολής
της οικονομίας της (Barcelona City Council, 2009).
Η Περιοχή Δέλτα BCN/Ζώνη Καινοτομίας της Βαρκελώνης BZ
Στην περιοχή του δέλτα του ποταμού Llobregat, βρίσκεται μία από τις κύριες περιοχές
βιομηχανίας και εφοδιαστικής της Ισπανίας. Η περιοχή συμπληρώνεται με δύο μεγάλες

15

Ανάπτυξη ενός μόνο είδους οικονομικής δραστηριότητας
Επιταχυντής σωματιδίων -κόστους 200 εκ. ευρώ- που αξιοποιείται στην έρευνα αιχμής
17
Τάσης ρεύματος 180 MVA
16
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υποδομές μεταφορών, τον Λιμένα της Βαρκελώνης και το Διεθνές Αεροδρόμιο El Prat
(Barcelona City Council, 2009).18
Η περιοχή του δέλτα είναι μια περιοχή στην οποία αναπτύσσεται πλήθος, στρατηγικής
σημασίας έργων, μαζί με ένα συμπληρωματικό εύρος υπηρεσιών για δραστηριότητες του
τριτογενούς τομέα και αναδυόμενους τομείς όπως η αεροδιαστημική, η κινητικότητα και
άλλοι προηγμένοι κλάδοι. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται επίσης, η τοποθεσία και του
Εκθεσιακού Κέντρου της Βαρκελώνης, ενός πρότυπου εκθεσιακού κέντρου σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο και το κύριο σχετικό κέντρο στην Ισπανία σε όρους έκτασης. Με
περισσότερους από 80 εκθεσιακούς τομείς στο ενεργητικό του, παίζει έναν στρατηγικό
ρόλο ως μια πλατφόρμα για την οικονομική προώθηση και τη διεθνή προβολή των
επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται τρία μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα για την
εγκατάσταση εταιρειών.
• Το Επιχειρηματικό Πάρκο Viladecans περιλαμβάνει κτίρια γραφείων σε ένα
περιβάλλον υψηλής ποιότητας.
• Το Πάρκο Αεροδιαστημικής και Κινητικότητας, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από το αεροδρόμιο El Prat, επίσης στο δήμο του Viladecans, προωθεί τη
δραστηριότητα στους εν λόγω τομείς χάρις σε σημαντικές υποδομές όπως η σήραγγα
αεροδυναμικής για σχετικές δοκιμές και το Κέντρο Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας
(CTAE).
• Το Μεσογειακό Πάρκο Τεχνολογίας στο δήμο του Castelldefels είναι ένα
επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο με ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική και
ερευνητική υποδομή, που φιλοξενεί επιχειρήσεις σε τομείς έντασης γνώσης.
Τέλος, η Ζώνη Καινοτομίας της Βαρκελώνης BZ θα συγκεντρώσει δραστηριότητες
πολιτισμικές, και της βιομηχανίας και τεχνολογίας τροφίμων, οι οποίες σε συνδυασμό με
την έρευνα, τη μεταβίβαση τεχνολογίας και τις επιστημονικές και τεχνικές εγκαταστάσεις
θα επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτών των τομέων στην Καταλονία. Η BZ μεταμορφώνει 500
στρ. βιομηχανικής γης, στα οποία 1 τ.χλμ. θα οικοδομηθεί για τη στέγαση μεταξύ 200 και
18

Το λιμάνι της Βαρκελώνης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνιατης Μεσογείουμε διακίνηση 47,5εκ.
τόνων εμπορεύματος και εξυπηρέτηση 4εκ. επιβατών το 2016, ενώ το αεροδρόμιό της κατέχει ηγετική
θέση στην Ευρώπη σε όρους εμπορευματικών μεταφορών (132,8χιλ. τόνοι) και ήταν το 7ο ευρωπαϊκό
αεροδρόμιο σε επιβατική κίνηση (44,15 εκ. επιβάτες) κατά το ίδιο έτος.
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500 επιχειρήσεων από τους τομείς της τεχνολογίας, του πολιτισμού και των γεωργικών
προϊόντων διατροφής, δημιουργώντας κοντά στις 20.000 νέες θέσεις εργασίας (Barcelona
City Council, 2009).
2.5.2.

Η Περίπτωση του Ράντσταντ, Ολλανδία

Χαρακτηριστική περίπτωση πολυκεντρικής μητροπολιτικής οργάνωσης σε δια-αστικό
επίπεδο (μητροπολιτική περιφέρεια με διακριτές πόλεις) αποτελεί το Randstad στην
Ολλανδία. Ο όρος “Randstad Holland” (Rim City Holland)19 εισήχθη αρχικά τη δεκαετία του
1930, οπότε παρατηρήθηκε η παρουσία σειράς πόλεων περιμετρικά μιας κυκλικής
ανοικτής αγροτικής περιοχής, της επονομαζόμενης “Πράσινης Καρδιάς” (Groene Hart). Το
Ράντσταντ ως όρος έγινε δημοφιλής στη χωρική πολιτική της Ολλανδίας τη δεκαετία του
‘50, όταν η απασχόληση και ο πληθυσμός αυξήθηκαν αλματωδώς στις δυτικές περιφέρειες
(μέσα και γύρω από το Άμστερνταμ, το Ρότερνταμ και τη Χάγη). Ο σχηματισμός κέρδισε
διεθνή φήμη και εκτοξεύτηκε στην ομάδα των παγκοσμίων πόλεων από τα έργα των Burke
(1966) και Hall (1966), “Green heart Metropolis” και “The World Cities”, αντίστοιχα.
Ωστόσο, η περιοχή υπήρξε αδιαμφισβήτητο οικονομικό, πολιτισμικό, πολιτικό και
δημογραφικό κέντρο για αιώνες.
Το Ράντσταντ αποτελεί περισσότερο μια αφηρημένη έννοια, παρά μια εδαφική ή
θεσμική πραγματικότητα. Δεν υφίσταται αντίστοιχο επίπεδο διοίκησης και παρότι υπάρχει
ευρύτερη συμφωνία ότι ο σχηματισμός αποτελείται από το αστικοποιημένο τμήμα
τεσσάρων γειτνιαζουσών επαρχιών20 (πλέον της “πράσινης καρδιάς”), δεν υπάρχει κοινά
συμφωνημένη γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής. Επιπλέον, το Ράντσταντ δεν έχει
υπάρξει ποτέ επίπεδο κυβερνητικής παρέμβασης. Από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η
έννοια του σχηματισμού στα έγγραφα πολιτικής (1958), αναφέρεται τακτικά στις
κυβερνητικές εκθέσεις χωρίς να αποτελεί σταθερό στοιχείο στο χωρικό σχεδιασμό ή
οποιοδήποτε άλλο τομέα πολιτικής (OECD, 2007, σ. 33).
Η πολυπυρηνικότητα του Ράντσταντ, δηλαδή η παρουσία του Άμστερνταμ, του
Ρότερνταμ, της Χάγης, της Ουτρέχτης και των λοιπών μικρότερων πόλεων, έχει επιπτώσεις
στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η περιοχή και στην ανάπτυξη των πολιτικών για την
βελτίωση της λειτουργίας της. Ενώ, η πολυπυρηνικότητα μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και
19

Ο όρος θα μπορούσε να αποδοθεί ως “Κυκλική Πόλη”.
Πρόκειται για τις επαρχίες: Βόρεια Ολλανδία, Νότια Ολλανδία, Ουτρέχτη και Φλέβολαντ.

20
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τροχοπέδη για την επίτευξη της πλήρους οικονομικής δυναμικής της περιοχής (Evers & De
Vries, 2008). Σε αντίθεση με άλλες μητροπολιτικές περιοχές, αυτή του Ράντσταντ δεν
αποτελείται από μια κεντρική πόλη με περιμετρικούς προαστιακούς δήμους, αλλά από
αρκετές μεγάλες διασυνδεόμενες πόλεις. Από τις 25 μεγαλύτερες πόλεις της Ολλανδίας, οι
12 βρίσκονται στο Ράντσταντ, με τέσσερις από αυτές να κατατάσσονται στις μεγάλες, και
οκτώ στις μεσαίου μεγέθους πόλεις.H εθνική πολιτική έχει επιτυχώς αποτρέψει την
υπερμεγέθυνση μιας και μόνο πόλης, με προφανέστερη υποψήφια στην περίπτωση αυτή
την πόλη του Άμστερνταμ. Ήταν η ηγετική πόλη όταν δημιουργείτο το κράτος-έθνος της
Ολλανδίας και εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
Το αρχικό όραμα για την διαμόρφωση της περιοχής με την τρέχουσα μορφή της
χρονολογείται από το 1958 και αντιμετωπίζει το Ράντσταντ ως ένα πλήθος αστικών
χωρικών μονάδων, οι οποίες διατηρούνται απομονωμένες –μεταξύ τους- μέσω ζωνών
πρασίνου, και από μια μεγάλη κεντρική ανοικτή περιοχή (Van der Burg & Vink, 2008, σ. 5).
Οι αστικές ενότητες συνδέονταν με κύριες αρτηρίες επεκτεινόμενες και πέραν των εθνικών
συνόρων, ενώ οι διεθνείς άξονες διαμορφώνονταν από δύο σημαντικούς μεταφορικούς
κόμβους, το Ρότερνταμ (λιμένας) και το Άμστερνταμ (αερολιμένας του Schiphol),21 καθώς
και από περιοχές διεθνούς εγκατάστασης δραστηριοτήτων και στις τέσσερις μεγάλες
πόλεις.
Η εννοιολογική βάση του αρχικού προγράμματος “Νέα Πόλη” διαμορφώθηκε από την
εθνική απόφαση-ορόσημο του 1966 για αποκέντρωση της αστικής ανάπτυξης σε ολόκληρη
τη χώρα, και κυρίως σε αστικές περιφέρειες με ένα μικτό πρότυπο, επεκτείνοντας και
τροποποιώντας σε περιορισμένο βαθμό τις μεγάλες κεντρικές πόλεις (σύμφωνα με το
μοντέλο του Christaller), αλλά και τις μικρότερες κωμοπόλεις (Van Remmen & Van der
Burg, 2008). Στην εθνική χωρική στρατηγική η εν λόγω στρατηγική αποκαλείται
“συσταδοποιημένη αστικοποίηση”, με την έννοια να στοχεύει στην αποφυγή των κινδύνων
της μητρόπολης, και την πλήρως διασκορπισμένη, χαμηλής πυκνότητας ανάπτυξη,
εξάπλωση ή ανάπτυξη σε σειρά (ribbon development) στην ύπαιθρο.
Σχετικά με τις λειτουργικές σχέσεις στην περιοχή, η πολυπυρηνική περιφέρεια
χαρακτηρίζεται από γειτνιάζοντα αστικά συστήματα, τα οποία σχηματίζουν ένα

21

Ο λιμένας του Ρότερνταμ χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη εμπορευματική κίνηση στην Ευρώπη με
αύξηση 10,4% την περίοδο 2010-2015, ενώ το Schipholαποτελεί το 3ο αεροδρόμιο σε επιβατική κίνηση στην
Ευρώπη (2016), με ετήσια αύξηση της τάξης του 9,2%.
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μορφολογικό δίκτυο, αλλά όχι απαραίτητα και μια λειτουργικά ισχυρή οντότητα.
Συγκεκριμένα για το Ράντσταντ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Χωρικής Έρευνας της Ολλανδίας
(2006), οι περισσότερες ροές μεταξύ των επιχειρήσεων λαμβάνουν χώρα μέσα και γύρω
από τους επιμέρους δήμους, ενώ οι ροές μεταξύ των πόλεων φαίνεται να κυριαρχούνται
από το Άμστερνταμ. Ο Meijers (2007) διαπιστώνει σχετικά πως παρότι υπάρχει η ένδειξη
ενός δικτύου στην περιοχή, αυτό δεν είναι ισχυρά ολοκληρωμένο.
Τέλος, κύρια εστίαση της μητροπολιτικής φιλοδοξίας του Ράντσταντ παραμένει η
επίτευξη μιας σημαντικής θέσης στα διεθνή χωρικά-οικονομικά δίκτυα.
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2.6.

Τύποι Συστημάτων Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Οι Otgaar κ.ά. (2008) έχουν παρατηρήσει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε σχέση με την
επιτυχία ή την αποτυχία της μητροπολιτικής διακυβέρνησης είναι τελικά το εάν αυτή η
μορφή διακυβέρνησης παράγει «προστιθέμενη αξία» για την περιοχή και τους εταίρους
που συμμετέχουν, δηλαδή τις δημοτικές αρχές, περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις, κ.λπ.
Όπως έχει επισημανθεί σε αυτές τις μορφές συνεργασίας είναι απαραίτητο να
αναγνωρίσουν οι εταίροι την αλληλεξάρτηση τους και το ότι η συνεργασία είναι αναγκαίο
μέσο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε εταίρου (Stone, 1989˙Nicholls, 2005).
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών έχουν διαμορφωθεί στην πράξη διαφορετικά
Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο
σύστημα προσαρμοσμένο σε όλες τις περιπτώσεις. Κάθε αστική συγκέντρωση έχει
ιδιαιτερότητες και τις δικές της απαιτήσεις διακυβέρνησης για λόγους ιστορικούς και
πολιτικούς. Μπορούμε εν τούτοις να διακρίνουμε τέσσερα γενικά Συστήματα
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης ανάλογα με την θεσμική οργάνωση κάθε Μητρόπολης. Τα
Συστήματα αυτά είναι:
1. Μητροπολιτική Διοίκηση ή Αυτοδιοίκηση ή Δομή ειδικά διαμορφωμένη να
διαχειρισθεί την Μητροπολιτική Ανάπτυξη, σε δύο επιμέρους μορφές:
α. Ενός Επιπέδου: Μητροπολιτική Περιφέρεια ή Μητροπολιτικός Δήμος
β. Δύο Επιπέδων: Με την διατήρηση των επιμέρους Δήμων, αλλά στο πλαίσιο ενός
(αναγκαστικού) μητροπολιτικού συντονισμού.
2. Θεσμοθετημένος Κλαδικός Μητροπολιτικός Οργανισμός, επιφορτισμένος με τον
σχεδιασμό και την διαχείριση ενός δεδομένου τομέα: Αστικές Μεταφορές, Περιβάλλον,
Ασφάλεια κτλ.
3. Ένας Κάθετος Συντονισμός, όπου οι Μητροπολιτικές Πολιτικές ασκούνται από την
Περιφέρεια, την Νομαρχία ή την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο, δηλαδή από
υπάρχουσες περιφερειακές οντότητες με δεδομένη ιεραρχία.
4. Συστήματα Εθελοντικής Συνεργασίας με ευέλικτη θεσμική οργάνωση, που βασίζονται
στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ Δήμων για την χάραξη στρατηγικής, τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης.
Στην Ευρώπη η πλειονότητα των Μητροπολιτικών Περιοχών χαρακτηρίζεται από μια
ποικιλομορφία Συστημάτων Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης που είναι κυρίως συστήματα
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μέσης θεσμοθέτησης, με τις μητροπολιτικές διοικήσεις (Τύπος 1) να είναι οι λιγότερες των
περιπτώσεων και οι οποίες στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ να αποτελούν το 18% των
περιπτώσεων το 2015.
Στην πράξη τα Συστήματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης εξαρτώνται από την
παράδοση συνεργασίας, τις πολιτικές συμμαχίες, τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα
επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, τον ρόλο των επιμέρους Δήμων και των τοπικών
δομών και κοινωνιών.
Ανεξάρτητα από το Σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης οι Μητροπόλεις έχουν να
αντιμετωπίσουν 4 βασικά θέματα: 1. Αρμοδιότητες, 2. Χρηματοδότηση, 3. Συμμετοχή των
Πολιτών, 4. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση. Τα θέματα αυτά αναλύονται παρακάτω:
1. Αρμοδιότητες
Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Montreal (Οκτώβριος 2015) για τις Μητροπολιτικές
Περιοχές, αυτές γενικά δεν έχουν καμία πολιτική αναγνώριση. Στην πλειονότητά τους οι
αρμοδιότητες αφορούν τις “σκληρές” πολιτικές (hard policies) ήτοι Μεταφορές, Αστικό
Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον, Πολεοδομικές και Χωροταξικές παρεμβάσεις.
Λίγες είναι οι περιπτώσεις αρμοδιοτήτων άσκησης “ήπιων” πολιτικών (soft policies),
όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η οικονομική ανάπτυξη. Στην
πλειονότητα των περιπτώσεων οι αρμοδιότητες “μοιράζονται” μεταξύ των επιπέδων
διοίκησης: Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμος, με ζητήματα όπως το ποιος έχει τον
πρώτο λόγο, ή το αν το τελευταίο επίπεδο (Δήμοι) είναι διατεθειμένο να υλοποιήσει
αποφάσεις άλλων επιπέδων.
2. Χρηματοδότηση
Η Χρηματοδότηση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το εύρος της αυτονομίας μιας Μητρόπολης.
Και αυτό αφορά τόσο το μέγεθός της όσο και οι πηγές της Χρηματοδότησης. Όπως
επισημάνθηκε στην Διακήρυξη της Βαρκελώνης των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών
Μητροπόλεων, τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουν οι Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις δεν
επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης. Λόγω
έλλειψης χρηματοδοτικής αυτονομίας, η πλειονότητα των πόρων προέρχεται από
μεταβιβάσεις ανώτερων επιπέδων διοίκησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, κ.λπ.).
Βασικό μέλημα των Μητροπολιτικών Διοικήσεων είναι η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης για διασφάλιση πόρων που απαιτούνται τόσο για την Μητροπολιτική
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Ανάπτυξη, όσο και για την αναδιανομή που απαιτείται για την ανάπτυξη των λιγότερο
ευνοημένων ενδομητροπολιτικών περιοχών.
3. Η συμμετοχή των πολιτών
Σε

πολύ

λίγες

περιπτώσεις

οι

Μητροπολιτικές

Περιοχές

διαθέτουν

αιρετές

μητροπολιτικές αρχές (εκλεγμένες άμεσα ή έμμεσα). Από αυτές τις περιπτώσεις η έμμεση
εκλογή είναι η πιο συχνή, με αιρετούς των δήμων της Μητροπολιτικής Περιοχής να
απαρτίζουν τον μητροπολιτικό φορέα διοίκησης (Βαρκελώνη, Γαλλικές Μητροπόλεις).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα εκλεγμένες μητροπολιτικές αρχές υπάρχουν σε ελάχιστες
πόλεις, όπως πχ στο Λονδίνο και στην Στουτγκάρδη, με την συμμετοχή των πολιτών στις
σχετικές εκλογές να είναι πολύ χαμηλή.
Στην αναζήτηση της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών αρχίζει να δίνεται έμφαση
στα εξής:
α. Στην ενίσχυση του αισθήματος του “Ανήκειν” στη Μητρόπολη και όχι μόνο στον
τοπικό Δήμο
β. Στην παγίωση της αίσθησης ότι ο πολίτης είναι ιδιοκτήτης της Μητρόπολης και της
αναπτυξιακής της διαδικασίας και όχι καταναλωτής υπηρεσιών και διευκολύνσεων ή
πελάτης.
γ. Στην παροχή πληροφόρησης και της δυνατότητας στους πολίτες να συμμετέχουν στην
διαβούλευση για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Επιπέδου.
Προϋπόθεση της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών είναι η αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για να
ενθαρρύνουν και να συστηματοποιήσουν την συμμετοχή των πολιτών στην Μητροπολιτική
Διακυβέρνηση.
4. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση
Πέντε βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.
α. Οι Μητροπολιτικές Περιοχές έχουν εξελιχθεί σε πολιτικούς παράγοντες,
διαμορφώνοντας ίδια Διεθνή Δίκτυα όπως το Metropolis, το CGLU, το Δίκτυο Ευρωπαϊκών
Μητροπολιτικών Περιφερειών και Περιοχών (METREX) ή η παγκόσμια Taskforce των
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τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Τα δίκτυα αυτά διευκολύνουν τις ανταλλαγές
εμπειριών και καλών πρακτικών για την ενθάρρυνση της εφαρμογής αποτελεσματικών
πολιτικών στις Μητροπόλεις και για την διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής προοπτικής τους
σε παγκόσμια κλίμακα.
β. Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των Δήμων, της Μητροπολιτικής “Αρχής”
και του ιδιωτικού τομέα. Βασική πρόκληση στην αξιοποίηση των σχέσεων αυτών είναι η
διαμόρφωση μιας Στρατηγικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που θα στοχεύει στην αύξηση της
αγοραστικής δύναμης των πολιτών και θα σέβεται ταυτόχρονα το περιβάλλον. Η
αναπτυξιακή προσπάθεια πρέπει να στοχεύει στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στις
επιχειρηματικές συνέργειες, στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και στο πέρασμα
από την άτυπη στην τυπική οικονομία.
γ. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση οφείλει να συντονίζει φορείς δημόσιους,
ιδιωτικούς και μεικτού κεφαλαίου με διαφορετική εγκατάσταση και λειτουργία. Οφείλει
επίσης να διασφαλίζει την αποδοτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα τομέων που
διαχειρίζονται βασικά αγαθά όπως το νερό, το περιβάλλον κτλ. Επίσης έχει υποχρέωση να
προωθήσει τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα για την αξιοποίηση του
αυξανόμενου ενδιαφέροντος των μεγάλων πολυεθνικών που έχουν την τεχνολογία και την
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των “Smart-cities”.
δ. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει την δημοκρατία με δύο
τρόπους:
1. Με την επιβολή διαφάνειας και λογοδοσίας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
στην ολοένα αυξανόμενη αλλά και αναγκαία συμμετοχή του στην Μητροπολιτική
ανάπτυξη.
2. Με την διευκόλυνση συμμετοχής πολιτών και φορέων στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και με την δημιουργία μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών.
ε. Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση επηρεάζεται και από τις σχέσεις μεταξύ των
επιπέδων διοίκησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, “Περιφερειακή Ενότητα”, Δήμος),
τις αρμοδιότητες, την οικονομική αυτοτέλεια ή τις ανάγκες χρηματοδότησης, το πολιτικό
βάρος κάθε επιπέδου κ.λπ.
Γενικά δεν δημιουργούνται Μητροπολιτικοί Θεσμοί με θεσμική και οικονομική
αυτοδυναμία

και

ισχυρή

δημοκρατική

νομιμοποίηση

(άμεση

εκλογή

αιρετών

Μητροπολιτικού επιπέδου). Παντού η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση οργανώνεται από
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προϋπάρχουσες δομές, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι τοπικοί Δήμοι ή και άλλα
ενδιάμεσα επίπεδα αντιδρούν για λόγους πολιτικούς (Τοπική δημοκρατία, τοπική
ανάπτυξη, συμμετοχή των πολιτών κ.λπ.). Ακόμη και αν δημιουργηθούν, σε ελάχιστες
περιπτώσεις, Μητροπολιτικοί Θεσμοί, αυτοί έχουν περιορισμένες εξουσίες στην διοίκηση,
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Οι εξουσίες αυτές αναφέρονται σε πολύ
συγκεκριμένους τομείς, όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον και σε μικρότερο βαθμό στην
Πολεοδομική οργάνωση και στην οικονομική ανάπτυξη.
Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση βασίζει την νομιμοποίησή της στα αποτελέσματα
που επιτυγχάνει, δηλαδή στην ικανότητά της να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μέτρα και
πολιτικές που οδηγούν στην Μητροπολιτική Ανάπτυξη. Εξαρτάται λοιπόν σε μεγάλο βαθμό
από τις αρμοδιότητες, τη χρηματοδότηση και την αναγνώριση των υπερκείμενων βαθμίδων
διοίκησης. Οφείλει να διαμορφώσει μηχανισμούς δημοκρατικής εκπροσώπησης και
συμμετοχής των πολιτών για να νομιμοποιήσει και να υλοποιήσει τις αποφάσεις της.
Επίσης υποχρεούται να διαμορφώσει ένα Αναπτυξιακό Όραμα που να το αποδέχονται όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς: αυτοδιοικητικοί, ιδιωτικοί, κοινωνικοί. Η επιτυχία της
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης εξαρτάται από:
- Τον βαθμό συναίνεσης που θα διασφαλίσει
- Το επίπεδο της πολιτικής βούλησης για την στήριξή της. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει
παγκόσμιο δίκτυο Μητροπόλεων η επιτυχία τους εξαρτάται από το κράτος.
- Την συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης.
Η GOLD IV Report διατυπώνει 11 προτάσεις για την Μητροπολιτική Διακυβέρνηση.
Συγκεκριμένα προτείνει όπως οι Μητροπολιτικές Περιοχές πρέπει:
1. να είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα των
Μητροπολιτικών Ζωνών.
2. να στηρίζονται στις δημοκρατικές αρχές, τη διαφάνεια και την συνέργεια.
3. να διασφαλίσουν αρμοδιότητες και επαρκείς πόρους.
4. να αναπτύξουν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές για να μπορούν

να

λειτουργήσουν ως κινητήριος μοχλός της εθνικής οικονομίας και να προσφέρουν
ευκαιρίες ανάπτυξης σε επιχειρήσεις και πολίτες.
5. να αποκτήσουν έναν οραματικό και στρατηγικό αστικό σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς.
6. να προσφέρουν δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες ποιότητας, ανθεκτικές και
προσβάσιμες σε όλους.
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7. να γίνουν περισσότερο “πράσινες” και “έξυπνες”, για να διασφαλίσουν την μετάβαση σε
βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες.
8. να ευνοούν την αλληλεγγύη των εδαφικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων
που τις απαρτίζουν, των γειτονικών μικρών και μεσαίων πόλεων, των περιαστικών και
αγροτικών ζωνών.
9. να θέσουν το “δικαίωμα στην πόλη για όλους” στην καρδιά των πολιτικών τους για να
ανανεώσουν το κοινωνικό τους συμβόλαιο και να ενισχύσουν την αίσθηση του “δημότη
της Μητρόπολης”.
10. να εξασφαλίσουν την πολιτιστική ανάπτυξη και την δημιουργικότητα που είναι
καθοριστικές για την διεθνή επιρροή τους.
11. να ενσωματωθούν στην Παγκόσμια Μητροπολιτική Διακυβέρνηση και να αναπτύξουν
τις συνεργασίες για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων.
Για όλες τις παραπάνω προτάσεις υπάρχει γενική αποδοχή και συναίνεση, με βασικό
όμως αγκάθι την πολιτική βούληση για την εφαρμογή τους.

2.7.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Συστημάτων Μητροπολιτικής
Διακυβέρνησης

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών Συστημάτων Μητροπολιτικής
Διακυβέρνησης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας 2.1. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Διαφορετικών Συστημάτων
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
Σύστημα

Πλεονεκτήματα
• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

Μειονεκτήματα
• Προβλήματα στην Οριοθέτηση
• Κατάργηση υφιστάμενων Δήμων

• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
1. Νέος Μητροπολιτικός Δήμος

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη

2. Μητροπολιτική Περιφέρεια

• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

• Προβλήματα στην Οριοθέτηση
• Κατάργηση υφιστάμενων Δήμων
• Προβλήματα Συνεργασίας με
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• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

λοιπούς Δήμους

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη

3. Μητροπολιτικός Δήμος με
ένταξη των υφιστάμενων
Δήμων στην Μητροπολιτική
Διοίκηση, στο πλαίσιο ενός
αναγκαστικού
Μητροπολιτικού συντονισμού

• Αντιμετώπιση του Μητροπολιτικού
Δήμου
ως
Περιφέρειας
Προγραμματισμού

• Αύξηση της επιρροής του
Μητροπολιτικού Δήμου μέσω
του ελέγχου της ανάπτυξης

• Συντονισμός
Πολιτικών
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Αύξηση
διαφωνιών
των
Συνεργαζόμενων Δήμων, οι
οποίοι
αξιοποιώντας
τις
αρμοδιότητές τους δημιουργούν
εμπόδια στην Μητροπολιτική
Κυβέρνηση

• Ενιαία
αντιμετώπιση
της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας και
Ισόρροπη Χωρική Ανάπτυξη
• Προβολή Ενιαίου Brand Name
• Ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν στην Ενιαία Μητρόπολη

• Δικαίωμα σε ανώτερες Δομές να
γίνουν
ρυθμιστές
της
κατάστασης
• Αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίου
Branding

4. Θεσμοθετημένος Κλαδικός
Μητροπολιτικός Οργανισμός

• Αποτελεσματική Διαχείριση ενός ή
περισσότερων τομέων, πχ Αστικές
Μεταφορές, Περιβάλλον

• Αδυναμία
Ολοκληρωμένης
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Συσπείρωση Δυνάμεων για
Μητροπολιτική Ανάπτυξη

• Προβλήματα Συνεργασίας και
Συντονισμού

την

διαμόρφωσης

• Αύξηση της επιρροής της
Μητροπολιτικής
Περιφέρειας
μέσω
του
ελέγχου
της
ανάπτυξης

5. Κάθετος Συντονισμός
Περιφέρειας και Δήμων

• Αύξηση
διαφωνιών
της
Περιφέρειας
και
των
Συνεργαζόμενων Δήμων, οι
οποίοι
αξιοποιώντας
τις
αρμοδιότητές τους δημιουργούν
εμπόδια στην Μητροπολιτική
Κυβέρνηση
• Διατήρηση της Ταυτότητας των
συνεργαζόμενων Δήμων εσωτερικά,
με κοινή ταυτότητα στο εξωτερικό

6. Εθελοντική Συνεργασία
Δήμων με ευέλικτη θεσμική
Οργάνωση

• Αδυναμία
Branding

• Συνέργεια,
κινητοποίηση πόλεων

• Απουσία
Διακυβέρνησης

ισχυρής

μιμητισμός,

• Συναγωνισμός αντί ανταγωνισμού
(και αντιπαλοτήτων)
• Συνεκμετάλλευση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των πόλεων (η
αξιοποίηση του brand name και των
εξωτερικών
οικονομιών
της
ηγέτιδας πόλης)
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• Διατήρηση της Ταυτότητας των
συνεργαζόμενων Δήμων εσωτερικά,
με κοινή ταυτότητα στο εξωτερικό

7. Εθελοντική Συνεργασία
Περιφέρειας και Δήμων με
ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

• Απουσία
Διακυβέρνησης

ισχυρής

• Συνέργεια, μιμητισμό, κινητοποίηση
πόλεων
• Συναγωνισμό αντί ανταγωνισμού
(και αντιπαλοτήτων)
• Συνεκμετάλλευση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων των πόλεων (η
αξιοποίηση του brand name και των
εξωτερικών
οικονομιών
της
ηγέτιδας πόλης)

Πηγή: Βιβλιογραφική Έρευνα Ομάδας μελέτης

2.8.

Περιπτώσεις Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη

Ο Πίνακας 2.2 που ακολουθεί παρουσιάζει πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται η χρονολογία
δημιουργίας των Οργανισμών, ο τρόπος εκλογής του Οργάνου Διοίκησης, οι κύριες πηγές
χρηματοδότησης και οι κύριες αρμοδιότητές τους.
Πίνακας 2.2. Παραδείγματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
Μητρόπολη και
Εκλογή
Αριθμός
Κύρια
χρονολογία
Οργανωτικής
Κύριες Αρμοδιότητες
Δήμων
Χρηματοδότηση
δημιουργίας
Διοίκησης

1. Verband Region
Stuttgard, (1994)
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Άμεση ανά 5ετία,
Συνέλευση 80-96
μέλη

Μεταβιβαστικές
Πληρωμές (Δήμοι,
Περιφέρειες,
Κρατίδιο,
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση) και
φόροι στις
Μεταφορές

2. Greater London
Authority, (1999)

City και 32
περιοχές
(boroughs)

Άμεση ανά 4ετία,
Δήμαρχος και
Συνέλευση-25
Σύμβουλοι

Μεταβιβαστικές
Πληρωμές (κυρίως
από την Κεντρική
Κυβέρνηση)

57

Έμμεση,
Συμβούλιο 153
μελώνεκπροσώπων των
Δήμων

Φόροι, Ίδιοι Πόροι
και Μεταβιβαστικές
Πληρωμές από την
Κεντρική Κυβέρνηση

18 Δήμοι,
36 Ενορίες

Έμμεση,
Συμβούλιο 55
μελώνεκπροσώπων των
Δήμων

Μεταβιβαστικές
Πληρωμές των Δήμων
και της Κεντρικής
Κυβέρνησης

3. Grand Lyon
(1999)

4. Μητροπολιτική
Περιφέρεια
Λισαβώνας
(2003, 2008 και
2013)

Μεταφορές,
Χωροταξική
Οργάνωση,
Οικονομική
Ανάπτυξη,
Διαχείριση
απορριμμάτων, Τουρισμός

Μεταφορές,
Οικονομική
Ανάπτυξης,
Διεθνής
Προβολή,
Διαχείριση
Κρίσεων (πυρκαγιές κ.λπ.),
Αστυνομία και Ασφάλεια
Οικονομική, Κοινωνική και
Πολιτιστική
Ανάπτυξη,
Χωροταξική
Οργάνωση,
Κοινωνική Κατοικία, Αστική
Αναζωογόνηση
και
Ανάπτυξη, Διοίκηση Κοινών
Υπηρεσιών, Περιβάλλον
Επεξεργασία Σχεδίων και
Προγραμμάτων
Επενδύσεων
και
Οικονομικής, Κοινωνικής
και
Περιβαλλοντικής
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Έμμεση,
Συμβούλιο 89
36
μελώνεκπροσώπων των
Δήμων
Πηγή: Tomàs (2015), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

5. Μητροπολιτική
Περιφέρεια
Βαρκελώνης
(2010)

Μεταβιβαστικές
Πληρωμές από
Δήμους και
Κοινοπραξίες, Φόροι
και Ίδιοι Πόροι

Ανάπτυξης,
Διοίκηση
Προγράμματος
Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Διαχείριση
Μητροπολιτικών Δικτύων,
Υπηρεσιών και Εξοπλισμών,
Μεταφορές, Περιβάλλον
Χωροταξική-Αστική
Οργάνωση,
Μεταφορές,
Κατοικία,
Περιβάλλον,
Οικονομική
Ανάπτυξη,
Κοινωνική Συνοχή

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις, που έχουν ήδη
επισημανθεί:
1. Η πλειονότητα των Οργάνων Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης εκλέγεται έμμεσα από
τους συγκροτούντες Δήμους.
2. Η Χρηματοδότηση γίνεται κατά βάση από την Κεντρική Κυβέρνηση.
3. Οι βασικές αρμοδιότητες των Μητροπόλεων είναι: η Χωροταξική Οργάνωση και η
Αστική Αναζωογόνηση, η Οικονομική Ανάπτυξη και ο Αναπτυξιακός Προγραμματισμός,
οι Μεταφορές, η Διαχείριση Κρίσεων, η Κοινωνική Κατοικία, η Διαχείριση Πόρων,
Απορριμμάτων-Ενέργειας-Νερού, το Περιβάλλον, ο Τουρισμός Πόλης, η Πολιτιστική
Ανάπτυξης, η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας κτλ.
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3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

3.1.

Χαρακτηριστικά του Προγραμματισμού Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

ΚΑΙ

Το πρόγραμμα Μητροπολιτικής Ανάπτυξης και Πολεοδομικής Οργάνωσης διαμορφώνεται
σε κλίμακα διαδημοτική και καλύπτει το σύνολο της Μητροπολιτικής Περιοχής. Μέσω του
προγράμματος η τυπική ή άτυπη Μητροπολιτική Αρχή προσεγγίζει αναπτυξιακούς στόχους
όπως:
•

Ο άριστος σχεδιασμός των Μητροπολιτικών Αξόνων Μεταφορών

•

Η διασφάλιση μιας δίκαιης ενδομητροπολιτικής κατανομής των αναπτυξιακών
αποτελεσμάτων

•

Η υποστήριξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης

•

Η άριστη διασπορά υποδομών και υπηρεσιών για την αποφυγή υπερσυγκεντρώσεων
πληθυσμού και υπηρεσιών

•

Ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων προστασίας του φυσικού και του δομημένου
περιβάλλοντος καθώς και του περιαστικού αγροτικού χώρου

•

Η αξιοποίηση των αγροτικών περιοχών, για αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη
αγροτοβιομηχανιών

•

Η δημιουργία και η διασπορά οργανωμένων περιοχών επιχειρηματικής ανάπτυξης
(ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνολογικά Πάρκα, Περιοχές Logistics, κ.λπ.)

•

Η δημιουργία συνεργειών στην ανάπτυξη
- Τουρισμού Πόλης (αστικού τουρισμού)
- Πολιτιστικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

•

Η στήριξη της Ερευνητικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μέσω της ανάδειξης των ΑΕΙ
και των ερευνητικών κέντρων

•

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των Δήμων, που παρουσιάζουν Μητροπολιτικό
ενδιαφέρον

•

Η παρέμβαση για την αναβάθμιση όλων των υποβαθμισμένων περιοχών που
παρουσιάζουν προβλήματα φτώχειας, ανασφάλειας, υποβαθμισμένων υπηρεσιών

υγείας και πρόνοιας, περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Είναι σαφές ότι δεν μπορούν να
υπάρξουν νησίδες Μητροπολιτικής ανάπτυξης περιβαλλόμενες από υποβαθμισμένες
περιοχές.
Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Μητροπολιτικής Ανάπτυξης είναι να διασφαλίσει την
ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της Μητροπολιτικής Περιοχής, στο
πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης με τρία κύρια χαρακτηριστικά:
•

Την κοινωνική ισότητα

•

Την οικονομική αποτελεσματικότητα, και

•

Την προστασία του περιβάλλοντος

Διάγραμμα 3.1. Οι συνιστώσες της Αειφόρου Ανάπτυξης

Πηγή: Βιβλιογραφική Έρευνα Ομάδας μελέτης
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Ο Προγραμματισμός της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης έχει τα ακόλουθα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά:
• Προετοιμάζει το μέλλον, σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.
• Εκφράζει μια προσπάθεια γενικά αποδεκτή, σε ένα σύστημα αλληλοσυγκρουόμενων
συμφερόντων.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, σε ένα πολύπλοκο σύστημα διακυβέρνησης.
Οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές, η οικονομική συγκυρία και οι διεθνείς εξελίξεις και
σχέσεις διαμορφώνουν το περιβάλλον αβεβαιότητας στο οποίο προγραμματίζεται η
Μητροπολιτική Ανάπτυξη.
Το σύστημα αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων αφορά τοπικές επιδιώξεις και
αντιπαλότητες, αντιθέσεις ή διαφορετικές επιλογές κοινωνικών ομάδων, επιδιώξεις και
επιλογές των επιχειρήσεων, όπως η επιλογή τόπου εγκατάστασης και η αναζήτηση των
ευνοϊκότερων εξωτερικών οικονομιών.
Το πολύπλοκο σύστημα διακυβέρνησης αφορά τις αρμοδιότητες και τις επιμέρους
αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας, του ή των σημαντικότερων Δήμων, και των
μικρότερων Δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας.
Για τους λόγους αυτούς ο Προγραμματισμός πρέπει να είναι:
• Συναινετικός
• Χωρικά Ολοκληρωμένος
• Κλαδικά - Θεματικά Ολοκληρωμένος, και
• Ευέλικτος
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3.2.

Προγράμματα Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

Κατ’ αρχάς οι Βασικοί Τομείς Εκκίνησης της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης είναι:
• Η Υψηλή Τεχνολογία, οι Δραστηριότητες Ε&Α και η Καινοτομία που αφορούν
▪ Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα
▪ Ενίσχυση Οικονομικής Βάσης
▪ Προωθητικές Δραστηριότητες
▪ Ενίσχυση ΑΕΙ
▪ Οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Μεταφορών
• Ο Τουρισμός Πόλης (Αστικός Τουρισμός)
▪ Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της ελκυστικότητας της Πόλης
▪ Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων (π.χ. Πολιτιστικός- Δημιουργικός Τομέας)
▪ Αναζωογόνηση περιοχών – Αναπλάσεις- Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
▪ Βελτίωση των Αστικών Μεταφορών
▪ Οργάνωση Μεγάλων Γεγονότων και διεθνών συνεδρίων
Ως χαρακτηριστικοί στόχοι της πολιτικής ανάδειξης και ανάπτυξης των Μητροπολιτικών
Κέντρων μπορούν να αναφερθούν οι Στόχοι Στρατηγικής 15 Ευρωπαϊκών Πόλεων (EDURT,
2000).Οι στόχοι αυτοί και η εξειδίκευση τους είναι:
Πίνακας 3.1. Κύριοι και Επιμέρους Στόχοι για τις Μητροπολιτικές Περιοχές
Κύριος Στόχος

Επιμέρους Στόχοι
• Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη- Αστική
Αναζωογόνηση

Αστική Αναζωογόνηση

• Αντιμετώπιση

της

Ρύπανσης-

Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος
• Αναπλάσεις Ιστορικών Περιοχών
• Πολιτική Κατοικίας
• Ένταξη

Οικονομική και
Τεχνολογική Ανάπτυξη

στο

Διεθνές

Οικονομικό

για

προσέλκυση

Σύστημα
• Πρωτοβουλίες
Επενδύσεων
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• Ανάπτυξη

Τεχνολογιών

των

πληροφοριών και των επικοινωνιών
• Ανάδειξη νέων οικονομικών κλάδων
• Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών και
Ανάπτυξη Μεταφορών Επικοινωνιών

Επικοινωνιών
• Ενίσχυση Λιμενικών Δραστηριοτήτων
• Ενοποίηση

της

Πόλης

με

ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών
• Ανάπτυξη Έρευνας και ΑνάπτυξηςΚαινοτομίας- Προσέλκυση Φορέων
Ανάπτυξη Έρευνας και
Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Ανάπτυξη Πανεπιστημίων
• Χωροταξική

Οργάνωση

Εκπαιδευτικών

και

Ερευνητικών

Δραστηριοτήτων
• Πόλη της Γνώσης
• Διαμόρφωση

Μητροπολιτικής

Διακυβέρνησης
• Προώθηση
ΔιακυβέρνησηΣχεδιασμός- Συνέργεια

Αναπτυξιακού

Σχεδιασμού
• Ενεργή Συμμετοχή των πολιτών στις
συνεργασίες

με

Δημόσιους

και

Ιδιωτικούς Φορείς- Αξία στον Πολίτη
• Διεθνείς Συνεργασίες
• Κοινωνική

Πολιτική-

Κοινωνική

Ειρήνη
• Σχολεία- Φροντίδα Παιδιού
Κοινωνική Πολιτική

• Βοήθεια σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες

(Άνεργοι,

Ηλικιωμένοι,

Άστεγοι, Τοξικομανείς κ.τ.λ.)
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• Αξιοποίηση

Ιστορικής

και

Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ενίσχυση ΠολιτιστικούΔημιουργικού Τομέα

• Ανάπτυξη

Πολιτιστικού-

Δημιουργικού Τομέα
• Ανάπτυξη Αθλητικών Υποδομών και
Εκδηλώσεων
• Ανάπτυξη Τομέα Αναψυχής

Πηγή: Βιβλιογραφική Έρευνα Ομάδας μελέτης

Οι Κύριοι και οι επιμέρους στόχοι της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης απαιτούν την επιλογή
ειδικών Δράσεων – Μέτρων - Έργων
Ως Κύριες Δράσεις – Μέτρα - Έργα στο πλαίσιο εξειδικευμένων-ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων για την επιδίωξη των προαναφερθέντων στόχων μπορεί να αναφερθούν
ενδεικτικά οι εξής:
Πίνακας 3.2. Κύριες Δράσεις και αντίστοιχα Μέτρα-Έργα για τις Μητροπολιτικές Περιοχές
Κύριες Δράσεις

Παραδείγματα Μέτρων – Έργων
• Βελτιώσεις Λιμανιών- Αεροδρομίων
• Ενίσχυση

Μητροπολιτικών

Υποδομών- Μετρό
• Βελτιώσεις Οδικών Συνδέσεων
Δράσεις Ειδίκευσης στις
Μεταφορές

• Βελτιώσεις

Σιδηροδρομικών

Συνδέσεων Δικτύων και Υποδομών
• Ανάπλαση Λιμενικών Ζωνών και
Περιβάλλοντος Αστικού Χώρου
• Ανάπλαση

Περιοχών

Σιδηροδρομικών Σταθμών
Δράσεις Ειδίκευσης στον
Αθλητισμό και στην
Αναψυχή

• Αθλητικός Πόλος και Ζώνη Αναψυχής
• Αναπλάσεις Αστικών Περιοχών
• Ανάπτυξη Τομέα Αναψυχής
• Διαμόρφωση Θαλάσσιου Μετώπου
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• Αξιοποίηση

ιστορικής

πολιτιστικής

και

κληρονομιάς

(ενοποίηση Περιοχών Πολιτιστικού
Ενδιαφέροντος, Ανάπλαση Ιστορικού
Κέντρου,
Δράσεις Ειδίκευσης στον
Πολιτιστικό- Δημιουργικό
Τομέα

Διαδρομές

Μουσείων,

Διαδρομές Περιοχών Τουριστικού
Ενδιαφέροντος και Αναψυχής)
• Πολιτιστικό Πάρκο- Επιστημονικός
Πόλος- Δράσεις για εξέλιξη της
Πόλης σε Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο
• Ανάπτυξη

Πολιτιστικού

Δημιουργικού Τομέα
• Συνεδριακό – Εκθεσιακό Κέντρο
• Ενίσχυση- Ανάδειξη Φεστιβάλ
• Επιστημονικά – Τεχνολογικά Πάρκα
• Ενίσχυση

Υποδομών

Δραστηριοτήτων

Τεχνολογιών

Πληροφορικής,
Design, Τεχνών
Δράσεις Ειδίκευσης στη
Νέα Τεχνολογία και στην
Οικονομία

Μέσων,

και

Αρχιτεκτονικής,
και Παράδοσης,

Υγείας,

Παραγωγικών

Δραστηριοτήτων
• Δημιουργία
Υποδομών:
Πάρκα,

Επιχειρηματικών
ΒΕΠΕ,

Επιχειρηματικά

Εμπορευματικό

κέντρο,

Πάρκο Logistics
• Δράσεις

Ενίσχυσης

Ναυπηγικών

Δραστηριοτήτων
• Μουσείο Επιστημών
• Μάρκετινγκ – Ανάδειξη- Προβολή
Δράσεις Προβολής

Brand Name και Ταυτότητας της
Πόλης
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• Κοινωνική

Πολιτική-

Κοινωνική

Ειρήνη
Κοινωνική Πολιτική

• Σχολεία- Φροντίδα Παιδιού
• Βοήθεια σε ειδικές πληθυσμιακές
ομάδες

(Άνεργοι,

Ηλικιωμένοι,

Άστεγοι, Τοξικομανείς κ.τ.λ.)
Πηγή: Βιβλιογραφική Έρευνα Ομάδας μελέτης
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3.3.

Στήριξη και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στον Μητροπολιτικό Χώρο

Η Μητροπολιτική Ανάπτυξη πρέπει να δίνει λύσεις προσαρμοσμένες στις καθημερινές
ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά την δημιουργία τους, την εγκατάστασή τους και
την λειτουργία-ανάπτυξή τους, όπως:
•

Η δημιουργία και η αποτελεσματική λειτουργία μητροπολιτικών δομών στήριξης
της ίδρυσης και της ανάπτυξης μιας επιχείρησης

•

Η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Περιοχής,
όσον αφορά στις συνέργειες, στον ανταγωνισμό, στη θεσμική κατοχύρωση.

•

Η στήριξη της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην καινοτομία.

•

Η στήριξη της προσέλκυσης της εκπαίδευσης και της παρουσίας εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού.

•

Η δημιουργία οργανωμένων περιοχών υποδοχής και υποστήριξης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, όπως Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα
και Τεχνολογικά Πάρκα

Τελική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για
την προσέλκυση, εγκατάσταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στον σχεδιασμό αυτών των
δράσεων και στη σχετική διαβούλευση συμμετέχουν η Αυτοδιοίκηση, παραγωγικοί φορείς,
επιχειρήσεις, συνδικάτα εργαζομένων, επιμελητήρια, κοινωνικοί-τοπικοί φορείς, ΑΕΙ και
Ερευνητικά Κέντρα και ενδιαφερόμενοι πολίτες.

3.4.

Βασικές Αρμοδιότητες Μητροπόλεων και Μητροπολιτική Τοπική Ανάπτυξη

Οι βασικές Δράσεις Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης και στα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Σχέδια και απαιτείται να
μετασχηματισθούν σε Αρμοδιότητες του Μητροπολιτικού Φορέα, είναι οι ακόλουθες:
Δράσεις Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος
• Οικονομική Ανάπτυξη. Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας, της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Πολιτισμός και Τουρισμός Πόλης
• Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Προγραμματισμός
• Ανάπτυξη των Υποδομών και των Υπηρεσιών Μεταφορών
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Τα Βασικά Θέματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης που αφορούν τις επιμέρους δράσεις,
συνοπτικά είναι τα εξής:
Βασικά Θέματα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
Οικονομική Ανάπτυξη.

• Ενίσχυση της Διεθνούς Ελκυστικότητας

Προώθηση της Καινοτομίας,

• Ανάπτυξη της Έρευνας

της Έρευνας και της

• Υποστήριξη της Δημιουργικότητας

Ανώτατης Εκπαίδευσης

• Οργάνωση Χώρου Υποδοχής Επιχειρήσεων
• Βιώσιμη Ανάπτυξη του Χώρου

Χωροταξική Οργάνωση –
Περιβάλλον Προγραμματισμός

• Προστασία του Περιβάλλοντος
• Νέες Αστικές Μορφές
• Σχέση Πόλης-Υπαίθρου
• Περιαστική Γεωργία
• Αστικές Παρεμβάσεις γύρω από τους Σταθμούς
• Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών και Λειτουργιών

Πολιτισμός και Τουρισμός

• Οργάνωση Μεγάλων Γεγονότων

Πόλης

• Αστική Τουριστική Ανάπτυξη
• Αίσθηση του Ανήκειν στη Μητρόπολη

Ανάπτυξη των Υπηρεσιών

• Δίκτυο Μαζικών Μεταφορών

και των Υποδομών

• Διατροπικότητα (Συνδυασμένες Μεταφορές)

Μεταφορών

Αναλυτικότερα οι επιμέρους παρεμβάσεις ανά κατηγορία δράσεων έχουν ως εξής:
1. Οικονομική Ανάπτυξη, προώθηση της καινοτομίας, της Έρευνας και της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Διαμόρφωση μιας Μητροπολιτικής Στρατηγικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ορισμός πλαισίου και σχεδίου δράσεων
• Δημιουργία και εμψύχωση μιας Μητροπολιτικής Δομής Οικονομικής Προοπτικής
Διαμόρφωση δομής κοινής ανάπτυξης
• Προώθηση, μέσω Μεγάλων Γεγονότων εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος, της
προσφοράς χώρων υποδοχής επιχειρήσεων
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Στρατηγική κοινού χωρικού Μάρκετινγκ
Κοινή Παρουσία σε Εκθέσεις-Εκδηλώσεις-Διεκδικήσεις
• Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης (Υπερχωρικών Μονάδων) σε θέματα Μητροπολιτικού
Ενδιαφέροντος
• Στήριξη οικονομικών τομέων Μητροπολιτικού ενδιαφέροντος
Εφοδιαστική, Νέες τεχνολογίες, Δημιουργικές Οικονομίες
• Υποστήριξη Δράσεων που συμβάλουν στην ελκυστικότητα της Μητρόπολης στην
Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα
• Συντονισμός της Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης

2. Χωροταξική Οργάνωση και Προγραμματισμός
• Συντονισμός των πολιτικών Χωροταξικής Οργάνωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης-Κοινές
Δράσεις σε Μητροπολιτικό Επίπεδο (Μεγάλες Υποδομές, Κλίμα, Ενέργεια, κ.λπ.)
• Καθορισμός των κοινών στόχων για μια βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη γύρω από ΤόπουςΚόμβους Μεταφορών (Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Λιμάνια, κ.λπ.)
• Καθορισμός των κοινών στόχων για την διατήρηση και αξιοποίηση φυσικών χώρων
πρασίνου και περιαστικής αγροτικής γης
• Στήριξη της οικονομικής βιωσιμότητας της περιαστικής γεωργίας
• Δημιουργία-Ανάδειξη Πράσινων Διαδρομών
• Δράσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος

3. Πολιτισμός και Τουρισμός Πόλης
• Συντονισμός και αξιοποίηση των τουριστικών πολιτικών
• Έμφαση στις τουριστικές παρεμβάσεις Μητροπολιτικού ενδιαφέροντος
• Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών και λειτουργιών
• Ενδομητροπολιτική Διάχυση πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων εθνικού και
διεθνούς ενδιαφέροντος

4. Ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών των μεταφορών
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής Μετακινήσεων
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• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής Τιμολόγησης Υπηρεσιών Πολυτροπικών
Μεταφορών
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και
υποστήριξη κοινής χρήσης των ΙΧ
• Ενίσχυση Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών

Συμπληρωματικές Δράσεις
Πέραν των δράσεων αυτών, η πλειονότητα των οποίων χαρακτηρίζεται ως “σκληρές
πολιτικές” (hard policies) υπάρχουν δράσεις εξίσου αναγκαίες για την Μητροπολιτική
Ανάπτυξη. Οι δράσεις αυτές που χαρακτηρίζονται ως “μαλακές πολιτικές” (soft policies) και
οι οποίες δύσκολα υποστηρίζονται συστηματικά στο πλαίσιο των Μητροπολιτικών
πολιτικών, όπως προαναφέρθηκε στην εξέταση των συστημάτων διακυβέρνησης, είναι οι
εξής:
• Ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών Υγείας
• Ενίσχυση Κοινωνικών Υπηρεσιών
• Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Δομών και
Υπηρεσιών Τεχνικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Στήριξη και ανάδειξη της τοπικής-ενδογενούς επιχειρηματικότητας
• Ενσωμάτωση υποβαθμισμένων περιοχών και μη προνομιούχων κοινωνικών ομάδων
• Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών και λειτουργιών σε τοπικό επίπεδο
Οι δράσεις αυτές είναι προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη και ισόρροπη
Μητροπολιτική Ανάπτυξη και πρέπει να ενταχθούν στον Μητροπολιτικό σχεδιασμό
και στους άξονες των αντίστοιχων Μητροπολιτικών Προγραμμάτων.

111

4.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ

4.1.

Οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Αθήνας

Η οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας εξαρτάται από το Σύστημα
Διακυβέρνησης που θα επιλεγεί:
Σύστημα Διακυβέρνησης

1

Μητροπολιτική Περιφέρεια

Κάθετος Συντονισμός
Περιφέρειας και Δήμων

2

ή
Εθελοντική Συνεργασία
Περιφέρειας και Δήμων με
ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

Οριοθέτηση

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής

• Ανάληψη
πρωτοβουλίας
Περιφέρειας
και
Δήμων
με
Μητροπολιτική Διάσταση
• Διαπραγμάτευση – Συντονισμός
Δήμων και Περιφέρειας για την
Μητροπολιτική Οργάνωση
• Διαμόρφωση
Συνεργασίας

Συμφώνου

• Ανάληψη Πρωτοβουλίας Δήμων με
Μητροπολιτική Διάσταση

3

Εθελοντική Συνεργασία Δήμων
με ευέλικτη θεσμική Οργάνωση

• Διαβούλευση – διαπραγμάτευση –
Συντονισμός
Δήμων
για
την
Μητροπολιτική Οργάνωση
• Διαμόρφωση
Διαδημοτικού
Συμφώνου Συνεργασίας

• Η πλειονότητα των Δήμων της
Περιφέρειας Αττικής δεν έχει
Μητροπολιτική Διάσταση.
• Είναι μάλλον απίθανο να
συμφωνήσουν την συμμετοχή
τους οι μεγάλοι Δήμοι
• Πλεονέκτημα η διατήρηση της
ταυτότητας και της Στρατηγικής
κάθε Δήμου και διαμόρφωση
μιας Κοινής Ταυτότητας στο
εξωτερικό
• Ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη
της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης
• Ενδεχόμενες
Συνεργασίας
Περιφέρειας

δυσκολίες
Δήμων
και

• Πλεονέκτημα η διατήρηση της
ταυτότητας και της Στρατηγικής
κάθε Δήμου και διαμόρφωση
μιας Κοινής Ταυτότητας στο
εξωτερικό
• Ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη
της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

Η οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Αθήνας θα διαμορφωθεί, όπως ισχύει στη διεθνή
πρακτική, με βάση ένα ειδικό Σύμφωνο Διαδημοτικής Συνεργασίας, προσαρμοσμένο στη
διεθνή πρακτική, και θα έχει τις ακόλουθες στοχεύσεις.
Το Διαδημοτικό Σύμφωνο έχει στόχους όπως:
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της σχέσης εμπιστοσύνης των δήμων στο πλαίσιο
του σχεδιασμού και της υλοποίησης της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης

• Ο

εντοπισμός,

ενεργοποίηση

και

συντονισμός

των

δυνάμεων

και

των

πλεονεκτημάτων των Δήμων
• Ο εντοπισμός των ειδικών αναγκών των Δήμων και των προβληματικών υποδομών
που τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
• Η αποτύπωση των αναγκών για διαδημοτικά έργα υποδομών και κοινές παρεμβάσεις
που απαιτούνται στην κοινή προσπάθεια για Μητροπολιτική Ανάπτυξη
Οι στοχεύσεις αυτές θα διαμορφωθούν οριστικά από τις διαδικασίες διαβούλευσης και την
οριστικοποίηση του Συστήματος Διακυβέρνησης της Μητροπολιτικής Αθήνας. Το ίδιο
ισχύει και για την οριστική οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας.
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4.2.

Η φυσιογνωμία της Μητροπολιτικής Αθήνας

Στο παρόν τμήμα της Μελέτης αποτυπώνονται οι διαφορετικοί παράγοντες που συνιστούν
τη φυσιογνωμία της Μητροπολιτικής Αθήνας. Παρουσιάζεται, η κατανομή του πληθυσμού
(μεταξύ των ετών 1991-2011), η οικονομική δραστηριότητα (μεταξύ των ετών 2000-2014),
η εξέλιξη και οργάνωση των μεταφορών, στοιχεία για τον χωροταξικό σχεδιασμό, το
φυσικό περιβάλλον, την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα, αλλά και το πολιτισμικό
απόθεμα της Περιφέρειας.
4.2.1.

Εξέλιξη της Κατανομής του Πληθυσμού

Οι μεγάλες πόλεις της χώρας, και ιδιαίτερα οι Μητροπολιτικές Περιοχές σημειώνουν μετά
το 1950 ιδιαίτερα εντυπωσιακή πληθυσμιακή αύξηση. Η Μητροπολιτική Αθήνα την
περίοδο 1951-2011 αυξάνει τον πληθυσμό της κατά 146,2%, η Μητροπολιτική
Θεσσαλονίκη κατά 141,45%, ενώ αντίστοιχες σε μέγεθος είναι και οι μεταβολές των
μεγάλων πόλεων, με την εξαίρεση του Βόλου (Πίνακας 4.1).
Πίνακας 4.1. Μεταβολή του Πληθυσμού στις Μεγάλες Πόλεις (1951-2011)
1951
Μητροπολιτική
Αθήνα
Μητροπολιτική
Θεσσαλονίκη

2011

Μεταβολή (%)

1.524.719

3.753.783

146,20

459.956

1.110.551

141,45

Πάτρα

103.768

213.984

106,21

Ηράκλειο

69.525

173.993

150,26

Λάρισα

69.346

162.591

134,46

Βόλος

84.767

144.449

70,41

7.629.715

10.816.286

41,77

Ελλάδα

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία
Σημειώσεις: Τα δεδομένα για την Μητροπολιτική Αθήνα και την Μητροπολιτική
Θεσσαλονίκη αφορούν αντιστοίχως την Περιφέρεια Αττικής (πλην της ΠΕ
Νήσων) και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα για τις
λοιπές πόλεις αφορούν τους αντίστοιχους Καλλικρατικούς Δήμους.
Για λόγους συγκρισιμότητας μεταξύ των δύο ετών, οι πληθυσμοί για το 1951
έχουν προκύψει από τη συνάθροιση των δεδομένων των τότε υφιστάμενων
χωρικών ενοτήτων (Δήμων και κοινοτήτων), που πλέον συναποτελούν τις υπό
εξέταση χωρικές ενότητες, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με το
Πρόγραμμα “Καλλικράτης”.
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Για τις ανάγκες της παρούσας Μελέτης, ως Μητροπολιτική Αθήνα λαμβάνεται η περιοχή
του πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών-Πειραιά, η οποία απαρτίζεται από τις
Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα
Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιώς με τους αντίστοιχους Δήμους (Πίνακας 4.2).
Για τη διευκόλυνση της διερεύνησης της Κατανομής του πληθυσμού και της εξέλιξής της η
ανάλυση πραγματοποιείται στις ομάδες Δήμων α) Πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών,
και β) Υπολοίπου Αττικής.
Πίνακας 4.2. Περιφερειακές Ενότητες και Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος ΑθηνώνΠειραιά
Περιφερειακή Ενότητα

Δήμοι

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Αθηναίων, Βύρωνος, Γαλατσίου, ΔάφνηςΥμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής,
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Βόρειου Τομέα Αθηνών

Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων,
Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης,
Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, ΠαπάγουΧολαργού,
Πεντέλης,
Φιλοθέης-Ψυχικού,
Χαλανδρίου

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω,
Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου

Νότιου Τομέα Αθηνών

Αγίου
Δημητρίου,
Αλίμου,
Γλυφάδας,
Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Καλλιθέας,
Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού
Φαλήρου

Πειραιώς

Κερατσινίου-Δραπετσώνας,
Κορυδαλλού,
Νικαίας-Αγίου
Ιωάννη Ρέντη,
Πειραιώς,
Περάματος

Πηγή: επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Αρχικά εξετάζεται η διαδημοτική πληθυσμιακή διάρθρωση της Μητροπολιτικής Αθήνας,
καθώς και η πληθυσμιακή μεταβολή που σημειώθηκε μεταξύ των ετών 1991-2001 και
2001-2011.22 Όπως παρατηρείται από τα εξεταζόμενα δεδομένα (Πίνακας 1.1, Παράρτημα
1), η Μητροπολιτική Αθήνα διαχρονικά συγκεντρώνει μειούμενο ποσοστό κατοίκων της
Περιφέρειας Αττικής (1991: 87,14%, 2011: 80,72%). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την
22

Τα πληθυσμιακά δεδομένα προέρχονται από τις αντίστοιχες απογραφές πληθυσμού της εθνικής στατιστικής
υπηρεσίας (1991, 2001, 2011). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ ‘οψιν την πλέον πρόσφατη
διοικητική χωρική διαμέριση του Προγράμματος “Καλλικράτης”. Για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας
των δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών ετών πραγματοποιήθηκε, στις περιπτώσεις που κρίθηκε
απαραίτητο, συνάθροιση των δεδομένων προκειμένου αυτά να αντιστοιχούν σε χωρικές ενότητες
αντίστοιχες με τους διαμορφωνένους Δήμους του εν λόγω Προγράμματος.
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παρατηρούμενη πληθυσμιακή δυναμική δήμων εκτός του ΠΔ Αθηνών-Πειραιώς
επιβεβαιώνεται μια τάση προαστειοποίησης του αστικού πληθυσμού του μητροπολιτικού
πυρήνα. Ιδιαίτερα την περίοδο 2001-2011 οι πληθυσμοί των Δήμων της ΠΕ Κεντρικού
Τομέα Αθηνών23, καθώς και της ΠΕ Πειραιώς24 εμφανίζονται να περιορίζονται σημαντικά
(κατά -12,70% και -6,92% αντίστοιχα). Παρόμοια είναι η εικόνα των Δήμων ΦιλοθέηςΨυχικού (-12,31%) της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών, Αγίας Βαρβάρας (-15,32%) και Αιγάλεω
(-10,23%) του Δυτικού Τομέα Αθηνών, αλλά και του Δήμου Καλλιθέας (-12,60%) του Νοτίου
Τομέα Αθηνών. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση της Μητροπολιτικής Αθήνας την περίοδο
2001-2011 έφθασε το -6,02% από 3.287.618 σε 3.089.698 κατοίκους, με μείωση του
πληθυσμού κατά 197.920 κατοίκους, ενώ η μείωση του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής
ήταν εμφανώς χαμηλότερη (-1,72%, μείωση κατά 66.949 κατοίκους).
Ο Πίνακας 1.2 (βλ. Παράρτημα 1) περιλαμβάνει τα πληθυσμιακά μεγέθη των
Καλλικρατικών Δήμων του Υπολοίπου Αττικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά ο
πληθυσμός στο υπόλοιπο Αττικής αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 1991-2011 συνολικά,
και συγκεκριμένα κατά 31,34% την περίοδο 1991-2001 και κατά 21,58% την περίοδο 20012011. Και τις δύο περιόδους της ανάλυσης μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στους Δήμους
της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι εμφανίζουν μεγέθυνση 39,27% την περίοδο 19912001 και 30,12% την περίοδο 2001-2011.25 Στην ΠΕ Δυτικής Αττικής η πληθυσμιακή
μεγέθυνση περιορίζεται την δεύτερη περίοδο από 22,42% σε 7,43%, με μοναδικό Δήμο με
φθίνοντα πληθυσμό αυτόν των Βριλησσίων. Αντίστοιχα περιορίζεται η αύξηση πληθυσμού
και στην ΠΕ Νήσων από 13,66% σε 5,00%, στην οποία 3 από τους 8 Δήμους εμφανίζουν το
2011 μειωμένο πληθυσμό.
Ο Πίνακας 1.3 του Παραρτήματος 1 περιλαμβάνει υπολογισμούς για την πληθυσμιακή
συμμετοχή των Δήμων στην Μητροπολιτική Περιοχή Αθηνών. Σημαντική παρατήρηση
αποτελεί το ότι λόγω της φθίνουσας πληθυσμιακής τάσης της Μητροπολιτικής Περιοχής ο
μειούμενος πληθυσμός ορισμένων Δήμων δεν συνεπάγεται και μείωση του ποσοστού
συμμετοχής τους στον μητροπολιτικό πληθυσμό. Επιπλέον, παρατηρείται ότι ο Δήμος
Αθηναίων, ο κεντρικός Δήμος της Μητροπολιτικής Περιοχής, το 1991 συγκεντρώνει

23

Ιδιαίτερα ο Δήμος Αθηναίων (-15,85%) και ο Δήμος Ζωγράφου (-12,78%).
Ιδιαίτερα ο Δήμος Κορυδαλλού (-10,27%) και ο Δήμος Πειραιά (-10,03%).
25
Με την εξαίρεση του Δήμου Μαραθώνα την περίοδο 1991-2001, του οποίου ο πληθυσμός παρουσίασε
μείωση (-3,72%).
24
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ποσοστό άνω του ¼ του Μητροπολιτικού πληθυσμού (26,07%), το οποίο ωστόσο μειώνεται
σταδιακά μεταξύ των ετών της ανάλυσης φθάνοντας το 24% το 2001 και το 21,49% το 2011.
Όπως παρατηρείται από τα δεδομένα ποσοστών συμμετοχής στον μητροπολιτικό
πληθυσμό, το ποσοστό της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών μειώνεται από 38,23% το 1991 σε
33,32% το 2011, με σημαντικό περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων
και τις δύο περιόδους της ανάλυσης κατά 7,91% και 10,46% αντίστοιχα. Επιπλέον,
περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής στον μητροπολιτικό πληθυσμό εμφανίζει και η ΠΕ
Πειραιώς, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (-1,71% την περίοδο 1991-2011 και -0,95% την
περίοδο 2001-2011). Οι ΠΕ Βορείου Τομέα, Νοτίου Τομέα και Δυτικού Τομέα Αθηνών
αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής τους από 16,14% σε 19,15%, από 15,66% σε 17,15% και
από 15,05% σε 15,85%, αντιστοίχως.
Παρά την αύξηση πληθυσμού σε απόλυτα μεγέθη σχεδόν στο σύνολο των Δήμων του
υπολοίπου Αττικής τις περιόδους 1991-2011 και 2001-2011 (Πίνακας 1.4, Παράρτημα 1), η
εξαγωγή ποσοστιαίων σχετικών τιμών εμφανίζει στην συγκεκριμένη χωρική ενότητα
περιορισμό της συμμετοχής σημαντικού αριθμού Δήμων, γεγονός που συσχετίζεται τόσο
με το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Δήμου όσο και με το μέγεθος των απόλυτων μεταβολών
που έλαβαν χώρα στους άλλους Δήμους. Ως αποτέλεσμα των ως άνω εξελίξεων αύξηση
στην χωρική ενότητα υπολοίπου Αττικής εμφανίζει την περίοδο 1991-2011 μόνο η ΠΕ
Ανατολικής Αττικής από 59,99% σε 68,08%. Η ΠΕ Δυτικής Αττικής περιορίστηκε από 26,48%
σε 21,81%, όπως επίσης η ΠΕ Νήσων περιορίστηκε από 13,54% σε 10,12%, εμφανίζοντας
μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους και τις δύο περιόδους της ανάλυσης.
Από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει μια τάση προαστειοποίησης του
μητροπολιτικού πληθυσμού. Κύρια χωρική ενότητα υποδοχής αυτής της πληθυσμιακής
ροής αποτελεί η ΠΕ Ανατολικής Αττικής. Η εν λόγω εικόνα μπορεί να ερμηνευθεί ως μια
επέκταση της Μητροπολιτικής Περιοχής, ή εναλλακτικά ως μια διεύρυνση την ακτίνας
επιρροής

της,

επιτυγχάνοντας

Μητροπολιτικού

Πόλου

συγκεντρώσεις.

Σημαντικό

με

την
τις

ρόλο

ενίσχυση

των

λειτουργικών

σχέσεων

αναπτυσσόμενες

περιμετρικές

πληθυσμιακές

στην

νέα

περιφερειακή

πραγματικότητα

του

έχει

διαδραματίσει η κατασκευή και βελτίωση των υποδομών μεταφορών (μετρό, προαστιακός
σιδηρόδρομος, Αττική Οδός, εθνικοί αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.) την δεκαετία του 2000, οι
οποίες έχουν περιορίσει σημαντικά τη διάρκεια των μετακινήσεων εντός της Περιφέρειας
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Αττικής. Συνεπώς αποτελεί επιλογή η διαμονή σε περιοχές εκτός του λεκανοπεδίου και η
μετακίνηση για εργασία στο μητροπολιτικό κέντρο.
Όσον αφορά την πληθυσμιακή πυκνότητα, οι Πίνακες 1.5 και 1.6 του Παραρτήματος 1
αποτυπώνουν την κατανομή πληθυσμού ανά τ. χλμ. στην Μητροπολιτική Περιφέρεια
Αττικής και το υπόλοιπο Αττικής, αντίστοιχα. Στην Μητροπολιτική Περιοχή Αθηνών η μέση
πληθυσμιακή πυκνότητα αυξάνεται την περίοδο 1991-2001 από 7.611,02κατ./τ.χλμ. σε
7.987,41κατ./τ.χλμ., ενώ την περίοδο 2001-2011 μειώνεται από 7.987,41κατ./τ.χλμ. σε
7.506,55κατ./τ.χλμ. Την περίοδο 1991-2001 μοναδική ΠΕ με μείωση της πληθυσμιακής της
πυκνότητας είναι η ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, από 13.718,22 σε 13.508,68κατ./τ.χλμ.
Ωστόσο, την περίοδο 2001-2011 αποτυπώνεται μια τάση μείωσης της πληθυσμιακής
πυκνότητας στην Μητροπολιτική Αθήνα στις περισσότερες από τις υπόλοιπες χωρικές τις
ενότητες. Η ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών εμφανίζει μείωση κατά από 13.508,68 σε
11.792,90κατ./τ.χλμ., η ΠΕ Πειραιώς από 9.570,56 σε 8.908,67κατ./τ.χλμ., η ΠΕ Νοτίου
Τομέα Αθηνών από 7.846,18 σε 7.667,53κατ./τ.χλμ. και η ΠΕ Δυτικού Τομέα από 7.460,94
σε 7.308,58κατ./τ.χλμ.. Μοναδική ΠΕ στην οποία εξακολουθεί να σημειώνεται μικρή
αύξηση της πυκνότητας πληθυσμού αποτελεί αυτή του Βορείου Τομέα (από 4.237,30 σε
4.293,76κατ./τ.χλμ.) η οποία ωστόσο αποτελεί την λιγότερο πυκνοκατοικημένη ΠΕ της
μητροπολιτικής περιοχής.
O Συντελεστής Μεταβλητότητας (CV)26 αξιοποιείται για την διερεύνηση των ανισοτήτων
στην πληθυσμιακή πυκνότητα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας κατά τα τρία
έτη της ανάλυσης. Οι Συντελεστές που προκύπτουν είναι: CV1991=63,89%, CV2001=59,58%
και CV2011=55,62%. Συνεπώς, αν και υφίστανται σημαντικές ανισότητες στην πληθυσμιακή
πυκνότητα

των

μητροπολιτικών

Δήμων,

αυτές

βαίνουν

μειούμενες.

Από

τα

προαναφερθέντα συνάγεται ότι διαμορφώνεται μια τάση ενίσχυσης των μικρότερων
Μητροπολιτικών Δήμων-Πυρήνων της ευρύτερης Μητροπολιτικής Περιοχής.
Στην χωρική ενότητα υπολοίπου Αττικής την περίοδο 1991-2001 η πληθυσμιακή
πυκνότητα αυξήθηκε από 136,1 σε 178,7κατ./τ.χλμ., ενώ η συγκεκριμένη τάση συνεχίστηκε
και την περίοδο 2001-2011, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό (από 178,7 σε 217,3κατ./τ.χλμ.).
Την περίοδο 1991-2011, στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, η Δυτική Αττική εμφανίζει
αύξηση της πληθυσμιακής της πυκνότητας από 121,5 σε 159,8κατ./τ.χλμ., η ΠΕ Νήσων

CV=(σ/𝑥
̅)*100

26
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επίσης αυξάνει την πληθυσμιακή πυκνότητα από 71,4 σε 85,2κατ./τ.χλμ., ενώ η Ανατολική
Αττική επηρεασμένη από την σημαντική απόλυτη μεταβολή πληθυσμού παρουσιάζει
αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας από 183,2 σε 332,0κατ./τ.χλμ.
Αντίθετα με την περίπτωση του Συντελεστή Μεταβλητότητας για το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Αθηνών, ο υπολογισμός του για το υπόλοιπο Αττικής αποτυπώνει τάση
διεύρυνσης των ανισοτήτων της πυκνότητας πληθυσμού. Ο Συντελεστής για τα έτη της
ανάλυσης διαμορφώνεται ως εξής: CV1991=101,82%, CV2001=104,45% και CV2011=113,50%.
Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι ενισχύονται συγκεκριμένοι Δήμοι του Υπολοίπου
Αττικής, δηλαδή εμφανίζεται μια τάση ανάδειξης νέων Μητροπολιτικών Πυρήνων. Όπως
άλλωστε γίνεται έκδηλο από την απόλυτη μεταβολή των πληθυσμιακών μεγεθών,
υπάρχουν Περιφερειακές Ενότητες που συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά του
πληθυσμού που εγκαταλείπει το Πολεοδομικό Συγκρότημα, όπως πχ η ΠΕ Ανατολικής
Αττικής.
Για την διερεύνηση της φάσης πληθυσμιακής οργάνωσης των μεγάλων Αστικών Κέντρων
αξιοποιείται η θεωρία του Αστικού Κύκλου (Klaassen κ.ά., 1981), και η διερεύνηση των
τάσεων χωρικής συγκέντρωσης του πληθυσμού. Τα στάδια της πληθυσμιακής οργάνωσης
είναι τα ακόλουθα:
α) Αστικοποίηση,
β) Προαστειοποίηση,
γ) Αποαστικοποίηση και
δ) Επαναστικοποίηση
Για τις ανάγκες της Μελέτης προσαρμόζεται η ανάλυση ως εξής:
α) Ως Αστικό Κέντρο-Πυρήνας θεωρείται το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, που
αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό την Μητροπολιτική Περιφέρεια. Στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα είναι προφανώς ενσωματωμένα τα γειτνιάζοντα με το Κέντρο Προάστια.
β) Τα στάδια χωρικής επέκτασης και συγκέντρωσης πληθυσμού προσεγγίζονται με το
Διάγραμμα του Kawashima (1986) ως ακολούθως:
• Τμήματα 1 & 2, Μητροπολιτική Συσσώρευση,
• Τμήματα 3 & 4, Επέκταση της Συσσώρευσης στα όρια του Μητροπολιτικού
Δακτυλίου,
• Τμήματα 5 & 6, Επέκταση της Μητρόπολης – Διάχυση του πληθυσμού σε
γειτνιάζουσες οικιστικές συγκεντρώσεις, και
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• Τμήματα 7 & 8, Μητροπολιτική Ανάκαμψη.

Διάγραμμα 4.1. Πληθυσμιακή Εξέλιξη της Μητροπολιτικής Αθήνας (1991-2001)

Πηγή: Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Όπως εξάγεται και διαγραμματικά (Διάγραμμα 4.1), το Πολεοδομικό Συγκρότημα της
Αθήνας την περίοδο 1991-2001 χαρακτηρίζεται από το τελευταίο στάδιο Μητροπολιτικής
Συσσώρευσης (Τμήμα 2), με τάση μετάβασης στην φάση επέκτασης της Συσσώρευσης στα
όρια του Μητροπολιτικού Δακτυλίου (Τμήμα 3). Η Μητροπολιτική Συσσώρευση έχει ως
κύρια επιμέρους φαινόμενα την έντονη συσσώρευση πληθυσμού και δραστηριοτήτων (στο
μητροπολιτικό κέντρο), ενώ παράγοντες που την προκαλούν είναι η ανάπτυξη του
δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα στον αστικό χώρο, η προβολή και υιοθέτηση
νέων προτύπων, καθώς και η ελκτική δύναμη της μητρόπολης, που διαμορφώνεται από
εξωτερικές οικονομίες, υποδομές ή θεσμικούς παράγοντες.
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Διάγραμμα 4.2. Πληθυσμιακή Εξέλιξη της Μητροπολιτικής Αθήνας (2001-2011)

Πηγή: Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Αντίθετα, η περίοδος 2001-2011 αποτελεί για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών και
τις περιμετρικές του περιοχές τμήμα του σταδίου της Επέκτασης της Μητρόπολης (Τμήμα
5, Διάγραμμα 4.2). Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από μετεγκατάσταση επιχειρήσεων και
υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε οικιστικές συγκεντρώσεις έξω από το Πολεοδομικό
Συγκρότημα, προς το Υπόλοιπο Αττικής, με συνέπεια την επέκταση του Μητροπολιτικού
Χώρου. Αντίθετα, το κέντρο του Μητροπολιτικού Χώρου παρουσιάζει τάσεις στασιμότητας,
με επιπτώσεις την συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και την κατάληψη
χώρων από ανεπιθύμητες χρήσεις. Το εν λόγω στάδιο ολοκληρώνεται με την εμφάνιση
αρνητικών εξωτερικών οικονομιών στις περιοχές επέκτασης και μετακίνηση νοικοκυριών
και επιχειρήσεων σε νέες πόλεις ή οικισμούς με υψηλή ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος
και ιδανικότερες συνθήκες διαβίωσης, που οδηγεί στην περαιτέρω επέκταση του
Μητροπολιτικού Χώρου.
Συμπερασματικά, από την προηγηθείσα ανάλυση προκύπτει ότι:
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• Έως το 2001 επικρατούσαν τάσεις Μητροπολιτικής Συσσώρευσης - Ανάπτυξη και
Συγκέντρωση στον Μητροπολιτικό Χώρο (Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας)
• Η περίοδος 2001-2011 χαρακτηρίζεται από τάσεις Επέκτασης του Μητροπολιτικού
Χώρου σε νέες αστικές συγκεντρώσεις στο Υπόλοιπο Αττικής, περιμετρικά και έξω από
τον Δακτύλιο του Μητροπολιτικού Χώρου.
4.2.2.

Εξέλιξη και Προγραμματισμός της Μητροπολιτικής Οικονομίας

Η Περιφέρεια Αττικής την περίοδο 2000-2008 εμφάνιζε σχεδόν τον υψηλότερο Μέσο
Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ: 7,62%) της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ), με
μεταβολή του εν λόγω μεγέθους από 57,3δις€ σε 103,1δις€ το 2008. Αντίθετα, την περίοδο
της ύφεσης (2008-2014) η ΑΠΑ περιορίστηκε σημαντικά (ΜΕΡΜ: -3,75), με μείωση σχεδόν
κατά 25% (βλ. Πίνακα 2.1, Παράρτημα 2). Ωστόσο, εξετάζοντας το ποσοστό συμμετοχής της
Περιφέρειας Αττικής στην Εθνική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία παρατηρείται ότι τόσο
την περίοδο των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, όσο και την περίοδο της οικονομικής κρίσης
το ποσοστό της Περιφέρειας μεγεθύνεται. Το ποσοστό συμμετοχής της Αττικής στην Εθνική
ΑΠΑ το 2000 ήταν 45,41%, το 2008 ανήλθε σε 48,87% και το 2014 περιορίστηκε οριακά στο
48,33% (βλ. Πίνακα 2.2, Παράρτημα 2).
Όσον αφορά την απασχόληση, η περίοδος 2000-2008 χαρακτηρίζεται από σημαντική
αύξηση της απασχόλησης κατά 2,05% κατ’ έτος, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα,
ενώ την περίοδο 2008-2014 η απασχόληση εμφάνιζε ΜΕΡΜ της τάξης του -2,54, επίσης ένα
από τα σημαντικότερα ποσοστά μείωσης την εν λόγω περίοδο (Πίνακας 2.3, Παράρτημα 2).
Σχετικά με την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην εθνική απασχόληση, παρατηρείται
αύξηση την περίοδο 2000-2008 από 36,99% σε 38,64%, και την περίοδο 2008-2014 οριακή
πτώση σε 38,19%. Πρωτεύοντα ρόλο στην εν λόγω εξέλιξη διαδραματίζει η σημαντική
μείωση της απασχόλησης στο σύνολο της χώρας και κυρίως στις περιμετρικές περιοχές
(Πίνακας 2.4, Παράρτημα 2).
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής την περίοδο 2000-2008 σχεδόν
διπλασιάστηκε από 16,51χιλ.€ σε 29,22χιλ.€, αποτελώντας με διαφορά το υψηλότερο κκ
ΑΕΠ της χώρας. Ωστόσο την περίοδο 2008-2014 περιορίστηκε σημαντικά (22,38χιλ.€), όπως
και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας (βλ. Πίνακα 2.5, Παράρτημα 2). Τέλος,
αναφορικά με την παραγωγικότητα (ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο),
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την περίοδο 2000-2008 σημειώθηκε σημαντική αύξηση από 35,92χιλ.€ σε 54,95χιλ.€, ενώ
την περίοδο 2008-2014 περιορίστηκε στα 49,74χιλ.€, εξακολουθώντας ωστόσο να υπερέχει
σημαντικά του εθνικού μέσου (βλ. Πίνακα 2.6, Παράρτημα 2).
Από τα προαναφερθέντα εξάγεται ότι παρά τον συνολικό περιορισμό της οικονομικής
δραστηριότητας, στην Περιφέρεια Αττικής τείνει να δημιουργείται σχεδόν η μισή εθνική
αξία παραγωγής, με το μίγμα κλάδων που χαρακτηρίζει τον Μητροπολιτικό χώρο να είναι
αρκετά δυναμικό και συνακόλουθα περισσότερο ανθεκτικό στην τρέχουσα οικονομική
συγκυρία.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα ανάλυσης για την οικονομική
δραστηριότητα στην Μητροπολιτική Αθήνα, μέσω ανάλυσης της αξίας παραγωγής. Για την
εξέταση της αξίας παραγωγής αξιοποιούνται δεδομένα Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας
(ΑΠΑ)27, τα οποία παρέχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε επίπεδο
Περιφερειακής Ενότητας για το σύνολο των εξεταζομένων ετών.28 Η εν λόγω διαμέριση
επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο για την ειδίκευση
των επιμέρους χωρικών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για την
Μητροπολιτική Περιοχή. Για τις ανάγκες της ανάλυσης έχουν εξαχθεί ποσοστιαίες
μεταβολές για τις περιόδους 2000-2008 και 2008-2014 προκειμένου να αποτυπωθεί η
επίδραση της κρίσης στους κλάδους της Περιφέρειας. Επιπλέον, εξάγονται συντελεστές
συμμετοχής29 ανά ομάδα κλάδων για κάθε έτος της ανάλυσης.
Εξετάζοντας την ποσοστιαία μεταβολή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στους
επιμέρους κλάδους/ομάδες κλάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής, σύμφωνα
με τον Πίνακα 2.7 του Παραρτήματος 2 μπορούν να αναφερθούν τα εξής:
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής εμφανίζεται τόσο κατά την περίοδο της
ανάπτυξης (2000-2008), όσο και κατά την περίοδο της ύφεσης (μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
στην κρίση) ως η πιο αναπτυσσόμενη χωρική ενότητα της Αττικής, παρουσιάζοντας την

27

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία = ΑΕΠ - Έμμεσοι Φόροι στις Επιχειρήσεις - Φόροι Εισαγωγών + Επιδοτήσεις
Εισαγωγών
28
Τα δεδομένα ΑΕΠ παρέχονται σε επίπεδο Περιφέρειας
29
Ο Συντελεστής Συμμετοχής αποδίδεται από τον τύπο QL=(Air/Ar)/(Ain/An), όπου Α η εκάστοτε
χρησιμοποιούμενη μεταβλητή, i η δραστηριότητα (κλάδος, τομέας παραγωγής), r η εξεταζόμενη χωρική
ενότητητα (περιφερειακή ενότητα, περιφέρεια), και n η ευρύτερη χωρική ενότητα αναφοράς (περιφέρεια,
χώρα). Το αποτέλεσμα του συντελεστή συμμετοχής αποδίδει το βαθμό ανάπτυξης συγκεκριμένης
δραστηριότητας (i) στην υπό εξέταση χωρική ενότητα (r) σε σύγκριση με την ευρύτερη χωρική ενότητα
αναφοράς (n). Η εξεταζόμενη χωρική ενότητα εμφανίζει ειδίκευση σε συγκεκριμένο κλάδο όταν ο
συντελεστής συμμετοχής της σε αυτόν ξεπερνά τη μονάδα (QL>1).
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μεγαλύτερη αύξηση (ή την χαμηλότερη μείωση την περίοδο ύφεσης) στους περισσότερους
κλάδους.
Την περίοδο 2000-2008 μοναδικοί κλάδοι/ομάδες κλάδων στους οποίους εμφανίζουν
άλλες Περιφερειακές Ενότητες σημαντικότερες επιδόσεις αποτελούν:
•

η ομάδα κλάδων “Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης” στην οποία υψηλότερη αύξηση
εμφανίζει η Δυτική Αττική (+123,90%).

•

ο κλάδος των Κατασκευών, στον οποίο υψηλότερη αύξηση εμφανίζει ο Κεντρικός
Τομέας Αθηνών (+146,97%), και

•

ο κλάδος “Ενημέρωση και Επικοινωνία”, στον οποίο υψηλότερη αύξηση εμφανίζει ο
Βόρειος Τομέας Αθηνών (+200,97%).

Ενώ, την περίοδο 2008-2014 μοναδικός κλάδος στον οποίο η ΠΕ Ανατολικής Αττικής δεν
εμφανίζει την βέλτιστη επίδοση αποτελεί ο κλάδος “Ενημέρωση και Επικοινωνία”, στον
οποίο χαμηλότερη μείωση εμφανίζει ο Βόρειος Τομέας Αθηνών (-21,19%).
Ο Πίνακας 2.8 του Παραρτήματος 2, αποτυπώνει την ειδίκευση των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Αττικής μέσω του συντελεστή συμμετοχής30 για κάθε κλάδο/ομάδα κλάδων.
Σχετικά μπορούν να διατυπωθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Στον κλάδο “Γεωργία, δασοκομία και αλιεία” και στο σύνολο των ετών της περιόδου
2000-2014, καμία Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής δεν εμφανίζει ειδίκευση.
Στην oμάδα κλάδων “Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης” ειδίκευση εμφανίζει κυρίως η Δυτική Αττική,
αλλά και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών καθ’ όλη την περίοδο 2000-2014.
Στον κλάδο “Κατασκευές” υψηλή ειδίκευση εμφανίζει η Δυτική Αττική, ενώ ακολουθεί
με υψηλούς συντελεστές και η Ανατολική Αττική. Ο Πειραιάς (και Νήσοι) εμφανίζει
ειδίκευση στον εν λόγω κλάδο κυρίως την περίοδο 2000-2007.
Στην ομάδα κλάδων “Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης” υψηλότερη ειδίκευση εμφανίζει κατά τα
30

Αξιοποίηση δεδομένων Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.
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έτη 2000 και 2001 ο Νότιος Τομέας Αθηνών31 και την περίοδο 2002-2014 ο Πειραιάς (και
Νήσοι). Επίσης, ειδίκευση εμφανίζει ο Δυτικός Τομέας Αθηνών όλη την εξεταζόμενη
περίοδο, καθώς και οι ΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής την περίοδο της κρίσης.
Όσον αφορά τον κλάδο “Ενημέρωση και επικοινωνία”, σχεδόν το σύνολο των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής εμφανίζουν ειδίκευση, αλλά κυρίως και με αυξανόμενο
συντελεστή συμμετοχής ο Βόρειος Τομέας Αθηνών. Δεν ειδικεύονται την περίοδο της
κρίσης ο Δυτικός Τομέας Αθηνών και ο Πειραιάς (και Νήσοι), και ο Δυτικός Τομέας Αθηνών
μετά το 2003.
Στον κλάδο “Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες” παρατηρείται
κυρίως ειδίκευση του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ενώ ακολουθούν ο Νότιος και ο Βόρειος
Τομέας Αθηνών για όλη την εξεταζόμενη περίοδο.
Στον κλάδο “Διαχείριση ακίνητης περιουσίας” παρουσιάζεται υψηλή ειδίκευση στον
Βόρειο Τομέα Αθηνών, και έπονται οι ΠΕ Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών για το
σύνολο της περιόδου 2000-2014. Η ΠΕ Ανατολικής Αττικής ειδικεύεται μετά το 2005.
Στην ομάδα κλάδων “Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες” υψηλότερη ειδίκευση εμφανίζουν την
περίοδο 2000-2005 ο Βόρειος Τομέας Αθηνών και την περίοδο 2006-2014 ο Κεντρικός
Τομέας Αθηνών. Ουσιαστικά στην εν λόγω ομάδα κλάδων ειδικεύονται όλες οι ΠΕ πλην της
Δυτικής Αττικής, και του Δυτικού Τομέα Αθηνών για την περίοδο 2002-2004.
Στην ομάδα κλάδων “Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση,
εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα”
υψηλότερη ειδίκευση εμφανίζουν την περίοδο οικονομικής μεγέθυνσης (2000-2006) ο
Κεντρικός Τομέας Αθηνών και την περίοδο οικονομικής ύφεσης (2007-2014) ο Δυτικός
Τομέας Αθηνών. Μέσα στην περίοδο της κρίσης (2009-2014) εμφανίζει ειδίκευση και ο
Πειραιάς (και Νήσοι).
Τέλος, στον κλάδο “Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών,

δραστηριότητες

νοικοκυριών

ως

εργοδοτών,

μη

διαφοροποιημένες

δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια
χρήση, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων” υψηλότερη ειδίκευση
εμφανίζουν ο Βόρειος Τομέας Αθηνών την περίοδο 2000-2006 και ο Κεντρικός Τομέας

31

Ωστόσο εξακολουθεί να ειδικεύεται στην εν λόγω ομάδα κλάδων όλη την περίοδο έως το 2014.
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Αθηνών την περίοδο 2007-2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βόρειος Τομέας Αθηνών μετά το
2010 δεν εμφανίζει ειδίκευση στην εν λόγω ομάδα κλάδων. Ειδίκευση εμφανίζουν επίσης,
η ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών έως το 2009 και η ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών κατά τα έτη 20072010.
Αναφορικά με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες των προγραμματικών κειμένων για την
Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020
καταγράφει ως ζητούμενο για την αναπτυξιακή πορεία της Αττικής την “στρατηγική
υιοθέτηση ενός μίγματος αναπτυξιακών μεταβλητών και παραμέτρων, ώστε να μπορέσει η
περιφερειακή οικονομία όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να τεθεί με γρήγορους ρυθμούς
σε μια δυναμική και βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά που είναι προαπαιτούμενο για την
αποκατάσταση της τρωθείσας κοινωνικής συνοχής και την μείωση της ανεργίας.”
Οι Θεματικοί Στόχοι της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 είναι οι εξής:
ΘΣ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας
ΘΣ 2: Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους
ΘΣ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
ΘΣ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους Τομείς
ΘΣ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της
διαχείρισης κινδύνων
ΘΣ 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων
ΘΣ 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές
ΘΣ 8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της
κινητικότητας των εργαζομένων
ΘΣ 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και
οποιωνδήποτε διακρίσεων
ΘΣ 10: Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση για την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση
ΘΣ 11: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

126

Οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι – προτεραιότητες που επιδιώκονται για την Περιφέρεια
μέσω των σχετικών θεματικών στόχων είναι οι ακόλουθοι:
Α. Η αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και η βαθμιαία
αναδιάρθρωση της με τη μετατόπιση σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και
χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την
ενίσχυση της εξωστρέφειας, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τη φιλική και έξυπνη
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η επίτευξη του στόχου επιδιώκεται μέσω συνδυασμένης
εφαρμογής των παρεμβάσεων των ΘΣ 1 “Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης & της καινοτομίας”, ΘΣ 2 “Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης
και ποιότητάς τους”, ΘΣ 3 “Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)”, και εν μέρει από τους ΘΣ 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους Τομείς”, ΘΣ 7
“Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές”, και ΘΣ 8 “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων”.
Β. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής ως τόπου κατοικίας και προσέλκυσης
επενδύσεων, μέσω της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ο στόχος
αυτός θα εξυπηρετηθεί από την εφαρμογή των ΘΣ 4 “Υποστήριξη της μετάβασης προς
μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους Τομείς”, ΘΣ 5
“Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων”, ΘΣ 6 “Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων” και εν μέρει από το ΘΣ 7 “Προώθηση των βιώσιμων
μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές”.
Γ. Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα
συμβάλλουν οι ΘΣ 8 “Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων”, ΘΣ 9 “Προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων” και ΘΣ 10
“Επένδυση στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επαγγελματική Κατάρτιση για την απόκτηση
δεξιοτήτων και τη Διά Βίου Μάθηση”. Καθώς, όπως τονίζεται στη Μελέτη, ο
Μητροπολιτικός χώρος αποτελεί μια πολυπλεύρως ολοκληρωμένη χωρική ενότητα, η
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οποία δεν δύναται να προοδεύσει στην περίπτωση παρουσίας απομονωμένων θυλάκων
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Όσον αφορά την καθαυτή οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής, και πιο
συγκεκριμένα την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, ειδικούς στόχους του Νέου
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας αποτελούν:32
α) Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στη
γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία.
β) Η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και η στήριξη μεθόδων
παραγωγής που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών
διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης
διαχείρισης.
γ) Η ενίσχυση συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, όπως η
χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
3. Η γεωργική γη αντιμετωπίζεται ως σημαντικός περιβαλλοντικός και παραγωγικός πόρος.
4. Για τη χωροθέτηση μονάδων και ζωνών Υδατοκαλλιεργειών στην Αττική εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για
τις Υδατοκαλλιέργειες (ΑΠ 31722/4.11.2011, Β΄ 2505).
Όσον αφορά τον Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα Παραγωγής της Αττικής, 33 στο ΡΣΑ
προβλέπεται η διατήρηση και ενίσχυση του βιομηχανικού χαρακτήρα της Περιφέρειας με
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση του ρόλου της ως τόπου
εγκατάστασης δραστηριοτήτων, για τις οποίες η μητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί
βασικό όρο της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, ιδιαίτερα αυτών που έχουν στρατηγική
σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνική κλίμακα και το διεθνή ρόλο της χώρας.
Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας μέσω της
εκσυγχρονισμένης κλαδικής εξειδίκευσής της, της σύζευξης βιομηχανίας και υπηρεσιών,
της δημιουργίας υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων και της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών και μεθόδων.
Τέλος, ενδυναμώνεται ο ρόλος της Περιφέρειας ως τόπου συγκέντρωσης σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι το χρηματοπιστωτικό
σύστημα, οι ασφάλειες και η ναυτιλία. Η Αττική αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο
32
33

Άρθ. 23 §2 του Κεφαλαίου ΣΤ
Άρθ. 24 του Κεφαλαίου ΣΤ
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μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, σε κέντρο έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, σε πολιτιστική μητρόπολη, σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, σε
προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας
με πολυσχιδή ταυτότητα, με έμφαση στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό, καθώς και
με δυνατότητες παραθεριστικού τουρισμού σε παράλιες περιοχές της Αττικής και στα
πλησίον αυτής νησιά.
Η επισκόπηση των οικονομικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής μελέτης και η
παράθεση

των

προγραμματισμένων

θεματικών

και

αναπτυξιακών

της

στόχων

αναδεικνύουν την οικονομική φυσιογνωμία της Μητροπολιτικής Αθήνας στη στατική και
δυναμική της διάσταση. Ο νέος μητροπολιτικός φορέας μπορεί να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο στον συντονισμό των επιμέρους δράσεων οικονομικής ανάπτυξης
εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες συναινετικές διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη
προώθησή τους. Παράλληλα ο φορέας της Μητροπολιτικής Αθήνας θα προσθέσει
οργανωτική ευελιξία και θα συμπληρώσει τα κενά που παρουσιάζονται στη διακυβέρνηση
σημαντικών έργων από τους ιεραρχικά δομημένους φορείς (περιφέρεια - δήμοι) και τις
εξειδικευμένες κατά τομέα δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) που αναπτύσσουν
επεμβατική δράση στην Αττική. Άλλωστε, η οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί
διεθνώς κυρίαρχο στόχο των μητροπολιτικών συνενώσεων εθελοντικής ή και αναγκαστικής
μορφής, θεσμικά κατοχυρωμένης.
4.2.3.

Εξέλιξη και Οργάνωση των Μεταφορών στην Μητροπολιτική Αθήνα

Η αυξημένη χρήση ΙΧ αυτοκινήτων και ο συνακόλουθος αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος
του Μητροπολιτικού χώρου,34 οι απαιτήσεις για διεθνείς συνδέσεις που τίθενται από τις
βλέψεις για διεθνή ρόλο της Αθήνας, τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα και η αναβάθμιση του
σχετικού με τις μεταφορές εξοπλισμού που έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 2000,
διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το προφίλ μεταφορών της Μητροπολιτικής Αθήνας.
Η κληρονομιά σε υποδομές μεταφορών, που σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιήθηκαν με
αφορμή την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, αποτελεί ένα από τα δυνατά
σημεία του συστήματος μεταφορών της Μητρόπολης. Ο νέος –απομακρυσμένος από τον
αστικό ιστό- αερολιμένας Αθηνών, η ανακαινισμένη γραμμή 1 (Πειραιάς-Κηφισιά) του
34

Η οποία είναι, ωστόσο, γεγονός ότι έχει περιοριστεί ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
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υπέργειου αστικού σιδηροδρόμου, οι Γραμμές 2 (Ανθούπολη-Ελληνικό) και 3 (Αγ. Μαρίνα –
Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο) του Μετρό της Αθήνας, οι συνδέσεις Τραμ (Σύνταγμα
- Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας – Ασκληπιείο Βούλας), ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος
(Αεροδρόμιο – Κιάτο), η Αττική Οδός (Ελευσίνα – Σπάτα),35 και επιμέρους έργα οδοποιίας,36
μείωσαν σημαντικά τον χρόνο μετακινήσεων/μεταφορών στην Μητρόπολη και ταυτόχρονα
βελτίωσαν την λειτουργικότητα της Περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Επίσης, ισχυρό σημείο θεωρείται η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού προς τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το στοιχείο
αυτό φανερώνει την ύπαρξη περιθωρίου ενίσχυσης της στροφής προς τα εναλλακτικά –
προς τα ΙΧ αυτοκίνητα- μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, η συσσώρευση εμπειρίας στους
φορείς που ασχολούνται με τις μεταφορές και η συνακόλουθη ύπαρξη καλών πρακτικών
συγκαταλέγονται επίσης στα –σχετικά με τις μεταφορές- δυνατά σημεία της Αθήνας, που
απορρέουν από την έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα διαχείρισης κυκλοφορίας,
ιδιαίτερα των αστικών μεταφορών.
Γεγονός αποτελεί ότι ακόμη υφίστανται σημαντικές ελλείψεις στο κομμάτι των
μεταφορών. Η Μητροπολιτική Αθήνα αποτελεί μια ιδιαίτερα μεγάλη και διευρυνόμενη
χωρική ενότητα της οποίας οι ανάγκες για μεταφορές –ακόμη και σε ενδοαστικό επίπεδοαπαιτούν επιπλέον παρεμβάσεις, τόσο σε υποδομή, όσο και οργάνωση. Επιπλέον αδύνατα
σημεία στις μεταφορές της Αθήνας αποτελούν η αλόγιστη χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων, με
την συνακόλουθη κυκλοφοριακή συμφόρηση και το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης. Τέλος,
σημαντικό στοιχείο που δυσχεραίνει τις μεταφορές στην Μητροπολιτική περιοχή αποτελεί
η πολυαρχία και το πλήθος εμπλεκομένων φορέων στον σχεδιασμό και την διαχείριση του
συστήματος μεταφορών.
Σύμφωνα με το σχετικό με τις Μεταφορές Άρθρο 29 του Κεφαλαίου Ζ’ “Συστήματα
Μεταφορών, Ασφάλεια και Προστασία” του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας- Αττικής, η
πολιτική των μεταφορών στην Αττική σχεδιάζεται στη βάση τριών συμπληρωματικών
συστημάτων:

35

Ουσιαστικά αποτελείται από δίκτυο αυτοκινητοδρόμων με κύριο αυτοκινητόδρομο τον Αυτοκινητόδρομο 6
(Α6) και δευτερεύοντες τους A61 (Μαρκόπουλο-Λαύριο), Α62, Α64 (Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού), Α65
(Περιφερειακή Λεωφόρος Αιγάλεω), οι οποίοι είναι κλάδοι του Α6. Τέλος, υπάρχει ο τριτεύων
αυτοκινητόδρομος Α642, κλάδος του Α64.
36
Όπως ο κόμβος Λεωφόρου Κηφισίας, η σύνδεση του ΟΑΚΑ με το Ολυμπιακό χωριό, η Λ. Κύμης και η Σπ.
Λούη, ο ανισόπεδος κόμβος Λ. Κηφισού – Λ. Ποσειδώνος, η Λ. Βάρης-Κορωπίου, η Λ. Μαραθώνος κά
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α) Υπεραστικά δίκτυα μαζικών μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, τερματικοί σταθμοί
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών).
β) Δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης, με κορμό τα μέσα σταθερής
τροχιάς, το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών και τους σταθμούς μετεπιβίβασης.
γ) Κύριο οδικό δίκτυο Αττικής και δίκτυο υποδομής στάθμευσης.
Ειδικότερους στόχους της πολιτικής μεταφορών αποτελούν:
α) Η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης και της πολυκεντρικότητας μέσω της εφαρμογής των
αρχών του ενιαίου χωροταξικού, πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού
σχεδιασμού.
β) Ο ανασχεδιασμός και η πύκνωση του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την
αυξανόμενη συμμετοχή του στην εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων
γ) Η εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών με την πολιτική εξοικονόμησης φυσικών και
οικονομικών πόρων
δ) Η οργάνωση της κυκλοφορίας σε επίπεδο δήμων και πολεοδομικών ενοτήτων, με βάση
τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και έμφαση στις ήπιες μορφές
μετακίνησης, όπως δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτημα
ε) Η ελαχιστοποίηση των διαμπερών μετακινήσεων με μέσα ιδιωτικής χρήσης στην
ευρύτερη κεντρική περιοχή του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών
μετακίνησης.
στ) Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης διεθνούς εμβέλειας,
μέσω της ανάδειξής της ως εθνικού και διεθνούς κόμβου μεταφορών και, ειδικότερα,
κόμβου συνδυασμένων μεταφορών.
Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
α) Η επέκταση και η αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας μητροπολιτικής
εξυπηρέτησης, με κορμό τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς. Η ιεράρχηση, ο
καθορισμός και η χωροθέτηση των επί μέρους δικτύων και μέσων με βάση τα ειδικά
χαρακτηριστικά τους και τη δυνατότητα συμβολής τους στους στόχους του χωροταξικού
και πολεοδομικού σχεδιασμού.
β) Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση των τοπικών και διαδημοτικών γραμμών λεωφορείων
και τρόλεϊ σε ρόλο συμπληρωματικό ή τροφοδοτικό των μέσων σταθερής τροχιάς και η
δημιουργία συγκοινωνιακών κέντρων/ σταθμών μετεπιβίβασης σε κομβικά σημεία, σε
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συνδυασμό με την εφαρμογή πολιτικών διαλειτουργικότητας, όπως είναι το ενιαίο
κόμιστρο και ο συνδυασμός κομίστρου και τελών στάθμευσης.
γ) Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, μέσω της αναβάθμισης και της επέκτασης του δικτύου
κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων και της χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης
ιδιωτικής χρήσης εκτός οδού σε περιοχές κατοικίας, σε συνδυασμό με προγράμματα
αστικών αναπλάσεων.
δ) Η πολιτική στάθμευσης, ως συμπληρωματικό εργαλείο κυκλοφοριακής οργάνωσης, στην
κατεύθυνση ενθάρρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μετακίνησης για προσπέλαση σε
κορεσμένες κυκλοφοριακά περιοχές, σε περιοχές καλά εξυπηρετούμενες από μέσα
μαζικής μεταφοράς και γενικά στις καθημερινές μετακινήσεις.
ε) Η αναβάθμιση των υπεραστικών μεταφορικών υποδομών και βασικών τερματικών
σταθμών της Αττικής και η λειτουργική τους διασύνδεση και διεπαφή σε κομβικά σημεία
με το αστικό σύστημα μεταφορών.
στ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής με σκοπό, μεταξύ
άλλων, την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων, μέσω
της ενοποιημένης πληροφόρησης των μετακινουμένων, της συλλογής και του ελέγχου
κομίστρου, της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του διατιθέμενου αποθέματος χώρων
στάθμευσης και του στόλου των επιφανειακών μέσων μετακίνησης.
ζ) Η σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών, όσον αφορά στις κατευθύνσεις σχεδιασμού των
μεταφορών, στην εκπόνηση μελετών, καθώς και στο φυσικό σχεδιασμό και στην
πληροφοριακή σήμανση.
Η Οργάνωση του Συστήματος Μεταφορών της Αττικής παρουσιάζεται με αναλυτικό
τρόπο στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Σύμφωνα με το Άρθρο 30 με τίτλο
“Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών”, το σύστημα μεταφορών της Αττικής διαμορφώνεται
ως ακολούθως:
1. Διευρωπαϊκά και Υπεραστικά Δίκτυα Μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια και τερματικοί
σταθμοί)
Οι κύριοι σταθμοί και τερματικές εγκαταστάσεις υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και
εμπορευματικών μεταφορών συγκροτούν το σύστημα εισόδων/εξόδων – πυλών στην
Αττική και διακρίνονται στα εξής υποσυστήματα:
− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Αερολιμένες
− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Λιμένες
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− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
−Τερματικοί Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων Εξωτερικού και Εσωτερικού
• Κύριος επιβατικός− εμπορευματικός Αερολιμένας είναι ο διεθνής αερολιμένας
“Ελευθέριος Βενιζέλος”, ως κόμβος εθνικής, ευρωπαϊκής και διηπειρωτικής σημασίας,
ενώ συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν σε έκτακτες περιπτώσεις οι
αερολιμένες Ελευσίνας, Δεκελείας και Πάχης Μεγάρων.
• Κύριοι επιβατικοί λιμένες είναι ο κεντρικός επιβατικός λιμένας Πειραιά και
συμπληρωματικά οι επιβατικοί λιμένες Λαυρίου και Ραφήνας. Κύριος εμπορευματικός
λιμένας είναι ο λιμένας Ικονίου – Κερατσινίου – Περάματος, ενώ συμπληρωματική
λειτουργία παρέχουν οι λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου (Βλ. Πίνακα 3.1, Παράρτημα
3).
• Κύριοι επιβατικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι οι Αθηνών − Πειραιά, καθώς και το
σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ). Κύριοι εμπορευματικοί σιδηροδρομικοί
σταθμοί είναι ο Σταθμός Διαλογής−Εμπορευματικός Σταθμός ΟΣΕ Θριασίου Πεδίου, ο
επιλιμένιος τερματικός σιδηροδρομικός σταθμός Ικονίου – Κερατσινίου και,
συμπληρωματικά, ο σιδηροδρομικός σταθμός Ρουφ, ενώ κύριους σιδηροδρομικούς
άξονες αποτελούν ο κλάδος σιδηροδρομικού σταθμού Πειραιά, σιδηροδρομικού
σταθμού Αθηνών ΣΚΑ – Βόρεια Ελλάδα, ο κλάδος ΣΚΑ – Κόρινθος – Κιάτο – Πάτρα (βλ.
Πίνακα 3.2, Παράρτημα 3).
• Όσον αφορά τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, υπάρχει πρόβλεψη για
επαναχωροθέτηση – δημιουργία Νέου κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων
εξωτερικού και εσωτερικού, πλησίον του σταθμού Μετρό “Ελαιώνας” και σε άμεση
γειτνίαση με το εθνικό οδικό δίκτυο. Για τα ΚΤΕΛ Αττικής, προσδιορίζονται θέσεις
τερματικών σταθμών σε περιφερειακούς σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού,
επιμερισμένες γεωγραφικά για τις ενότητες Δυτικής Αττικής, Βόρειας Αττικής,
Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό
τους (βλ. Πίνακα 3.3, Παράρτημα 3).
2. Δίκτυα Δημόσιας Συγκοινωνίας, Μέσα Σταθερής Τροχιάς
Οι δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης οργανώνονται στα εξής βασικά
δίκτυα:
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• Το πρωτεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας37 συνιστά τη σπονδυλική στήλη του
ενιαίου συστήματος μεταφορών και έχει ως στόχο να διεκπεραιώνει το μεγαλύτερο
όγκο συλλογικών μετακινήσεων στην Αττική. Αποτελείται από μέσα σταθερής τροχιάς,
διαθέτει υψηλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και έχει κυρίως ακτινικό ανάπτυγμα ως
προς τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υποστηρίζοντας παράλληλα τα διαδημοτικά
κέντρα ευρείας ακτινοβολίας του Λεκανοπεδίου Αθήνας και της Αττικής. Το δίκτυο
αυτό συγκροτείται από αστικές και προαστιακές γραμμές και λειτουργεί
συμπληρωματικά, ως εργαλείο οργάνωσης του χώρου, για την υποστήριξη και τόνωση
σχετικά υψηλών οικιστικών πυκνοτήτων και πόλων έλξης μαζικών μετακινήσεων, στην
εμβέλεια επιλεγμένων σταθμών του συστήματος που ανταποκρίνονται στις επιλογές
χωρικής ανάπτυξης του νέου ΡΣΑ. Το πρωτεύον δίκτυο μητροπολιτικής εξυπηρέτησης
διακρίνεται σε τρία επιμέρους δίκτυα.
- Δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου
- Δίκτυο μετρό38
- Δίκτυο τραμ και ελαφρού μετρό.
• Το δευτερεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό και
τροφοδοτικό ως προς το πρωτεύον και αποτελείται από γραμμές τρόλεϊ και
λεωφορείων. Το δίκτυο αυτό αναδιαρθρώνεται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη του
πρωτεύοντος δικτύου, ώστε να λειτουργεί τροφοδοτικά και συμπληρωματικά ως προς
αυτό. Η συμπληρωματική λειτουργία του ως προς το πρωτεύον δίκτυο αφορά και ένα
βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών που καθορίζεται και επικαιροποιείται από τον
ΟΑΣΑ, εξυπηρετώντας με γραμμές κορμού διαδρόμους που δεν καλύπτονται εισέτι
από μέσα σταθερής τροχιάς. Το δευτερεύον δίκτυο επεκτείνεται, επίσης, με τοπικές ή
διαδημοτικές γραμμές σύνδεσης γειτονικών πολεοδομικών ενοτήτων όπως συνοικίες
και δήμοι. Τέλος, το δευτερεύον δίκτυο τροφοδοτεί μέσω ακτινικών και εγκάρσιων
γραμμών το πρωτεύον δίκτυο.
Για τις προαστιακές συνδέσεις της πρωτεύουσας και του λιμένα του Πειραιά με τα
κυριότερα αστικά κέντρα εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας−Πειραιά και το διεθνή
37

Το Δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς περιλαμβάνεται αναλυτικά στον Πίνακα 3.4 του Παραρτήματος 3 της
Μελέτης.
38
Όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 2ζ του Άρθρου 30, οι μελλοντικές επεκτάσεις του μετρό θα
αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα προς πόλους ανάπτυξης μητροπολιτικής εμβέλειας, εντός του
Λεκανοπεδίου Αθηνών.
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αερολιμένα Αθηνών, βασικό μέσο είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που εκτείνεται μέχρι
τα βασικά οικιστικά κέντρα των όμορων Περιφερειών εντός της εμβέλειας της
Μητροπολιτικής Περιοχής Αθήνας (Θήβα −Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κόρινθος − Λουτράκι).
Για την ανταπόκριση των γραμμών του πρωτεύοντος δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας
μεταξύ τους, με το δευτερεύον δίκτυο, καθώς και με τα δίκτυα υπεραστικών μέσων μαζικής
μεταφοράς, δημιουργούνται σε ορισμένα σημεία διεπαφής τους οργανωμένοι σταθμοί
μετεπιβίβασης,39 που συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα χώρους στάθμευσης μέσων
ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων, οι οποίοι χωροθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κομβικές
ή ακραίες και περιφερειακές θέσεις του συστήματος.
3. Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής40
Ορίζεται το πλέγμα οδικών αξόνων που εξυπηρετεί τις βασικές ροές μετακινήσεων
διαπεριφερειακής και μητροπολιτικής κλίμακας. Η ιεράρχησή τους βασίζεται πρωτίστως
στη θέση και λειτουργία των αξόνων στον πολεοδομικό ιστό της Αττικής και,
δευτερευόντως, στα γεωμετρικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Οι άξονες που
εντάσσονται στο κύριο οδικό δίκτυο Αττικής αποτελούν τμήμα του θεσμοθετημένου
βασικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής. Για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων
οδικών μετακινήσεων, βασική προτεραιότητα δίνεται στην ορθολογική διαχείριση της
υφιστάμενης υποδομής. Οι άξονες που συγκροτούν το κύριο οδικό δίκτυο Αττικής
ιεραρχούνται σε:
• Άξονες διαπεριφερειακής σημασίας, οι οποίοι απαρτίζονται από ελεύθερες και
ταχείες λεωφόρους, διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες ροές μετακινήσεων αγαθών και
προσώπων μεταξύ των κύριων πυλών – εισόδων στην Περιφέρεια.
• Πρωτεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας, οι οποίοι λειτουργούν ως βασικοί
διανεμητήριοι για τις κυριότερες ροές εισόδου στον πυρήνα του πολεοδομικού
συγκροτήματος. Στο σύνολό τους οι πρωτεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας, σε
συνεργασία με τους άξονες διαπεριφερειακής σημασίας και, ιδιαίτερα, με την Αττική
Οδό, συγκροτούν περιμετρικούς δακτυλίους, σε τρεις διαβαθμίσεις εγγύτητας ως προς
την κεντρική περιοχή, και

39
40

Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3.5 του Παραρτήματος 3.
Το κύριο οδικό δίκτυο της Αττικής αναλύεται στον Πίνακα 3.6 του Παραρτήματος 3 της Μελέτης.
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• Δευτερεύοντες άξονες μητροπολιτικής σημασίας, οι οποίοι συγκροτούν το βασικό
δίκτυο περαιτέρω κατανομής των μετακινήσεων μεταξύ επιμέρους πολεοδομικών
ενοτήτων και κέντρων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας−Πειραιά.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας,
προωθείται η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής
εμβέλειας, για τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε
συνδυασμό με τα τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, καθώς και
πεζοδρόμων σε επίπεδο δήμων και γειτονιάς.
Οι μεταφορές αποτέλεσαν ιστορικά μία από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες
δημιουργίας της διοικητικής οντότητας των Μητροπόλεων. Ο σχεδιασμός και η λειτουργική
διάρθρωση των δικτύων μεταφορών και συγκοινωνιών έπρεπε να εξυπηρετήσουν τους
κατοίκους του συνεχώς διευρυνόμενου πυρήνα των αστικών κέντρων. Έτσι η μετακίνηση
του πληθυσμού και η μεταφορά των προϊόντων συνδυάστηκαν σ’ ένα δίκτυο υποδομών και
μέσων, του οποίου η οργάνωση αποτέλεσε βασικό στόχο όλων των επιπέδων διοίκησης,
δεδομένου ότι έπρεπε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι και να
εκτελεστούν τα αναγκαία έργα. Η πολυπλοκότητα των δικτύων και η ποικιλία των μέσων
μεταφοράς προσαρμόζεται συνεχώς στις δημιουργούμενες ανάγκες. Η επισήμανση των
αναγκών αυτών και ο σχεδιασμός για την εξυπηρέτησή τους αποτελούν συνήθως
αντικείμενο διακυβέρνησης και διαχείρισης μητροπολιτικού επιπέδου. Η Μητροπολιτική
Αθήνα στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της δομής και των de facto διασυνδέσεών της με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον καλύτερο
σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη εποπτεία του μεταφορικού έργου και των
συγκοινωνιακών δικτύων της ευρύτερης περιοχής μελέτης.
4.2.4.

Χωροταξικός Σχεδιασμός και Οικιστικό Δίκτυο της Μητροπολιτικής Αθήνας

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Κεφαλαίου Γ’ του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής,
το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Αττικής διαμορφώνεται βάσει των στρατηγικών
στόχων για την Περιφέρεια, ανταποκρίνεται στις αρχές της συμπαγούς πόλης και στην
ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας και αποδίδει βαρύτητα τόσο
στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο, με την αντιμετώπισή τους ως συμπληρωματικών
συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου.
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Ειδικότερα:
α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχημένο πολυκεντρικό σύστημα σαφώς οριοθετημένων
αστικών συγκεντρώσεων. Το σύστημα αυτό συγκροτείται με κέντρο βάρους το συμπαγές
αστικό συγκρότημα Αθήνας−Πειραιά και περιλαμβάνει τους συμπαγείς δορυφορικούς
αστικούς πυρήνες και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός του
Λεκανοπεδίου. Στις ως άνω περιοχές επιδιώκεται να αναπτυχθούν σχετική λειτουργική
αυτοτέλεια, καθώς και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις.
β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνομη οντότητα και προστατεύεται ως
ζωτικός χώρος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για τη διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως
συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας και του τοπίου της Αττικής, αλλά και ως
συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της.
Επιπλέον, αναφορικά με τη φύση και τις αρχές διάρθρωσης του οικιστικού δικτύου της
Αττικής, σημειώνεται ότι για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δομή και η ιεράρχηση Οικιστικού Δικτύου
Πολεοδομικών Κέντρων μητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εμβέλειας, βασιζόμενου στη
συμπληρωματικότητα, στην πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και στην αξιοποίηση των συνεργιών.41 Ο διευρυμένος ρόλος
αυτών των κέντρων ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ζωή στην περιοχή εμβέλειάς
τους, καθορίζοντας την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα της Αττικής. Τα κέντρα αυτά
συγκεντρώνουν ευρύ φάσμα πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων όπως
κατοικία, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο,
αναψυχή, πολιτιστικές και παραγωγικές δραστηριότητες.
Ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων
ανάπτυξης, που αποτελούν σημεία ζωτικής σημασίας για τη διάρθρωση του
μητροπολιτικού χώρου.42 Ως κύριες χωρικές ενότητες καθορίζονται αυτές της ΑθήναςΠειραιά, της Ανατολικής Αττικής, της Δυτικής Αττικής και της Νησιωτικής Αττικής, με
περαιτέρω διάκριση σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη βέλτιστη χωροταξική
οργάνωση, βάσει της γεωγραφικής διάρθρωσης και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους

41

Άρ. 10§1 (Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων)
N. 4277/2014, “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής”, Κεφάλαιο Γ’, Αρ. 8.

42
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και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική διάρθρωση του Προγράμματος “Καλλικράτης”
(Ν. 3852/2010).43
Όσον αφορά την ανάπτυξη των πολεοδομικών κέντρων της Μητροπολιτικής Αθήνας,
επιδίωξη αποτελεί η ενίσχυση των κέντρων−πυρήνων των δήμων, η αποθάρρυνση της
περαιτέρω -ανά άξονες- ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών και η αποφυγή της
χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές εκτός
κέντρων και σε αδόμητη γη, για λόγους στήριξης της δυναμικότητας και της ζωτικότητας
των κέντρων, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της
κυκλοφορίας.44Tο Οικιστικό Δίκτυο οργανώνεται στα ακόλουθα ιεραρχικά επίπεδα: α)
Μητροπολιτικά Κέντρα, β) Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας και γ) Δημοτικά
Κέντρα,

λαμβάνοντας

υπόψη

τις

αρχές

της

ισόρροπης

ανάπτυξης

και

της

συμπληρωματικότητας.45
Τα Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά46 ταυτοποιούνται ως ένα διπολικό αστικό
σύστημα και λειτουργούν ταυτόχρονα στα ιεραρχικά επίπεδα τόσο του Μητροπολιτικού
Κέντρου για τον εθνικό χώρο και την Περιφέρεια Αττικής, όσο και του κέντρου της Χωρικής
Ενότητας Αθήνας − Πειραιά. Ανάγκη και βασική στρατηγική αποτελεί η επιδίωξη συνολικής
αναβάθμισης του αστικού τους περιβάλλοντος, των λειτουργιών που επιτελούν, καθώς και
η επιλεκτική ενίσχυση μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ανταποκρίνονται
στο μητροπολιτικό τους ρόλο.
Ως προτεραιότητες για το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας, αναδεικνύονται:
• Η ανάδειξη του σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτισμού, δημιουργικότητας και
καινοτομίας
• Η παροχή εξυπηρετήσεων και η ευρύτητα επιλογών υψηλού επιπέδου και ποιότητας
• Η αξιοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών διακριτών στοιχείων της
ταυτότητάς του
• Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού του περιβάλλοντος, και

43

Όσον αφορά τις Χωρικές Υποενότητες, η Χωρική Ενότητα Αθήνας-Πειραιά αποτελείται από αυτές της
Κεντρικής Αθήνας, του Πειραιά, της Δυτικής Αθήνας, της Βόρειας Αθήνας και της Νότιας Αθήνας, η Χωρική
Ενότητα Ανατολικής Αττικής από αυτές των Μεσογείων, της Λαυρεωτικής και της Βόρειας Αττικής, η Χωρική
Ενότητα Δυτικής Αττικής από τις Χωρικές Υποενότητες Θριασίου και Μεγαρίδας, ενώ η Χωρική Ενότητα
Νησιωτικής Αττικής δεν περιλαμβάνει επιμέρους Χωρικές Υποενότητες.
44
N. 4277/2014, “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής”, Κεφάλαιο Γ’, Αρ. 10§2
45
Όπ. π., Αρ. 10§3
46
Όπ. π., Αρ. 10§3.1
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• Ο καθορισμός του ως αυτοτελούς τουριστικού προορισμού.
Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, βασικές επιδιώξεις αποτελούν:
• Η αναβάθμισή του ως κεντρικού Λιμένα και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών, με
αποτελεσματική διασύνδεση μεσογειακού, διευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.
• Η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Λιμένα του Πειραιά με τη δημιουργία σύγχρονων
υποδομών βάσει των προτύπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη
διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, πέριξ και εγγύς της θεσμοθετημένης
λιμενικής ζώνης.
• Η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη
διατήρηση της κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
• Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε
κατεύθυνση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
• Η λειτουργική διασύνδεση των λιμενικών δραστηριοτήτων με τον αστικό ιστό.
• Η βελτίωση του αστικού ιστού και των υποδομών με ταυτόχρονη διαφύλαξη του
κοινόχρηστου χαρακτήρα του Θαλάσσιου Μετώπου.
Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας47 αποτελούν δευτερεύοντα κέντρα ή
συστήματα κέντρων της Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου με κύριο χαρακτηριστικό την
συγκέντρωση πολυδιάστατης ανάπτυξης και έχουν σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική
Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και μπορεί να
περιλαμβάνουν

και

ορισμένες

συμπληρωματικές

δραστηριότητες

μητροπολιτικής

ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων,
τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια και ετερογένεια,
προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.
Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται βάσει κριτηρίων, όπως η γεωγραφική θέση στο
ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές και διαπεριφερειακές
μεταφορές, το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, το
πληθυσμιακό μέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο κοινωνικής συνοχής, η
πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας και η προσβασιμότητα
στα μέσα σταθερής τροχιάς.

47

Όπ. π., Αρ. 10§3.2
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Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου
αποτελούν οι Δήμοι Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου,
καθώς και οι δημοτικές ενότητες Κηφισιάς, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Αντίστοιχα, τα
Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι
οι Δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι
δημοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα
Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.
Όσον αφορά τα Δημοτικά Κέντρα48, τα οποία συνιστούν έδρες Καλλικρατικών Δήμων
δίνεται βάση στην ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε
υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την
πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού
αυτοκινήτου. Η πολυλειτουργικότητά τους είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία
της Περιφέρειας σε επίπεδο πολυκεντρικό.
Τέλος, προβλέπεται ότι είναι δυνατόν να χωροθετούνται μέσα στον αστικό ιστό ή και σε
περιοχές απαξιωμένων, ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfields), νέες περιοχές
κεντρικών λειτουργιών με οργανωμένη μορφή, οι οποίες αναπτύσσονται συμπληρωματικά
ως προς τα πολεοδομικά κέντρα ανάλογα με τη θέση και τη δυναμικότητά τους.49
Από τη συστηματική διερεύνηση της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας που γίνεται
στην παρούσα μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα ζητήματα που εντάσσονται στις
χωροταξικές ρυθμίσεις αποτελούν βασικό αντικείμενο του μητροπολιτικού φορέα. Η
επέμβαση του φορέα στα θέματα χωροταξίας και οικολογικής ανάπτυξης έχει κυρίως
στρατηγικό και προγραμματικό χαρακτήρα, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις
αναλαμβάνει εκτελεστικό ρόλο. Ειδικότερα στην Μητροπολιτική Αθήνα, όπου τα ζητήματα
στους τομείς αυτούς παρουσιάζουν ιδιαίτερη οξύτητα, η συμβολή του μητροπολιτικού
φορέα, ως οργάνου συντονισμού και διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη
ταχύτερης και ορθολογικότερης διαχείρισης προβλημάτων (π.χ. αυθαίρετη δόμηση) που
διαχρονικά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους.

48
49

Όπ. π., Αρ. 10§3.3
Όπ. π., Αρ. 10§4
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4.2.5.

Εξέλιξη και Σχεδιασμός του Μητροπολιτικού Περιβάλλοντος

Ο βαθμός προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο στον αστικό όσο και στον
περιαστικό χώρο, αποτελεί στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, αλλά και την προσέλκυση τουρισμού, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
και επιχειρήσεων στις Μητροπολιτικές Περιοχές, και εν προκειμένω στην Μητροπολιτική
Αθήνα.
Όσον αφορά το περιβάλλον, την ποιότητα και την επάρκεια των φυσικών πόρων και το
τοπίο, η κατάσταση που παρατηρείται στην Αττική θα χαρακτηριζόταν συγκεχυμένη.
Υπάρχουν περιπτώσεις βελτίωσης της κατάστασης ή μείωσης των ρυθμών επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος, όπως επίσης παρατηρείται ένταξη στη δημόσια συζήτηση ζητημάτων
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, που δεν αποτελούσαν αντικείμενο ενασχόλησης στο
παρελθόν. Ωστόσο για άλλα ζητήματα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα, και η δημόσια
παρέμβαση θα χαρακτηριζόταν ελλιπής. Ως κύρια στοιχεία για την περιβαλλοντική
επιβάρυνση ταυτοποιούνται η σημαντική συγκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμού
που σημειώνονται στην Αττική.
Η βιοποικιλότητα στην Αττική χαρακτηρίζεται πλούσια, με σημαντικό αριθμό ειδών της
ελληνικής χλωρίδας. Στην Περιφέρεια συναντώνται 2 από τους 10 Εθνικούς Δρυμούς της
χώρας (Πάρνηθας και Σουνίου), και 1 από τα 13 Εθνικά Πάρκα (Σχινιά Μαραθώνα). Ωστόσο
τα δεδομένα για πολλές ομάδες της πανίδας και της χλωρίδας σε περιοχές μη δασικές και
μη προστατευμένες είναι περιορισμένα.
Η ποιότητα της ατμόσφαιρας έχει βελτιωθεί συγκριτικά μετά την δεκαετία του ’80, μέσω
νομοθετικών ρυθμίσεων για την βιομηχανική δραστηριότητα στην Περιφέρεια, μέτρων
όπως η απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας κ.λπ., και έχουν
δημιουργηθεί σχετικές δομές και οργανισμοί. Ως αρνητικά σημεία μπορούν να
αναφερθούν η συσσώρευση ιδιαίτερα μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και της
δραστηριότητας, η μορφολογία του εδάφους,50 η γεωγραφική θέση και οι κλιματολογικές
συνθήκες,51 όπως επίσης και η αποσπασματική εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων.
Στην περίπτωση εξέτασης της ποιότητας του εδάφους της Αττικής, η συγκέντρωση
πληθυσμού και οικονομικής δραστηριότητας έχει επιτρέψει την αποτελεσματικότερη

50
51

Με συνέπεια τον εγκλωβισμό ρύπων στο λεκανοπέδιο.
Με αποτέλεσμα την μεταφορά σκόνης από την Αφρική και τις υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος λόγω της
ηλιοφάνειας.
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οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων. Σημειώνεται, επίσης, βελτίωση της νομοθεσίας και
του προγραμματισμού σχετικά με την διαχείριση όλων των κατηγοριών αποβλήτων,52
δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών που έχουν αντίκτυπο στο έδαφος και ανάπτυξη
της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. Σε αρκετές περιοχές της Αττικής καταγράφεται
σημαντική επιβάρυνση του εδάφους, του υπεδάφους και συνακόλουθα του υδροφόρου
ορίζοντα. Επίσης, αδύνατα σημεία αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός δημοτικών
προγραμμάτων ανακύκλωσης και το χαμηλό σχετικό επίπεδο ευαισθητοποίησης, όπως και
η ελλιπής παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Το φυσικό τοπίο της Αττικής μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποικιλόμορφο και αξιόλογο,
ενώ η βαθμιαία καθιέρωση ενιαίου σχεδιασμού στον αστικό και περιαστικό χώρο
λειτουργεί προς την ίδια κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό η προστασία και η ανάδειξη του
φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατέχει σημαίνουσα θέση. Η
υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην Αττική, ωστόσο, ασκεί ισχυρές
πιέσεις, ιδίως σε περιοχές με φυσικά πλεονεκτήματα του εξωαστικού χώρου. Επίσης,
παρατηρείται ανεπαρκής προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, ενώ το συχνό
φαινόμενο της “εκτός σχεδίου” δόμησης υποβαθμίζει το τοπίο ποιοτικά.
Σχετικά με το υδάτινο δυναμικό, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ύδατος στην Αττική, είναι
περιορισμένη συγκριτικά με άλλες περιοχές, παρά την σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού
και δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης βελτιώνει την
ποιότητα των υπογείων υδάτων. Παρότι η ποιότητα ύδατος στη λίμνη του Μαραθώνα είναι
καλή, υπάρχουν επιφανειακοί υδροφορείς με χαμηλότερη ποιότητα ύδατος. Σχετικά με τον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, δεν έχει εφαρμοστεί ένα συστηματικό πρόγραμμα
δειγματοληψιών, ούτως ώστε να δύναται να προσδιορισθεί η ποιότητα και οι δυνατές
χρήσεις των υπογείων υδάτων.
Όσον αφορά το απόθεμα φυσικού περιβάλλοντος της Μείζονος Αθήνας, βασική ιδέα
αξιοποίησης και ανάδειξής του αποτελεί η δημιουργία ενός “πράσινου τόξου”, υπό τη
μορφή συνεχών χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο
και καταλήγει στον Ευβοϊκό. Ειδικότερα προβλέπεται σύνδεση του κέντρου της Αθήνας με
την Πάρνηθα, τον Υμηττό και το Αιγάλεω, η οποία συνδυαζόμενη με κατάλληλες

52

Αστικών, βιομηχανικά, επικίνδυνα, κ.λπ.
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παρεμβάσεις, όπως φυτεύσεις, πεζοδρομήσεις, διευκολύνει την αναψυχή και τον περίπατο
και συμβάλλει με τις αλλαγές του μικροκλίματος στη βελτίωση της αστικής ποιότητας ζωής.
Κορμό του ”πράσινου τόξου” αποτελούν οι ορεινοί όγκοι της Δυτικής και της Βόρειας
Αττικής, ενώ προωθείται και η σύνδεση της Πεντέλης με τον Υμηττό. Για τη μεγαλύτερη
διασφάλιση της συνέχειας και συνεκτικότητας του “πράσινου τόξου”, θεσμοθετείται δέσμη
μέτρων περιορισμού της δόμησης και αλλαγής των χρήσεων στα πεδινά τμήματα των
μεταξύ τους περιοχών, με στόχο την προστασία τους ως αυχένων επικοινωνίας των
ορεινών όγκων. Περιοχές θεσμοθετημένης χαμηλής και αραιής δόμησης διατηρούνται ως
έχουν και προωθούνται διατάξεις που αποτρέπουν την περαιτέρω πύκνωση. Τέλος, στο
δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί
τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, ακτές,
μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των αστικών και περιαστικών
Μητροπολιτικών Πάρκων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την βιωσιμότητα του αστικού
χώρου, και έχει προβλεφθεί ως ιδιαίτερο σκέλος των Μητροπολιτικών Παρεμβάσεων του
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σε συνέχεια του συστήματος υπερτοπικών πόλων ήπιων
χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής. με σκοπό την ανάδειξη σημαντικών
βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και τη σύνδεση
των κατοίκων της Μητρόπολης με το φυσικό περιβάλλον προωθείται πρόγραμμα
οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων
πρασίνου, ενώ όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η δημιουργία των Μητροπολιτικών
Πάρκων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής
διάστασης.53 Τα ορισθέντα Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα, όπως και τα Περιαστικά
Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου της Αττικής54 περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα
4 της Μελέτης (Πίνακες 4.1 και 4.2 αντιστοίχως).
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει πλήθος ορεινών όγκων, οι οποίοι άλλωστε έχουν σε
μεγάλο βαθμό διαμορφώσει τον αστικό ιστό του Μητροπολιτικού χώρου.55 Επιπλέον, στον
αστικό ιστό του λεκανοπεδίου συναντάται πλήθος περιοχών πρασίνου (δασικού ή μη
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Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, Κεφάλαιο Ε’, Άρθρο 18.
Τα οποία προσδιορίζονται ως περιοχές που δύνανται να αποτελέσουν σημεία αναφοράς ως χώροι
πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας και χώροι πολιτισμού και αναψυχής, μητροπολιτικής εμβέλειας.
55
Οι ορεινοί όγκοι και οι κατευθύνσεις για την προστασία τους καταγράφονται στο Παράρτημα VII του νέου
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.3 του Παραρτήματος 4.
54
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χαρακτήρα),

ενώ

σημαντικός

αριθμός

τόπων

γεωμορφολογικού

και

τοπιακού

ενδιαφέροντος βρίσκονται σε όλη την Περιφέρεια.56
Οι υγρότοποι της περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
εντάσσονται σε Ειδικό πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης και ιεραρχούνται για
την οριοθέτησή τους, την εκπόνηση μελετών, τη χρηματοδότηση δράσεων και έργων
προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής τους, σε υγρότοπους Α’, Β’ και Γ’
προτεραιότητας. Ο πλήρης κατάλογος των υγροτόπων της Περιφέρειας περιλαμβάνεται
στον Πίνακα 4.6 του Παραρτήματος 4.
Σχετικά με την προστασία και αποκατάσταση των υδατορεμάτων που αφορά στα ύδατα,
στη φυσική κοίτη και στις παραρεμάτιες περιοχές και για τη δημιουργία ανοικτών
δημόσιων χώρων και πρασίνου, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα δράσεων.57 Τα
υδατορέματα ιεραρχούνται, καταρχήν, με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα
οριοθέτησης, εκπόνησης μελετών και χρηματοδότησης δράσεων και έργων προστασίας,
αποκατάστασης, ανάδειξης, με βάση την έκταση, την υδρολογική και χωροταξική σημασία
τους, την οικολογική κατάσταση και σημαντικότητα, επίσης σε τρία επίπεδα
προτεραιότητας (Α’, Β’ και Γ’). Ο πλήρης κατάλογος των υγροτόπων της Περιφέρειας
περιλαμβάνεται επίσης, επίσης στο Παράρτημα της μελέτης (Πίνακας 4.7).
Τέλος, όσον αφορά το ιδιαίτερης σπουδαιότητας ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων, το οποίο ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς, στο Νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας προβλέπονται συγκεκριμένες ενέργειες για κατασκευή σχετικής
υποδομής, με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι
οποίες είναι:58
α) Δημιουργία τριών Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ),
στην 1η Διαχειριστική Ενότητα Αττικής.
β) Δημιουργία των απαραίτητων χώρων διάθεσης αποβλήτων στην 2η Διαχειριστική
Ενότητα Αττικής (νήσοι Κύθηρα και Αντικύθηρα).
γ) Αποκατάσταση όλων των ανέλεγκτων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων.
δ) Δημιουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
56

Οι περιοχές πρασίνου του αστικού ιστού και οι περιοχές γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 4, στους Πίνακες 4.4 και 4.5 αντιστοίχως.
57
Σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ν.3199/2003, στην κοινή υπουργική απόφαση
31822/1542/Ε103/2010 (Β΄1108), στα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και στις διατάξεις των νόμων 3010/2002 (Α΄91) και 4258/2014 (Α΄94).
58
N. 4277/2014, “Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής”, Αρ. 21§4, Παράρτημα X.
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ε) Δημιουργία δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και τοπικών
σταθμών μεταφόρτωσης που θα καλύπτουν όλη την Αττική.
στ) Δημιουργία διαλυτηρίων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
ζ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/επεξεργασίας/ανακύκλωσης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών αποβλήτων.
η) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/επεξεργασίας ανακύκλωσης παλαιών
ελαστικών οχημάτων.
θ) Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης/επεξεργασίας/ανακύκλωσης συσσωρευτών.
ι) Δημιουργία εγκαταστάσεων αναγέννησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.
ια)

Δημιουργία

δικτύου

εγκαταστάσεων

επεξεργασίας/ανακύκλωσης

αποβλήτων

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε χώρους που εγκρίνονται ως κατάλληλοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών ή και
ενεργών λατομείων.
ιβ)

Δημιουργία

εγκαταστάσεων

αποθήκευσης/επεξεργασίας/ανακύκλωσης

άλλων

προϊόντων του ν. 2939/2001 (Α' 179), όπως εκάστοτε προσαρμόζεται και ισχύει.
ιγ) Δημιουργία δικτύου «πράσινων σημείων»
ιδ) Δημιουργία δικτύου δημοτικών σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
ιε) Δημιουργία ΧΥΤ αδρανών υλικών.
ιστ) Δημιουργία οργανωμένου υποδοχέα διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, για την
ασφαλή διάθεση των αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί η προσπάθεια της ΚΕΔΕ για διερεύνηση του
ζητήματος της διαχείρισης απορριμμάτων, μέσω της μελέτης “Εμπειρογνωμοσύνη για
Κυκλική Οικονομία και τα Στερεά Απόβλητα – Εκπόνηση Οδηγού Διαχείρισης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση”. Όπως προκύπτει, υπάρχει άμεση ανάγκη υιοθέτησης της τρέχουσας
πολιτικής αποβλήτων της ΕΕ για την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων.59 Όπως
προβλέπεται από την εν λόγω πολιτική τα απόβλητα θα πρέπει να προλαμβάνονται και εάν
αυτό δεν είναι εφικτό, να πραγματοποιείται εκ νέου χρησιμοποίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση, ενώ η υγειονομική ταφή θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση. Οι
συγκεκριμένες ενέργειες γίνονται στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, και όπως τονίζεται
χαρακτηριστικά αποτελούν “μια στροφή από το υπάρχον γραμμικό μοντέλο σε ένα κυκλικό
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Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/ΕΚ).
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μοντέλο, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής οικονομίας,
φιλικής προς το περιβάλλον με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων”.
Η πυκνότητα της δόμησης και της κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης
δημιουργεί τεράστια προβλήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, τα οποία μεγεθύνονται
από την πολυνομία και την ανορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων προς αντιμετώπισή
τους. Ίσως η ένταξη των προβλημάτων αυτών στη συντονιστική και οργανωτική ευθύνη του
μητροπολιτικού φορέα αποτελεί την πιο πρόσφορη λύση, λόγω της συνύπαρξης όλων των
φορέων που έχουν θεσμική ευθύνη για τα θέματα αυτά σε ένα κοινό διοικητικό σχήμα. Το
νέο αυτό Forum διαλόγου και προγραμματισμού, η Μητροπολιτική Αθήνα, μπορεί να
προτείνει και να επιβάλει μέτρα πολιτικής όχι μόνο προληπτικής προστασίας του
περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, αλλά και μέτρα απορρύπανσης και
αποκατάστασης. Κυρίως όμως ο νέος φορέας θα αποκτήσει σταδιακά την απαραίτητη
δύναμη πειθούς, ώστε να αναγάγει τα θέματα περιβάλλοντος (πάρκα, ακτογραμμή, ρέματα
αυθαίρετα κτίσματα, κ.λπ.) ως κορυφαία προτεραιότητα ανάδειξης της Μητροπολιτικής
Αθήνας, μαζί με την προβολή του πολιτιστικού της αποθέματος.
4.2.6.

Δραστηριότητα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Μητροπολιτική Αθήνα

Στην Μητροπολιτική Αθήνα υλοποιείται σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής, σε επίπεδο
Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά και της ερευνητικής δραστηριότητας, με μεγάλο αριθμό
σχετικών Ιδρυμάτων να συγκεντρώνεται ειδικά στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Χώρου.60
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αττικής είναι τα εξής:
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
• Πανεπιστήμιο Πειραιώς
• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

60

Περίπου το 1/3 των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας.
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Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα στην Αττική είναι τα
ακόλουθα:
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά
• Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Όλα τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν εξειδικευμένα Ερευνητικά
Κέντρα και Ινστιτούτα61 καθώς και Ειδικούς Λογαριασμούς Έρευνας (ΕΛΚΕ), μέσω των
οποίων διενεργούν ερευνητικά προγράμματα σε διάφορους τομείς των θεωρητικών και
των θετικών επιστημών. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και για ερευνητικά έργα που
χρηματοδοτούνται μερικώς ή ολικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματώνονται από
φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
Τα άλλα Ερευνητικά Κέντρα που καταγράφονται στην Μητροπολιτική Αθήνα είναι τα
εξής:
• Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών
και της Γνώσης - "Αθηνά" (Έδρα: Μαρούσι)
• Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) (Έδρα: Λόφος Νυμφών)
• Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. (Έδρα: Αμπελόκηποι)
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Έδρα: Λ. Βασ. Κωνσταντίνου). Διαθέτει τρία Ινστιτούτα
και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
• Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών " ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (Έδρα: Αγία
Παρασκευή)
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Έδρα: Μεσογείων)
• Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (Έδρα Αγ. Παρασκευή)
• Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Έδρα: Λ. Βασ. Σοφίας)
• Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) (Έδρα: Ανάβυσσος)
• Ερευνητικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" (Έδρα:
Αθήνα)
• Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ" (Έδρα:
Βάρη)
• Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ)
Α.Ε. (Έδρα: Άγ. Δημήτριος)
• Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ) Α.Ε.
(Έδρα: Λ. Βουλιαγμένης)
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Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με
τη συνεργασία του οποίου εκπονήθηκε η παρούσα μελέτη.
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• Ερευνητικά Κέντρα και Γραφεία (21) της Ακαδημίας Αθηνών.
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (Έδρα: Πικέρμι)
• Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ) (Έδρα:
Παράδεισος, Μαρούσι)
• Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Επιστημονικός Βραχίονας της ΚΕΔΕ (Έδρα:
Αθήνα)62
Εξετάζοντας την δραστηριότητα στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα,
παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σχετικών δαπανών συγκεντρώνεται στην
Μητροπολιτική Αθήνα. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 55,7% των
δαπανών αυτών. Η εικόνα αυτή σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται από την σημαντική
συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στην Αττική, και των υποδομών που έχουν
συνακόλουθα δημιουργηθεί στην Περιφέρεια.
Η Αττική συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών,
αποτελεί την δυναμικότερη Περιφέρεια της χώρας ως προς την παραγωγή ερευνητικής
δραστηριότητας. Σύμφωνα ωστόσο με το Regional Innovation Score card (RIS 2016), η
Αττική κατατάσσεται στην ομάδα των “Μετρίως Καινοτομικών” ευρωπαϊκών περιφερειών
(Moderate Innovators).
Χαρακτηριστικό επίσης, αποτελεί ότι εκτός της ερευνητικής δραστηριότητας στην Αττική
που διενεργείται από τον δημόσιο τομέα καταγράφεται ερευνητική δραστηριότητα και από
επιχειρήσεις και γενικότερα φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Η συγκέντρωση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών
Κέντρων στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης
συνεργασιών και συμπράξεων με στόχο τη διενέργεια κοινών ερευνητικών και
εκπαιδευτικών

προγραμμάτων

μητροπολιτικού

ενδιαφέροντος.

Παράλληλα,

η

συγκέντρωση αυτή διευκολύνει την αξιοποίηση καινοτομικών πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και μητροπολιτικό επίπεδο από τον δημόσιο, αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα. Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι η συνεισφορά των
Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων αποτελεί καίριας σημασίας συστατικό στοιχείο
της Μητροπολιτικής Αθήνας.

62

Φορέας εκπόνησης της παρούσας μελέτης.
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4.2.7.

Διαμόρφωση Στρατηγικής Ανάδειξης της Μητροπολιτικής Αθήνας μέσω του
πολιτισμού

Παρουσίαση των πολιτιστικών πόρων
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
Στο Δήμο Αθηναίων συγκεντρώνονται, σε σχετικά μικρή απόσταση, σχεδόν όλοι οι
εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής μελέτης: Ακρόπολη, Ηρώδειο,
Διονυσιακό Θέατρο, Πνύκα στο λόφο Μουσών, Αρχαία Αγορά, Κεραμεικός, Ρωμαϊκή
Αγορά, Πύργος Ανέμων, Βιβλιοθήκη Αδριανού, Ολυμπιείον. Πρόκειται για ένα μοναδικό
σύνολο μνημείων και χώρων που αποτελούν τον κύριο πόλο έλξης του αστικού αλλά και
του μαζικού τουρισμού της πρωτεύουσας. Όλοι αυτοί οι χώροι είναι σήμερα πλήρως
οργανωμένοι και αξιοποιημένοι μετά το πέρας του φιλόδοξου έργου “Ενοποίηση των
Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας” που, μαζί με την ταυτόχρονη ανάπλαση του ιστορικού
της κέντρου, αποτελούν το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα πολεοδομικών
παρεμβάσεων στην Αθήνα.
Στους υπόλοιπους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος οι αρχαιολογικοί χώροι
είναι λίγοι και όχι τόσο σημαντικοί όσο εκείνοι του κέντρου της Αθήνας: Στον Πειραιά η
Ηετιωνεία Πύλη και το θέατρο της Ζέας, στο Χαϊδάρι το ιερό της Αφροδίτης κ.ά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σποραδικά λείψανα της περίφημης αρχαίας Ιεράς Οδού που
ξεκινούσε από τον Κεραμεικό και έφτανε ως την Ελευσίνα.
Μια ιδιαιτερότητα της πόλης που δεν απαντάται πουθενά αλλού σε τέτοια κλίμακα είναι
οι μόνιμες εκθέσεις αρχαιοτήτων στους σταθμούς του Μετρό της Αθήνας. Όπως είναι
γνωστό, κατά την κατασκευή του Μετρό αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφές που
χρειάστηκε να γίνουν στους σταθμούς και τα φρέατα εξαερισμού σημαντικές αρχαιότητες
από την αρχαία πόλη της Αθήνας, αλλά και από τις μεταγενέστερες φάσεις της, όπως
οικοδομικά κατάλοιπα, δημόσια έργα, δρόμοι, νεκροταφεία, εργαστήρια κ.ά. με πλήθος
κινητών ευρημάτων. Ένα μικρό τμήμα αυτών εκτίθεται με υποδειγματικό τρόπο στους
σταθμούς. Από τις εκθέσεις αυτές οι πλέον ενδιαφέρουσες είναι εκείνες στους σταθμούς
Συντάγματος, Μοναστηρακίου και Αιγάλεω.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους
εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, που είναι το ιερό της Ελευσίνας, ο ναός του
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Ποσειδώνα στο Σούνιο καθώς και ο Τύμβος των Αθηναίων και άλλες αρχαιότητες στον
Μαραθώνα.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Όπως συμβαίνει και με τα αρχαιολογικά μνημεία τα περισσότερα βυζαντινά μνημεία
(κυρίως εκκλησίες) βρίσκονται στα όρια του δήμου Αθηναίων (Άγιοι Θεόδωροι,
Καπνικαρέα, κ.ά.). Το σημαντικότερο μνημείο αυτής της περιόδου, όμως, είναι η Μονή
Δαφνίου (Δ. Χαϊδαρίου).
Τα δημόσια κτήρια του 19ου και ορισμένα του 20ου αιώνα, που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον ιστορικό και αρχιτεκτονικό είναι αρκετά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το
Πανεπιστήμιο, η Βιβλιοθήκη, και η Ακαδημία (“Αθηναϊκή Τριλογία”). Σ’ αυτή την κατηγορία
μπορεί να υπαχθεί και το περίφημο Παναθηναϊκό ή Καλλιμάρμαρο Στάδιο που κτίστηκε για
τους Πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες (1896) στην ίδια ακριβώς θέση και με το ίδιο σχέδιο με
το αρχαίο στάδιο του 4ου αι. π.Χ.
Στον 19ο αι. ανήκουν και τα περισσότερα διατηρητέα κτίσματα της γνωστής συνοικίας
της Πλάκας, η οποία με τους γραφικούς δρόμους της, τα αρχαία κατάλοιπα, τα τουριστικά
καταστήματα και τους χώρους εστίασης, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά
αξιοθέατα.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ
Κτίσματα από διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες που το έργο τους θεωρείται καινοτόμο δεν
υπάρχουν πολλά στην πόλη, όπως σε άλλες μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Εδώ μπορεί να
αναφερθούν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, έργο του Μπερνάρ Τσουμί, το Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας, του Σ. Καλατράβα και το Κέντρο Πολιτισμού Στ. Νιάρχος με τη Λυρική
Σκηνή και την Εθνική Βιβλιοθήκη, έργο του Ρέντσο Πιάνο.
ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Ξεχωριστή σημασία για την πολιτιστική ζωή της πόλης και την προβολή της σύγχρονης
καλλιτεχνικής έκφρασης έχουν οι χώροι παραστατικών τεχνών (θέατρα και χώροι για
μουσικές και χορευτικές παραστάσεις). Δεκάδες θέατρα, δημοτικά ή ιδιωτικά, καθώς και
Πολιτιστικά Κέντρα, που ανήκουν σε δήμους ή πολιτιστικούς συλλόγους υπάρχουν σε
όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι χώροι παραστατικών τεχνών
υπερτοπικής ή και εθνικής εμβέλειας είναι βέβαια λιγότεροι, λειτουργούν όμως ως
υπόδειγμα για τους μικρότερους. Από αυτούς αναφέρουμε το ρωμαϊκό Ηρώδειο, το
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Μέγαρο Μουσικής, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, το Εθνικό Θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο
Πειραιά, το Κέντρο Πολιτισμού “Ελληνικός Κόσμος” και την Τεχνόπολη στο Γκάζι. Ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει στη νέα Λυρική Σκηνή στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος.
ΜΟΥΣΕΙΑ
Στην κατηγορία αυτή δεσπόζουν τα αρχαιολογικά μουσεία, τα περισσότερα κρατικά, που
στεγάζονται σε μεγάλα, συνήθως εξαιρετικής αρχιτεκτονικής κτήρια (νεοκλασικά και
σύγχρονα) και διαθέτουν πλούσιες και μοναδικές συλλογές. Το Εθνικό Αρχαιολογικό και το
Μουσείο Ακροπόλεως κατέχουν την πρώτη θέση γιατί περιλαμβάνουν μοναδικά
αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης. Πολύ σημαντικά είναι επίσης το Βυζαντινό και
Χριστιανικό, το Νομισματικό, το Επιγραφικό, το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς και το
Μουσείο Κεραμεικού.
Ξεχωριστή σημασία έχουν και τα μουσεία που ανήκουν σε ιδρύματα ή εταιρείες όπως
το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Εθνικό Ιστορικό, το Μουσείο
Ισλαμικής Τέχνης, το Ναυτικό Μουσείο στον Πειραιά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην
Κηφισιά και μικρότερα μουσεία όπως το Εβραϊκό, το Μουσείο Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης,
το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων και μερικά άλλα.
Αρκετά μεγάλος είναι και ο αριθμός των μικρών μουσείων και συλλογών σε άλλους
δήμους (δημοτικά ή ιδιωτικά): λαογραφικά, αφιερωμένα σε γνωστές προσωπικότητες
(Δροσίνης, Τσαρούχης, Κοτοπούλη κ.ά.) ή σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους ή
γεγονότα (π.χ. μικρασιατικός ελληνισμός, περίοδος εθνικής αντίστασης) κ.ά.
ΧΩΡΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΗΣ)
Η πλουσιότερη και σπουδαιότερη πινακοθήκη στη χώρα είναι η Εθνική Πινακοθήκη, που
τώρα είναι κλειστή λόγω έργων επέκτασης και ανακαίνισής της.

Αξιόλογες είναι οι

Δημοτικές Πινακοθήκες Αθήνας και Πειραιά και η Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου Γκίκα. Το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ανακαινισμένο κτήριο Φιξ δεν έχει λειτουργήσει
ακόμη.
Σημαντικοί χώροι για εκθέσεις τέχνης είναι το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Μουσείο Μπενάκη
Πειραιώς και αρκετές ιδιωτικές ή δημοτικές αίθουσες τέχνης (γκαλερί).
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο αριθμός των πολιτιστικών εκδηλώσεων (παραστάσεις θεάτρου, όπερας, χορού,
μουσικής, καλλιτεχνικές εκθέσεις κ.λπ.) τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στους άλλους
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δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος είναι πολύ μεγάλος. Οι εκδηλώσεις αυτές συχνά
παίρνουν τη μορφή φεστιβάλ που καλύπτουν ευρύ φάσμα της καλλιτεχνικής παραγωγής.
Σε καθένα από τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος πραγματοποιούνται,
κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, φεστιβαλικές εκδηλώσεις τοπικής, συνήθως, κλίμακας.
Ορισμένα από τα φεστιβάλ αυτά έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα, όπως εκείνα που
οργανώνονται σε παλιά λατομεία στο Βύρωνα (Θέατρο Βράχων) και στην Πετρούπολη
(Θέατρο Πέτρας).
Πολύ αξιόλογα, μερικά μάλιστα με πρωτότυπη θεματολογία και διεθνείς συμμετοχές,
είναι τα φεστιβάλ που διοργανώνονται από τον Δήμο της Αθήνας ή εταιρείες (φεστιβάλ
τζαζ, χορού, κινηματογράφου, Digital Week, Design Walk κ.ά.).
Το μοναδικό φεστιβάλ εθνικής ή και διεθνούς εμβέλειας είναι το Φεστιβάλ Αθηνών, που
αποτελεί πλέον διεθνώς καθιερωμένο και καταξιωμένο θεσμό.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί και το σημαντικό φεστιβάλ «Αισχύλεια» που οργανώνεται
στην Ελευσίνα, αν και η πόλη δεν ανήκει στην περιοχή μελέτης. Όπως είναι γνωστό, η πόλη
αυτή έχει οριστεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.
Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τους πολιτιστικούς χώρους
Η συνοπτική παρουσίαση των πολιτιστικών πόρων του πολεοδομικού συγκροτήματος
Αθηνών – Πειραιά ανέδειξε τον πλούτο, την ποικιλία και την μοναδικότητά τους.
Συμπερασματικά, θα μπορούσε να γίνουν οι ακόλουθες επισημάνσεις :
• Το κυριότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα της Αθήνας είναι τα παγκοσμίως
γνωστά αρχαιολογικά μνημεία της, συγκεντρωμένα, μάλιστα, στο κέντρο της πόλης.
• Για πόλη του μεγέθους της είναι πρωτοφανής ο μεγάλος αριθμός των μουσείων της
και ο πλούτος των συλλογών τους, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου Αθηναίων.
• Μοναδική ιδιαιτερότητα είναι οι μόνιμες εκθέσεις αρχαιοτήτων σε αρκετούς από
τους σταθμούς του Μετρό.
• Τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη έχει αποκτήσει εξαιρετικούς χώρους για υψηλής
ποιότητας παραστάσεις όπερας, χορού, θεάτρου και συναυλίες κλασικής και
σύγχρονης μουσικής (Μέγαρο Μουσικής, Στέγη Ωνάση, Νέα Λυρική Σκηνή κ.ά.). Οι
χώροι αυτοί μπορεί να χαρακτηριστούν ως “πολιτιστικά εμβλήματα”.
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• Όλοι οι δήμοι διαθέτουν σχετικά ικανοποιητική πολιτιστική υποδομή (θέατρα,
πολιτιστικά κέντρα, βιβλιοθήκες) που τους επιτρέπει να παρέχουν στους πολίτες όλο
το χρόνο την ευκαιρία για συμμετοχή σε ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Σημαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι με διεθνή προβολή (Ελευσίνα,
Μαραθώνας, Σούνιο) βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση από το πολεοδομικό
συγκρότημα Αθήνας-Πειραιά και μπορεί να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό
πολιτιστικών διαδρομών που θα τους συνδέσουν με τους αρχαιολογικούς χώρους της
Αθήνας.
Σκοποί και μέσα της πολιτιστικής στρατηγικής
Με βάση τα δεδομένα της ανωτέρω παρουσίασης οι βασικοί σκοποί που οι πολιτιστικοί
πόροι (πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη υποδομή και δράση) μπορεί να
εξυπηρετήσουν προκειμένου να εφαρμοστεί η στρατηγική αστικής αναζωογόνησης μέσω
του πολιτισμού (culture-led regeneration) είναι:
• Να επιτευχθεί η ανάδειξη ολόκληρου του συγκροτήματος της Μητροπολιτικής
Αθήνας με την προβολή θετικής εικόνας που θα την παρουσιάζει ως πόλη με
διεθνή, κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, ελκυστικό δομημένο περιβάλλον, έντονη
πολιτιστική δράση και ανώτερη ποιότητα ζωής.
• Να διασυνδεθούν οι δήμοι που απαρτίζουν την Μητροπολιτική Αθήνα μέσω της
υλοποίησης συστηματικών δράσεων πολιτισμού που θα προωθήσουν τη
συνεργασία και θα συντελέσουν στη διαμόρφωση μητροπολιτικής συνείδησης.
Τα κυριότερα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των σκοπών αυτών
και των επιμέρους στόχων τους είναι τα εξής:
- Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών. Τα Κέντρα Επισκεπτών, έχοντας ως στόχο την
ενημέρωση των επισκεπτών μέσα από έντυπο υλικό αλλά και αξιοποιώντας τις
δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. προβολές βίντεο, οθόνες αφής,
διαδραστικές πλατφόρμες εικονικής περιήγησης κ.λπ.), αναδεικνύουν το πολιτιστικό και
τουριστικό κεφάλαιο μιας πόλης ή μιας περιοχής, προτείνοντας παράλληλα στον επισκέπτη
συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του. Τα
Κέντρα Πληροφόρησης Επισκεπτών θεωρούνται ζωτικής σημασίας για έναν τόπο, αφού
είναι δυνατό να επηρεάσουν και να κατευθύνουν τις επιλογές και δραστηριότητες των
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επισκεπτών, οπότε και την επισκεψιμότητα, βιωσιμότητα και επιτυχία των προβαλλόμενων
φορέων και δράσεων.
Στην περίπτωση της Αθήνας πρέπει να μελετηθεί η χωροθέτηση τέτοιων Κέντρων τόσο
στο κέντρο της πόλης, όσο και στους άλλους τομείς του πολεοδομικού συγκροτήματος,
ώστε να προβληθούν οι λιγότερο γνωστές περιοχές ως τόποι σημαντικών πολιτιστικών
δρώμενων και ελκυστικού τουριστικού προορισμού.
- Πολιτιστικές διαδρομές. Είναι ένα από τα βασικότερα μέσα ανάδειξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της ιδιαίτερης ταυτότητας μιας περιοχής και συγκαταλέγονται στα πιο
διαδεδομένα εργαλεία για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Με το σχεδιασμό
τους προσδιορίζεται και προτείνεται στον επισκέπτη μια προκαθορισμένη πορεία σε
μνημεία της πολιτιστικής αλλά και της φυσικής κληρονομιάς. Πρόκειται για περιηγήσεις
δομημένες γύρω από έναν κεντρικό θεματικό πυρήνα, οι οποίες περιλαμβάνουν
αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς,
περιβαλλοντικά πάρκα

κ.λπ. Το ενοποιητικό στοιχείο μπορεί να είναι το είδος των

μνημείων, η χρονική περίοδος στην οποία ανήκουν ή και η γεωγραφική τους κατανομή.
Ειδικότερα για την περίπτωση της Αθήνας οι διαδρομές που θα καταρτιστούν και θα
περιλαμβάνουν επίσης μνημεία και χώρους από περιφερειακούς δήμους, τα οποία δεν
είναι ευρύτερα γνωστά, μπορεί να αποτελέσουν ένα νέο και ελκυστικό «τουριστικό
προϊόν» που θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικού
τουρισμού. Οι διαδρομές θα προβάλλονται επίσης από τα Κέντρα Επισκεπτών και από
σχετικές ιστοσελίδες.
- Δίκτυα Μουσείων. Ένα Δίκτυο Μουσείων προκύπτει με τη δημιουργία σχέσεων
λειτουργικής διασύνδεσης και συνεργασίας μεταξύ μουσείων χωροταξικά κατανεμημένων
σε μια πόλη ή σε μια ευρύτερη περιοχή. Τα μουσεία εντάσσονται, σε μια διαδρομή που
έχει ονομαστεί Διαδρομή μουσείων (museum route). Προτείνεται δηλαδή στον επισκέπτη
μια συγκεκριμένη πορεία, ένας περίπατος που θα του επιτρέψει να γνωρίσει τα κυριότερα
μουσεία της πόλης ή της περιοχής διευκολύνοντας την κίνησή του από το ένα μουσείο στο
άλλο και παρέχοντάς του ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών. Πρόκειται
επομένως για μια θεματική πολιτιστική διαδρομή, η οποία συνδέει νοερά τα διάφορα
μουσεία με προτεινόμενες διαδρομές που ενοποιούν κατά κάποιο τρόπο τα μουσεία αυτά
σε ένα δίκτυο.
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Όσον αφορά την Αθήνα, εκτός της περιοχής του Βυζαντινού Μουσείου και των
γειτονικών του μουσείων και πολιτιστικών χώρων που διαθέτει τις προϋποθέσεις για την
ανάδειξή της σε «Συνοικία Μουσείων», η δικτύωση θα μπορούσε να γίνει ανάμεσα σε
μικρά και μεγαλύτερα μουσεία, διάσπαρτα στον αστικό ιστό, αφιερωμένα σε παρόμοια
θεματική ενότητα (π.χ. λαογραφικά, ιστορικά κ.ά.) με απαραίτητη προϋπόθεση την
ανακαίνιση και βελτίωση της λειτουργίας των μικρών δημοτικών ή ιδιωτικών μουσείων.
- Δίκτυα Φεστιβάλ. Η δικτύωση των οργανισμών που διοργανώνουν τα μεγάλα κυρίως
φεστιβάλ (πολυθεματικά και μονοθεματικά) απαντάται συχνά στο εξωτερικό και παίρνει
συνήθως τη μορφή ενός ενιαίου φορέα. Μέσω του φορέα αυτού εξασφαλίζεται ο
συντονισμός, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και αυμπαραγωγών, η δημιουργία
οικονομιών κλίμακας, η καλύτερη προβολή κ.ά.
Στην Αθήνα τα δημοτικά, κατά κύριο λόγο, φεστιβάλ σε όλους τους δήμους του
πολεοδομικού συγκροτήματος θα μπορούσε να έχουν σημαντική ωφέλεια από τέτοιου
είδους δικτύωση. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της θα είναι η διευκόλυνση των
καλλιτεχνικών συνεργασιών και ανταλλαγών, η εξασφάλιση χορηγιών, η τεχνική
υποστήριξη και το σημαντικότερο, ανάμεσα σε πολλά άλλα, η ευρύτερη δημοσιότητα που
θα τους δώσει υπερτοπικό, εξωστρεφή, χαρακτήρα.
- Ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας(mega ή largeevents). Όπως έχει ήδη
αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, οι εκδηλώσεις αυτές, συνήθως με τη μορφή
φεστιβάλ, συντελούν στην αναζωογόνηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των
πολιτών και αρκετές φορές λειτουργούν ως καταλύτες για την αναβάθμιση των υποδομών
αλλά βελτίωση της "εικόνας" (image) του τόπου διοργάνωσης. Κατά συνέπεια, συμβάλλουν
στην ανάπτυξη του τουρισμού με την προσέλκυση επισκεπτών όχι μόνο από την ευρύτερη
περιοχή αλλά και από το εξωτερικό. Μάλιστα, τα διεθνούς εμβέλειας φεστιβάλ, που έχουν
αναπτύξει έναν ιδιαίτερο και εξειδικευμένο χαρακτήρα και διοργανώνουν εκδηλώσεις με
ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, έχουν συντελέσει στη δημιουργία «πιστών» επισκεπτών
ειδικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι επανέρχονται για κάθε διοργάνωση. Επίσης στην
κατηγορία των μεγάλης κλίμακας πολιτιστικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται όμως
μία και μοναδική φορά, ανήκουν και εικαστικά γεγονότα ή περιοδικές εκθέσεις μεγάλων
μουσείων.
Στην Αθήνα, προς το παρόν, μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών μπορεί να θεωρηθεί ως θεσμός
διεθνούς εμβέλειας. Ορισμένα όμως από τα φεστιβάλ σε άλλους δήμους με τη διεύρυνσή
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τους, το σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτότυπης δημιουργίας, την εξειδίκευση του
περιεχομένου τους σε ένα συγκεκριμένο θεματικό άξονα (π.χ. χορός, αρχαίο θέατρο,
παραδοσιακή μουσική, μεσαιωνική ιστορία, κ.λπ.) θα μπορέσουν ευκολότερα να
καλλιεργήσουν μια διακριτή ταυτότητα, αλλά και να αναπτύξουν συνεργασίες με
αντίστοιχους θεσμούς από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Με την κατάλληλη
δημοσιότητα, μπορεί να μεταβληθούν σε θεσμούς πανελλήνιας ή και διεθνούς προβολής
και κύρους.
Προτεινόμενες δράσεις
Από την παραπάνω επισκόπηση των σκοπών και μέσων της πολιτιστικής στρατηγικής
προκύπτει ότι η ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος
ολόκληρου του συγκροτήματος της Μητροπολιτικής Αθήνας είναι δυνατόν να έχει
πολλαπλά αποτελέσματα. Θα συμβάλλει δηλαδή όχι μόνον στην προβολή μιας ιδιαίτερα
θετικής εικόνας, τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας και τη διαμόρφωση
μητροπολιτικής συνείδησης στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στον εμπλουτισμό του
τουριστικού προϊόντος με νέους προορισμούς και εμπειρίες. Οι κύριες δράσεις μέσω των
οποίων μπορεί να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά είναι:
• Διασύνδεση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων της Αθήνας και
των περιφερειακών δήμων μέσω προτεινόμενων περιηγήσεων (πολιτιστικές
διαδρομές).
• Δικτύωση κατά ομάδες των μικρών και μεγάλων μουσείων της περιοχής
(διαδρομή μουσείων).
• Δικτύωση και ενίσχυση των

δημοτικών φεστιβάλ του πολεοδομικού

συγκροτήματος.
• Οργάνωση γεγονότων μεγάλης κλίμακας (mega events) και διασπορά τους
στον μητροπολιτικό πόλο.
• Ίδρυση και Χωροθέτηση Κέντρων Πληροφόρησης Επισκεπτών για την
παρουσίαση του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου της Μητροπολιτικής
Αθήνας.
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4.3.

Η θέση της Αθήνας στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων

Στην ταξινόμηση των ευρωπαϊκών μητροπόλεων που πρότεινε η DATAR, βάσει ιεραρχικής
ταξινόμησης 25 δεικτών, προσδιόρισε 12 τύπους μητροπόλεων (Halbert κ.ά., 2012):


Μείζονες Μητροπόλεις (Παρίσι, Λονδίνο), ( Τύπος 1).



Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα (Βρυξέλλες), (Τύπος 2).



Κύριες Μητροπόλεις (20 Μητροπόλεις, μεταξύ των οποίων Βερολίνο, Μαδρίτη,
Μόναχο, Μιλάνο, Άμστερνταμ και Αθήνα), (Τύπος 3).



“Εξειδικευμένες” Μητροπόλεις (όπως βιομηχανικές, πανεπιστημιακές, εμπορικές,
τουριστικές κ.λπ.), (Τύποι 4-12).

Οι Δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται οι Τύποι Μητροπόλεων αφορούν:


Μεταφορές [Θαλάσσιες (Ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Λιμένων
και αξιοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων Μεταφορών), Εναέριες, Οδικές,
Σιδηροδρομικές]



Επιχειρήσεις (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεις Αιχμής, Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες κ.λπ.)



Πανεπιστημιακές Λειτουργίες (Ανώτατη Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακές Σπουδές,
Έρευνα – Ανάπτυξη και Καινοτομία, Επιστημονικά Πάρκα κ.λπ.)



Εξειδικευμένες

Υπηρεσίες

(Υπηρεσίες

προς

τις

Επιχειρήσεις,

Υπηρεσίες

Μεταφορών, Εκπαίδευσης, Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες)


Βιομηχανικές
αποκεντρωμένες

Δραστηριότητες

(Έδρες

βιομηχανικές

μονάδες,

Βιομηχανικών
ΒΕΠΕ,

Επιχειρήσεων

Μητροπόλεις

με

με

κλαδική

εξειδίκευση)


Τουριστικές Δραστηριότητες (Υποδομές και Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Εστίασης,
Τουρισμός Πόλης, Πολιτιστικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Ειδικές Μορφές
Τουρισμού)



Εμπορικές Δραστηριότητες (Εμπορικά Κέντρα, Εμπορευματικά Πάρκα, Logistics)



Αγροτικές Δραστηριότητες



Εξορυκτικές Δραστηριότητες

Οι Μητροπόλεις Τύπου 3, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα, είναι ευρωπαϊκού ή και
διεθνούς επιπέδου για ορισμένες λειτουργίες και είναι μεγάλου μεγέθους διοικητικές ή/
και οικονομικές εθνικές πρωτεύουσες.
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Πρόκειται για αστικά κέντρα με μέσο πληθυσμό 3 εκ. κατοίκους, με μέσο κκ ΑΕΠ
ανώτερο των λοιπών αστικών περιοχών και με ισχυρή θέση στους Κόμβους Μεταφορών
του ευρωπαϊκού χώρου, στον τομέα των υπηρεσιών αιχμής και στις χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, καθώς και στην εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων. Αναπτύσσουν επίσης έντονη
δραστηριότητα σε τομείς όπως Εκθέσεις, Συνέδρια, Πολιτιστικές - Δημιουργικές
Δραστηριότητες, Τουρισμός.
Η ένταξη της Αθήνας οφείλεται κατ’ αρχήν στο ότι αποτελεί την διοικητική και εθνική
πρωτεύουσα και συγκεντρώνει το 40% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον European Cities Monitor 2011 (Cushman & Wakefield, 2011), η
Αθήνα υστερεί σημαντικά στην σύγκρισή της με 36 Ευρωπαϊκές Πόλεις, ακόμα και σε
θέματα, για τα οποία επικρατεί διαφορετική αντίληψη στην Ελλάδα.

Πίνακας 4.3. Η Θέση της Αθήνας στις Διεθνείς Μητροπόλεις
Ως Τόπος Εγκατάστασης
Επιχειρήσεων
Πολιτική Προσέλκυσης

36η
Η Αθήνα δεν περιλαμβάνεται
(Λονδίνο 25%, Βαρκελώνη 17%, Παρίσι
13%, Βερολίνο 12%, Μαδρίτη 10%)

Πρόσβαση στις Αγορές
Καταναλωτών ή Πελατών

36η

Διαθεσιμότητα
Εξειδικευμένου
Δυναμικού

34η

Ποιότητα
Τηλεπικοινωνιών

33η

Συγκοινωνιακές Συνδέσεις
Εσωτερικές και Διεθνείς

31η

Σχέση Ποιότητας- Τιμής/
Κόστος Γραφείων

22η

Κόστος
Στελεχιακού
Προσωπικού

12η
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Διαθεσιμότητα
Χώρων
Γραφείων Επιχειρήσεων

29η

Φορολογική
Κίνητρα

30η

Πολιτική-

Ομιλούμενες Γλώσσες

35η

Εσωτερικές Μεταφορές

33η

Ποιότητα
Εργαζομένων

35η

Ζωής

Ρύπανση

32η

Πηγή: Cushman & Wakefield (2011α)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι βασικές προτεραιότητες για την μητροπολιτική μετεξέλιξη
της Αθήνας αποτελούν:
• Η ενίσχυση των υποδομών και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών
• Η αναβάθμισή της ως Τόπου Εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων, όσον αφορά τις
Επιχειρηματικές Υποδομές, την Φορολογική Πολιτική και την Πολιτική Προσέλκυσης
Ξένων Επενδύσεων
• Η Κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού υψηλής στάθμης
• Η αναβάθμιση του φυσικού και αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής
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4.4.

Πολυπυρηνική Οργάνωση της Μητροπολιτικής Αθήνας και Οριοθέτησή της

Μια πολυπυρηνική πόλη ή μητροπολιτική περιφέρεια πέρα από το διαφοροποιημένο
οικονομικό αποτέλεσμα που ενδέχεται να την χαρακτηρίζει (συγκριτικά με μια
μονοκεντρική

πόλη),63

παρουσιάζει

βελτιωμένα

κοινωνικά

και

περιβαλλοντικά

αποτελέσματα, όπως:
• Βελτιωμένη πρόσβαση στον χώρο εργασίας
• Περιορισμό του χρόνου μετακινήσεων
• Αύξηση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος
Από τα ως άνω οφέλη προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία αποκεντρωμένων χώρων
εγκατάστασης συναφών επιχειρήσεων (clusters), εκτός της επιβαρυμένης Κεντρικής
Επιχειρηματικής Περιοχής της Πόλης. Στις περιπτώσεις αυτές στόχο αποτελεί η βελτίωση
της χωρικής κατανομής των θέσεων εργασίας, καθώς είναι γεγονός ότι τα άτομα προτιμούν
να εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Η πολυκεντρική πόλη συμβάλλει -μέσω της
δικτύωσης- στην επίτευξη ενός ισόρροπου μητροπολιτικού συστήματος (Wegener, 2013).
Απώτερο σκοπό, επομένως αποτελεί η προώθηση της χωρικής ισότητας μέσω αυξημένων
ευκαιριών απασχόλησης κοντά στις περιοχές κατοικίας που θα επιδράσει θετικά στην
παραγωγικότητα, την βιωσιμότητα, και την αποτελεσματικότητα.
Μέσα για την επίτευξη της πολυκεντρικότητας αποτελούν:
•

ο περιορισμός της ζήτησης για ενδοαστικές μετακινήσεις, μέσω βελτίωσης των
τηλεπικοινωνιών και αναθεώρησης της φιλοσοφίας του αστικού σχεδιασμού

•

η μείωση των διανυόμενων αποστάσεων, φέρνοντας πιο κοντά τα σημεία
αφετηρίας και προορισμού, και κάνοντας εφικτή την πρόσβαση σε αυτά μέσω
περισσότερων επιλογών μετακίνησης συμπεριλαμβάνοντας το περπάτημα και το
ποδήλατο

•

η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, μέσω της ενεργειακά οικονομικότερης και
οικολογικότερης αναπροσαρμογής των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), και
της τεχνολογίας οχημάτων

Η Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αθήνας περιλαμβάνει μια σειρά από πληθυσμιακά
εύρωστα αστικά κέντρα, η ύπαρξη των οποίων επιβάλλει την επιλογή της Πολυπυρηνικής
63

Τα συγκεκριμένα οφέλη προκύπτουν από την συνεγκατάσταση και τις συνακόλουθες δικτυώσεις που
επιτυγχάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, και έχουν επίδραση στο οικονομικό αποτέλεσμα της ευρύτερης
περιοχής.
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Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Αθήνας. Πολλά από τα κέντρα αυτά έχουν σημαντικούς
πόρους, υποδομές και λειτουργίες στους τομείς αιχμής, όπως:
• Ο Πολιτισμός, η Ιστορία, η Παράδοση, οι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, τα
Μουσεία
• Η Έρευνα και Ανάπτυξη, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα
• Ο Αθλητισμός και οι Μεγάλες Αθλητικές Εγκαταστάσεις
• Οι Διεθνείς Μεταφορές και οι Μεγάλες Υποδομές τους
• Η Υγεία, τα Μεγάλα Νοσοκομεία και η Ιατρική Έρευνα
• Το Φυσικό και το Αστικό Περιβάλλον, οι δυνατότητες Αναψυχής και η Ανάπτυξη του
Τουρισμού Πόλης.
• Η ανάπτυξη του Δημιουργικού Τομέα και η Ύπαρξη σημαντικών υποδομών και
λειτουργιών, όπως μεγάλοι Συναυλιακοί – Εκθεσιακοί – Συνεδριακοί Χώροι, Θέατρα,
Βιβλιοθήκες και μεγάλες μονάδες ή συγκεντρώσεις της Δημιουργικής Οικονομίας.
Εξάλλου, σύμφωνα και με το Άρθρο 11§1 του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής
το περιφερειακό σύστημα συγκεντρώσεων οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
της Μητροπολιτικής Αθήνας οργανώνεται πολυκεντρικά, και πιο συγκεκριμένα,
συγκροτείται και ενισχύεται πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων και πόλων με στρατηγικό
χαρακτήρα που εκτείνεται σε όλες τις Χωρικές Ενότητες, το οποίο αποτελεί το βασικό
σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων και επιδιώκεται να
λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ολοκληρωμένη χωρική και οικονομική ανάπτυξη
της Περιφέρειας Αττικής.
Το πλέγμα των αναπτυξιακών αξόνων διαρθρώνεται ως εξής:
1. Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας
α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα και την κεντρική περιοχή του Πειραιά,
διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις περιοχές περί τον Φαληρικό
Όρμο με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις λοιπές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, την
περιοχή του πρώην Ιπποδρόμου, και στη συνέχεια αναπτύσσεται με βορειοανατολική
κατεύθυνση, ακολουθώντας τον άξονα της Λ. Συγγρού, διασχίζει το βασικό πόλο του
κέντρου της Αθήνας, συνεχίζει κατά μήκος του άξονα τριτογενών δραστηριοτήτων της Λ.
Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Αμαρουσίου, όπου συναντάται με
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τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολής − Δύσης. Κατά μήκος αυτού του άξονα αναπτύσσονται
πλέγματα λειτουργιών μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, με κύριο χαρακτήρα τις
τριτογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα τους γραφειακούς χώρους
και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές λειτουργίες, τις
υπηρεσίες υγείας και τον αθλητισμό.
β) Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά − Νότου
Ο άξονας αυτός ξεκινά με δύο κλάδους από τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια της
Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την
κατεύθυνση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος, Λ. Αθηνών, Πέτρου Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνα, Κηφισού. Στη συνέχεια
διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα Φιλαδέλφεια,
Μεταμόρφωση, Κηφισιά και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες,
και καταλήγει στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή του Αυλώνα, απ’
όπου και συνδέει την Περιφέρεια με την άμεσα συναρτώμενη βιομηχανική
συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του
εθνικού χώρου.
Ο άξονας αποτελεί τον κύριο κορμό του παραγωγικού ιστού, κυρίως της
δευτερογενούς παραγωγής, της Περιφέρειας και κατά μήκος του αναπτύσσονται
περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικτού χαρακτήρα, όπως βιομηχανικών και
βιοτεχνικών, χονδρεμπορίου και εμπορευματικών μεταφορών, αντιπροσωπειών και
εμπορικών εκθέσεων, αλλά και εδρών επιχειρήσεων, τεχνοπόλεων και τεχνολογικών
πάρκων.
γ) Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής−Δύσης
Ο άξονας αυτός αναπτύσσεται ακολουθώντας την κατεύθυνση της Αττικής Οδού και του
δυτικού σκέλους του οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Αρχίζει από την ευρύτερη περιοχή του
Διεθνούς Αερολιμένα, συνδέεται με τους αναπτυξιακούς πόλους Κορωπίου−Παιανίας
και Σταυρού−Παλλήνης−Σπάτων, διέρχεται από τον πόλο του Αμαρουσίου, την περιοχή
Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, διασχίζει το Βόρειο Θριάσιο με το Εμπορευματικό
Κέντρο και το Σταθμό Διαλογής ΟΣΕ και καταλήγει στη Δυτική Πύλη της Περιφέρειας
(ευρύτερη περιοχή Μεγάρων), από όπου εισέρχονται στην Αττική οι άξονες διασύνδεσης
με τη Δυτική Ευρώπη. Ο χαρακτήρας αυτού του άξονα διαφοροποιείται από τα
ανατολικά προς τα δυτικά, με έμφαση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες επιτελικού
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χαρακτήρα και στις υπηρεσίες τριτογενούς τομέα στο ανατολικό και κεντρικό τμήμα του,
καθώς και στις μεταποιητικές, εμπορευματικές, μεταφορικές και αποθηκευτικές
λειτουργίες στο δυτικό τμήμα του.
2. Αναπτυξιακοί Άξονες μητροπολιτικής ακτινοβολίας
α) Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, από το Φαληρικό όρμο
μέχρι τη Βουλιαγμένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισμός συνίσταται στην
εξασφάλιση του ανοίγματος του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας προς το
παραλιακό μέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης με αυτό, με την ανάπτυξη
χρήσεων πολιτισμού, τουρισμού, αναψυχής και αθλητισμού μητροπολιτικής εμβέλειας,
καθώς και στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιμότητας της παράκτιας
ζώνης για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
β) Άξονας Οδού Πειραιώς, με έμφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες
αναψυχής.
3. Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας
α) Άξονας Λ. Βουλιαγμένης, από την κεντρική περιοχή της Αθήνας προς Ελληνικό και
Βουλιαγμένη
β) Άξονας Λ. Μεσογείων – Σταυρού − Ραφήνας
γ) Άξονας Αεροδρομίου – Λαυρίου
Επιπλέον, οι πόλοι ανάπτυξης της Αττικής συντίθενται με τους άξονες ανάπτυξης,
περιλαμβάνουν πλέγματα υπερτοπικών δραστηριοτήτων, και διακρίνονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
1. Πόλοι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας
α) Πόλος Αθήνας − Πειραιά, δυναμικά συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν:
• Το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας − Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά. Αποτελούν το
παραδοσιακό επιτελικό και οικονομικό κέντρο της Περιφέρειας και της χώρας με
πολυδιάστατο φάσμα δραστηριοτήτων ολοκληρωμένου χαρακτήρα: επιτελική
διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, μεταποίηση με
ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων, εμπόριο και τουρισμός.
• Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα
Ικονίου −Κερατσινίου. Αποτελεί τη Νότια Πύλη της Περιφέρειας και τη σημαντικότερη
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θαλάσσια πύλη της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου και
κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού, όπως
είναι η ακτοπλοΐα και οι εξυπηρετήσεις κρουαζιερόπλοιων, ο τουρισμός και ο
πολιτισμός.
• Ελαιώνας. Αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής δυναμικής και ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή
διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Επιδιώκεται η ανάδειξή του σε
υποδοχέα καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και εν γένει λειτουργιών
υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, όπως
μεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με ανεπτυγμένο τριτογενή τομέα,
μεταφορές, εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισμός, αθλητισμός, υγεία,
περίθαλψη, πρόνοια.64
β) Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Το πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, σε
συνδυασμό με την παράκτια Ολυμπιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά και έκταση όμορων αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου
Κοσμά), αναπτύσσεται ως μητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο την
ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σημαντικό κέντρο οικονομικής, περιβαλλοντικής και
καινοτομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού,
επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Στο χώρο αυτό προωθείται πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και
μικτών λειτουργιών, το οποίο, πέραν του χώρου που θα διατεθεί για τη δημιουργία
κεντρικού πάρκου, μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας
και

υγείας,

δραστηριοτήτων,

τουρισμού−αναψυχής,
κοινωνικών

αθλητισμού,

εξυπηρετήσεων,

πολιτισμού,

υπηρεσιών,

εμπορικών

κατοικίας

και

επιχειρηματικού κέντρου.
γ) Σύστημα συμπληρωματικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη − Σπάτα και Παιανία – Κορωπί
στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιμένα, από αέρος Διεθνούς Πύλης εισόδου
στη χώρα, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, στις μεταφορές, στην αγροτική παραγωγή,
στη μεταποίηση, στην υψηλή τεχνολογία και τις δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα.
64

Επίσης, προτείνεται η πρόβλεψη της δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει τόσο για τις μεταποιητικές και ερευνητικές όσο και για τις τριτογενείς
δραστηριότητες, στα οποία περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου.
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δ) Πόλος Φαληρικού Όρμου, που περιλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού
Όρμου και την περιοχή του παλαιού Ιπποδρόμου. Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση
της συνέχειας και της λειτουργικής διασύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τον
Κεντρικό Άξονα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. 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.
2. Πόλοι εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας
α) Θριάσιο (Λιμένας Ελευσίνας − Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου): με
εξειδίκευση στις εμπορευματικές μεταφορές, στη βιομηχανία και ενέργεια, στις
επιχειρήσεις και στην τεχνολογία και εφαρμοσμένη έρευνα. Οι Υποδοχείς Παραγωγικών
Δραστηριοτήτων Θριασίου συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εμπορευματικών
πάρκων και ζωνών χονδρεμπορίου σε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και κομβική
θέση στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις Περιφερειακής σημασίας και τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων και μονάδων του δευτερογενούς τομέα της
Περιφέρειας.
β) Ερευνητικός − εκπαιδευτικός πόλος Ζωγράφου − Αγ. Παρασκευής: με εξειδίκευση σε
ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία. Λειτουργεί συμπληρωματικά,
αλλά διακριτά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας –Πειραιά, ενώ προωθείται η εξασφάλιση
ειδικών υποστηρικτικών υποδομών για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.
γ) Μαρούσι: με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εμπόριο, την αναψυχή, τις
υπηρεσίες υγείας, τον αθλητισμό και τη διοίκηση.
3. Πόλοι ενδοπεριφερειακής εμβέλειας
α) Στις Αχαρνές, μεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου, με εξειδίκευση στη
μεταποίηση και στις μεταφορές.
β) Στη Ραφήνα, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και την αναψυχή.
γ) Στο Λαύριο, με εξειδίκευση στις μεταφορές, τον τουρισμό και τις πολιτιστικές
δραστηριότητες.
δ) Στον Αυλώνα και την ευρύτερη περιοχή του, με κατεύθυνση τις επιχειρήσεις και τις
εμπορευματικές μεταφορές.
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ε) Στα Μέγαρα, παρά τον ΠΑΘΕ και τη γραμμή του υπεραστικού σιδηροδρόμου, με
εξειδίκευση στην αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τις εμπορευματικές
δραστηριότητες.
Συμπερασματικά, η διασπορά των πόρων, των δομών, των υποδομών και των
λειτουργιών, αλλά και η ανάγκη ομαλής συνεργασίας και διακυβέρνησης 65 επιβάλλει την
επιλογή του Μοντέλου της Πολυπυρηνικής Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Αθήνας. Η
μορφή της, η χωρική της συγκρότηση στην οποία περιλαμβάνεται και το Χωρικό Πρότυπο,66
θα προσδιορισθούν στο προταθέν Διαδημοτικό Σύμφωνο Μητροπολιτικής Οργάνωσης.67

65

Βλ. Ενότητες 2.5 και 4.1.
Βλ. Ενότητα 4.5.1.
67
Βλ. Ενότητα 4.1.
66
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4.5.

Διαμόρφωση Στρατηγικής Ανάδειξης της Μητροπολιτικής Αθήνας και
Ανάπτυξη επιχειρηματικού χαρακτήρα και εξειδίκευση του αναπτυξιακού
ρόλου της

Οι Δυνατότητες χάραξης Πολιτικής για την Μητροπολιτική Αθήνα περιλαμβάνουν το
Χωρικό Πρότυπο Ανάπτυξης, τους Τομείς Αιχμής για την ανάδειξή της, και το Κλαδικό
Πρότυπο.
4.5.1.

Χωρικό Πρότυπο

Οι εναλλακτικές δυνατότητες για την διαμόρφωση του Χωρικού Προτύπου της
Μητροπολιτικής Οργάνωσης της Αθήνας είναι οι ακόλουθες:
Εναλλακτικές Δυνατότητες
•

Πολικό Πρότυπο: Δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πόλου, που διαχειρίζεται τις
Μητροπολιτικές Λειτουργίες.

•

Πολυπολικό Πρότυπο: Διασπορά Δραστηριοτήτων και Μητροπολιτικών Λειτουργιών
στον Αστικό Ιστό με κυριαρχία ενός Μητροπολιτικού Κέντρου

•

Πολυπυρηνικό Πρότυπο, με επιμέρους Μητροπολιτικά Κέντρα

Η τελική διαμόρφωση του Χωρικού Προτύπου θα γίνει μετά την οριοθέτησησυγκρότηση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας και την επιλογή ενός Συστήματος
Διακυβέρνησης, από τα συστήματα που έχουν ήδη παρουσιασθεί.
Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα,68 οι συνδυασμοί συγκρότησης Μητροπολιτικής
Περιφέρειας γενικά, διοικούμενης από αιρετά όργανα, είναι οι εξής:
•

Αναγκαστικής μορφής σύνδεσμος Δήμων

•

Αναγκαστικής μορφής σύνδεσμος Δήμων και Περιφέρειας

•

Εθελοντικής μορφής σύνδεσμος Δήμων

•

Εθελοντικής μορφής σύνδεσμος Δήμων και Περιφέρειας

Επιπλέον μπορεί να επιλεγεί η λύση του Θεσμοθετημένου Κλασικού Μητροπολιτικού
Οργανισμού.
4.5.2.

Τομείς Αιχμής για την Ανάδειξη της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας

Για τον Σχεδιασμό και την μετεξέλιξη της Μείζονος Αθήνας-Αττικής στις Ευρωπαϊκές
Μητροπόλεις είναι σκόπιμη η επιλογή Τομέων στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση του
68

βλ. Κεφάλαιο 5
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Μητροπολιτικού Ρόλου της Μείζονος Αθήνας σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία. Ως τέτοιοι
τομείς θα μπορούσαν να επιλεγούν οι εξής:

Τουρισμός
• Τουρισμός Πόλης – Πολιτιστικός Τουρισμός, η ανάπτυξη του οποίου μαζί με τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη Δημιουργικότητα αποτελεί
προϋπόθεση για την μητροπολιτική ανάπτυξη
• Θαλάσσιος Τουρισμός
▪ Παραθεριστικός τουρισμός
▪ Γιώτινγκ, Μαρίνες
• Κρουαζιέρα
• Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου
▪ Πολιτιστικές λειτουργίες
▪ Τουριστική ανάπτυξη
▪ Ειδικές περιοχές(Ελληνικό κ.λπ.)

Δημιουργικός – Πολιτιστικός Τομέας
• Ανάδειξη-αξιοποίηση Πολιτιστικών Πόρων, Λειτουργιών και Δομών της Αττικής
• Στήριξη και ανάπτυξη των τομέων και των επιχειρήσεων της Δημιουργικής Οικονομίας
• Ενεργοποίηση της Δημιουργικής Τάξης και ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων
(επιστημόνων, καλλιτεχνών, δημιουργών)
• Ανάδειξη του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας σε “Προωθητική Δραστηριότητα”
για την μετεξέλιξη της Αττικής σε Δημιουργική Περιφέρεια (Creative Region)

Μεταφορές - Logistics
• Οργάνωση Αστικών Μεταφορών
• Συνδυασμένες Μεταφορές
• Εφοδιαστική (Logistics) ,Πάρκα Αποθηκών ,Διαμετακομιστικά Κέντρα
• Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
• Ναυτιλία, Λιμενική Ανάπτυξη, Ναυτιλιακές Συστάδες (Maritime Clusters)
• Ναυπηγοεπισκευή
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• Ανάδειξη του ευρύτερου Πειραιά σε Πόλο Ανάπτυξης Θαλάσσιου Μετώπου
• Δημιουργία Ναυτιλιακού Cluster Πειραιά

Βιώσιμη Οικονομική Αστική Ανάπτυξη
• Οργάνωση μητροπολιτικών λειτουργιών
• Αστικό φυσικό περιβάλλον – Διαχείριση Απορριμμάτων – Περιβαλλοντική Πολιτική
• Ανάδειξη Ειδικών Περιοχών,Region Branding, Region Marketing
• Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,
Τεχνολογικά Πάρκα, Πάρκα Επιχειρήσεων Υπηρεσιών, θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων
κ.λπ.). Δημιουργία Clusters για κλάδους Αιχμής.
• Προσέλκυση Επιχειρήσεων
• Λειτουργική σύνδεση Μητρόπολης και περιαστικών περιοχών
• Ισόρροπη αστική ανάπτυξη
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής Τιμολόγησης Υπηρεσιών Πολυτροπικών
Μεταφορών
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και
υποστήριξη κοινής χρήσης των ΙΧ
• Ενίσχυση Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών
Είναι προφανές ότι η τελική επιλογή θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Συμφώνου
Διαδημοτικής Συνεργασίας.
4.5.3.
Στην

Κλαδικό Πρότυπο: Clusters - Πάρκα
σύγχρονη

πρακτική

όλες

οι

οργανωμένες

συγκεντρώσεις

παραγωγικών

δραστηριοτήτων (Βιομηχανικές Περιοχές, Τεχνολογικά Πάρκα, κ.λπ.) γίνεται προσπάθεια να
λειτουργούν ως Clusters δηλαδή συστάδες ή έστω δίκτυα επιχειρήσεων που μέσα από
συστηματική συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, με δυναμικές επιχειρήσεις εντός και εκτός
Cluster και μεταξύ τους, ενισχύουν τις οικονομίες συγκέντρωσης, τις εσωτερικές τους
οικονομίες, τις δυνατότητες ενσωμάτωσης προσαρμοσμένης τεχνολογίας και καινοτομίας
και την διεύρυνση των αγορών τους.
Με βάση την φυσιογνωμία της Μείζονος Αθήνας θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι
ακόλουθες δυνατότητες Ειδικών Περιοχών – Πάρκων – Clusters.
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Πίνακας 4.4. Συγκεντρώσεις Δραστηριοτήτων για τον Μητροπολιτικό Χώρο
• Πάρκο Εδρών Επιχειρήσεων
• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Επιχειρηματικό Πάρκο

• Δομές

Διοίκησης

και

Έρευνας

Δημοσίου Τομέα
• Κέντρο

Κλασσικών

Σπουδών

(Leadership, Γλώσσα) - Ανώτατη
ΕκπαίδευσηΣπουδές
Εκπαιδευτικό –
Ερευνητικό Cluster

Μεταπτυχιακές

(έμφαση

σε

ξένους

Σπουδαστές)
• Έρευνα

(έμφαση

σε

διεθνείς

Ερευνητικές Ομάδες)- Επιστημονικό
Πάρκο

(με

τομεακό

προσανατολισμό)
• Νέες Τεχνολογίες- Πολυμέσα- Η/ΥΔίκτυα
• Τηλεπικοινωνίες
Τεχνολογικό Πάρκο

• Design
• Τεχνολογικό Πάρκο (Μεταπτυχιακές
Σπουδές – Έρευνα – Θερμοκοιτίδες)
• Πολιτιστική Τεχνόπολη
• Θεματικό Πάρκο
• Κέντρα Εικονικής Αναπαράστασης
• Διοίκηση Τουρισμού

Δημιουργικό- Πολιτιστικό
Cluster

• Πάρκο Δημιουργικών Επιχειρήσεων
– θερμοκοιτίδες
• Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα
στον

Πολιτισμό

και

την

Δημιουργικότητα
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• Διοίκηση Μεταφορών
• Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Λιμενικής
Ζώνης Πειραιά
• Logistics - Διαμετακόμιση
Ναυτιλιακό Cluster

• Ναυτιλιακό

Κέντρο

–

Τηλεπικοινωνίες
• Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα –
Γαλάζια Ανάπτυξη
• Ιατρικός

Πόλος

θεραπευτήρια,
Ιατρικό Cluster

(Ειδικά
Κέντρα

Αποκατάστασης)
• Έρευνα και Ανάπτυξη στην Υγεία και
στο Φάρμακο

Πηγή: Βιβλιογραφική έρευνα Ομάδας Μελέτης

4.5.4.

Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις - Εξυπηρετήσεις

Οι κοινές εξυπηρετήσεις των κλάδων αιχμής των Clusters και των Πάρκων αφορούν τις
ακόλουθες εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις:
• Κατοικία Υψηλού Επιπέδου
• Συνεδριακοί Χώροι
• Εκθεσιακοί Χώροι
• Θεατρικές- Κινηματογραφικές Αίθουσες- Συναυλιακοί Χώροι
• Χώροι Άθλησης
• Χώροι Πρασίνου- Πάρκα- Βοτανικοί Κήποι
• Χώροι Στάθμευσης
• Μαρίνες
• Ξενοδοχεία
• Εμπορικά Κέντρα
Αυτές οι Εγκαταστάσεις – Εξυπηρετήσεις σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία των
Τεχνολογικών Πάρκων είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία των Clusters και
Τεχνολογικών Πάρκων που θα οργανωθούν στην Μητροπολιτική Αθήνα.
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4.5.5.

Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη

Η Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη είναι προϋπόθεση για την ανάδειξη της
Μητροπολιτικής Αθήνας δεδομένου ότι η Μητρόπολη δεν αναπτύσσεται ως νησίδα ή ως
σύνολο νησίδων μέσα σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Οι επιμέρους πολιτικές που
αφορούν την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπτυξη είναι οι εξής:
• Πολιτική Κατοικίας και Στέγασης
• Σύστημα Αστικών Μεταφορών
• Αναπλάσεις Υποβαθμισμένων Περιοχών
• Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων – Στήριξη μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων –
Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών
Η αναγκαιότητα των πολιτικών αυτών αναδείχθηκε στην ενότητα για τις βασικές δράσειςαρμοδιότητες του Μητροπολιτικού Φορέα (βλ. Ενότητα 3.4.).
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5.

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

5.1.

Συνταγματικοί Περιορισμοί

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 102 του ισχύοντος Συντάγματος αναφέρεται ότι “η
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού”. Με τη ρύθμιση αυτή κατοχυρώνεται συνταγματικά το
τεκμήριο αρμοδιότητας των ΟΤΑ ως προς τις τοπικές υποθέσεις. Η Βουλή διατηρεί τη
δυνατότητα να εξειδικεύει και να κατανέμει τις τοπικές υποθέσεις στους δύο βαθμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή μεταξύ των Δήμων και των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών.
Επιπλέον στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι “με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή
του κράτους”.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παράγραφος 3 του άρθρου 102, σύμφωνα με την οποία “με
νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την
άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι
σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα”.
Σημειωτέον ότι είναι δυνατή και η συγκρότηση “διαβαθμικών” συνδέσμων με τη
συμμετοχή τόσο πρωτοβάθμιων όσο και δευτεροβάθμιων ΟΤΑ, δηλαδή Δήμων και
Περιφερειών. Η διάταξη αυτή του Συντάγματος επιτρέπει στον κοινό νομοθέτη να επιλύει
σημαντικά ζητήματα μητροπολιτικών λειτουργιών, κυρίως στα μεγάλα πολεοδομικά
συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στα οποία συνυπάρχουν και λειτουργούν
πολλοί επιμέρους Δήμοι.
Από τα αναφερόμενα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα το συμπέρασμα ότι πρώτον το
Σύνταγμα αποκλείει τη λειτουργία τρίτης βαθμίδας ΟΤΑ (Μητροπολιτικός ΟΤΑ) με
ταυτόχρονη διατήρηση των δύο υφιστάμενων χαμηλότερων βαθμίδων αυτοδιοίκησης και
δεύτερον ότι ο σύνδεσμος ΟΤΑ δεν μπορεί να υποκαταστήσει μία από τις δύο
συνταγματικά κατοχυρωμένες βαθμίδες αυτοδιοίκησης. Όμως, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ μπορούν
να αναλαμβάνουν όχι μόνο την “εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών”, αλλά και την
“άσκηση αρμοδιοτήτων”.

Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 (παρ. 1 και 3) του
Συντάγματος επιβάλλεται η ύπαρξη αποκεντρωμένων περιφερειακών οργάνων του
κράτους τις αρμοδιότητες των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε οργανωτικό
σχήμα μητροπολιτικής διοίκησης.

5.2.

Σχέσεις με την υφιστάμενη οργάνωση της Περιφερειακής και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) η δομή της τοπικής
αυτοδιοίκησης συγκροτείται από 325 Δήμους και 13 Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες. Οι
Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις

καταργήθηκαν.

Παράλληλα,

δημιουργήθηκε

η

αποκεντρωμένη δομή του κράτους, η οποία συντίθεται από 7 “Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις”.
Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας χαρακτηρίζονται ως Μητροπολιτικού
χαρακτήρα Περιφέρειες (Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και Μητροπολιτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης) με επιπρόσθετες αρμοδιότητες αναπτυξιακού κυρίως χαρακτήρα για έργα
μεταφορών και συγκοινωνιών, προστασίας περιβάλλοντος, χωρικού σχεδιασμού και
αστικών αναπλάσεων, ποιότητας ζωής κ.ά.
Οι Περιφέρειες ανέλαβαν όλες τις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
που καταργήθηκαν και ορισμένες αρμοδιότητες των προϋπαρχουσών (κρατικών) μη
Αυτοδιοικητικών Περιφερειών. Βέβαια, σημαντικά ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομίας,
μεταναστευτικής πολιτικής, δασικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής παραμένουν στην
αρμοδιότητα των κρατικών υπηρεσιών και όχι των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Διάφορες ρυθμίσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και στα Ειδικά Πλαίσια, όπως π.χ. του
Τουρισμού, όπου αναφέρονται βασικές κατευθύνσεις για τις Μητροπολιτικές Περιοχές.
Το οργανωτικό σχήμα, επομένως, της Μητροπολιτικής Αθήνας πρέπει να διαμορφωθεί
στο πλαίσιο των ρυθμίσεων και των περιορισμών που προκύπτουν από τη δομή και τις
αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών και των αυτοδιοικητικών οργανισμών, με τη
θεσμική κατοχύρωση των κατάλληλων μέτρων αποσυγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης. Το
σχήμα αυτό ουσιαστικά και τυπικά πρέπει να αξιοποιεί την συνταγματική πρόβλεψη της
δημιουργίας συνδέσμων, αναγκαστικής ή εκούσιας μορφής, ανάλογα με την πρόθεση της
νομοθετικής εξουσίας.
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5.3.
5.3.1.

Προϋποθέσεις μετάβασης της Αθήνας στο Μητροπολιτικό Πρότυπο
Συναινετικές διαδικασίες – κριτήρια επιτυχίας

Για τη μετάβαση από την υφιστάμενη πολυσύνθετη δομή φορέων και αρμοδιοτήτων στο
Μητροπολιτικό Πρότυπο της Αθήνας απαιτείται η δημιουργία ενός προγράμματος
συναινετικών διαδικασιών όλων των εμπλεκομένων διοικητικών και κοινωνικών φορέων,
ώστε να υπάρξει συναντίληψη όσον αφορά τη σκοπιμότητα και το εύρος των
αρμοδιοτήτων του νέου μητροπολιτικού σχήματος. Γενικά, η σταδιακή καταξίωση του
φορέα από την κοινωνία πρέπει να αποτελεί μόνιμο μέλημα της ηγεσίας του. Εκτός όμως
από την επικράτηση διαδικασιών συναίνεσης (consensus building) η επιτυχία του φορέα
κρίνεται και από:
•

την ταχύτητα με την οποία συλλαμβάνει, μελετά, προγραμματίζει και ενεργεί για
την αντιμετώπιση προβλημάτων για τα οποία είτε υπάρχει έλλειμμα συντονισμού,
είτε οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης αδρανοποιούν την αναγκαία παρεμβατική δράση.

•

τη δυνατότητα του φορέα να εξασφαλίζει την οικονομική του αυτοδυναμία σε
μακροχρόνια βάση και να εκμεταλλεύεται κάθε πιθανή ευκαιρία αύξησης των
εσόδων

του,

χωρίς

όμως

να

αποτελεί

ένα

ακόμη

φοροαυξητικό

και

φοροεισπρακτικό μηχανισμό
•

την ικανότητα του μητροπολιτικού φορέα να ενεργοποιεί ιδιωτικούς και δημόσιους
φορείς για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για χωροταξικά,
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά προβλήματα, που εγγίζουν άμεσα την
“καθημερινότητα” του πολίτη.

•

την αντιγραφειοκρατική οργάνωση του μητροπολιτικού φορέα, η οποία αυξάνει την
αποτελεσματικότητά του, βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του, πείθει για τη
διαφάνεια στις ενέργειές του και επικοινωνεί με τους πολίτες με αμφίδρομες
σχέσεις.

•

την καθιέρωση κινήτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την εκτέλεση
συγκεκριμένων έργων μητροπολιτικής εμβέλειας, η πραγματοποίηση των οποίων
είναι ήδη “αναγνωρισμένη ανάγκη”.
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•

τη δημιουργία πνεύματος μητροπολιτικής συνείδησης και οικειοποίησης του
εγχειρήματος από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως από τις κοινωνικές
οργανώσεις και γενικότερα τους πολίτες.

•

την ίδρυση κατάλληλων δομών τεκμηρίωσης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και
βελτίωσης της μητροπολιτικής οντότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

5.3.2.

Επισήμανση των προβλημάτων

Η διαπίστωση της ύπαρξης σειράς προβλημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από την υφιστάμενη διοικητική δομή των αρμοδίων
υπηρεσιών, επιβάλλει τη συστηματική διερεύνηση του θέματος της συγκρότησης
μητροπολιτικού φορέα πριν από κάθε προσπάθεια νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ενδεικτικά
μπορεί να αναφερθούν μερικά από τα προβλήματα αυτά. Στο θεσμικό επίπεδο ο
κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, η πολυαρχία, η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας
μεταξύ κεντρικών και αυτοδιοικητικών φορέων, ο προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων
αρμοδιότητας κ.ά. Στο λειτουργικό επίπεδο τα προβλήματα εμφανίζονται με μεγαλύτερη
έκταση,

όπως

το

κυκλοφοριακό,

η

διαχείριση

απορριμμάτων,

η

χωροθέτηση

δραστηριοτήτων υπερτοπικής σημασίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η αυθαίρετη
δόμηση και οι χωρικές επεκτάσεις των πολεοδομικών συγκροτημάτων, ο έντονος
τοπικισμός, η κοινωνική πρόνοια, η ασφάλεια κ.ά.
5.3.3.

Στρατηγική στόχευση

Η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει την υιοθέτηση στρατηγικής ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας της μητροπολιτικής περιοχής σε διεθνές επίπεδο, διασφάλισης της
κοινωνικής συνοχής και παροχής υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών. Ο γενικότερος
στόχος της ανάπτυξης πρέπει επίσης, να διατρέχει όλες τις εκφάνσεις του στρατηγικού
σχεδιασμού και της πραγμάτωσης των προβλεπόμενων δράσεων, παράλληλα με την
πολιτική νομιμοποίηση και την κοινωνική ευθύνη και λογοδοσία των ηγετικών στελεχών
του μητροπολιτικού σχήματος. Οι στρατηγικοί στόχοι επομένως, των θεσμικών ρυθμίσεων
πρέπει να είναι σαφείς και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μεγάλων
πληθυσμιακών και οικιστικών συγκεντρώσεων της χώρας.
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5.3.4.

Αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας

Στην παρούσα μελέτη γίνεται συστηματική παρουσίαση και αξιολόγηση της διεθνούς και
της ευρωπαϊκής εμπειρίας, όσον αφορά τη διοικητική και οργανωτική δομή των
μητροπολιτικών προτύπων διαφόρων χωρών, των αρμοδιοτήτων τις οποίες ενσωματώνουν
και διαχειρίζονται και των σχέσεων με υπερκείμενους και συνεργαζόμενους φορείς.
Επομένως, στα συμπεράσματα και στις προτάσεις της μελέτης η διεθνής εμπειρία αποτελεί
βασική συνιστώσα. Στις αναμενόμενες άρα, νομοθετικές και διοικητικές διεργασίες η
αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας αποτελεί sine qua non προϋπόθεση.
5.3.5.

Μετάβαση στη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση

Η θεσμική μεταρρύθμιση για τη μετάβαση στη Μητροπολιτική Διακυβέρνηση προϋποθέτει
τη συνεργασία και τη δικτύωση των οργανισμών του δημοσίου τομέα και φορέων του
ιδιωτικού τομέα που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε μητροπολιτικό επίπεδο. Ο
συντονισμός του σημαντικού αυτού έργου ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
αναμφισβήτητα έχει την ευθύνη προώθησης των νομοθετικών και διοικητικών
πρωτοβουλιών που απαιτούνται για τη συγκρότηση της “Μητροπολιτικής Αθήνας”.
Ασφαλώς, θα προηγηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες διαβούλευσης με την Περιφέρεια, την
ΚΕΔΕ και τους Δήμους της Αττικής που θα συγκροτήσουν την Μητροπολιτική Αθήνα.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου στο οποίο θα
προσδιορίζονται οι στόχοι, οι δράσεις, τα μέσα, οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα
ολοκλήρωσης του μητροπολιτικού σχήματος, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 6 της
μελέτης.
5.3.6.

Τα γεωγραφικά όρια του μητροπολιτικού σχήματος

Από την άποψη του θεσμικού πλαισίου ο προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων του
μητροπολιτικού σχήματος αποτελεί καίριας σημασίας ζήτημα. Πρέπει όμως να
επισημανθεί εδώ ότι οι επιδράσεις του χωρικού αυτού συνόλου στις όμορες περιοχές είναι
χρήσιμο να αξιολογηθούν, δεδομένου ότι η αλληλεξάρτησή τους αποτελεί κρίσιμη
μεταβλητή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για ζητήματα δικτύωσης και οικονομίας από
τη διοίκηση του μητροπολιτικού φορέα. Σχετική αναφορά για τα γεωγραφικά όρια της
Μητροπολιτικής Αθήνας γίνεται στο Κεφάλαιο 4 της μελέτης.
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5.4.

Κατανομή αρμοδιοτήτων – Σενάρια κατανομής

Με βάση τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία παρατίθενται στη μελέτη διάφορα σενάρια
κατανομής αρμοδιοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση της Μητροπολιτικής Αθήνας γίνεται
ενδεικτική και επιλεγμένη κατανομή αρμοδιοτήτων κατά τομέα (Υποδομές, Κοινωνική
Πρόνοια, Πολιτισμός, Χωροταξία κ.λπ.) σε διάφορα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, και
ειδικότερα στην παράγραφο 2.8.
Η θεσμική και οργανωτική αυτή μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει σε τρία στάδια: α)
Διαβούλευσης και βασικής οριοθέτησης, β) Διαμόρφωσης Συμφώνου Διαδημοτικής
Συνεργασίας και γ) Νέου Θεσμικού Πλαισίου ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων και Έγκρισης Στρατηγικού Σχεδίου Μητροπολιτικής Οργάνωσης και
Ανάπτυξης.
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των τριών αυτών σταδίων δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθεί εκ των προτέρων, δεδομένων των δυσκολιών που θα προκύψουν και των
αντιδράσεων που τυχόν θα αναφύονται κατά περίπτωση. Ενδεικτικά όμως μπορεί να
προσδιοριστεί σε χρονική διάρκεια ενός έτους (βλ. Ενότητα 6.5. Χρονοδιάγραμμα
Μητροπολιτικής Οργάνωσης).
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6.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αποτυπωθούν σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές επιλογές και οι
τύποι των Σχεδίων της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, οι Στόχοι και ο τρόπος διαμόρφωσης
του Στρατηγικού Οράματος της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, καθώς και ειδικότερα θέματα
όπως η Ολοκληρωμένη Πολιτική Αστικής Ανάπτυξης και η Ενεργοποίηση της Αστικής
Διακυβέρνησης (Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ). Με βάση την διεθνή εμπειρία και την μέχρι
τώρα ανάλυση, θα προταθεί ένα υπόδειγμα Αξόνων Προτεραιότητας του Στρατηγικού
Σχεδιασμού Μητροπολιτικής Ανάπτυξης και επιμέρους Δράσεων, θα διαμορφωθεί ένα
αδρό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για τη Μητροπολιτική Οργάνωση και θα γίνει μια
αναφορά στα Ζητήματα Εκτίμησης των Επιδράσεων της Οργάνωσης και Λειτουργίας της
Μητροπολιτικής Αθήνας.

6.1.

Στρατηγικές Επιλογές και Τύποι Σχεδίου

Οι στρατηγικές επιλογές ήδη προσδιορίσθηκαν στο Κεφάλαιο 4 και αφορούν:
α) τους 4 τομείς Μητροπολιτικού ενδιαφέροντος
• Οικονομική Ανάπτυξη. Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας, της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Πολιτισμός και Τουρισμός Πόλης
• Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Προγραμματισμός
• Ανάπτυξη των Υποδομών και των Υπηρεσιών Μεταφορών
β) το κλαδικό πρότυπο με επιλογή από τα βασικά Πάρκα Clusters
• Οργάνωση μητροπολιτικών λειτουργιών
• Αστικό φυσικό περιβάλλον – Διαχείριση Απορριμμάτων – Περιβαλλοντική Πολιτική
• Ανάδειξη Ειδικών Περιοχών,Region Branding, Region Marketing
• Δημιουργία Οργανωμένων Περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Β.Ε.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ.,
Τεχνολογικά Πάρκα, Πάρκα Επιχειρήσεων Υπηρεσιών, θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων κτλ.).
Δημιουργία Clusters για κλάδους Αιχμής.
• Προσέλκυση Επιχειρήσεων
• Λειτουργική σύνδεση Μητρόπολης και περιαστικών περιοχών

• Ισόρροπη αστική ανάπτυξη
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής Τιμολόγησης Υπηρεσιών Πολυτροπικών
Μεταφορών
• Διαμόρφωση Μητροπολιτικής Στρατηγικής για την δημιουργία χώρων στάθμευσης και
υποστήριξη κοινής χρήσης των ΙΧ
• Ενίσχυση Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών
γ) τις αναγκαίες συμπληρωματικές εγκαταστάσεις-εξυπηρετήσεις, και
δ) τις δράσεις για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη
Η οριστική διαμόρφωση της Στρατηγικής Μητροπολιτικής Ανάπτυξης της εξειδίκευσης
των Τομέων Μητροπολιτικού ενδιαφέροντος, του κλαδικού προτύπου, των αναγκαίων
συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων-εξυπηρετήσεων και των δράσεων Ολοκληρωμένης
Αστικής Ανάπτυξης μπορούν να γίνουν μόνο μετά την τελική διαμόρφωση του Συστήματος
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης και μετά την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων Δήμων
στην Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αθήνας, στο Πλαίσιο του Διαδημοτικού Συμφώνου
Συνεργασίας.
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6.2.

Τύποι Σχεδίων

Οι Εναλλακτικές Δυνατότητες για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Ρόλου στην Μείζονα
Αθήνα είναι οι ακόλουθες:
1. Ολοκληρωμένος Μακροχρόνιος Συλλογικός Σχεδιασμός (πέρα από το ΠΕΠ)
Ο οποίος θα αφορά τα εξής:
•

Στρατηγική- Ρόλος για την Αθήνα στο παγκόσμιο περιβάλλον

•

Εξειδίκευση – Τομείς αιχμής της Μητροπολιτικής Ανάπτυξης- Clusters

•

Χωρικό Πρότυπο. Οριοθέτηση της Μητροπολιτικής Ενότητας. Διαμόρφωση
Μητροπολιτικού Ρόλου για κάθε Δήμο

•

Ισόρροπη Αστική Ανάπτυξη, δεδομένου ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει
Μητροπολιτική Περιφέρεια με θύλακες υποβάθμισης

•

Διακυβέρνηση- Δομές- Συνεργασίες- Συναίνεση

•

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Εφαρμογή

2. Σχεδιασμός Άξονα ΠΕΠ για την επόμενη προγραμματική περίοδο
•

Καταγραφή Μητροπολιτικών Λειτουργιών και Εγκαταστάσεων

•

Επιλογή Clusters για ανάπτυξη– Διερεύνηση και Επιλογή του διεθνούς Ρόλου της
Αθήνας

•

Επιλογή Έργων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα

3. Ένταξη πιλοτικών δράσεων σε τρέχον ΠΕΠ
Πιλοτικά θα μπορούσαν να ενταχθούν δράσεις Μητροπολιτικού χαρακτήρα στο τρέχον
ΠΕΠ.

181

6.3.
6.3.1.

Στόχοι
Στρατηγικό Όραμα

Το Στρατηγικό Όραμα είναι το πρώτο βήμα για την έκφραση της επιθυμητής αλλαγής, που
δίνει ώθηση και κατεύθυνση προς την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπτυξη.
Ουσιαστικά είναι μια αναπαράσταση του επιθυμητού μέλλοντος, ορθολογική και
οραματική ταυτόχρονα.
Κινητοποιεί ζωντανές δυνάμεις- φορείς και πολίτες και προτείνει ένα πλαίσιο
παρέμβασης για την υλοποίηση μιας κοινής φιλοδοξίας.
Ένα ενδεικτικό υπόδειγμα προσέγγισης του Στρατηγικού Οράματος διαμορφώνεται
παρακάτω:
Στρατηγικό Όραμα για την Μητροπολιτική Αθήνα
Μητροπολιτική Περιφέρεια Αθήνας: Ευρωπαϊκή Μητρόπολη ανταγωνιστική,
ελκυστική, με κοινωνική συνοχή, με επιμέρους στόχους:


Ένταξη στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις.



Κέντρο συνδυασμένων μεταφορών και Logistics.



Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Έρευνας.



Διεθνής Πολιτιστικός Ρόλος .



Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής.



Ενεργοποίηση Πληθυσμού στην Προστασία και Ανάδειξη του αστικού και
του φυσικού περιβάλλοντος.



Συμμετοχική Διακυβέρνηση.



Αξιοποίηση του ρόλου και της σημασίας της για την Οικονομική και
Τεχνολογική Ανάπτυξη της Χώρας

Το Στρατηγικό Όραμα για την Αθήνα πρέπει να είναι άμεσα κατανοητό μήνυμα για τους
πολίτες και να προσδιοριστεί, βάσει της διεθνούς πρακτικής, σύμφωνα με την οποία το
Στρατηγικό Όραμα διαμορφώνεται σε 5 στάδια που είναι τα εξής:
1. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης (Πού βρισκόμαστε σήμερα;)
2. Ανάλυση των τάσεων (Πού πηγαίνουμε;)
3. Το Όραμα (Πού θέλουμε να πάμε;)
4. Διαμόρφωση κατευθύνσεων και δράσεων (Πώς υλοποιούμε το όραμα;)
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5. Διαμόρφωση ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης (Πώς
αξιολογούμε τις εξελίξεις;)
Για την διαμόρφωση του Στρατηγικού Οράματος απαραίτητη είναι συμμετοχή φορέων
και κατοίκων που διασφαλίζεται με ημερίδες, στρογγυλά τραπέζια, θεματικά (κλαδικά ή
τομεακά) ατελιέ, συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.λπ., και υποστηρίζεται με ειδικές
μελέτες, εκθέσεις και αναλύσεις.
Είναι προφανές ότι το Στρατηγικό Όραμα για την Μητροπολιτική Ανάπτυξη θα
οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.
6.3.2.

Ολοκληρωμένη Πολιτική Αστικής Ανάπτυξης

Οι Στόχοι πρέπει να επιδιώκουν την ενεργοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Πολιτικής Αστικής
Ανάπτυξης. Για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης Πολιτικής Αστικής Ανάπτυξης της
Αθήνας απαιτείται η κατάρτιση μιας σειράς ειδικών πολιτικών, που σύμφωνα με την
διεθνή εμπειρία αφορούν την Αναβάθμιση της Πρόσβασης του Πολίτη στις Υπηρεσίες της
Μητρόπολης, τη Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την ανάπτυξη μιας
ανταγωνιστικής- ελκυστικής οικονομίας που σέβεται το φυσικό και το ανθρωπογενές
περιβάλλον και οδηγεί σε μια δημογραφική δυναμική.
Επίσης η Μητρόπολη μπορεί να γίνει φορέας κοινωνικής οικονομίας με άμεση
συνέπεια την αύξηση της απασχόλησης σε τομείς πρόσφορους για κοινωνική εργασία.
Παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τη Διασφάλιση άριστων συνθηκών εγκατάστασης σε
πολίτες και επιχειρήσεις, που αφορούν Κατοικία, Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές,
Βιοτεχνικά Κτίρια, Πάρκα Επιχειρήσεων, Τεχνολογικά Πάρκα κ.λπ.
Η Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της αλληλεγγύης, με πολιτικές για την
διασφάλιση της στέγης, την αποφυγή δημιουργίας περιοχών- γκέτο, την ισόρροπη
κατανομή των αστικών λειτουργιών, υπηρεσιών και υποδομών, την ενίσχυση της
προσβασιμότητας, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί καίριας σημασίας
στόχο.
Η Προστασία του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος καθώς και των αισθητικών και
των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Μητρόπολης, η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, η οικολογική ισορροπία και η προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς και η
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα με μείωση σπατάλης ενεργειακών πόρων, μαζί με την
Αναβάθμιση

των

συνθηκών

Ασφάλειας

προσώπων

και

αγαθών

έναντι

της
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εγκληματικότητας, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
συγκροτούν μία ακόμη υποχρέωση της μητροπολιτικής οντότητας.
Η Αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
συμβάλλει στην ολοκλήρωση των κοινωνικών υπηρεσιών και στην Κοινωνική Αποδοχή
προτάσεων, προγραμμάτων και έργων.
Η Ανάδειξη της Ταυτότητας της Μητρόπολης συνδέεται με την μοναδικότητα των
φυσικών, αρχιτεκτονικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της,
όπως την αντιλαμβάνονται και την αποδέχονται οι κάτοικοί της.
Το σύνολο των χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν ήδη δημιουργεί το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της Μητρόπολης στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ενεργοποιεί
τις δυνάμεις της ενδογενούς ανάπτυξης και διαμορφώνει ένα ευέλικτο παραγωγικό
σύστημα, ιδιαίτερα σημαντικό σε όρους απασχόλησης και εισοδήματος.
Ειδικότερα η τοπική ταυτότητα εκφράζεται από την αρχιτεκτονική, την πολεοδομική, την
χωροταξική οργάνωση και από την ποιότητα των τοπίων της Μητρόπολης είτε πρόκειται
για εμβληματικά τοπία είτε για χώρους της καθημερινής ζωής.
Για την ανάδειξη της Ταυτότητας της Μητρόπολης έμφαση πρέπει να δοθεί στις
εμβληματικές περιοχές. Τέτοιες περιοχές είναι: χαρακτηριστικοί τουριστικοί προορισμοί,
ιστορικά κέντρα πόλεων, τοπία φυσικού κάλλους, μνημεία, χώροι ιστορικής μνήμης,
χαρακτηριστικά κτίρια, θαλάσσιο μέτωπο κ.τ.λ.
Η πολιτική για την ενδυνάμωση της Ταυτότητας της Μητροπολιτικής Περιοχής
περιλαμβάνει την αποτύπωση, την ανάπλαση, την ανάδειξη και προβολή και την
αναπτυξιακή και πολιτιστική αξιοποίηση των εμβληματικών περιοχών της και των
ελκυστικών τοποθεσιών για προσέλκυση επενδύσεων.
Διαμόρφωση του Brand Name της Μητροπολιτικής Αθήνας (City Branding). Μια
βασική πολιτική για την ανάδειξη του Μητροπολιτικού Ρόλου της Αθήνας είναι η
διαμόρφωση του κατάλληλου Brand Name. Το City Branding είναι ένας τρόπος
διαμόρφωσης του αστικού μάρκετινγκ που βάζει το “τοπόσημο” πάνω από άλλα εργαλεία
μάρκετινγκ, όπως τα έργα αστικής ανάπτυξης, τα γεγονότα, οι πολιτιστικές δράσεις, η
τουριστική πολιτική, η οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων. Το φανερό μέρος του είναι
συνήθως ένα σύνθημα και ένα σήμα, αλλά το City Branding είναι κυρίως μια σύνθετη
στρατηγική και επιχειρησιακή πορεία, που εμπλέκει το σύνολο των τοπικών παραγόντων
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στην αναζήτηση ενός συνεκτικού μηνύματος προς το εξωτερικό, αλλά και προς το
εσωτερικό της Πόλης και της Μητροπολιτικής της Περιφέρειας.
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6.3.3.

Πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ

Ενεργοποίηση της Συμμετοχικής Διαδικασίας και της Κοινωνικής Αποδοχής
Η ενεργοποίηση της Συμμετοχικής Διαδικασίας και της Κοινωνικής Αποδοχής όπως, ήδη
έχει παρουσιασθεί, επιτυγχάνεται μέσω:
• ενίσχυσης του αισθήματος του “Ανήκειν” στη χωρική ενότητα της Μητρόπολης και
όχι μόνο στον τοπικό Δήμο
• παγίωσης της αίσθησης ότι ο πολίτης είναι αναπόσπαστο μέλος της Μητρόπολης και
της αναπτυξιακής της διαδικασίας και όχι απλός παρατηρητής των σχετικών
εξελίξεων ή καταναλωτής υπηρεσιών και διευκολύνσεων.
• παροχής στους πολίτες πληροφόρησης και δυνατότητας συμμετοχής στην
διαβούλευση για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Επιπέδου.
Τα μέσα για την ενίσχυση της Κοινωνικής Αποδοχής:
• Internet και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Ημερίδες ανά Περιοχή
• Επιστολές
• Στρογγυλά Τραπέζια
• Θεματικά Ateliers
Η ενεργοποίηση της Συμμετοχικής διαδικασίας και της Κοινωνικής Συμμετοχής πρέπει
να γίνει κυρίως με Πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων
όπως

παρουσιάζεται

στις

επιμέρους

ενέργειες

του

Χρονοδιαγράμματος

της

Μητροπολιτικής Οργάνωσης (βλ. Ενότητα 6.5).
6.3.4.

Ανάδειξη της Μητροπολιτικής Αθήνας

Η πολιτική για την Ανάδειξη της Μείζονος Αθήνας σε Ευρωπαϊκή Μητρόπολη πρέπει να
διαμορφωθεί, πρώτον βάσει της διεθνούς πρακτικής ανάδειξης των Μητροπόλεων και
δεύτερον με τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
Μητροπολιτικής Αθήνας.
Με βάση τη διεθνή πρακτική οι τομείς δράσης για την Μητροπολιτική ανάδειξη της
Μείζονος Αθήνας βασίζονται στις 4 κατηγορίες Δράσεων-Αρμοδιοτήτων που είναι:
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• Οικονομική Ανάπτυξη. Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας, της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
• Πολιτισμός και Τουρισμός Πόλης
• Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Προγραμματισμός
• Ανάπτυξη των Υποδομών και των Υπηρεσιών Μεταφορών
Στην επιμέρους εξειδίκευση των Δράσεων αυτών περιλαμβάνονται:
1. Η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Έρευνα. Συνέργειες με επιχειρήσεις Τεχνολογίας Αιχμής.
2. Η Κινητικότητα και οι Μεταφορές (αστικές, εθνικές, διεθνείς), για την ενοποίηση και την
ελκυστικότητα του Μητροπολιτικού Χώρου. Πύκνωση των Αστικών Μεταφορών προς
σημεία Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος. Συνδέσεις με αεροδρόμια και λιμάνια.
3. Ο Χωροταξικός και ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Αναπλάσεις Ειδικών Περιοχών,
Πεζόδρομοι, Ποδηλατόδρομοι, κτλ.
4. Η Οικολογία, οι Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις και η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αστικό Πράσινο,
Πάρκα, κ.λπ. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και στις εξελίξεις του ενεργειακού
τομέα.
5. Η ανάπτυξη του Τουρισμού Πόλης. Η ανάπτυξη των Τομέων Αναψυχής και των
υποδομών τους.
6. Η ανάπτυξη του Πολιτιστικού-Δημιουργικού Τομέα, των δομών και των υποδομών του.
7. Η ανάπτυξη των Μεγάλων Αθλητικών και Πολιτιστικών Γεγονότων, ο σχεδιασμός και η
αναβάθμιση των υποδομών τους.
8. Η δημιουργία Τεχνολογικών Πάρκων – Clusters διεθνούς εμβέλειας.
9. Διατήρηση-Ανάπτυξη Περιαστικού Αγροτικού Χώρου, η συνεργασία με γειτνιάζουσες
μικρές και μεσαίες πόλεις κ.λπ.
10. Η Υγεία και η Πρόνοια. Αντιμετώπιση προβλημάτων όπως οι επιπτώσεις της κρίσης, η
γήρανση του πληθυσμού, κ.λπ.
11. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη Ομογενοποίηση του Μητροπολιτικού Χώρου, δεδομένου
ότι δεν μπορούν να υπάρξουν θύλακες Μητροπολιτικής Ανάπτυξης σε ένα
υποβαθμισμένο αστικό σύνολο.
12, Η δημιουργία οργανωμένων Περιοχών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για την
ανάπτυξη της μεταποίησης και της συνολικής επιχειρηματικότητας (ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Πάρκα
Logistics κ.λπ.), σε σύνδεση με τους κύριους κόμβους μεταφορών.
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13. Η Διαχείριση πόρων, νερού, ενέργειας, απορριμμάτων.
14. Η Διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις
επιχειρήσεις.
Με βάση τα παραπάνω οι Άξονες Προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μητροπολιτικής Ανάπτυξης μπορούν, ενδεικτικά, να διαμορφωθούν ως εξής:
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6.4.

Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μητροπολιτικής
Ανάπτυξης και Αναμενόμενες Επιδράσεις

Με βάση τις 4 μείζονες κατευθύνσεις μητροπολιτικής ανάπτυξης και των επιμέρους
δράσεων που εντάσσονται σε αυτές οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού Μητροπολιτικής Ανάπτυξης μπορούν ενδεικτικά να πάρουν την ακόλουθη
μορφή.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1. Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Διαχείριση Μητροπολιτικών Λειτουργιών
1.1. Δημιουργία – Λειτουργία Συντονιστικού Οργάνου
1.2. Αστικές Αναπλάσεις
1.3. Διαχείριση Πόρων: Νερού, Ενέργειας, Απορριμμάτων – Παρεμβάσεις Προστασίας
Περιβάλλοντος
1.4. Ανάδειξη Αστικού Πρασίνου
1.5. Ανάπτυξη σχέσης Μητροπολιτικού – Περιαστικού Αγροτικού Χώρου
1.6. Διαχείριση Κρίσεων
2. Οικονομική Ανάπτυξη και Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας και της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
2.1. Δημιουργία – Λειτουργία Μητροπολιτικής Δομής Οικονομικής Ανάπτυξης –
Αναπτυξιακός Μητροπολιτικός Προγραμματισμός
2.2. Έρευνα και Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ανώτατη Εκπαίδευση
2.3. Δημιουργία Επιχειρηματικών Περιοχών – Τεχνικών Πάρκων – Clusters
2.4. Στήριξη Επιχειρήσεων και Τομέων Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος
- Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Αιχμής
2.5. Δράσεις Μητροπολιτικού Μάρκετινγκ και Branding
3. Πολιτιστική Ανάπτυξη και Μητροπολιτικός Τουρισμός
3.1. Ενίσχυση Πολιτιστικών Υποδομών και Λειτουργιών
3.2. Ενίσχυση Αθλητικών Υποδομών και Λειτουργιών
3.3. Οργάνωση Γεγονότων Μεγάλης Κλίμακας
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3.4. Μητροπολιτική Τουριστική Ανάπτυξη – Διασύνδεση Χώρων Πολιτιστικού και
Τουριστικού Ενδιαφέροντος – Ανάπτυξη Τομέων Αναψυχής
3.5. Δράσεις ενδομητροπολιτικής διάχυσης Πολιτιστικών και Τουριστικών Λειτουργιών –
Δικτύωση Δημοτικών Πολιτιστικών Φορέων
4. Ανάπτυξη Υποδομών και Υπηρεσιών Μεταφορών
4.1. Αστικές Μεταφορές Μητροπολιτικού Ενδιαφέροντος
4.2. Δημοτικοί Χώροι Στάθμευσης – Ποδηλατοδρόμων – Πεζοδρόμων
4.3. Ανάπτυξη Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών
5. Ισόρροπη Μητροπολιτική Ανάπτυξη
5.1. Στήριξη μειονεκτουσών περιοχών – διάχυση μητροπολιτικής ανάπτυξης
5.2. Υγεία – Κοινωνικές Υπηρεσίες – Εκπαίδευση
5.3. Διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις
επιχειρήσεις
6. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση
6.1. Στήριξη Δομής Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Όπως αναφέρθηκε η δομή των Αξόνων είναι ενδεικτική και η τελική της διαμόρφωση είναι
ευθύνη του Φορέα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης που θα διαμορφωθεί.
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6.5.

Χρονοδιάγραμμα

Μητροπολιτικής

Οργάνωσης

και

Αναμενόμενες

Επιδράσεις
Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναλυθεί για την οργάνωση και λειτουργία της
Μητροπολιτικής Αθήνας, απαιτούνται οι ακόλουθες βασικές ενέργειες, με τις αντίστοιχες
ενδεικτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης:

Στάδιο

Ενέργειες

Ενδεικτική Διάρκεια
Περιόδου
υλοποίησης

- Διαμόρφωση Πρωτοβουλίας ΚΕΔΕ
- Ενεργοποίηση της Αστικής
Διακυβέρνησης
1ο

- Οργάνωση επαφών – Ημερίδες
- Βασική οριοθέτηση

5 μήνες

Μητροπολιτικής Περιφέρειας
- Διαβούλευση για το Σύστημα
Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης
- Συνέδριο
- Πρόταση για το Σύστημα
2ο

Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

3 μήνες

- Διαμόρφωση Διαδημοτικού
Συμφώνου Συνεργασίας
- Διαβούλευση με Υπουργείο
Εσωτερικών και Περιφέρεια
Αττικής
- Έγκριση Νέου θεσμικού πλαισίου
3ο

ανακατανομής αρμοδιοτήτων των
εμπλεκομένων φορέων

4 μήνες

- Διαμόρφωση – Έγκριση
Στρατηγικού Σχεδίου
Μητροπολιτικής Οργάνωσης και
Ανάπτυξης
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- Ένταξη του Στρατηγικού Σχεδίου
στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό

Είναι προφανές ότι τις ενέργειες του 1ου και 2ου Σταδίου θα τις αναλάβει Ομάδα
Πρωτοβουλίας της ΚΕΔΕ, ενώ τις ενέργειες του 3ου Σταδίου, όργανο που θα προταθεί από
την Ομάδα Πρωτοβουλίας των Δήμων, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια
Αττικής που θα συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι αναμενόμενες επιδράσεις της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδιασμού Μετεξέλιξης
της Μείζονος Αθήνας αφορούν τις συγκεκριμένες επιμέρους δράσεις που θα ενταχθούν
στους άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου:
1. Χωροταξική Οργάνωση – Περιβάλλον - Διαχείριση Μητροπολιτικών Λειτουργιών
2. Οικονομική Ανάπτυξη και Προώθηση της Καινοτομίας, της Έρευνας και της Ανώτατης
Εκπαίδευσης
3. Πολιτιστική Ανάπτυξη και Μητροπολιτικός Τουρισμός
4. Ανάπτυξη Υποδομών και Υπηρεσιών Μεταφορών
5. Ισόρροπη Μητροπολιτική Ανάπτυξη
6. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση
Η ένταση των επιδράσεων θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενο του Στρατηγικού
Σχεδιασμού, τις Οργανωτικές Δυνατότητες της Νέας Μητροπολιτικής Αρχής και από τη
διαθεσιμότητα των Σχετικών Πόρων.
Η σημαντικότερη πάντως πρόκληση στη διαδικασία σχεδιασμού της Μητροπολιτικής
Αθήνας αφορά την δημιουργία μιας ελληνικής Μητρόπολης παγκόσμιας εμβέλειας με
έμφαση σε τομείς που η χώρα μπορεί να αναδείξει συγκριτικά και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα όπως, η πολιτιστική δραστηριότητα, οι δημιουργικές βιομηχανίες, η έρευνα
και η εκπαίδευση (κλασσικές σπουδές, ιατρική έρευνα κ.λπ.), ο Τουρισμός Πόλης, η
Ναυτιλία και τα Θαλάσσια Clusters κ.λπ.
Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες για την στήριξη της ανάδειξης των Ελληνικών
Μητροπόλεων, απαιτείται η διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής με την μεταρρύθμιση του
ισχύοντος θεσμικά πλαισίου.
Παράδειγμα τέτοιας μεταρρύθμισης αποτελούν δύο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
στη Γαλλία. Η πρώτη αφορά τον Νόμο Εκσυγχρονισμού και εδαφικής δημόσιας δράσης και
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επιβεβαίωσης (καθορισμού ρόλου) των μητροπόλεων “Loi de Modernisation del'Action
Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles” (MAPTAM) της 27ης Ιανουαρίου
2014. Ο MAPTAM δημιουργεί νέο καθεστώς για τις Μητροπόλεις στηρίζοντας την άσκηση
πολιτικής σε τομείς όπως:
• η οικονομική ανάπτυξη
• η καινοτομία
• η ενεργειακή μετάβαση
• η αστική ανάπτυξη και οργάνωση
Η δεύτερη αφορά το Σύμφωνο Κράτους-Μητροπόλεων “Le Pacte État-métropoles” της
6ης Ιουλίου 2016, το οποίο ασχολείται με:
• τον καθορισμό του ρόλου και της θέσης των Μητροπόλεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο
• τη στήριξη των Μητροπόλεων στην πορεία τους στην καινοτομία και στη στρατηγική
βιώσιμης ανάπτυξης
• την ενίσχυση των συνεργασιών των Μητροπόλεων, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις
περιβάλλουσες περιφέρειες.
• τη στήριξη της δικτύωσης των Μητροπόλεων για να μοιράζονται καλές πρακτικές και
για να αναδειχθούν σε πρότυπα της γαλλικής τεχνογνωσίας σε θέματα καινοτομίας
και αστικού προγραμματισμού και ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ ανάμεσα στις θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την
ανάδειξη των Μητροπόλεων και τη Μητροπολιτική Διοίκηση είναι και οι ακόλουθες:
1. Εθνική Νομοθεσία για την δημιουργία ή/και ενίσχυση των δομών διοίκησης των
Μητροπολιτικών Περιφερειών.
2. Προσαρμογή της δομής των αστικών δημόσιων οικονομικών για να αντιστοιχούν στη νέα
θεσμική Μητροπολιτική δομή και στις αρμοδιότητές της.
3. Εκσυγχρονισμός της δομής των Δήμων για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών στο σύνολο της Μητροπολιτικής Περιφέρειας.
4. Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας βελτιώνοντας τις εκλογικές και συμμετοχικές
διαδικασίες και βοηθώντας τους δημότες να ταυτίζονται περισσότερο με τις
Μητροπολιτικές ζώνες στις οποίες κατοικούν.
Επειδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης ο ΟΟΣΑ
προτείνει τις ακόλουθες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την μεταρρύθμιση.
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Συνοχή

Ο τύπος της νέας Διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει μείζονες
αλλαγές, πρέπει να είναι κατανοητός στον πολίτη.

Ανταγωνιστικότητα

Διακυβέρνηση και Ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι
συνδεδεμένες. Οι Μητροπόλεις καθίστανται βασικοί
παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας.

Συντονισμός

Ο Συντονισμός μεταξύ των τοπικών αρχών και μεταξύ των
αιρετών και των συμβουλίων τους, είναι απαραίτητος για την
αποφυγή ενδομητροπολιτικών τριβών και είναι η προϋπόθεση
για τον αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Ισότητα

Οι θεσμικές και οικονομικές δομές της Μητροπολιτικής
Περιφέρειας πρέπει να διασφαλίζουν την ίση αντιμετώπιση των
χωρικών ενοτήτων που την απαρτίζουν.

Δημοσιονομική
ακεραιότητα

Το σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης πρέπει να
αναδεικνύει την αντιστοιχία μεταξύ κόστους διοίκησης της
Μητρόπολης
και
των
επιτυγχανόμενων
θετικών
αποτελεσμάτων στους τομείς της οικονομίας, του
περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής.

Ευελιξία

Το σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης πρέπει να μπορεί
να προσαρμόζεται στις γρήγορες αλλαγές, που επιφέρει η
παγκοσμιοποίηση, όπως στην αστική επέκταση, στην
οικονομική συγκυρία, κ.λπ.

Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη

Το Σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης ασχολείται με τις
ανάγκες και τις δυνατότητες όλων των Δήμων της
Μητροπολιτικής Περιφέρειας, δεδομένης της αλληλεξάρτησής
τους στην πορεία προς την μητροπολιτική ανάπτυξη.

Τοπικές
Ιδιαιτερότητες

Το Θεσμικό Πλαίσιο του Συστήματος Μητροπολιτικής
Διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει προσαρμογές στα
ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε Μητρόπολης,
αλλά και στα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των
επιμέρους Δήμων.

Συμμετοχή

Το Σύστημα Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης πρέπει να
προβλέπει και να ενεργοποιεί την συμμετοχή των τοπικών
φορέων, των γυναικών, των νέων, των ατόμων 3ης ηλικίας, των
επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία της
μητροπολιτικής οργάνωσης και ανάπτυξης. Οι τεχνολογίες στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών επιτρέπουν την μεγιστοποίηση της
συμμετοχής.

Κοινωνική και όχι
τομεακή προσέγγιση

Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση πρέπει να απαντά πρωτίστως
στις ανάγκες του πληθυσμού, με μία διατομεακή προσέγγιση,
για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των αναγκών και
την αποφυγή γραφειοκρατικών συμπεριφορών.

Επικουρικότητα

Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε ικανοποιητικό
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βαθμό σε τοπικό επίπεδο. Για την αποφυγή επικαλύψεων
αρμοδιοτήτων απαιτείται αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Τα
ανώτερα επίπεδα διαμορφώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές
και παρεμβαίνουν μόνο σε απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.
Βιωσιμότητα

Η αναπτυξιακή προσπάθεια αποτελεί σύνθεση της οικονομικής,
κοινωνικής και οικολογικής ανάπτυξης, με σεβασμό στο
περιβάλλον και διατήρηση των πόρων για τις επόμενες γενιές.

Σήμερα γίνεται γενικά αποδεκτό ότι οι Μητροπόλεις αποτελούν βασικό συστατικό της
εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Οι αρμοδιότητες της Μητροπολιτικής Διοίκησης πρέπει να
επεκταθούν και να κατοχυρωθούν θεσμικά, αλλά και τα Συστήματα Μητροπολιτικής
Διακυβέρνησης πρέπει να προσαρμόζονται όχι μόνο βάσει των αναπτυξιακών
χαρακτηριστικών κάθε χώρας, αλλά και σύμφωνα με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε
Μητροπολιτικής Περιφέρειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Πίνακας 1.1. Πληθυσμιακά Μεγέθη Καλλικρατικών Δήμων της Μητροπολιτικής
Αθήνας ανά Περιφερειακή Ενότητα

Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΠΕ

ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δυτικού Τομέα
Αθηνών

P2011

Δ91-01

Δ01-11

Δ91-01 (%)

Δ01-11 (%)

789.166

664.046

-27.390

-125.120

-3,35

-15,85

ΒΥΡΩΝΑ

60.651

64.661

61.308

4.010

-3.353

6,61

-5,19

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

59.533

63.418

59.345

3.885

-4.073

6,53

-6,42

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

37.003

36.804

33.628

-199

-3.176

-0,54

-8,63

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

82.615

81.435

71.026

-1.180

-10.409

-1,43

-12,78

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

77.476

81.024

78.153

3.548

-2.871

4,58

-3,54

27.345
36.422
1.197.601
48.557

27.193
35.607
1.179.308
60.065

26.458
35.556
1.029.520
59.704

-152
-815
-18.293
11.508

-735
-51
-149.788
-361

-0,56
-2,24
-1,53
23,70

-2,70
-0,14
-12,70
-0,60

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

64.083

71.551

72.333

7.468

782

11,65

1,09

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

16.521

26.567

30.741

10.046

4.174

60,81

15,71

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

44.084

48.132

49.642

4.048

1.510

9,18

3,14

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

56.160

66.484

70.600

10.324

4.116

18,38

6,19

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

24.387

29.320

31.002

4.933

1.682

20,23

5,74

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

21.411

27.522

29.891

6.111

2.369

28,54

8,61

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

62.137

69.508

67.134

7.371

-2.374

11,86

-3,42

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

48.391

47.714

44.539

-677

-3.175

-1,40

-6,65

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

20.146

30.956

34.934

10.810

3.978

53,66

12,85

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

31.888

30.754

26.968

-1.134

-3.786

-3,56

-12,31
-1,51

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

67.724

75.327

74.192

7.603

-1.135

11,23

505.489

583.900

591.680

78.411

7.780

15,51

1,33

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

29.426

31.354

26.550

1.928

-4.804

6,55

-15,32

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

49.577

58.244

62.529

8.667

4.285

17,48

7,36

ΑΙΓΑΛΕΩ

81.607

77.917

69.946

-3.690

-7.971

-4,52

-10,23

ΙΛΙΟΥ

80.564

85.572

84.793

5.008

-779

6,22

-0,91

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

141.971

146.743

139.981

4.772

-6.762

3,36

-4,61

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

39.703
48.608
471.456
59.662

51.559
48.494
499.883
68.719

58.979
46.897
489.675
71.294

11.856
-114
28.427
9.057

7.420
-1.597
-10.208
2.575

29,86
-0,23
6,03
15,18

14,39
-3,29
-2,04
3,75

ΑΛΙΜΟΥ

32.514

39.800

41.720

7.286

1.920

22,41

4,82

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

63.733

83.665

87.305

19.932

3.640

31,27

4,35

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

44.802

51.299

51.356

6.497

57

14,50

0,11

116.731

115.150

100.641

-1.581

-14.509

-1,35

-12,60

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

38.317

39.870

40.413

1.553

543

4,05

1,36

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

72.550
62.210
490.519

76.508
67.160
542.171

73.076
64.021
529.826

3.958
4.950
51.652

-3.432
-3.139
-12.345

5,46
7,96
10,53

-4,49
-4,67
-2,28

86.381

91.809

91.045

5.428

-764

6,28

-0,83
-10,27

ΣΥΝΟΛΟ

Νότιου Τομέα Αθηνών

P2001

816.556

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Πειραιώς

P1991

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

64.886

70.710

63.445

5.824

-7.265

8,98

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

104.192

111.220

105.430

7.028

-5.790

6,75

-5,21

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

187.399

181.933

163.688

-5.466

-18.245

-2,92

-10,03

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

24.773

26.684

25.389

1.911

-1.295

7,71

-4,85

467.631

482.356

448.997

14.725

-33.359

3,15

-6,92

ΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

3.132.696

3.287.618

3.089.698

154.922

-197.920

4,95

-6,02

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3.594.817

3.894.573

3.827.624

299.756

-66.949

8,34

-1,72

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 1.2. Πληθυσμιακά Μεγέθη Καλλικρατικών Δήμων του Υπολοίπου της
Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή Ενότητα
ΠΕ

ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ανατολικής Αττικής

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

P2011

Δ91-01

Δ01-11

Δ91-01 (%)

Δ01-11 (%)

82.555

106.943

17.520

24.388

26,94

29,54

28.928

42.127

48.399

13.199

6.272

45,63

14,89

17.249

32.504

40.193

15.255

7.689

88,44

23,66

16.239

24.453

30.307

8.214

5.854

50,58

23,94

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

18.826

22.261

25.102

3.435

2.841

18,25

12,76

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

24.901

23.974

33.423

-927

9.449

-3,72

39,41

9.356

13.644

20.040

4.288

6.396

45,83

46,88

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

15.518

19.767

26.668

4.249

6.901

27,38

34,91

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

22.035

33.611

54.415

11.576

20.804

52,53

61,90

8.894

13.625

20.266

4.731

6.641

53,19

48,74

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

13.008

22.866

29.002

9.858

6.136

75,78

26,83

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

14.785

25.138

33.821

10.353

8.683

70,02

34,54

22.433
277.207
15.674

29.542
386.067
27.927

33.769
502.348
30.251

7.109
108.860
12.253

4.227
116.281
2.324

31,69
39,27
78,17

14,31
30,12
8,32

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

25.992

29.879

29.902

3.887

23

14,95

0,08

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

17.404

18.677

17.885

1.273

-792

7,31

-4,24

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

29.564

34.174

36.924

4.610

2.750

15,59

8,05

ΦΥΛΗΣ

33.731

39.137

45.965

5.406

6.828

16,03

17,45

122.365
755

149.794
886

160.927
1.142

27.429
131

11.133
256

22,42
17,35

7,43
28,89

11.103

12.716

13.056

1.613

340

14,53

2,67

3.107

3.571

4.041

464

470

14,93

13,16

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δυτικής
Αττικής

P2001

65.035

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ

Νήσων

P1991

ΠΟΡΟΥ

3.626

4.282

3.993

656

-289

18,09

-6,75

29.965

34.975

39.283

5.010

4.308

16,72

12,32

ΣΠΕΤΣΩΝ

3.612

3.780

4.027

168

247

4,65

6,53

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

7.944

8.238

7.143

294

-1.095

3,70

-13,29

2.437
62.549

2.646
71.094

1.966
74.651

209
8.545

-680
3.557

8,58
13,66

-25,70
5,00

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΥΔΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

462.121

606.955

737.926

144.834

130.971

31,34

21,58

3.594.817

3.894.573

3.827.624

299.756

-66.949

8,34

-1,72

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 1.3. Πληθυσμιακή Συμμετοχή Καλλικρατικών Δήμων στην Μητροπολιτική
Αθήνα
ΠΕ

ΔΗΜΟΣ

Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δυτικού Τομέα Αθηνών
Νότιου Τομέα Αθηνών

Pr2001 (%)

Pr2011 (%)

Δr91-01 (%)

Δr01-11 (%)

26,07

24,00

21,49

-7,91

ΒΥΡΩΝΑ

1,94

1,97

1,98

1,59

0,89

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1,90

1,93

1,92

1,51

-0,43

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

1,18

1,12

1,09

-5,22

-2,78

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2,64

2,48

2,30

-6,07

-7,19

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2,47

2,46

2,53

-0,35

2,64

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

0,87

0,83

0,86

-5,24

3,53

-10,46

1,16

1,08

1,15

-6,84

6,25

38,23
1,55

35,87
1,83

33,32
1,93

-6,17
17,87

-7,11
5,77

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

2,05

2,18

2,34

6,39

7,57

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

0,53

0,81

0,99

53,23

23,12

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1,41

1,46

1,61

4,04

9,74

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1,79

2,02

2,29

12,80

12,99

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

0,78

0,89

1,00

14,56

12,51

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

0,68

0,84

0,97

22,48

15,56

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1,98

2,11

2,17

6,59

2,77

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

1,54

1,45

1,44

-6,05

-0,67

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

0,64

0,94

1,13

46,42

20,08

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

1,02

0,94

0,87

-8,10

-6,69

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

2,16

2,29

2,40

5,99

4,80

ΣΥΝΟΛΟ

Πειραιώς

Pr1991 (%)

16,14

17,76

19,15

10,07

7,82

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ

0,94

0,95

0,86

1,53

-9,90

1,58

1,77

2,02

11,95

14,23

2,61

2,37

2,26

-9,02

-4,48

ΙΛΙΟΥ

2,57

2,60

2,74

1,21

5,44

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

4,53

4,46

4,53

-1,51

1,50

1,27
1,55
15,05
1,90

1,57
1,48
15,21
2,09

1,91
1,52
15,85
2,31

23,74
-4,94
1,03
9,75

21,72
2,90
4,23
10,39

ΑΛΙΜΟΥ

1,04

1,21

1,35

16,64

11,54

ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2,03

2,54

2,83

25,09

11,04

1,43

1,56

1,66

9,11

6,52

3,73

3,50

3,26

-6,00

-7,00

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

1,22

1,21

1,31

-0,85

7,85

2,32
1,99
15,66

2,33
2,04
16,49

2,37
2,07
17,15

0,49
2,87
5,32

1,63
1,43
3,98

2,76

2,79

2,95

1,28

5,52

2,07

2,15

2,05

3,84

-4,53

3,33

3,38

3,41

1,72

0,87

5,98

5,53

5,30

-7,49

-4,27

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

0,79

0,81

0,82

2,64

1,24

14,93

14,67

14,53

-1,71

-0,95

100,00

100,00

100,00

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 1.4. Πληθυσμιακή Συμμετοχή Καλλικρατικών Δήμων στο Υπόλοιπο της
Περιφέρειας Αττικής
ΠΕ

ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ανατολικής Αττικής

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Pr2011 (%)

Δr91-01 (%)

Δr01-11 (%)

13,60

14,49

-3,35

6,55

6,26

6,94

6,56

10,88

-5,50

3,73

5,36

5,45

43,47

1,71

3,51

4,03

4,11

14,65

1,94

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

4,07

3,67

3,40

-9,97

-7,25

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

5,39

3,95

4,53

-26,70

14,67

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

2,02

2,25

2,72

11,03

20,81

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

3,36

3,26

3,61

-3,02

10,97

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

4,77

5,54

7,37

16,14

33,16

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1,92

2,24

2,75

16,64

22,34

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

2,81

3,77

3,93

33,84

4,32

3,20
4,85
59,99

4,14
4,87
63,61

4,58
4,58
68,08

29,45
0,27
6,04

10,66
-5,98
7,03

ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δυτικής
Αττικής

Pr2001 (%)

14,07

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

3,39

4,60

4,10

35,66

-10,90

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

5,62

4,92

4,05

-12,48

-17,69

ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

3,77

3,08

2,42

-18,29

-21,24

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

6,40

5,63

5,00

-11,99

-11,13

ΦΥΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Νήσων

Pr1991 (%)

7,30

6,45

6,23

-11,66

-3,40

26,48

24,68

21,81

-6,80

-11,64

0,16

0,15

0,15

-10,65

6,02

ΑΙΓΙΝΑΣ

2,40

2,10

1,77

-12,80

-15,55

ΚΥΘΗΡΩΝ

0,67

0,59

0,55

-12,49

-6,92

ΠΟΡΟΥ

0,78

0,71

0,54

-10,09

-23,30

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

6,48

5,76

5,32

-11,13

-7,62

ΣΠΕΤΣΩΝ

0,78

0,62

0,55

-20,32

-12,37

1,72
0,53
13,54

1,36
0,44
11,71

0,97
0,27
10,12

-21,04
-17,33
-13,46

-28,68
-38,89
-13,63

100,00

100,00

100,00

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 1.5. Πληθυσμιακή Πυκνότητα Καλλικρατικών Δήμων στην Μητροπολιτική
Αθήνα
ΠΕ

ΔΗΜΟΣ

Pd1991

Pd2001

Pd2011

20.937,33

20.235,03

17.026,82

-3,35

-15,85

6.592,50

7.028,37

6.663,91

6,61

-5,19

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

14.883,25

15.854,50

14.836,25

6,53

-6,42

ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

15.417,92

15.335,00

14.011,67

-0,54

-8,63

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

9.719,41

9.580,59

8.356,00

-1,43

-12,78

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

6.100,47

6.379,84

6.153,78

4,58

-3,54

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3.505,77

3.486,28

3.392,05

-0,56

-2,70

9.843,78

9.623,51

9.609,73

-2,24

-0,14

13.718,22
6.146,46

13.508,68
7.603,16

11.792,90
7.557,47

-1,53
23,70

-12,70
-0,60

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

4.967,67

5.546,59

5.607,21

11,65

1,09

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

4.236,15

6.812,05

7.882,31

60,81

15,71

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9.583,48

10.463,48

10.791,74

9,18

3,14

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1.600,00

1.894,13

2.011,40

18,38

6,19

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

5.948,05

7.151,22

7.561,46

20,23

5,74

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3.892,91

5.004,00

5.434,73

28,54

8,61

17.753,43

19.859,43

19.181,14

11,86

-3,42

6.628,90

6.536,16

6.101,23

-1,40

-6,65

558,06

857,51

967,70

53,66

12,85

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

5.227,54

5.041,64

4.420,98

-3,56

-12,31

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6.270,74

6.974,72

6.869,63

11,23

-1,51

ΣΥΝΟΛΟ

3.668,28

4.237,30

4.293,76

15,51

1,33

12.260,83

13.064,17

11.062,50

6,55

-15,32

5.388,80

6.330,87

6.796,63

17,48

7,36

12.554,92

11.987,23

10.760,92

-4,52

-10,23

8.662,80

9.201,29

9.117,53

6,22

-0,91

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

14.056,53

14.529,01

13.859,50

3,36

-4,61

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5.838,68
2.141,32
7.036,66
11.932,40

7.582,21
2.136,30
7.460,94
13.743,80

8.673,38
2.065,95
7.308,58
14.258,80

29,86
-0,23
6,03
15,18

14,39
-3,29
-2,04
3,75

ΑΛΙΜΟΥ

5.510,85

6.745,76

7.071,19

22,41

4,82

ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2.509,17

3.293,90

3.437,20

31,27

4,35

2.909,22

3.331,10

3.334,81

14,50

0,11

24.318,96

23.989,58

20.966,88

-1,35

-12,60

8.514,89

8.860,00

8.980,67

4,05

1,36

20.728,57
13.523,91
7.098,68

21.859,43
14.600,00
7.846,18

20.878,86
13.917,61
7.667,53

5,46
7,96
10,53

-4,49
-4,67
-2,28

9.288,28

9.871,94

9.789,78

6,28

-0,83

15.089,77

16.444,19

14.754,65

8,98

-10,27

9.302,86

9.930,36

9.413,39

6,75

-5,21

Πειραιώς

Νότιου Τομέα Αθηνών

Δυτικού Τομέα Αθηνών

Βόρειου Τομέα Αθηνών

Κεντρικού Τομέα Αθηνών

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΒΥΡΩΝΑ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΙΛΙΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δd91-01 (%)

Δd01-11 (%)

17.192,57

16.691,10

15.017,25

-2,92

-10,03

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

1.685,24

1.815,24

1.727,14

7,71

-4,85

ΣΥΝΟΛΟ

9.278,39

9.570,56

8.908,67

3,15

-6,92

ΠΣ ΑΘΗΝΩΝ

7.611,02

7.987,41

7.506,55

4,95

-6,02

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 1.6. Πληθυσμιακή Πυκνότητα Καλλικρατικών Δήμων στo Υπόλοιπο της
Περιφέρειας Αττικής
ΠΕ

ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ανατολικής Αττικής

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Pd2011

Δd91-01 (%)

Δd01-11 (%)

765,1

991,1

26,94

29,54

777,6

1.132,4

1.301,0

45,63

14,89

154,7

291,5

360,5

88,44

23,66

159,2

239,7

297,1

50,58

23,94

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

107,1

126,6

142,8

18,25

12,76

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

111,8

107,6

150,0

-3,72

39,41

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

114,4

166,8

245,0

45,83

46,88

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

291,7

371,6

501,3

27,38

34,91

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

749,5

1.143,2

1.850,9

52,53

61,90

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

219,6

336,4

500,4

53,19

48,74

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Δυτικής
Αττικής

Pd2001

602,7

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ

93,5

164,4

208,5

75,78

26,83

200,6
66,3
183,2

341,1
87,4
255,1

458,9
99,8
332,0

70,02
31,69
39,27

34,54
14,31
30,12

153,7

273,8

296,6

78,17

8,32

710,2

816,4

817,0

14,95

0,08

40,8

43,8

42,0

7,31

-4,24

88,8

102,7

110,9

15,59

8,05

ΦΥΛΗΣ

309,2

358,7

421,3

16,03

17,45

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

121,5

148,8

159,8

22,42

7,43

56,3

66,1

85,2

17,35

28,89

ΑΙΓΙΝΑΣ

127,0

145,5

149,4

14,53

2,67

10,4

11,9

13,5

14,93

13,16

ΚΥΘΗΡΩΝ

Νήσων

Pd1991

ΠΟΡΟΥ

73,1

86,3

80,5

18,09

-6,75

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

320,8

374,5

420,6

16,72

12,32

ΣΠΕΤΣΩΝ

133,3

139,5

148,6

4,65

6,53

33,0
37,8
71,4

34,2
41,1
81,1

29,7
30,5
85,2

3,70
8,58
13,66

-13,29
-25,70
5,00

136,1

178,7

217,3

31,34

21,58

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001, 2011), Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πίνακας 2.1. Συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία και Ρυθμοί Μεταβολής (εκ. ευρώ)
Έτος
2000
2008
Χωρική Ενότητα
126.181,40
213.818,86
ΕΛΛΑΔΑ
57.294,83
103.129,23
Αττική
1.694,52
3.104,49
Βόρειο Αιγαίο
4.288,74
7.230,39
Νότιο Αιγαίο
6.163,17
10.432,94
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
5.251,77
8.350,17
Θράκη
17.712,47
29.427,28
Κεντρική Μακεδονία
2.899,87
4.242,59
Δυτική Μακεδονία
3.033,49
4.557,44
Ήπειρος
6.662,27
10.767,60
Θεσσαλία
2.399,22
3.995,72
Ιόνια Νησιά
6.152,76
10.041,70
Δυτική Ελλάδα
6.919,55
9.612,93
Στερεά Ελλάδα
5.708,74
8.926,37
Πελοπόννησος
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

157.187,43
75.970,92
2.261,28
5.294,14
7.679,37

ΜΕΡΜ(%)
2000-2008
6,81
7,62
7,86
6,75
6,80

ΜΕΡΜ(%)
2008-2014
-3,77
-3,75
-3,88
-3,82
-3,76

6.097,74

5,97

-3,85

20.964,34
3.831,04
3.486,79
7.952,73
2.715,67
7.288,22
6.865,97
6.779,24

6,55
4,87
5,22
6,18
6,58
6,31
4,20
5,75

-4,15
-1,27
-3,29
-3,72
-4,71
-3,93
-4,12
-3,38

2014

Πίνακας 2.2. Συμμετοχή (%) στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Έτος
Χωρική Ενότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος

2000

2008

2014

100,00
45,41
1,34
3,40
4,88

100,00
48,87
1,41
3,20
4,80

100,00
48,33
1,44
3,37
4,89

4,16

4,07

3,88

14,04
2,30
2,40
5,28
1,90
4,88
5,48
4,52

13,43
2,20
2,18
4,79
1,77
4,72
4,38
4,17

13,34
2,44
2,22
5,06
1,73
4,64
4,37
4,31

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 2.3. Συνολική Απασχόληση και Ρυθμοί Μεταβολής (%)
Έτος
Χωρική Ενότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος

3.999.296
1.527.414
68.643
133.612
237.780

ΜΕΡΜ(%)
2000-2008
1,49
2,05
2,01
2,63
0,58

ΜΕΡΜ(%)
2008-2014
-2,40
-2,54
-1,38
-1,50
-2,19

243.252

210.804

0,15

-1,77

802.478
108.445
139.872
317.032
96.728
283.637
232.488
244.325

635.846
89.845
116.567
262.754
81.725
227.232
193.936
213.139

1,34
0,96
1,09
1,58
1,57
0,67
1,57
0,81

-2,87
-2,32
-2,25
-2,32
-2,08
-2,73
-2,24
-1,69

2000

2008

2014

4.312.785
1.595.101
65.432
122.555
270.941

4.856.363
1.876.689
76.732
150.811
283.873

240.372
721.387
100.502
128.300
279.634
85.395
268.954
205.245
228.967

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 2.4. Συμμετοχή (%) στην Εθνική Απασχόληση

Έτος
Χωρική Ενότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος

2000

2008

2014

100,00
36,99
1,52
2,84
6,28

100,00
38,64
1,58
3,11
5,85

100,00
38,19
1,72
3,34
5,95

5,57

5,01

5,27

16,73
2,33
2,97
6,48
1,98
6,24
4,76
5,31

16,52
2,23
2,88
6,53
1,99
5,84
4,79
5,03

15,90
2,25
2,91
6,57
2,04
5,68
4,85
5,33

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 2.5. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε χιλ. ευρώ)
Έτος
Χωρική Ενότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος

2000

2008

2014

13,07
16,51
9,64
15,56
11,94

21,84
29,22
17,65
24,75
19,18

16,34
22,38
12,92
17,90
13,77

10,07

15,57

11,37

10,79
11,33
10,03
10,09
13,13
9,74
13,95
10,89

17,44
16,75
14,96
16,36
21,76
16,39
19,55
17,22

12,50
15,62
11,61
12,24
14,83
12,21
13,92
13,13

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 2.6. Παραγωγικότητα (ΑΠΑ/Απασχολούμενο) (σε χιλ. ευρώ)
Έτος
Χωρική Ενότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική
Βόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο
Κρήτη
Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη
Κεντρική Μακεδονία
Δυτική Μακεδονία
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Πελοπόννησος

2000

2008

2014

29,26
35,92
25,90
34,99
22,75

44,03
54,95
40,46
47,94
36,75

39,30
49,74
32,94
39,62
32,30

21,85

34,33

28,93

24,55
28,85
23,64
23,82
28,10
22,88
33,71
24,93

36,67
39,12
32,58
33,96
41,31
35,40
41,35
36,53

32,97
42,64
29,91
30,27
33,23
32,07
35,40
31,81

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 2.7. Ποσοστιαία Μεταβολή (%) Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην Περιφέρεια Αττικής (2000-2008, 2008-2014)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Δυτική Αττική

Ανατολική
Αττική

Νότιος Τομέας
Αθηνών

-5,87

-4,63

32,76

14,30

-4,17

-17,73

-28,33

-20,09

-24,88

-24,32

-12,54

-17,39

-24,12

68,75

77,19

43,94

49,53

55,43

114,03

123,90

56,11

-28,42

-26,32

-33,00

-31,90

-29,35

-21,27

-23,48

-32,80

14,53

-23,81

30,37

146,97

58,13

31,52

72,61

-44,32

-64,91

-56,21

-81,99

-78,30

-84,37

-48,19

-64,96

-73,38

65,30

57,88

45,93

47,90

44,39

153,01

152,40

74,42

-29,28

-30,14

-31,87

-32,19

-34,41

-19,00

-19,78

-28,88

60,88
67,89
101,24

200,97
72,95
129,12

-0,14
57,62
85,78

59,16
59,49
73,70

34,68
85,04
116,73

104,86
159,63
228,97

-26,03
86,14
80,81

-17,29
58,27
83,59

-34,29
-19,58
0,86

-21,19
-18,02
6,12

-51,50
-23,08
-2,73

-34,60
-22,41
-5,99

-39,77
-14,62
3,95

-28,25
-0,64
17,65

-67,38
-14,33
-4,02

-60,91
-22,84
-3,29

143,16

149,38

128,48

143,25

107,97

210,44

193,45

126,84

-44,72

-42,88

-47,39

-43,58

-49,89

-42,30

-46,62

-47,77

98,66

103,62

93,22

92,96

87,30

138,14

117,88

98,18

-25,19

-27,82

-25,64

-26,77

-25,60

-16,42

-18,82

-23,44

104,73

95,26

112,28

102,46

97,21

161,59

106,41

94,11

-36,89

-38,20

-35,93

-37,19

-37,92

-31,01

-36,67

-38,37

80,00

95,03

61,80

74,25

71,17

130,78

104,28

56,01

-26,33

-22,44

-30,42

-27,49

-27,35

-18,20

-31,43

-30,37

Πειραιάς,
Νήσοι

Κεντρικός
Τομέας
Αθηνών

6,11

Αττική

-12,96

Πειραιάς,
Νήσοι

13,20

Βόρειος
Τομέας
Αθηνών
Δυτικός
Τομέας
Αθηνών

Δυτικός
Τομέας
Αθηνών

Δυτική Αττική

Ανατολική
Αττική

Νότιος Τομέας
Αθηνών

2008-2014
Βόρειος
Τομέας
Αθηνών

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και
νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
και δραστηριότητες εξυγίανσης
Κατασκευές
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
μεταφορές και αποθήκευση, δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης
Ενημέρωση και επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική
ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με
την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες
νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διαφοροποιημένες
δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων
Συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

Αττική

Χωρική Ενότητα

2000-2008
Κεντρικός
Τομέας
Αθηνών

Περίοδος

Πίνακας 2.8. Συντελεστής Συμμετοχής (QL) στην Περιφέρεια Αττικής ανά κλάδο (ή ομάδα κλάδων) οικονομικής δραστηριότητας
QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι
QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
2000
0,09
0,04
0,04
0,03
0,03
0,43
0,34
0,13

2001
0,08
0,04
0,04
0,03
0,03
0,38
0,30
0,11

2002
0,09
0,03
0,04
0,03
0,03
0,38
0,29
0,12

2003
0,08
0,03
0,03
0,02
0,02
0,33
0,24
0,11

2004
0,08
0,03
0,03
0,02
0,02
0,32
0,24
0,11

2005
0,08
0,03
0,04
0,02
0,02
0,35
0,29
0,11

2007
0,12
0,04
0,05
0,03
0,03
0,47
0,36
0,15

2008
0,11
0,03
0,05
0,03
0,03
0,47
0,36
0,15

2009
0,11
0,03
0,05
0,03
0,03
0,47
0,37
0,15

2010
0,12
0,03
0,05
0,03
0,03
0,48
0,41
0,15

2011*
0,12
0,03
0,05
0,03
0,03
0,49
0,38
0,15

2012*
0,11
0,03
0,05
0,03
0,03
0,46
0,40
0,14

2013*
0,11
0,03
0,05
0,03
0,03
0,43
0,37
0,14

2014*
0,11
0,03
0,05
0,03
0,03
0,43
0,37
0,14

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
2000
0,80
0,65
1,23
0,64
0,69
1,14
1,55
0,77

2001
0,81
0,65
1,24
0,64
0,71
1,15
1,56
0,79

2002
0,80
0,63
1,21
0,64
0,70
1,11
1,49
0,84

2003
0,80
0,65
1,18
0,64
0,69
1,06
1,45
0,82

2004
0,82
0,67
1,22
0,65
0,71
1,10
1,56
0,83

2005
0,83
0,66
1,21
0,64
0,69
1,16
1,83
0,85

QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

2006
0,11
0,04
0,05
0,03
0,03
0,44
0,32
0,15

2006
0,81
0,66
1,18
0,63
0,70
1,10
1,56
0,83

2007
0,80
0,63
1,17
0,61
0,68
1,08
1,67
0,82

2008
0,82
0,65
1,20
0,60
0,69
1,17
1,87
0,85

2009
0,80
0,61
1,14
0,59
0,67
1,11
1,87
0,83

2010
0,74
0,57
1,08
0,54
0,63
1,06
1,89
0,76

2011*
0,74
0,57
1,07
0,52
0,63
1,09
1,80
0,76

2012*
0,75
0,57
1,09
0,52
0,63
1,08
2,02
0,77

2013*
0,76
0,57
1,09
0,54
0,63
1,07
2,01
0,79

2014*
0,75
0,58
1,10
0,53
0,64
1,06
1,97
0,77

2008
0,80
0,46
0,61
0,21
0,59
1,81
4,07
1,00

2009
0,81
0,53
0,70
0,18
0,52
1,99
3,95
0,95

2010
0,81
0,61
0,78
0,19
0,67
1,84
3,53
0,96

2011*
0,82
0,48
0,70
0,17
0,55
1,38
5,49
0,87

2012*
0,76
0,81
0,60
0,26
0,39
1,41
3,05
1,10

2013*
0,76
0,66
0,67
0,24
0,35
1,76
3,60
0,73

2014*
0,77
0,52
0,31
0,13
0,25
2,30
4,17
0,76

Κατασκευές
2000
0,90
0,85
0,54
0,11
0,46
2,28
3,45
2,00

2001
0,90
0,86
0,54
0,11
0,47
2,29
3,48
1,91

2002
0,94
1,01
0,67
0,13
0,58
2,61
4,05
1,21

2003
1,00
0,73
0,92
0,31
0,72
2,53
3,75
1,25

2004
0,95
0,65
0,82
0,29
0,65
2,36
3,47
1,28

2005
0,90
0,77
0,84
0,26
0,81
2,14
3,13
1,20

2006
0,90
0,62
0,96
0,24
0,58
2,05
3,56
1,14

2007
0,87
0,56
0,75
0,21
0,67
2,15
3,65
1,06
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QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, μεταφορές και αποθήκευση,
δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
2000
0,94
0,82
1,12
0,85
1,19
0,88
0,73
1,13

2001
0,92
0,80
1,10
0,84
1,17
0,86
0,70
1,11

2002
0,92
0,78
1,10
0,83
1,16
0,86
0,70
1,19

2003
0,93
0,81
1,09
0,84
1,16
0,86
0,71
1,22

2004
0,93
0,79
1,08
0,83
1,15
0,89
0,76
1,24

2005
0,91
0,73
1,04
0,77
1,09
0,95
0,88
1,27

QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

2007
0,91
0,71
1,06
0,77
1,08
0,96
0,88
1,32

2008
0,90
0,69
1,05
0,74
1,04
1,00
0,94
1,31

2009
0,91
0,69
1,09
0,74
1,05
1,02
1,01
1,35

2010
0,95
0,71
1,15
0,77
1,06
1,09
1,17
1,43

2011*
0,98
0,73
1,18
0,79
1,07
1,14
1,14
1,48

2012*
0,96
0,70
1,16
0,77
1,05
1,13
1,26
1,49

2013*
0,96
0,69
1,14
0,77
1,04
1,12
1,23
1,51

2014*
0,96
0,69
1,14
0,77
1,04
1,10
1,22
1,49

2009
1,52
2,61
0,99
1,45
1,54
1,49
0,49
0,87

2010
1,48
2,65
0,89
1,43
1,44
1,45
0,40
0,73

2011*
1,49
2,81
0,80
1,45
1,42
1,48
0,27
0,60

2012*
1,51
2,82
0,83
1,46
1,45
1,50
0,31
0,61

2013*
1,52
2,84
0,84
1,47
1,45
1,49
0,31
0,63

2014*
1,53
2,89
0,84
1,48
1,46
1,48
0,31
0,62

2011*
1,42
1,25
0,77
2,08
1,90
0,66
0,29
0,83

2012*
1,51
1,31
0,83
2,18
2,01
0,70
0,34
0,89

2013*
1,42
1,23
0,78
2,06
1,89
0,65
0,31
0,85

2014*
1,44
1,27
0,79
2,10
1,92
0,65
0,31
0,85

Ενημέρωση και επικοινωνία
2000
1,64
1,57
1,67
1,54
1,92
1,62
1,52
1,79

2001
1,65
1,57
1,66
1,54
1,94
1,61
1,50
1,81

2002
1,62
1,68
1,56
1,52
1,88
1,54
1,27
1,79

2003
1,61
1,91
1,47
1,54
1,83
1,47
1,08
1,64

QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

2006
0,91
0,73
1,04
0,79
1,11
0,93
0,78
1,28

2004
1,58
2,06
1,40
1,52
1,77
1,45
0,96
1,47

2005
1,57
2,15
1,33
1,49
1,70
1,53
0,96
1,37

2006
1,54
2,30
1,22
1,50
1,69
1,44
0,71
1,22

2007
1,54
2,41
1,16
1,49
1,62
1,44
0,65
1,11

2008
1,52
2,51
1,07
1,45
1,56
1,49
0,57
0,98

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
2000
1,50
1,44
0,78
2,28
1,61
0,51
0,29
0,80

2001
1,52
1,44
0,79
2,30
1,64
0,51
0,29
0,82

2002
1,49
1,38
0,78
2,27
1,62
0,47
0,27
0,87

2003
1,49
1,42
0,78
2,29
1,65
0,47
0,25
0,85

2004
1,48
1,41
0,78
2,27
1,68
0,49
0,26
0,84

2005
1,46
1,35
0,78
2,19
1,67
0,54
0,29
0,84

2006
1,43
1,34
0,76
2,19
1,73
0,52
0,24
0,82

2007
1,44
1,32
0,78
2,17
1,75
0,54
0,26
0,83

2008
1,46
1,33
0,80
2,17
1,81
0,60
0,28
0,85

2009
1,41
1,26
0,78
2,08
1,81
0,59
0,28
0,84

2010
1,41
1,23
0,77
2,07
1,81
0,60
0,30
0,83
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QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
2000
1,32
1,66
0,93
1,62
1,32
0,96
0,60
0,80

QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι
QL
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
Βόρειος Τομέας Αθηνών
Δυτικός Τομέας Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Νότιος Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς, Νήσοι

2001
1,32
1,65
0,93
1,62
1,34
0,95
0,59
0,81

2002
1,30
1,60
0,91
1,57
1,34
0,95
0,53
0,85

2003
1,30
1,68
0,91
1,57
1,35
0,95
0,49
0,83

2004
1,28
1,68
0,91
1,52
1,36
0,98
0,48
0,81

2005
1,26
1,63
0,90
1,45
1,35
1,07
0,52
0,81

2006
1,25
1,65
0,89
1,45
1,40
1,04
0,42
0,79

2007
1,24
1,63
0,90
1,40
1,39
1,07
0,44
0,79

2008
1,23
1,62
0,89
1,35
1,40
1,14
0,44
0,79

2009
1,22
1,59
0,89
1,30
1,42
1,15
0,44
0,79

2010
1,21
1,57
0,88
1,27
1,40
1,17
0,45
0,78

2011*
1,21
1,60
0,88
1,26
1,44
1,21
0,41
0,78

2012*
1,18
1,53
0,87
1,21
1,39
1,17
0,44
0,76

2013*
1,21
1,58
0,90
1,25
1,44
1,19
0,45
0,80

2014*
1,22
1,61
0,90
1,26
1,44
1,18
0,45
0,79

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
2000
1,43
1,75
1,02
1,65
1,54
1,11
0,77
1,03

2001
1,43
1,75
1,01
1,65
1,56
1,11
0,76
1,04

2002
1,41
1,67
0,99
1,64
1,50
1,05
0,70
1,09

2003
1,41
1,72
1,00
1,66
1,48
1,02
0,68
1,08

2004
1,38
1,69
0,99
1,64
1,44
1,00
0,69
1,04

2005
1,49
1,77
1,08
1,76
1,49
1,14
0,84
1,14

2006
1,47
1,76
1,05
1,79
1,48
1,05
0,69
1,10

2007
1,46
1,73
1,08
1,78
1,42
1,06
0,74
1,10

2008
1,46
1,69
1,09
1,74
1,41
1,13
0,83
1,13

2009
1,45
1,65
1,09
1,73
1,39
1,11
0,85
1,14

2010
1,45
1,64
1,07
1,77
1,32
1,08
0,86
1,12

2011*
1,45
1,65
1,07
1,80
1,30
1,10
0,80
1,12

2012*
1,48
1,65
1,11
1,81
1,32
1,11
0,90
1,14

2013*
1,45
1,62
1,09
1,78
1,29
1,07
0,88
1,14

2014*
1,45
1,65
1,09
1,80
1,29
1,06
0,86
1,13

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη
υγεία και την κοινωνική μέριμνα
2000
1,01
1,02
1,12
1,17
0,78
0,77
0,75
0,94

2001
1,03
1,05
1,12
1,20
0,79
0,77
0,74
0,96

2002
1,01
1,01
1,12
1,17
0,78
0,73
0,69
1,02

2003
0,99
1,01
1,10
1,17
0,77
0,69
0,64
1,00

2004
0,96
0,97
1,09
1,13
0,75
0,67
0,63
0,96

2005
0,96
0,94
1,11
1,11
0,73
0,70
0,71
0,98

2006
0,95
0,94
1,09
1,13
0,74
0,65
0,60
0,98

2007
0,93
0,91
1,11
1,10
0,71
0,64
0,64
0,98

2008
0,93
0,89
1,11
1,08
0,71
0,66
0,67
0,99

2009
0,92
0,85
1,10
1,08
0,71
0,65
0,71
1,03

2010
0,92
0,83
1,12
1,07
0,69
0,65
0,75
1,03

2011*
0,91
0,81
1,12
1,06
0,69
0,66
0,69
1,04

2012*
0,92
0,80
1,16
1,07
0,71
0,68
0,80
1,08

2013*
0,91
0,79
1,14
1,05
0,70
0,66
0,78
1,08

2014*
0,92
0,81
1,16
1,07
0,71
0,66
0,77
1,07
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Τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη
διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση,
δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

2000
2001
Χωρική Ενότητα
ATTΙΚΗ
1,01
1,03
Βόρειος Τομέας Αθηνών
1,30
1,32
Δυτικός Τομέας Αθηνών
0,88
0,89
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
1,14
1,16
Νότιος Τομέας Αθηνών
1,02
1,05
Ανατολική Αττική
0,86
0,87
Δυτική Αττική
0,37
0,38
Πειραιάς, Νήσοι
0,70
0,73
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

2002
1,04
1,29
0,92
1,19
1,07
0,86
0,36
0,79

2003
1,03
1,29
0,91
1,19
1,04
0,81
0,32
0,76

2004
1,06
1,32
0,97
1,23
1,08
0,84
0,34
0,78

2005
1,06
1,26
0,99
1,20
1,06
0,89
0,38
0,79

2006
1,04
1,24
0,99
1,22
1,08
0,84
0,31
0,78

2007
1,07
1,24
1,06
1,25
1,09
0,87
0,34
0,81

2008
1,09
1,23
1,09
1,25
1,11
0,92
0,36
0,83

2009
1,05
1,16
1,08
1,21
1,09
0,89
0,35
0,82

2010
0,98
1,04
1,03
1,14
0,99
0,83
0,35
0,76

2011*
0,90
0,95
0,96
1,06
0,92
0,78
0,29
0,71

2012*
0,92
0,96
1,00
1,07
0,94
0,79
0,34
0,73

2013*
0,95
0,99
1,03
1,10
0,96
0,81
0,34
0,76

2014*
0,94
0,99
1,02
1,10
0,96
0,79
0,33
0,74
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πίνακας 3.1. Βασικοί Λιμένες Αττικής
Κατηγορία Λιμένων

Χαρακτηρισμένοι Λιμένες

Κύριοι Επιβατικοί Λιμένες

• Κεντρικός Επιβατικός Λιμένας Πειραιά:
Γραμμές Αιγαίου/Κυκλάδων, Σαρωνικού,
κρουαζιερόπλοια
• Επιβατικός Λιμένας Ραφήνας: ορισμένες
γραμμές Κυκλάδων και Νότιας Εύβοιας
• Επιβατικός Λιμένας Λαυρίου: ορισμένες
γραμμές
Αιγαίου/Κυκλάδων,
κρουαζιερόπλοια
Για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την
κρουαζιέρα, είναι δυνατόν να διερευνηθεί η
δημιουργία επιπλέον θέσεων ελλιμενισμού για
την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας.

• Λιμένας Ικονίου Κερατσινίου Περάματος
(εξυπηρέτηση
εμπορευματοκιβωτίων,
μεταφοράς αυτοκινήτων, χύδην και ξηρού
φορτίου).
• Λιμένας Ελευσίνας σε νέα θέση εκτός πόλης
σε συνδυασμό με νέα σιδηροδρομική
σύνδεση με το δίκτυο ΟΣΕ.
• Λιμένας Λαυρίου με συμπληρωματική
Κύριοι Εμπορευματικοί
λειτουργία.
Λιμένες
Η εξυπηρέτηση επικίνδυνων φορτίων μέσω των
ανωτέρω εμπορευματικών λιμένων ή με τη
δημιουργία
ειδικών
νέων
λιμενικών
εγκαταστάσεων σε άλλη περιοχή, θα καθοριστεί
κατόπιν ειδικής μελέτης και με την προϋπόθεση
σύνδεσης των εν λόγω θέσεων με το εθνικό
σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και με εφαρμογή
των όρων και περιορισμών της οδηγίας SEVESO.
Κύρια
για
εξυπηρέτηση
πορθμειακών
Λοιποί Λιμένες χερσαίας
συνδέσεων
με
τις
νήσους
Σαλαμίνας
περιοχής Αττικής τοπικής
(Πέραμα, Νέα Πέραμος), Εύβοιας (Αγία Μαρίνα,
σημασίας
Σκάλα Ωρωπού).
Δημιουργία νέου Λιμένα στο Λεόντι Αίγινας και
Κύριοι λιμένες της νησιωτικής μεταφορά σε αυτόν των πορθμειακών και
Αττικής
θαλάσσιων εμπορευματικών συνδέσεων της
Νήσου.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα
XIV, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 3.2. Βασικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί Αττικής
Κατηγορία Σιδηροδρομικών
Σταθμών

Χαρακτηρισμένοι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί

• Κεντρικός Σ/Σ Αθηνών (σύγχρονος σταθμός
υψηλών προδιαγραφών στο χώρο
Σταθμών Λαρίσης και Πελοποννήσου).

των

• Κεντρικός Σ/Σ Πειραιά (στο χώρο του Σταθμού
Κύριοι Επιβατικοί
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί

Πελοποννήσου Πειραιά).

• Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), στη
συμβολή του σιδηροδρομικού διαδρόμου του
ΟΣΕ και του άξονα του Προαστιακού επί της
Αττικής
Οδού
(κομβικός
σταθμός
μετεπιβίβασης/ανταπόκρισης υπεραστικού
και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου).

Κύριοι Εμπορευματικοί
Σιδηροδρομικοί Σταθμοί

• Σταθμός Διαλογής και Εμπορευματικός Σ/Σ
ΟΣΕ Θριασίου Πεδίου (σε συνδυασμό με το
Εμπορευματικό Κέντρο και τον Τερματικό
Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών).
• Επιλιμένιος
Τερματικός
Σ/Σ
Ικονίου
Κερατσινίου.

• Σ/Σ Ρουφ (Αστικός τερματικός σταθμός
δεμάτων και ελαφρών εμπορευμάτων).
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα
XIV, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 3.3. Τερματικοί Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Αττικής69
Τερματικός Σταθμός ΚΤΕΛ

Σταθμός

Δυτικής Αττικής

• Μετρό Ελαιώνας70

Βόρειας Αττικής

• ΟΣΕ / Προαστιακού στο ΣΚΑ.

• Προαστιακού/Μετρό Κορωπί
• Μετρό Ελληνικό
• Μετρό Νομισματοκοπείο.
Πλησίον άλλων σταθμών ΜΣΤ, όπως αυτοί
Λοιποί Τερματικοί Σταθμοί
θα προσδιοριστούν από σχετικές μελέτες
του ΟΑΣΑ.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα XIV,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
Ανατολικής Αττικής / Μεσογείων

69

Με την έναρξη λειτουργίας των ως άνω σταθμών και του Νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών
Λεωφορείων στον Ελαιώνα, καταργούνται οι υφιστάμενοι τερματικοί σταθμοί των ΚΤΕΛ Κεντρικής Ελλάδας
στον σταθμό Τριών Γεφυρών των ΚΤΕΛ Λοιπής Ελλάδας στον σταθμό Κηφισού, οι τερματικοί σταθμοί των
ΚΤΕΛ Αττικής στις πλατείες Αιγύπτου και Θησείου, καθώς και οι αφετηρίες διεθνών λεωφορειακών
γραμμών σε περιοχές πρακτορείων τουριστικών μεταφορών.
70
Η κατασκευή του εν λόγω Κεντρικού Τερματικού Σταθμού δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
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Πίνακας 3.4. Δίκτυο Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Κατηγορία Μέσου ΣταθερήςΤροχιάς

Δίκτυο Προαστιακού Σιδηροδρόμου
Βαρύ σύστημα ΜΣΤ αστικής, προαστιακής και
περιφερειακής
εξυπηρέτησης,
μεγάλης
χωρητικότητας και υψηλής εμπορικής ταχύτητας
για την ταχεία σύνδεση της Χωρικής Ενότητας
Αθήνας-Πειραιά με τα περιφερειακά αστικά
κέντρα της Αττικής, τις δορυφόρους πόλεις των
όμορων Περιφερειών και για τη διασύνδεση
Λιμένων και Αερολιμένων της Αττικής μεταξύ
τους, καθώς και με το κέντρο της Αθήνας

Δίκτυο μετρό
Αναπτύσσεται ως βαρύ σύστημα ΜΣΤ
ενδοαστικής
εξυπηρέτησης,
μεγάλης
χωρητικότητας
και
υψηλής
εμπορικής
ταχύτητας, κατά βάση υπόγειο, στους
συγκοινωνιακούς διαδρόμους οι οποίοι φέρουν
τη μεγαλύτερη ζήτηση

Δίκτυο
Τραμ/
Ελαφρύ
Μετρό
(LRT)
Αναπτύσσεται ως ελαφρύ σύστημα ΜΣΤ
ενδοαστικής
εξυπηρέτησης,
μεσαίας
χωρητικότητας και μεσαίας εμπορικής ταχύτητας
σε άξονες κορμού επιφανειακών κατά βάση
δημόσιων συγκοινωνιών με μεσαία έως υψηλή
ζήτηση και σε συνθήκες εξασφάλισης της
μέγιστης δυνατής εμπορικής ταχύτητας (σε
αποκλειστικό διάδρομο κατά τουλάχιστον 60
80%). Μέσω του Τραμ επιδιώκεται, παράλληλα
με
τη
συγκοινωνιακή
αναβάθμιση,
η
πολεοδομική ανάπλαση και η αποθάρρυνση
κυκλοφορίας των IX, σε συνδυασμό με την
ενδυνάμωση της δημόσιας συγκοινωνίας. Σε

Γραμμές και Κλάδοι
α) Πειραιάς Αθήνα ΣΚΑ: Κεντρικός αστικός
κορμός δικτύου ΟΣΕ.
β) ΣΚΑ Δουκ. Πλακεντίας Κορωπί Διεθνής
Αερολιμένας Αθήνας – Λαύριο με τη
διακλάδωση
Δουκ.
Πλακεντίας
Ραφήνα:
Εξυπηρέτηση Ανατολικής Αττικής/Μεσογείων/
Λαυρεωτικής. Ο διάδρομος της παλαιάς γραμμής
Λαυρίου στο τμήμα Σ/Σ Κάντζας-Παιανίας Πόλης
Κορωπίου διατηρείται για μελλοντική χρήση από
ΜΣΤ.
γ) ΣΚΑ Οινόη Χαλκίδα / Οινόη Θήβα:
Εξυπηρέτηση Βόρειας Αττικής/Βοιωτίας /
Εύβοιας.
δ) ΣΚΑ Κόρινθος Κιάτο, με διακλάδωση Ισθμός
Λουτράκι: Ταχεία εξυπηρέτηση Δυτικής Αττικής /
Θριασίου / Κορινθίας μέσω ΣΓΥΤ.
ε)
Αγ.
Ανάργυροι
Ελευσίνα
Μέγαρα:
Επαναλειτουργία παλαιάς γραμμής ΟΣΕ, για την
εξυπηρέτηση Δυτικής Αττικής / Θριασίου Πεδίου
(εναλλακτικά μπορεί να λειτουργήσει με Ελαφρύ
Μετρό / Τραμ και να συνδεθεί με το δίκτυο
μετρό).
α) Πειραιάς – Κέντρο Αθήνας- Κηφισιά – Ν.
Ερυθραία (Γραμμή 1).
β) Ίλιον (ανταπόκριση με γραμμή (ε) του
Προαστιακού) – Ανθούπολη – Κέντρο Αθήνας
Ελληνικό Γλυφάδα (Γραμμή 2).
γ) Πειραιάς – Νίκαια Αιγάλεω Κέντρο Αθήνας –
Πλακεντία Αεροδρόμιο (Γραμμή 3).
δ) Περισσός Γαλάτσι Κυψέλη Κέντρο Αθήνας –
Παγκράτι Βύρωνας Ανω Ηλιούπολη / Κέντρο
Αθήνας Ζωγράφου Λεωφ. Κηφισίας, Μαρούσι
Λυκόβρυση / Εθνική Οδός Αθήνας Θεσ/νίκης
(Γραμμή 4).
ε) Άλλες γραμμές, οι οποίες θα προκύψουν από
σχετικές συγκοινωνιακές μελέτες.
α) Σύνταγμα Π. Φάληρο Βούλα.
β) Π. Φάληρο ΣΕΦ Πειραιάς (Σταθμός
ΗΣΑΠ/ΟΣΕ).
γ) Σύνταγμα Πλ. Αιγύπτου ΑνωΠατήσια.
δ) Στ. Λαρίσης Νοσοκομεία Παίδων / Γουδί.
ε)
Καμίνια
Κέντρο
ΠειραιάΦρεαττύδα/
Χατζηκυριάκειο.
στ) Πειραιάς Κερατσίνι Πέραμα Σαλαμίνα (ως
ελαφρύ μετρό).
ζ) Ελληνικό Σταθμός Μετρό Αργυρούπολης.
η) Λιμένας Κρουαζιερόπλοιων (Πειραϊκή) Ακτή
Ξαβερίου Ακτή Κονδύλη Ηετιώνεια Ακτή
Δραπετσώνα: ειδικό Μέσο Σταθερής Τροχιάς για
την εσωτερική εξυπηρέτηση της λιμενικής ζώνης
(εναλλακτικά μπορεί να είναι τραμ).
θ) άλλες γραμμές οι οποίες θα προκύψουν από
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ειδικές
περιπτώσεις
αναπτύσσεται σχετικές συγκοινωνιακές μελέτες.
τμηματικά·υπογείως ή και σε υπερυψωμένη
τροχιά (ως ελαφρύ μετρό).
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα XIV,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 3.5. Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Μέσο Μαζικής Μεταφοράς

Προαστιακός / Μετρό

Προαστιακός

Σταθμός
•
•
•
•
•

Παλλήνης
Κορωπίου
Νερατζιώτισσας
Πλακεντίας
Κάντζας

• Αγίου Στεφάνου.

• Ελληνικού
• Αγίας Μαρίνας (Χαϊδαρίου)
• Χαλανδρίου
Μετρό
• Φιξ
• Νομισματοκοπείου
• Περισσού
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα XIV,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 3.6. Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής
Κατηγορία Άξονας

Χαρακτηρισμένοι Οδικοί Άξονες

Άξονες Διαπεριφερειακής
Σημασίας

• Αυτοκινητόδρομος (Νέα Εθνική Οδός) Αθηνών
Λαμίας Θεσσαλονίκης/Παρακηφίσια Λεωφόρος
(μέχρι
την
Λεωφόρο
Ποσειδώνος).
Αυτοκινητόδρομος (Νέα Εθνική Οδός) Αθηνών
Κορίνθου Πατρών, στο τμήμα δυτικά της Λεωφ.
Σχιστού.
• Λεωφόρος Σχιστού Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω.
• Αττική Οδός, από Ελευσίνα μέχρι τον Διεθνή
Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος (Νότια Πύλη) και
την επέκταση αυτής μέχρι το Λαύριο.
• Ελεύθερη Λεωφόρος Σταυρού Ραφήνας, στο τμήμα
από Ανισόπεδο Κόμβο με Αττική Οδό μέχρι
διασταύρωση Ραφήνας και σύνδεση με την βόρεια
πύλη του Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέριος
Βενιζέλος. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν
την
Ζώνη
Περιορισμένης
Ανάπτυξης
του
Αεροδρομίου διέπονται από ειδικό καθεστώς.
• Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα (Κόμβος Αγ. Λουκά)
Θήβα – Υλίκη: Νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα
συμβάλει στη μείωση των χρονοαποστάσεων στον
άξονα ΠΑΘΕ, κα θα αποφορτίσει την Παρακηφίσια
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Λεωφόρο και τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Λαμίας
στο
τμήμα
Αθηνών-Υλίκης,
από
πλευράς
κυκλοφοριακής και περιβαλλοντικής.

Πρωτεύοντες Άξονες
Μητροπολιτικής Σημασίας

• Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου / Λεωφόρος
Καβάλας, στο τμήμα δυτικά της Λεωφόρου
Κων/πόλεως μέχρι τη Λεωφόρο Σχιστού.
• Δυτική Περιφερειακή Υμηττού από τη συμβολή με
την Αττική Οδό μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
(σύνδεση με την λεωφόρο Βουλιαγμένης μέσω
αστικής σήραγγας).
• Λεωφόρος Κύμης, στο τμήμα σύνδεσης της Αττικής
Οδού με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης.
• Λεωφόρος Βουλιαγμένης (νοτίως σύνδεσης με Δυτική
Περιφερειακή
Υμηττού),
με
αναβαθμισμένα
χαρακτηριστικά διοχετευτικής ικανότητας Λεωφόρος
Βούλας Βάρης Κορωπίου.
• Οδική σύνδεση Διασταύρωσης Ραφήνας με λιμάνι
Ραφήνας.
• Υποθαλάσσια ζεύξη Περάματος-Σαλαμίνας (με οδική
χερσαία πρόσβαση από Λεωφόρο Σχιστού, εκτός
οικιστικού ιστού Δήμου Περάματος και με
αποκλεισμό επεκτασιμότητας στην κατεύθυνση
διπλής ζεύξης προς Μέγαρα).

Δευτερεύοντες Αξονες
Μητροπολιτικής Σημασίας

• Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον Κεντρικό Επιβατικό
Λιμένα Πειραιά μέχρι τη Λεωφόρο Βούλας Βάρης
Κορωπίου.
• Λεωφόρος Βουλιαγμένης (βορείως σύνδεσης με
Δυτική Περιφερειακή Υμηττού).
• Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη από το όριο του
Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΟΔ) μέχρι το
Κερατσίνι.
• Λεωφόρος Πειραιώς από το όριο του ΕΟΔ μέχρι τον
Πειραιά.
• Λεωφόρος Συγγρού από το όριο του ΕΟΔ μέχρι τη
Λεωφόρο Ποσειδώνος.
• Λεωφόρος Κηφισίας από το όριο του ΕΟΔ μέχρι την
Αττική Οδό.
• Λεωφόρος Μεσογείων.
• Λεωφόρος Μαραθώνος μέχρι τη συμβολή με την
Αττική Οδό στην περιοχή της Ραφήνας.
• Λεωφόρος Κύμης από τη συμβολή με την Αττική Οδό
μέχρι τη Βεΐκου.
• Λεωφόρος Βεΐκου.
• Λεωφόρος
Καυτατζόγλου/Γαλατσίου/
Πρωτοπαπαδάκη / Σήραγγα Τουρκοβουνίων /
Κατεχάκη (Ενδιάμεσος Οδικός Δακτύλιος).
• Λεωφόρος Καποδιστρίου.
• Λεωφόρος Δουκίσσης Πλακεντίας.
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• Λεωφόρος Δημοκρατίας από την Εθνική Οδό Αθηνών
Θεσσαλονίκης μέχρι την Αττική Οδό.
• Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου Χασιάς Φυλής από τους
Αγ. Ανάργυρους μέχρι την Αττική Οδό.
• Οδός Ρετσίνα Θηβών από τον Πειραιά μέχρι την
Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω.
• Οδός Πατησίων, βόρεια του ορίου του ΕΟΔ.
• Οδός Αχαρνών, βόρεια του ορίου του ΕΟΔ.
• Λεωφόρος Αλεξάνδρας (όριο ΕΟΔ).
• Λεωφόρος Χαμοστέρνας (όριο ΕΟΔ).
• Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως (όριο ΕΟΔ).
• Λεωφόρος Αλίμου.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα XIV,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πίνακας 4.1. Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Αττικής
Μητροπολιτικό Πάρκο

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή - Ιλισίων71

Μητροπολιτικό Πάρκο Τουρκοβουνίων - Αττικό
Άλσος

Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”

Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρμου

71

Πρόβλεψη - Διαμόρφωση
Στον χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού Αγίου Κοσμά προβλέπεται η
δημιουργία κεντρικού πάρκου 2000 στρεμμάτων
εμπλουτισμένου με συγκεκριμένες χρήσεις (ν.
4062/2012).
Το
κεντρικό
πάρκο
του
Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού Αγ. Κοσμά
δύναται να αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης
του θαλάσσιου μετώπου με τον Υμηττό με
σύνδεση των μέσων σταθερής τροχιάς, για να
εξυπηρετείται η άμεση πρόσβαση στο πάρκο και
το θαλάσσιο μέτωπο από όλο το λεκανοπέδιο
της Αττικής.
Προωθείται η εφαρμογή του, σε συνεννόηση με
τους εγκατεστημένους φορείς καθώς και η
συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης
του Πάρκου.
Λειτουργική ένταξη του Πάρκου στο δίκτυο
μητροπολιτικών χώρων αστικού πρασίνου της
Πρωτεύουσας. Προωθείται ολοκλήρωση της
αναδάσωσης, εξασφάλιση του χαρακτηρισμένου
κοινόχρηστου χώρου του Αττικού Άλσους,
αποκατάσταση των λατομείων της περιοχής,
οργάνωση και αναβάθμιση των εκτάσεων
πρασίνου και ενσωμάτωση των υφιστάμενων
αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών και της
περιοχής κατοικίας.
Η
περαιτέρω
ανάπτυξη
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης και ήπιας αναψυχής,
συμβατής με την απαίτηση προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της
ορνιθοπανίδας καθώς και δραστηριοτήτων
αστικής βιολογικής γεωργίας. Προωθείται η
ολοκλήρωση της θεσμικής ρύθμισης και της
αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
με ένταξη του λόφου Προσκόπων και του νότιου
τμήματος.
Εκτείνεται στο χώρο μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας και του Φαληρικού Δέλτα. Εξασφαλίζεται
η προσπελασιμότητα για όλους τους κατοίκους
και
τους
επισκέπτες
της
πόλης
με
δραστηριότητες
πολιτισμού,
αναψυχής,

Σύμφωνα με το από 14.6.11 προεδρικό διάταγμα Δ 187
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αθλητισμού, εμπορίου, τουρισμού.
Με χρήσεις αναψυχής αθλητισμού και
Μητροπολιτικό Πάρκο Σελεπίτσαρη (Νίκαια),
πολιτισμού.
Ανάπτυξη χρήσεων πολιτισμού, αθλητισμού
μητροπολιτικής εμβέλειας και αναψυχής. Η
ανάδειξη του άλσους Φιλαδέλφειας σε
μητροπολιτικό πάρκο συνδυάζεται με την
κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου
Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας
Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ,
καθώς και τις αναγκαίες και προβλεπόμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώρους και υποδομές
στάθμευσης αλλά και την ανάπλαση στην
ευρύτερη περιοχή.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα VII,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 4.2. Περιαστικά Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου
Πάρκο
Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου
Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Λατομείων
Πεντέλης
Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Μεταλλείων
Σουνίου
Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα

Πρόβλεψη - Διαμόρφωση
Πόλος πρασίνου, πολιτισμού, αναψυχής, και
τουρισμού στη ζώνη προστασίας της Πάρνηθας.
Πόλος πολιτισμού και αναψυχής στη ζώνη
προστασίας του Πεντελικού Όρους.
Πόλος πρασίνου, πολιτισμού, εκπαίδευσης και
αναψυχής στη ζώνη προστασίας της Λαυρεωτικής.
Πόλος αθλητισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
στη ζώνη προστασίας του υγροβιότοπου.

Οικολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Βραυρώνας
Μεσογείων
Πόλος πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού στα πλαίσια
εφαρμογής του από 15/6/1994 προεδρικού
Μητροπολιτικό Πάρκο Κηφισού
διατάγματος (Δ' 632) για την προστασία του Κηφισού
ποταμού.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα VII,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 4.3. Ορεινοί Όγκοι Περιφέρειας Αττικής
Περιοχή Αναφοράς
Ορεινός όγκος Υμηττού

Ορεινός όγκος Πεντέλης

Πρόβλεψη - Διαμόρφωση
Περιφερειακό Πάρκο επεκτεινόμενο προς νότο
μέχρι τη θάλασσα. Διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο
πάρκο κυρίως αναψυχής, θέας και πεζοπορίας.
Περιφερειακό Πάρκο βάσει των διατάξεων του
ν.3937/2011(Α' 60), για τη διασφάλιση της
απόλυτης
προστασίας
των
φυσικών
οικοσυστημάτων. Διαμορφώνεται σε έναν
υπερτοπικό πόλο αναψυχής και πολιτισμού, με
την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων την
αποκατάσταση και ανάδειξη του τοπίου, την
προστασία των αρχαιολογική χώρων.
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Περιφερειακό Πάρκο το οποίο διαμορφώνεται
σε ενιαίο πάρκο αναψυχής, θέας και πεζοπορίας,
Ορεινός όγκος Αιγάλεω - Ποικίλο Όρος - Λίμνη
με δύο μεγάλους υπερτοπικούς πόλους
Ρειτών (Κουμουνδούρου)
αναψυχής στη Δυτική και τη Βορειοδυτική Πύλη
της Αθήνας.
Περιοχές αναψυχής και σημαντικοί χώροι
γεωλογικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων
Ορεινοί όγκοι Λαυρεωτικής: Μερέντα,
ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αρχαίες και νεότερες
Μαυροβούνι, Πάνειο, Όλυμπος και υψώματα
μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, και σύνδεση με
Λαυρεωτικής
τους πόλους αναψυχής και πολιτισμού Σουνίου
και Θορικού
Περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος,
αναψυχής, πεζοπορίας και θέας, με ανάδειξη
Ορεινοί όγκοι Δυτικής Αττικής: Γεράνεια,
του ιδιαίτερου χαρακτήρας τους ως “ιστορικά
Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας
περάσματα”,
και
διαμόρφωση
αξόνων
πεζοπορίας, που ακολουθούν αρχαίους δρόμους
και μονοπάτια.
Ορεινοί όγκοι Βόρειας Αττικής: λοφώδεις
Περιοχές
αναψυχής,
με
πόλους
τους
εκτάσεις βορείως της Πεντέλης και της
αρχαιολογικούς χώρους του Αμφιαρείου, του
Πάρνηθας
Ραμνούντα και το τοπίο της Μαλακάσας.
Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
Ορεινός όγκος Πάρνηθας
πλαίσιο, και καθορίζεται ως περιοχή υψηλής
προστασίας.
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα VII,
Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 4.4. Περιοχές πρασίνου (δασικού ή μη χαρακτήρα) εντός του αστικού ιστού
Μορφή Περιοχής

Λόφος

Περιοχή Πρασίνου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρδήττου
Φιλοπάππου
Λυκαβηττού
Κορυδαλλού
Ιππείου Κολωνού
Στρέφη
Φινοπούλου
Σκουζέ
Ηλιούπολης (Χαλικάκι)
Πανί Αλίμου

Δασόκτημα
• Συγγρού
Αδόμητες περιοχές
• Μεταξύ Καρέα – Βύρωνα - Υμηττού
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις,
Παράρτημα VII, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης
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Πίνακας 4.5. Τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος
Μορφή Περιοχής

Σπήλαια

Περιοχές Ενδιαφέροντος
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υμηττού
Κερατέας
Χόνι – Λιάγκι Μερέντας
Κουτούκι Παιανίας
Πανός Πάρνηθας
Πανός Οινόης
Νταβέλη Πεντέλης
Κίτσου Λαυρεωτικής
Ευρυπίδη (Περιστέρια Σαλαμίνας)

Λόφος

• Πάνειο στην Ανάβυσσο

Καταβύθιση

• Χάος στην Λαυρεωτική

Φαράγγι
Ρέμα
Καταρράκτης
Λίμνη
Δολίνες72
Απολιθωματοφόρα στρώματα

• Γκούρας Πάρνηθας
• Φαράγγι Χάραδρου Πεντέλης
• Κουλουριώτικο Μεγαρίδας
• Διονύσου
• Καταρράκτης Νταβέλη
• Βουλιαγμένης
• Μαραθώνα
• Μικρού και Μεγάλου Βαθυχωρίου Μεγαρίδας
• Μικρού και Μεγάλου Κρύφτη Μεγαρίδας
• Πικερμίου
• Ραφήνας

Άλλο
• Κακιά Σκάλα Μεγαρίδας
Πηγή: Ν. 4277/2014, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις, Παράρτημα
VII, Επεξεργασία Ομάδας Μελέτης

Πίνακας 4.6. Υγρότοποι Περιφέρειας Αττικής
Κατηγορίες Υγροτόπων

Α' προτεραιότητας
Τα πλέον σημαντικά από υδρολογική και
οικολογική άποψη επιφανειακά υδάτινα
οικοσυστήματα που περιλαμβάνονται στο
μητρώο προστατευόμενων περιοχών των
σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και εμπίπτουν
στα διοικητικά όρια της Αττικής.

Β' προτεραιότητας
Επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα
οποία διατηρούν σημαντικά οικολογικά και

Χαρακτηρισμένοι Υγρότοποι
Λιμνοθάλασσα Ωρωπού και εκβολές Ασωπού, Υγρότοπος
Βουρκαρίου Μεγάρων, υγροτοπικό τμήμα της περιοχής
Αλυκών Αναβύσσου, Έλος Ψάθρας Βιλίων, Έλος Ψήφτας
Μεθάνων, Ρέμα Πύργου Βραυρώνας, Έλος Λουτρού Σπάτων,
Ρέμα Ραφήνας, Ρέμα Πεντέλης, Παράκτιος υγρότοπος
Λεγραινών, Υγροτοπικό σύστημα Σχίνου, Ρέμα Ερασίνου,
Υγροτοπικό σύστημα Μπρέξιζας, Παράκτιος υγρότοπος
Αγίων Αποστόλων, Παράκτιος υγρότοπος Λουμπάρδας,
Παράκτιος Υγρότοπος Αρτέμιδας, Παράκτιος υγρότοπος
Αγίου Νικολάου, Ρέμα Κερατέας, Έλος Βραυρώνας
Μαρκόπουλου.
Εσωτερικός
Υγρότοπος
Λούτσας
Βάλμας,
Λίμνη
Βουλιαγμένης, Λίμνη Μαραθώνα, Παράκτιος Υγρότοπος
Ακτής Αγ. Βασιλείου Αίγινας, Παράκτιος Υγρότοπος

72

Η δολίνηείναι σχηματισμός κοιλώματος σε σχήμα λεκάνης, με κυκλικό ή ελλειπτικό σχήμα.
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υδρολογικά χαρακτηριστικά και χρήζουν
προστασίας. Αν συμπεριληφθούν στο
μητρώο προστατευόμενων περιοχών των
Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, οι υγρότοποι
αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους
υγροτόπους Α' προτεραιότητας.

Γ' προτεραιότητας
Επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα
οποία έχουν υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση
και δεν παρουσιάζουν αξιόλογα οικολογικά
και υδρολογικά χαρακτηριστικά που
χρήζουν
άμεσης
προστασίας.
Αν
συμπεριληφθούν
στο
μητρώο
προστατευόμενων περιοχών των Σχεδίων
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων
Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας οι υγρότοποι
αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους
υγροτόπους Α' προτεραιότητας.

Αννίτσας, Παράκτιος Υγρότοπος Εκβολής Ελευσίνας,
Παράκτιος Υγρότοπος Επιχωματώσεων Λαυρίου, Παράκτιος
Υγρότοπος Λουτρών Αλίμου, Παράκτιος Υγρότοπος στο
Λιμανάκι Θορικού, Παράκτιος Υγρότοπος Μακράς Άμμου,
Παράκτιος Υγρότοπος Μαρικών, Παράκτιος Υγρότοπος
Μαυρολίμνης, Παράκτιος Υγρότοπος Μερόπης, Παράκτιος
Υγρότοπος Μυχού Αυλακίου, Παράκτιος Υγρότοπος Πεύκου
Λαγονησίου, Παράκτιος Υγρότοπος Σαλαμίνας, Παράκτιος
Υγρότοπος Σχοινιά, Παράκτιος Υγρότοπος Φαληρικού Δέλτα,
Ποταμός Ασωπός (Σχήματαρι), Ποταμός Ασωπός (Μέσος
ρους), Ποταμός Ασωπός (Κάτω ρους), Ποταμός Κηφισός
(ρέμα Σούνα), Ποταμός Κηφισός Μέσος Ρους (Αριστοφάνης),
Ποταμός Κηφισός (Ανω Ρους), Ρέματα Μαραθώνα, Ρέμα
Κινέττας, Ρέμα Μεγάρων, Ρέμα Οινόης, Ρέμα Οινόης (Κάτω
ρους), Ρέμα Ποδονίφτη - Πικροδάφνης, Ρέμα Πύργου
Βασιλίσσης, Τεχνητή Λίμνη Ιπποδρόμου, Τεχνητός
Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης, Τεχνητός Υγρότοπος
Παλαιοντολογικού Πικερμίου, Μικρουγρότοπος ρέματος
Ηριδανού.
Παράκτιος Μικροϋγρότοπος Μαύρου Λιθαρίου, Εσωτερικός
Μικροϋγρότοπος Λούτσας Καλαμιών, Τεχνητός Υγρότοπος
Κανάτας Κερατέας, αλλά και οι σχεδόν εξαφανισθέντες
υγρότοποι:Εσωτερικός
Υγρότοπος
Μαρκόπουλου,
Εσωτερικός Υγρότοπος Βαλομάντρας, Εσωτερικός Υγρότοπος
στις Λούτσες Μαρκόπουλου, Παράκτιος υγρότοπος περιοχής
ΔΕΗ Λαυρίου και Παράκτιος Υγρότοπος Έλους Αυλακίου.
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Πίνακας 4.7. Υδατορέματα Περιφέρειας Αττικής
Κατηγορία Υδατορεμάτων

Χαρακτηρισμένα Υδατορέματα

Α΄ προτεραιότητας
Υδατορέματα
και
ποταμοί
στρατηγικής
σημασίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και
αυτά που αναφέρονται στα Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών και στα Σχέδια
Διαχείρισης πλημμυρικού κινδύνου

α) Κηφισός, στο βόρειο τμήμα του οποίου
εφαρμόζεται το από 15.6.1994 Προεδρικό
διάταγμα (Δ΄ 632).
β) Κηφισός, στις εκβολές του οποίου προωθείται
προγραμματισμός για την απαλλαγή από τη
ρύπανση και τα φορτία αποχέτευσης λυμάτων
του παντορροϊκού συστήματος σε συνδυασμό με
τη μεγάλη πολεοδομική παρέμβαση του
Φαληρικού όρμου.
γ) Ασωπός, στον οποίο καθορίζονται εκατέρωθεν
ζώνες προστασίας μέσω ΓΠΣ ή με ειδικό
Προεδρικό διάταγμα.
δ) Χάραδρος.
ε) Κύριοι κλάδοι του ρέματος Ραφήνας.
στ) Ρέμα Ερασίνος.
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Β' προτεραιότητας
Υδατορέματα και ποταμοί μεγάλης σημασίας,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που
αναφέρονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών και στα Σχέδια Διαχείρισης
πλημμυρικού κινδύνου

Γ’ προτεραιότητας
Λοιπά ρέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
που αναφέρονται στην ΥΑ 9173/1642/1993
(Δ΄ 281).

Δ΄προτεραιότητας
Μη καταγεγραμμένα υδατορέματα της χερσαίας
και νησιωτικής Αττικής

ζ) Ρέμα Κερατέας.
η) Πικροδάφνη.
θ) Ανοικτά τμήματα σε Υμηττό, Πάρκο Γουδή,
Στύλοι Ολυμπίου Διός, εκβολές Ιλισού.
ι) Στο χώρο ανάπλασης Βοτανικού – Ελαιώνα το
ρέμα του Προφήτη Δανιήλ.
ια) Στο Θριάσιο Πεδίο το ρέμα Γιαννούλας−
Σαρανταπόταμου.
Ρέματα και παραπόταμοι του Κηφισού: Εσχατιά,
Πύρνα, Ρέμα Χαλανδρίου Αμαρουσίου καθώς και
Ποδονίφτη που έχει οδηγηθεί στο ρέμα
Ραφήνας, Ρέμα Τραχώνων (στην άκρη του χώρου
ανάπλασης Ελληνικού), Ρέμα Ποταμός στη
Ανατολική Αττική και τα λοιπά ρέματα της
Λαυρεωτικής Ρέμα Παλατίων Βόρεια Αττική,
Ρέμα Γιαννούλας (Ανω Λιόσια), Ρέμα Αγ.
Παρασκευή Έξω Βρύση (Μέγαρα), Ρέμα Αγ.
Ιωάννη
(Ασπρόπυργος),
Ρέματα
Σούρες,
Λούτσας, Μοίρας, Αγ Ιωάννη και τα λοιπά
ρέματα λεκάνης απορροής Σαρανταπόταμου,
καθώς και τα ρέματα Μαύρης Ώρας, Τσαβδερέλα
και παραπόταμοι ρέματος Γιαννούλα στο
Θριάσιο Πεδίο, Ρέματα Μαυρατζάς και Καμάρες
στη Μεγαρίδα, Ηριδανός (πηγές, αρχαιολογικός
χώρος, Κεραμικού, μετρό Μοναστηράκι)
Όλα τα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρέματα
του χερσαίου τμήματος της Αττικής τα οποία
χαρακτηρίστηκαν με την ΥΑ 9173/1642/1993
(ΦΕΚ 281 Δ), πέραν αυτών που αναφέρονται
στην παραπάνω παρ. 1α, και είναι τα ρέματα:
Σαμωνοπόταμου, Γιαμπουρλά, Κατάρας, Αγ.
Γεωργίου,
Μ.
Αλεξάνδρου,
Φλόγας,
Βαρυμπόμπης, Φασίδερι, Ρέμα Δροσιάς (Καΐρη),
Εκάλης, Χελιδονούς, Παναγίτσας, Μαραθώνος,
Σελληνίων (Σαλαμίνα), Γέρακα, Τζώτη, Μεγάλο
Ρέμα, Βάρης, Kίτσι, Ξερέας, Ποταμού και οι
Χείμαρροι: Κοκκιναρά, Ξενίας και Σαπφούς

-
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