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Χωρικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα και Ολοκληρωμένη Εδαφική

Προσέγγιση της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

Αποτίμηση Εφαρμογής και Προτάσεις για τους Δήμους

Σημαντικοί Όροι: πολιτική συνοχή, εδαφική συνοχή, τοπική αναπτυξιακή στρατηγική,

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Περίληψη

Στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 προβλέπονται  νέα εργαλεία χρηματοδότησης που

κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η

ολοκληρωμένη προσέγγιση για την χωρική και αστική ανάπτυξη υλοποιείται μέσω των

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), της Βιώσιμής Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και της

Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ). Τα εργαλεία αυτά

παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων των φορέων της

πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης

των ΟΤΑ. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει πως τα συγκεκριμένα εργαλεία

ενισχύουν τους δήμους , ποιες είναι οι προοπτικές εφαρμογής τους από τους δήμους και ποια τα

κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της υλοποίησης

τους. Βασικές υποθέσεις της παρούσας εργασίας μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: αν τα νέα

εργαλεία χρηματοδότησης διαμορφώνουν το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να δημιουργήσουν

την ανάλογη αναπτυξιακή δυναμική στους ΟΤΑ και κατά πόσο οι ΟΤΑ θα επωφεληθούν αυτού του

νέου πλαισίου όπως διαμορφώνεται, με τα εγγενή προβλήματα που διαθέτουν αλλά και τις

ευρύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στην αρχή της εργασίας γίνεται αναφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα στην έννοια της

εδαφικής συνοχής και πώς εμπλέκεται, ιστορικά με την πολιτική συνοχής όπως έχει θεσπισθεί

στην  περιφερειακή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρέχουσα περίοδο. Στην συνεχεία,

γίνεται παρουσίαση της εφαρμογής των ΟΧΕ και ΒΑΑ από τους ΟΤΑ της Ελληνικής Επικράτειας

και εξάγονται στατιστικά συμπεράσματα.

Η εργασία κλείνει με μια κριτική προσέγγιση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που θα

προκύψουν από την επεξεργασία και σύνθεση όλων των στοιχείων που αναδείχθηκαν στη μελέτη.
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Space Design in Greece and Integrated Territorial Approach of EU

Cohesion Policy

Implementation Assessment and Proposals for Municipalities

Keywords: cohesion policy, territorial cohesion, local development strategy, integrated Territorial

investment, sustainable urban development

Abstract

The 2014-2020 programming period foresees new funding tools that play a key role in

implementing local development policy. The integrated approach to Spatial and Urban

Development implemented through the Integrated Territorial Investments (ΟΧΕ), Sustainable

Urban Development (ΒΑΑ) and the Local Development Initiative of Local Communities

(ΤΑΠΤΟΚ). These tools provide significant potential for the development projects of the Primary

Local Authorities (ΟΤΑ) and are instrumental in achieving sustainable development of local

communities. The purpose of this paper is to explore how these tools empower municipalities, what

their application prospects of municipalities are and what the critical issues facing municipalities

are, at least in the early stages of their implementations. Basic assumptions of this study can be

considered as follows: If the new financing tools shape the appropriate framework to create a

similar growth dynamics to the Organizations of Local authorities (ΟΤΑ) and whether local

authorities will benefit from this new framework as shaped by the inherent problems that they have

and wider difficulties also.

At the beginning of this paper reference is made to spatial planning in Greece on the concept of

territorial cohesion and how it is historically involved in cohesion policy as it has been established

in the European Union's regional policy for the current period. Subsequently, the application of

Integrated Territorial Investments and Sustainable Urban Development is presented by the Local

Authorities of the Greek Territory and statistical conclusions are drawn.

The paper concludes with a critical approach to the conclusions and recommendations arising from

the processing and synthesis of all the elements highlighted in the study.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Κείμενη Νομοθεσία- Βασικές Έννοιες

Ν.1337/1983 ( ΦΕΚ 33/Α/14-3-1983) : Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη

και σχετικές ρυθμίσεις.

Ν. 1577/1985 ( ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) :Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ)

Ν. 1650/1986 ( ΦΕΚ Α-160/16-10-1986)  : Για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ν. 2508/1997 ( ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) : Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών

της χώρας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α-207/7-10-1999) : Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και

άλλες διατάξεις.

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος

Ν.4178/2013, (ΦΕΚ Α 174/8-8-2013): Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό

Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Ν. 4258/2014 ( ΦΕΚ 94/Α/14-4-2014) : Διαδικασία Οροθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα

υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014):Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη

ανάπτυξη.

Ν. 4447/2016  (ΦΕΚ Α 241/23-12-2016)  «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες

διατάξεις».

«Σύστημα χωρικού σχεδιασμού»: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και

σχεδίων που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10,(Ν.4447/16) όπως αυτά διαρθρώνονται

συστηματικά και ιεραρχούνται σε επίπεδα, με βάση τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία

αναφέρονται, την αποστολή και το περιεχόμενό τους.
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«Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός»: (χωροταξικός σχεδιασμός): ο σχεδιασμός, που εκπονείται

σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα, με τον οποίο τίθενται οι μεσοπρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι

στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις και οι

αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών

ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας.

«Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός»: (πολεοδομικός σχεδιασμός): ο σχεδιασμός με τον οποίο

καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει εκμετάλλευση του εδάφους στον

αστικό χώρο και την ύπαιθρο.

«Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων»: οι περιοχές που αναπτύσσονται βάσει

ολοκληρωμένου σχεδιασμού προκειμένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως

οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ως

οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται ιδίως οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής

Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997(Α’ 254), οι Περιοχές Οργανωμένης

Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α’ 160),

οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του

άρθρου 41 του ν. 3982/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων

(ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011(Α’ 152) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204).

«Βιώσιμη ανάπτυξη»: η ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς

στόχους με σκοπό την:

- επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής

βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης,

- εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση των αποκλεισμών,

- προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου

και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

1.2 Ρυθμιστικός Χωρικός Σχεδιασμός (Ν.4447/2016)

Περιλαμβάνει τα Χωροταξικά, Ρυθμιστικά, Πολεοδομικά σχεδια τα οποία ρυθμίζουν:

- Την οργάνωση των πόλεων και των αξόνων ανάπτυξης,

- την χωρική διάρθρωση των διαφόρων τομέων παραγωγής,

- τις  ζώνες προστασίας,
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- τα οικιστικά δίκτυα

- τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του δομημένου ιστού

- τα δίκτυα υποδομής κ.α.

Ο ρόλος των ανωτέρω σχεδίων είναι καθοριστικός, έχουν χρονική διάρκεια 15 και πλέον έτη,

και αποτελούν τον βασικό συντελεστή της βέλτιστης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στον

χώρο και του αναπτυξιακού προγραμματισμού, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην

οργάνωση των αστικών κέντρων.

Οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση να εκπονήσουν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια χρήσεων γής, όρων δόμησης,

διαμόρφωσης ρυμοτομικού, για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής

καθώς επίσης την εξασφάλιση της γής η οποία απαιτείται για την βιώσιμη αναπτυξη της περιοχής

ενός πρωτοβαθμίου ΟΤΑ.

Με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθορίζονται για κάθε δημοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες

περιοχών σύμφωνα με το Νόμο 4447/2016:

α) Οικιστικές Περιοχές: που εξυπηρετούν τη διαβίωση και την οργανωμένη οικονομική και

κοινωνική ζωή και δραστηριότητα του ανθρώπου. Στις οικιστικές περιοχές περιλαμβάνονται όλες

οι πολεοδομημένες, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, περιοχές του οικείου δήμου, οι οικισμοί

προ του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και οι προς πολεοδόμηση περιοχές.

Περιλαμβάνονται επίσης και οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ) του

άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) με χρήση πρώτης ή δεύτερης κατοικίας, οι Περιοχές

Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (ΠΠΑΙΠ) του άρθρου 1 του

ν. 4280/2014 (Α’ 159).

β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: καθορίζονται οι εντός ή και εκτός

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές του οικείου Δήμου, οι οποίες, εν όψει της θέσης, των

υφιστάμενων χρήσεων, λειτουργιών και υποδομών, καθώς και των λοιπών χωρικών τους

χαρακτηριστικών, προσφέρονται για τη χωροθέτηση μεμονωμένων ή οργανωμένων παραγωγικών

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν να πολεοδομούνται

ανάλογα με το ιδιαίτερο καθεστώς που τις διέπει.

γ) Περιοχές Προστασίας: νοούνται οι περιοχές μελέτης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, οι οποίες

διαθέτουν ιδιαιτέρως αξιόλογα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας, προβολής

και ανάδειξης. Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται και καθορίζονται για αυτές περιορισμοί ή και

απαγορεύσεις στις χρήσεις γης και στη δόμηση, καθώς και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων

και λειτουργιών, για λόγους προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος και τοπίου.



10

δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης: νοούνται οι μη πολεοδομημένες και προς πολεοδόμηση (εκτός

σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών) περιοχές του οικείου Δήμου, ιδίως πέριξ των οικιστικών

περιοχών ή των περιοχών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες

καθορίζονται ειδικοί περιορισμοί στις χρήσεις γης και στους όρους δόμησης με σκοπό την

ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης, ώστε να αποφεύγονται πιθανές μεταξύ τους

συγκρούσεις και ανεξέλεγκτη κατανάλωση φυσικών πόρων.

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη προς

τούτο ανάγκη. Στο χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η τροποποίησή τους προκειμένου:

- Να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή

προγραμμάτων και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διακρατικού, διαπεριφερειακού ή

διαδημοτικού χαρακτήρα,

- να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές

καταστροφές και κινδύνους,

- να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό,

- να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδομένα που αφορούν

στην εφαρμογή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ή παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή

στρατηγικής σημασίας.

Επίσης δύνανται να προβούν στην εκπόνηση Ειδικών Χωρικών Σχεδίων εφόσον η περιοχή του

ΟΤΑ, λόγω χωροθέτησής της, δύναται να λειτουργήσει ως υποδοχέας έργων και προγραμμάτων

υπερτοπικής κλίμακας.

1.3 Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός (Ν.4447/2016)

Κατά την κατάρτιση των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων λαμβάνονται υπόψη

οι βασικοί άξονες, οι στόχοι της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής.

Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειμένων και διαγραμμάτων, με τα οποία

προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, ιδίως, για:

- Τη χωρική διάρθρωση και δομή του οικιστικού δικτύου της Χώρας,

- τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα

τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας σε εξειδίκευση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής

εφόσον αυτή εμπεριέχει σχετικές κατευθύνσεις,

- τη διαμόρφωση πολιτικής γης,

- την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου,

- τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών του εθνικού χώρου που έχουν ιδιαίτερη

σημασία από χωροταξική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη, όπως είναι
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ιδίως οι παράκτιες, οι θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές και προβληματικές

περιοχές,

- την προώθηση σχεδίων, προγραμμάτων ή έργων χωρικής ανάπτυξης μείζονος σημασίας

ή/και διακρατικής, διαπεριφερειακής εμβέλειας.

Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά Ν. 4067/2016, αποτελούν :

α) Οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997,

οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24

του ν. 1650/1986, τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983.

β) Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ )

της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011.

γ) Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του

ν. 3986/2011

(Α’ 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου

24 του ν. 3894/2010(Α’ 204).

Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών ή και διαγραμμάτων,

με τα οποία παρέχονται κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης σε περιφερειακό επίπεδο,

ιδίως, για:

- Την αποτίμηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών και γενικότερα

χωρικών χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας για την ισότιμη ένταξή της στον εθνικό,

ενωσιακό και διεθνή χώρο,

- τη χωρική διάρθρωση των βασικών παραγωγικών τομέων και κλάδων,

- τη χωρική διάρθρωση των περιφερειακών δικτύων μεταφορών και της λοιπής τεχνικής

υποδομής περιφερειακού ενδιαφέροντος,

- τη διάρθρωση του περιφερειακού χώρου (πρότυπο χωρικής οργάνωσης), καθώς και τη

χωρική οργάνωση και δομή του οικιστικού δικτύου,

- την οικιστική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου,

- την ανάδειξη, προβολή και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς

και του οικιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, κάθε Περιφέρειας,

- τον προσδιορισμό ενεργών παρεμβάσεων και προγραμμάτων χωροταξικού και αστικού

χαρακτήρα, όπως ιδίως οι Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) και τα

Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), των άρθρων 11 και 12 του

ν. 2742/1999 (Α’ 207),

- την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
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1.4 Χωρικός – Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Ο χωρικός  σχεδιασμός αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου πλαισίου χωρικής πολιτικής

στο οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η περιβαλλοντική πολιτική καθώς και η πολιτική

περιφερειακής ανάπτυξης, οι οποίες αφενός λειτουργούν αλληλοϋποστηρικτικά, αφετέρου

εκπορεύονται από τις ίδιες γενικότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. (Οικονόμου, 2005β).

Η έννοια του προγραμματισμού εμπεριέχει το χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό ως έννοιες

αλληλένδετες.

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται η σχέση Χωρικής Πολιτικής (Χωρικού Σχεδιασμού) και

Αναπτυξιακής Πολιτικής (Προγραμματισμός), μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Ε.

Πίνακας 1.4

Χωρικός Σχεδιασμός και Αναπτυξιακή Πολιτική
ΧΩΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ–ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εθνική Χωροταξική
Πολιτική

ΕΣΧΣΑΑ-Εθνικό Σχέδιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης

Εθνικά Χωροταξικά

Πλαίσια

ΕΠΣΧΑΑ- Ειδικά Πλαίσια

Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης

ΤΕΠ – Τομεακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα

Περιφερειακά

Χωροταξικά Πλαίσια

ΠΠΧΣΑΑ- Περιφερειακά

Πλαίσια Σχέδιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης-

Ρυθμιστικά Σχέδια

ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα

ΕΠ ΠΕΡ- Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  Β΄ βαθμού

Τοπικά Χωρικά Σχέδια ΣΧΟΟΑΠ
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

ΕΠ ΟΤΑ- Επιχειρησιακά Προγράμματα

Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  Α΄ βαθμούΕιδικά Χωρικά Σχέδια ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ

Επιχειρηματικά Πάρκα

Εμπορευματικά Κέντρα

Ρυμοτομικά Σχέδια

Εφαρμογής

Πολεοδομική Μελέτη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

2.1. Εδαφική συνοχή: Σύγκλιση Πολιτικής Συνοχής και Χωροταξίας
2.1.1. Γενικά
Από το 1986 στόχος της πολιτικής για τη συνοχή είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής

συνοχής. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η νέα υψηλού επιπέδου στρατηγική της ΕΕ (Ευρώπη 2020)

εισήγαγαν μια τρίτη διάσταση: την εδαφική συνοχή.

Σύμφωνα με την Ζαχαρή (2009) η έννοια της  πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης εντοπίζεται

χρονικά το 1975, ημερομηνία σύστασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ). Με το ΕΤΠΑ δόθηκε οικονομική βοήθεια στα κράτη – μέλη, με σκοπό τη στήριξη των

εθνικών περιφερειακών πολιτικών, μέσω της συγχρηματοδότησης έργων, όμως θεωρήθηκε ως

μειονέκτημα το γεγονός ότι ο καθορισμός των επιλέξιμων περιοχών γινόταν από τα ίδια τα κράτη –

μέλη. Ακόμα και με τη δημιουργία του ΕΤΠΑ, η εισαγωγή μιας επίσημης περιφερειακής πολιτικής

δεν εντοπιζόταν στην ατζέντα. Σημαντικοί κίνδυνοι αναδύθηκαν λόγω της συγκέντρωσης της

ανάπτυξης στα πιο δυναμικά αστικά κέντρα, σε βάρος των μικρότερων αστικών κέντρων και της

υπαίθρου, που δυσκόλεψαν την λειτουργία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Στο νέο κανονισμό του

ΕΤΠΑ (445/88) περιλήφθηκε το άρθρο 10, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως σημείο εκκίνησης για

τη συγκρότηση μιας ενιαίας αντίληψης για το ευρωπαϊκό χώρο (Γιαννακούρου, 2008). Με βάση το

άρθρο αυτό, η επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να υλοποιεί προγράμματα για τον καθορισμό των

χωρικών επιπτώσεων από την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων μεταφορικών υποδομών που

υπερβαίνουν τον εθνικό χώρο, μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνοριακών

περιοχών της κοινότητας και να συγκεντρώνει στοιχεία για την εξέταση στην χωρικής διάρθρωσης

του ευρωπαϊκού χώρου (Νικολάου, 1994) Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ προσανατολίστηκε

στους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής που έθεσε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το

1986. Με την συνθήκη του Μάαστριχτ ο στόχος της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

αναβαθμίστηκε σε γενικό στόχο της Ένωσης. Παράλληλα ιδρύθηκε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο,

το ταμείο Συνοχής με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς των μεταφορών και του

περιβάλλοντος (Γιαννακούρου, 2008). Με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία προωθεί την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ με σκοπό να καταστεί η πιο δυναμική οικονομία μέσω

της ανάπτυξης και της αύξησης των θέσεων εργασίας και κυρίως με την αναθεώρηση της το 2005
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(CEC, 2005), η πολιτική συνοχής δέχτηκε εκτεταμένη επίκριση (Faludi, 2007). Στην έκθεση Sapir

εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική συνοχής, στην οποία τονίστηκε το γεγονός ότι

οι χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έδιναν περισσότερα αποτελέσματα στις

περιοχές που χαρακτηρίζονταν από ένα σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης και επεδείκνυαν

αξιοσημείωτες δυνατότητες ανάπτυξης (Faludi, 2005). Επιπλέον στην έκθεση Sapir γινόταν η

διαπίστωση ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί γραφειοκρατική διαδικασία που δε συνεισφέρει στην

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ (Faludi, 2006). Η μεταρρύθμιση που έλαβε χώρα το 2006, οδήγησε

στην αλλαγή του περιεχομένου της πολιτικής συνοχής. Στις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές

για τη συνοχή την περίοδο 2007-2013 που καταρτίστηκαν το 2006 τονίστηκε το γεγονός ότι η

πολιτική συνοχής θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της Στρατηγικής της Λισαβόνας και του

Γκέτεμποργκ, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένους στόχους για την απασχόληση, την

ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Η νέα προσέγγιση της πολιτικής συνοχής

ενσωματώθηκε στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας. Ως βασική συνιστώσα της

πολιτικής συνοχής καθιερώθηκε η εδαφική συνοχή και θεωρήθηκε ως η βασική έννοια που

διευκολύνει την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Στο τέταρτο παράρτημα των

Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών 2007-2013 αναφέρεται ότι τα χαρακτηριστικά και οι

ανάγκες των διάφορων περιοχών της ΕΕ είναι σκόπιμο να αναλύονται υπό τις συγκεκριμένες

ευκαιρίες και τα ειδικά προβλήματα που κάθε περιοχή αντιμετωπίζει. Αναφέρεται ότι τα εθνικά

στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και τα επιχειρησιακά προβλήματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν

μια ενότητα για την εδαφική συνοχή (Faludi, 2009). Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να

αντιμετωπίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της περιοχής που αφορά το κάθε

πρόγραμμα, να ελέγχεται η συνέπεια της στρατηγικής ανάπτυξης που ακολουθείται σε σχέση με τις

ειδικές ανάγκες και να αναλύεται το σύστημα εφαρμογής . Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί παρά να

αντιστοιχεί σε κάποια μορφή χωροταξικού σχεδιασμού αλλά στην πράξη πολύ λίγες την

ακολουθούν. Η εδαφική συνοχή αποτελεί τη νέα συνιστώσα της πολιτικής συνοχής και έχει

αποκλειστικά χωρικό χαρακτήρα. Διαπιστώθηκε ότι είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η σύνδεση της

πολιτικής συνοχής με την γεωγραφία (‘on the ground’) διότι έτσι θεωρήθηκε ότι ενδυναμώνεται η

προοπτική της ανάπτυξης των αειφόρων κοινοτήτων και του περιορισμού της άνισης

περιφερειακής ανάπτυξης που είναι δυνατό να εμποδίζει τη συνολική ανάπτυξη (Sykes, 2006).

Βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 πέρα από τον πρώτο στόχο της

«σύγκλισης» και τον δεύτερο της «ανταγωνιστικότητας  και απασχόλησης» είναι ο στόχος της

ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στον οποίο αντιστοιχούσε το 21% του συνόλου των κονδυλίων.

Η εδαφική συνοχή αντιμετωπίζει και ως «το λειτουργικό ισοδύναμο του χωροταξικού σχεδιασμού»

(Faludi, Waterhout, 2005). Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις χωροταξικής διάστασης όπως

προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, κυρίως βάσει των προηγούμενων Κοινοτικών
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Πρωτοβουλιών INTERREG και URBAN που για την περίοδο 2007-2013 ενσωματώθηκαν στον

τρίτο στόχο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ με τίτλο «Εδαφική Συνεργασία» (Καμχής, 2008). Μέσω

της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ καθορίζονται, βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, περιοχές των

οποίων η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί. Στην πραγματικότητα η πολιτική συνοχής της

Κοινότητας θεωρείται πως αποτελεί το λίκνο του ευρωπαϊκού χωροταξικού σχεδιασμού. Η

χωροταξία εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο βαθμό που οι όποιες δράσεις

χωρικού σχεδιασμού έχουν την νομική βάση και την χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, αν και ό όρος

«χωροταξία» δεν εμφανίζεται ξεκάθαρα (Καμχής, 2007) ενώ παρατηρείται η ανάδυση της έννοιας

της ¨εδαφικής συνοχής ¨στο εν λόγω πεδίο δράσης. Η ένταξη της εδαφικής συνοχής στις

Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη συνοχή αντιστοιχεί στη διαμόρφωση μιας μορφής

χωροταξικού σχεδιασμού (Faludi, 2007). Μέχρι 2007 οι μελέτες χωρικού σχεδιασμού

υλοποιούνταν όπως αναφέρθηκε κυρίως μέσω των κοινοτικών πρωτοβουλιών INTERREGΙΙΙ

(διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία, με βασικό στόχο την ισόρροπη

ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού εδάφους). και URBANΙΙ (οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση των

πόλεων για την προώθηση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης), ενώ στην προγραμματική περίοδο

2007-2013 εντάσσονται στον τρίτο στόχο της πολιτικής συνοχής, την Ευρωπαϊκή Εδαφική

Συνεργασία. Ο στόχος αυτός ενώνει για πρώτη φορά τη διασυνοριακή συνεργασία, τη χωροταξία

και τα διαπεριφερειακά και διακρατικά δίκτυα συνεργασίας. Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε

ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αναφέρεται σε διευθέτηση των χρήσεων γης, καθώς αυτό θα σήμαινε

εκχώρηση σημαντικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αντίθετα εκείνο που

ενθαρρύνεται είναι η στρατηγική της χωρικής ανάπτυξης και ο χωροταξικός σχεδιασμός γίνεται

αντιληπτός ως στρατηγική που δίνει κατευθύνσεις στις τομεακές πολιτικές, επιδιώκει τον

συντονισμός τους και αυξάνει τη διαφάνεια (Faludi, Waterhout, 2002). Αυτή η προσέγγιση της

χωροταξίας ήταν αναγκαία επιπρόσθετα, λόγω των διαφορετικών διαδικασιών προγραμματισμού

και υλοποίησης που ακολουθούσαν τα κράτη μέλη και της διαφορετικής αντίληψης του

σχεδιασμού που έχουν.  Ο χωροταξικός σχεδιασμός αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, και

οι επιμέρους στόχοι –προτεραιότητες είναι οι εξής:

 η ενίσχυση της πολυκεντρικής ανάπτυξης και της καινοτομίας μέσω της δικτύωσης των

πόλεων και των αστικών περιοχών.

 Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης πόλης-υπαίθρου μέσω των νέων μορφών συμπράξεων και

εδαφικής διακυβέρνησης

 Η προώθηση περιφερειακών συσπειρώσεων ανταγωνισμού και καινοτομίας

 Η ενδυνάμωση και επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων

 Η διευρωπαϊκή διαχείριση κινδύνων
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 Η ενίσχυση των οικολογικών δομών και των πολιτιστικών πόρων

Η προσπάθεια για την κατοχύρωση της εδαφικής συνοχής επεκτάθηκε με την Πράσινη Βίβλο για

την Εδαφική Συνοχή που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την Πράσινη Βίβλο η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των αρμοδίων υπουργών στη Λειψία για την

διαμόρφωση ενός σχετικού κειμένου (Faludi, 2007).

Οι βασικές κατευθύνσεις της εδαφικής συνοχής είναι:

 να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα όλων των εδαφών ώστε να συμβάλουν καλύτερα στη

βιώσιμη και ισόρρροπη ανάπτυξη της ΕΕ στο σύνολό της;

 να επιτευχθεί σωστή διαχείριση σχετικά με το θέμα της συγκέντρωσης: Οι πόλεις έχουν

θετικές και αρνητικές συνέπειες - εντατικοποίηση της καινοτομίας και της

παραγωγικότητας αλλά και μόλυνση και κοινωνικός αποκλεισμός.

 να βελτιωθεί η σύνδεση των περιοχών: Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να ζήσουν όπου

θέλουν, έχοντας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ευρυζωνικό Διαδίκτυο σε όλο το έδαφος της

ΕΕ. Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, αποτελεσματικές μεταφορές, αξιόπιστη ενεργεια

 να αναπτυχθεί η συνεργασία: Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της κυκλοφοριακής

συμφόρησης υπερβαίνουν τα παραδοσιακά διοικητικά σύνορα και, ως εκ τούτου,

απαιτούνται νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των περιφερειών.

 Η Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή (2008) σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρείας

διαδικασίας διαβούλευσης η οποία συνεχίζεται ως σήμερα στο πλαίσιο τακτικών

συνεδριάσεων στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρώπη. Από

το 2013 η εδαφική συνοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για τη συνοχή.

Η πολιτική συνοχή δύναται να βελτιώσει στο μέλλον την εδαφική συνοχή.

 προωθώντας μια λειτουργική προσέγγιση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών ως

χώρων διαβίωσης των πολιτών

 δίνοντας ώθηση σε πολιτικές με τοπική διάσταση μέσω του διατομεακού συντονισμού των

πολιτικών και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο

 ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ περιοχών με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης

 βελτιώνοντας το επίπεδο γνώσεων για τις διάφορες περιοχές, με στόχο τον καλύτερο

προσανατολισμό της ανάπτυξής τους

Η εδαφική συνοχή απετέλεσε τη νέα συνιστώσα για το χωρικό σχεδιασμό και την χωρική ανάπτυξη

των κρατών μελών της Ε.Ε.
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Γενικά η εδαφική συνοχή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έννοια δυναμική, από την άποψη ότι

εξελίσσεται συνεχώς επηρεαζόμενη από τις ευρύτερες στρατηγικές, πολιτικές, θεσμικές αλλαγές

και εξελίξεις που συμβαίνουν στην ΕΕ, καθώς επίσης και από τις κυρίαρχες θεωρίες και

προσεγγίσεις περιφερειακής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, η εδαφική συνοχή, αρχικά με τη

Συνθήκη του Άμστερνταμ (2007) συνδέθηκε με τις ΥΓΟΣ, στη συνέχεια υιοθέτησε πολλές από τις

επιδιώξεις που διατυπώθηκαν στο ΣΑΚΧ, όπως είναι η «πολυκεντρική ισόρροπη χωρική

ανάπτυξη», η προώθηση της δικτύωσης των πόλεων και της «εταιρικής σχέσης πόλης - υπαίθρου»,

η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, κλπ

Ακόμη συνδέθηκε με τον συντονισμό των πολιτικών και την εδαφική διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα,

επικεντρώθηκε σε προσεγγίσεις και πολιτικές ενδογενούς χωρικής ανάπτυξης για να συνδράμει

στην ενίσχυση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, προτεραιότητα που τέθηκε από τη

στρατηγική της Λισαβόνας. Μετέπειτα, με τη υποκατάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας από

τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και με τη δρομολόγηση των διεργασιών που σχετίζονται με την

καθιέρωση της πολιτικής συνοχής της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η εδαφική

συνοχή επαναπροσδιορίστηκε και προσάρμοσε το περιεχόμενό της στα νέα δεδομένα,

εξακολουθώντας ωστόσο να διατηρεί τις επιδράσεις που δέχθηκε σε όλη αυτή την πορεία εξέλιξής

της. Επιπλέον, με τη θεσμική κατοχύρωσή της η εδαφική συνοχή αναγνωρίστηκε ως κεντρικός

στόχος της πολιτικής συνοχής που αποβλέπει στη «μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων

ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών» της ΕΕ.

2.1.2. Ιστορική εξέλιξη της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. και η καθιέρωση της χωρικής της

διάστασης

Το ενδιαφέρον για ζητήματα της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης ξεκίνησε στα τέλη της

δεκαετίας του ’60 και  οδήγησε στην καθιέρωση της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και την

ίδρυση, το 1975, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Μέχρι περίπου το

1985, «η περιφερειακή πολιτική στηρίζεται μόνον στο ΕΤΠΑ, το οποίο καλείται μέσω της

συγχρηματοδότησης σχεδίων υποδομών και παραγωγικών επενδύσεων να στηρίξει και να

συμπληρώσει τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές των κρατών μελών». Από το 1985 και έπειτα όμως

ενισχύθηκε η συμμετοχή της Κοινότητας και τέθηκαν οι βάσεις για την εδραίωση μιας κοινοτικής

περιφερειακής πολιτικής (Καυκαλάς και Ανδρικοπούλου, 2000).

Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα ΜΟΠ τα οποία υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα

1986-1992, μέσω της συγχρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, (ΕΤΠΑ ,Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων –

Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ-Π)), αποτέλεσαν τα πρώτα πολυετή προγράμματα
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«ολοκληρωμένης αναπτυξιακή προσέγγισης» (Καυκαλάς και Ανδρικοπούλου, 2000). Σύμφωνα με τη

Θωίδου (2005), τα ΜΟΠ συνέβαλαν στην προσπάθεια «ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της

περιφερειακής πολιτικής» της Κοινότητας, «μέσα από την αύξηση των διατιθέμενων πόρων καθώς

και μέσα από τον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό των δράσεων που αυτή χρηματοδοτεί».

Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των αυξημένων περιφερειακών ανισοτήτων που

δημιουργούσαν οι διαδικασίες διεύρυνσης και εμβάθυνσης της ΕΕ (Θωίδου, 2005). Σε ό,τι αφορά

την Ελλάδα, τα ΜΟΠ αποτέλεσαν ορόσημο στην εδραίωση και «οργάνωση του συστήματος

προγραμματισμού της χώρας» και ενίσχυσαν την χωρική διάσταση του αναπτυξιακού

προγραμματισμού, καθώς το καθένα από αυτά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε  για μια συγκεκριμένη

χωρική ενότητα της χώρας

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) από τα δέκα κράτη - μέλη της τότε Κοινότητας, που είχε ως

στόχο τη δημιουργία ενιαίας αγοράς  μέχρι το 1992, έθεσε τις αρχές για μια πολιτική οικονομικής

και κοινωνικής συνοχής για την εξισορρόπηση περιφερειακών ανισοτήτων Η εδραίωση της

κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής με το νέο της όνομα και περιεχόμενο ως πολιτική οικονομικής

και κοινωνικής συνοχής ουσιαστικά πραγματοποιήθηκε με τη Μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών

Ταμείων, η οποία έγινε το 1988. Με τη Μεταρρύθμιση αυτή η περιφερειακή πολιτική της

Κοινότητας δεν αποτελούσε πια μια απλή αναδιανεμητική πολιτική μεταβίβασης πόρων προς τις

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες των κρατών – μελών για τη συγχρηματοδότηση των εθνικών

και περιφερειακών πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξής τους, αλλά μια πολιτική που μεταβιβάζει

πόρους με αναπτυξιακή στόχευση, δηλαδή μεταβιβάζει πόρους για την επίτευξη συγκεκριμένων

στόχων που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και προωθούνται σε εθνικό και περιφερειακό

επίπεδο (Θωίδου, 2005). Αναφορικά με την Ελλάδα, η εδραίωση της κοινοτικής περιφερειακής

πολιτικής ουσιαστικά υποκατέστησε τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ο οποίος αν και είχε ήδη

ξεκινήσει από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες σε γενικές γραμμές εφαρμόστηκε και συνεχίζει

να εφαρμόζεται υποτυπωδώς (Δαλάκης, κλπ. 2010). Σύμφωνα με την Θωίδου (2009) η

περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας άρχισε σταδιακά να προσδίδει μεγαλύτερη έμφαση στην

χωρική διάσταση της ανάπτυξης και να υιοθετεί προσεγγίσεις ενδογενούς ‘εκ των κάτω’

ανάπτυξης, οι οποίες άρχισαν να αναδεικνύονται εκείνη την περίοδο, λόγω της αδυναμίας των

πολιτικών της ‘εκ των άνω’ ανάπτυξης να αντιμετωπίσουν τις χωρικές ανισότητες.

➢Πολιτική συνοχής ( 1989-1993)

Κατά την περίοδο αυτή τα Ταμεία που χρηματοδοτούν την πολιτική συνοχής είναι το ΕΤΠΑ, το

ΕΚΤ, το ΕΓΤΠΕ- Π και  οι στόχοι προτεραιότητας που καλούνταν να εξυπηρετήσει η πολιτική

συνοχής ήταν έξι (6) (Θωίδου, 2017):

«1: προώθηση της ανάπτυξης και της προσαρμογής των περιφερειών με αναπτυξιακή
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καθυστέρηση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 75% του κοινοτικού μέσου όρου).

2: μετατροπή των περιφερειών, παραμεθόριες περιφέρειες ή τμήματα των

περιφερειών που πλήττονται σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή.

3: καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας.

4: διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων.

5α: προσαρμογή των διαρθρώσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας στη

γεωργία και τη δασοκαλλιέργεια.

5β: προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών.»

Οι τρείς από αυτούς τους στόχους (οι στόχοι 1, 2 και 5β) είχαν γεωγραφική διάσταση καθώς

αφορούσαν συγκεκριμένους τύπους περιοχών, ενώ οι υπόλοιποι είχαν οριζόντια διάσταση καθώς

αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, όλα τα κράτη - μέλη της Κοινότητας. Οι στόχοι αυτοί προωθήθηκαν

μέσω Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνονταν στο Α΄

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) που εγκρίνονταν από την Επιτροπή για το εκάστοτε κράτος -

μέλος της Κοινότητας (Καυκαλάς και Ανδρικοπούλου, 2009). Όσον  αφορά την Ελλάδα, όλη η

χώρα εντασσόταν υπό τον «Στόχο 1: προώθηση της ανάπτυξης και της προσαρμογής των

περιφερειών με αναπτυξιακή καθυστέρηση».

Σε ότι αφορά τη χωρική διάσταση του Α’ ΚΠΣ της χώρας θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αυτή

ήταν αρκετά αισθητή. Σύμφωνα με τη Θωίδου (2009), σε επίπεδο «στρατηγικών επιλογών, η χωρική

διάσταση εκφράζεται από το γενικό άξονα της ‘μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων’ ο οποίος

υλοποιείται με τα ΠΕΠ». Επίσης, στα ΠΕΠ περιλήφθηκε και ένα υποπρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο αφορούσε την προώθηση στρατηγικών

τοπικής ανάπτυξης από τους δήμους και τις κοινότητες της χώρας (Θωίδου, 2009). Ακόμη, στη

ανάλυση του Α’ ΚΠΣ της χώρας αναγνωρίζονταν τέσσερις τύποι περιοχών με όμοια

χαρακτηριστικά και προβλήματα: 1) Αττική στην οποία εντοπίζεται υπερσυγκέντρωση

παραγωγικών δραστηριοτήτων και πληθυσμού, 2) υπόλοιπες αστικές περιοχές και περιοχές με

αναπτυγμένη την τουριστική δραστηριότητα, 3) πεδινές περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικές

ευκαιρίες ανάπτυξης, και 4) απομακρυσμένες περιοχές (παραμεθόριες, ορεινές και νησιωτικές),

στις οποίες απαιτούνται παρεμβάσεις οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα για την συγκράτηση

του πληθυσμού

Η χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων μέσω του άρθρου 10 του νέου κανονισμού ΕΤΠΑ

αποτέλεσε «το φυτώριο απ’ όπου ξεπήδησαν, μεταξύ άλλων, δράσεις για τη διασυνοριακή

συνεργασία και τη χωροταξία» (Καμχής, 2008). Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν

κατά την πρώτη περίοδο της πολιτικής συνοχής (1989-1993) είναι οι εξής: EUROFORM, NOW,

HORIZON, LEADER, RESIDER, RECHAR, RETEX, RENOVAL, KONVER, REGIS,

ENVIREG, REGEN, PRISMA, TELEMATIQUE, STRIDE (Inforegio, 2008:12) και η Κοινοτική
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Πρωτοβουλία INTERREG, η οποία υλοποιούνταν αρχικά ως καινοτόμα δράση στο πλαίσιο του

άρθρου 10 του ΕΤΠΑ και από το 1990 άρχισε να υλοποιείται ως Κοινοτική Πρωτοβουλία (Καμχής,

2008: 203).

Το 1992 με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η πολιτική οικονομικής και κοινωνικής

συνοχής εδραιώθηκε ως γενικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Manzella et Mendez, 2009).

Ταυτόχρονα, με τη ίδια συνθήκη ιδρύθηκε το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) για τη χρηματοδότηση έργων

στους τομείς του περιβάλλοντος και των μεταφορών, εγκαινιάσθηκαν πολιτικές με άμεσες χωρικές

επιπτώσεις (όπως η πολιτική για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα) και λήφθηκαν μέτρα στους τομείς της

χωροταξίας και των χρήσεων γης με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής

πολιτικής (Γιαννακούρου, 2008).

➢Πολιτική συνοχής ( 1994-1999)

Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ ακολούθησε η δεύτερη μεταρρύθμιση

των Διαρθρωτικών Ταμείων (1993) και προβλέφθηκε ο διπλασιασμός των πόρων τους σε σχέση με

την προηγούμενη περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή τα Ταμεία που χρηματοδοτούν την πολιτική

συνοχής είναι το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΕΓΤΠΕ- Π, το ΤΣ και το Χρηματοδοτικό Μέσο

Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Με εξαίρεση κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις, οι πέντε

στόχοι προτεραιότητας της πολιτικής συνοχής της περιόδου 1989-1993 διατηρήθηκαν και

προστέθηκε ένας ακόμη στόχος που αφορούσε την αντιμετώπιση των προκλήσεων των

περιφερειών με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα της Φιλανδίας και της Σουηδίας, που μαζί με την

Αυστρία είχαν ενταχθεί στην ΕΕ το 1995 (Inforegio, 2008).

Ως προς τη χωρική διάσταση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας κατά την δεύτερη

προγραμματική περίοδο (1994-1999), όπως επισημαίνει η Θωίδου (2009), εκτός από τον κεντρικό

στόχο της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων που προωθείται μέσω των ΠΕΠ, δεν δίνεται

ιδιαίτερη έμφαση στην χωρική διάσταση της ανάπτυξης. Κατά την περίοδο αυτή δίνεται

προτεραιότητα σε μεγάλα έργα υποδομής και γενικά «επικρατεί η ‘από τα πάνω’ προσέγγιση με

άξονα τη συνολική εθνική ανάπτυξη» (Θωίδου, 2009). Το Β’ ΚΠΣ της χώρας λειτούργησε, σε

μεγάλο βαθμό, ως ένα μέσο για την προετοιμασία της χώρας στην επικείμενη ένταξή της στην

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), που είχε ήδη δρομολογηθεί με την Συνθήκη του

Μάαστριχτ (Κατσιφού,2014:28).

Εκτός από τα Ε.Π. των ΚΠΣ, κατά την προγραμματική περίοδο 1994-1999 υλοποιήθηκαν και οι

εξής Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Καυκαλάς και Ανδρικοπούλου, 2000): INTERREG

ΙΙ,LEADER,URBAN,REGIS, RECHAR, RESIDER,RETEX,KONVER,

ΜΜΕ,EMPLOYMENT,ADAPT, PESCA και PEACE.
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➢Πολιτική συνοχής  (2000-2006)

Οι στόχοι προτεραιότητας της πολιτικής συνοχής αυτής της περιόδου είναι οι εξής (Κανονισμός

(ΕΚ) 1260/1999, άρθρα 1,2,3,4 και 4, και Θωίδου, 2017):

Στόχος 1: «προώθηση της ανάπτυξης και της διαθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά

καθυστερημένων περιφερειών». Ο Στόχος 1 αφορά της περιφέρειες με κκ ΑΕΠ μικρότερο του 75%

του μ.ό. της ΕΕ - 15, τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περιφέρειες του στόχου 6 της

προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 1994-1999.

Στόχος 2: «στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης των περιοχών που

αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες», ο οποίος αφορά τις περιοχές με προβλήματα

κοινωνικοοικονομικής μεταλλαγής στους τομείς της βιομηχανίας και υπηρεσιών, τις φθίνουσες

αγροτικές περιοχές, τις αστικές περιοχές και τις περιοχές εξαρτώμενες από την αλιεία.

Στόχος 3: «στήριξη της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των πολιτικών και των συστημάτων

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης», ο οποίος αφορά τις περιφέρειες που δεν καλύπτονται

από τον Στόχο 1.

Γενικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι και οι τρείς παραπάνω στόχοι προτεραιότητας είχαν

γεωγραφική διάσταση καθώς αφορούσαν περιοχές του κοινοτικού χώρου που ταξινομούνται με

βάση τα κοινωνικά, πληθυσμιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και με βάση τις

αναπτυξιακές τους επιδόσεις, σε όρους κκ ΑΕΠ. Αναφορικά με την Ελλάδα και Γ’ ΚΠΣ ,όπως

επισημαίνει η Θωίδου (2009), εκτός από την επιδίωξη της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων,

η χωρική διάσταση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας κατά την περίοδο αυτή

εκδηλώνεται και από τις πολιτικές που προωθούν την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα (Θωίδου,

2009:493). Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι πολιτικές προώθησης της ανταγωνιστικότητας των

περιφερειών μέσω του Γ’ ΚΠΣ της χώρας αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που

καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές περιφέρειες ενόψει της ΟΝΕ, του περιορισμού του

προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και της ανάδυσης των χωρών χαμηλού εργατικού κόστους

(Κίνα, Ινδία, κλπ). Τις  θεωρητικές καταβολές των πολιτικών ενίσχυσης της περιφερειακής

ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την Θωίδου (2009), αποτελούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις της

Νέας Περιφερειακότητας που δίνουν έμφαση στο ρόλο της γνώσης, της τεχνολογίας, της

καινοτομίας και του κοινωνικού κεφαλαίου στη χωρική ανάπτυξη των περιφερειών (Θωίδου,

2009).

Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά την 3η προγραμματική περίοδο είναι: η Κ.Π.

INTERREG ΙΙΙ, η Κ.Π. URBAN II, η Κ.Π. EQUAL και η Κ.Π. LEADER13. Με εξαίρεση την

Κ.Π. EQUAL που αφορούσε την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας, οι

υπόλοιπες Κ.Π. είχαν έντονο χωρικό χαρακτήρα και ενίσχυσαν σημαντικά την χωρική διάσταση

της πολιτικής συνοχής.
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➢Πολιτική συνοχής ( 2007-2013)

Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2007-2013 οι στόχοι προτεραιότητας που τέθηκαν

είναι οι εξής (Κανονισμός (ΕΚ), 1083/2006, άρθρα 3,5,6):

Στόχος 1: «Σύγκλιση», ο οποίος αποσκοπούσε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των περιφερειών της

ΕΕ με κκ ΑΕΠ χαμηλότερο του 75% του μ.ό. της ΕΕ -25.

Στόχος 2: «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», ο οποίος αποσκοπούσε στην

προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της απασχόλησης στις περιφέρειες που

δεν καλύπτονταν από τον Στόχο «Σύγκλιση».

Στόχος 3: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», που αποσκοπούσε στην προώθηση της

διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Κάποιες περιφέρειες της ΕΕ λόγω της ‘τεχνητής’ αύξησης του κκ ΑΕΠ τους, που οφείλονταν στη

μεγάλη διεύρυνση του 2004, υπάχθηκαν σε ειδικό μεταβατικό καθεστώς με ευνοϊκότερη

χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής. Πρόκειται για τις περιφέρειες «σταδιακής εξόδου», που

θα ήταν επιλέξιμες στο πλαίσιο του Στόχου «Σύγκλιση» εάν το κκ ΑΕΠ τους συγκρινόταν με το

75% του μ.ό. της ΕΕ των 15 και όχι της ΕΕ των 25, καθώς επίσης και τις περιφέρειες «σταδιακής

εισόδου» , οποίες κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν επιλέξιμες στο πλαίσιο του

πρώην Στόχου 1 αλλά το κκ ΑΕΠ τους ήταν πλέον μεγαλύτερο από το 75% του  μ.ό. της ΕΕ των

1516. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, η Κεντρική Μακεδονία και η

Αττική ορίστηκαν ως περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» από τον Στόχο «Σύγκλιση», το Νότιο Αιγαίο

και η Κρήτη ως περιφέρειες «σταδιακής εισόδου» στον Στόχο «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα

και Απασχόληση» και οι υπόλοιπες υπάγονταν στο αμιγή Στόχο «Σύγκλιση» (ΥΠΟΙΟ, 2006).

Χαρακτηριστικό στοιχείο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας κατά την 4η

προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι το μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, το περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελούνταν από πέντε ΠΕΠ τα

οποία, με εξαίρεση το ΠΕΠ Αττικής, αφορούσαν διευρυμένες προγραμματικές χωρικές ενότητες. Η

επιλογή αυτή αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας

της χώρας (Θωίδου, 2009).

Η πολιτική συνοχής αυτής της περιόδου αποτέλεσε το μέσο για την επίτευξη της στρατηγικής της

Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ (2000,2001) που έθετε ως στόχο την ανάδειξη της ΕΕ «στην πιο

ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία διεθνώς, βασισμένη στη γνώση και ικανή για αειφόρο

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»

(Συμβούλιο της ΕΕ, 2005). Για την προώθηση της στρατηγικής αυτής, μέσω της πολιτικής

συνοχής, υιοθετήθηκαν οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής

της περιόδου 2007-2013, οι οποίες λαμβάνονταν υπόψη από τα κράτη - μέλη κατά την κατάρτιση
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των Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων (Συμβούλιο της ΕΕ, 2006). Κάποιες από αυτές τις ΣΚΓ

αναφέρονταν στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Αυτές ήταν οι εξής: 1) «Η συμβολή

των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση», 2) «Ενίσχυση της οικονομικής διαφοροποίησης

των αγροτικών περιοχών» και 3) «Προώθηση της Διασυνοριακής, Διεθνικής και Διαπεριφερειακής

Συνεργασίας» (Συμβούλιο της ΕΕ, 2006). Όπως παρατηρεί η Thoidou (2011) με αυτές τις  ΣΚΓ

εκφράστηκε ρητώς η επιδίωξη ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής της

περιόδου 2007-2013 και επισημάνθηκε η ανάγκη «να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από τα κράτη - μέλη

και τις περιφέρειες στις ιδιαίτερες γεωγραφικές προκλήσεις και ευκαιρίες των διαφόρων τύπων

χωρικών ενοτήτων» (Thoidou, 2011). Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, οι παραπάνω ΣΚΓ προωθήθηκαν

μέσω των Χωρικών Προτεραιοτήτων της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2007-2013

(ΥΠΟΙΟ, 2007). Οι Χωρικές Προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν η «διασυνοριακή,

διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία», η «βιώσιμη αστική ανάπτυξη» και η «ανάπτυξη της

υπαίθρου» (ΥΠΟΙΟ, 2007).

Παράλληλα με την εγκαθίδρυση και εξέλιξη της πολιτικής συνοχής και της χωρικής της διάστασης,

από το 1989 και έπειτα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το

ζήτημα της χωροταξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως απόρροια των χωρικών προβλημάτων της ΕΕ και

της ανάγκης για μια ουσιαστικότερη χωρική οργάνωση του ευρωπαϊκού χώρου (Αγγελίδης, 2004).

Στο πλαίσιο αυτό, από το 1989 και έπειτα, μέσω της αξιοποίησης της χρηματοδότησης που παρείχε

το άρθρο 10 του κανονισμού 4454/88 του ΕΤΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την

πρωτοβουλία να εκπονήσει μία έκθεση υπό τον τίτλο «Ευρώπη 2000: Προοπτικές ανάπτυξης του

κοινοτικού εδάφους», η οποία δημοσιεύτηκε το 1992 (Γιαννακούρου, 2008). Κατά την

Ανδρικοπούλου (2004), η συγκεκριμένη έκθεση αποτέλεσε μια από τις «πρώτες απόπειρες

διερεύνησης τους ζητήματος της χωροταξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο» (Ανδρικοπούλου, 2004).

Σκοπός του κειμένου Ευρώπη 2000 ήταν να καταστεί ένα «πλαίσιο αναφοράς και πληροφόρησης»

που θα διευκόλυνε την κεντρική διοίκηση και τις περιφερειακές/τοπικές αρχές των κρατών - μελών

στο να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών χωροταξικών τους πολιτικών και στο να

προάγουν χωροταξικές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Γιαννακούρου, 2008). Το 1994

δημοσιεύτηκε η έκθεση «Ευρώπη 2000+» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όπως και η

προηγούμενη αποτέλεσε ένα πλαίσιο αναφοράς και πληροφόρησης και όχι ένα δεσμευτικό κείμενο

καθοδήγησης των εθνικών χωροταξικών πολιτικών.

Με τις εκθέσεις Ευρώπη 2000 και Ευρώπη 2000+ αναδείχθηκε η χωρική διάσταση της ανάπτυξης

και των χωρικών επιπτώσεων των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών (Θωίδου, 2004). Επίσης, με

τις εκθέσεις αυτές επισημάνθηκαν τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την χωροταξική

διάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και πόρων και παράλληλα αναλύθηκαν οι μέχρι τότε

τάσεις της «οικονομικής Γεωγραφίας της Ευρώπης» (Ανδρικοπούλου,2004). Εκτός όμως από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα της χωροταξίας και της χωρικής

ανάπτυξης επέδειξαν και τα κράτη - μέλη. Μέσα από άτυπες συναντήσεις και συμβούλια που

προωθήθηκαν με πρωτοβουλία των κρατών-μελών, η χωροταξία «εντάχθηκε στο πεδίο της

λεγόμενης διακυβερνητικής συνεργασίας» (Καμχής, 2007),αποτελώντας έτσι μια ανεπίσημη και μη

δεσμευτική πολιτική της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός κειμένου που θα

αποτελούσε το στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης της Ένωσης. Το κείμενο αυτό υπό τον τίτλο

«Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου» εγκρίθηκε το 1999 στο άτυπο Συμβούλιο του Πότσδαμ

(Γιαννακούρου, 2008).

Το ΣΑΚΧ αποτελούσε ένα μη δεσμευτικό κείμενο βασικών αρχών, κατευθύνσεων και πολιτικών

επιλογών για την προώθηση της χωρικής ανάπτυξης (Ανδρικοπούλου, 2004). Η έγκριση του ΣΑΚΧ

και η αποδοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη -μέλη αποτέλεσε μια σημαντική

τομή στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προώθηση της ισόρροπης χωρικής

ανάπτυξης στην Ευρώπη (ARL, 2004). Απώτερος σκοπός του ΣΑΚΧ φαίνεται πως ήταν «η

ενίσχυση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου, μέσω ενός πολυκεντρικού

προτύπου ανάπτυξης που θα τόνωνε τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή του» (Bynens et

Van der Lecq , 2005).

Στο πλαίσιο του ΣΑΚΧ προτάθηκαν τρείς κεντρικοί στόχοι, οι οποίοι μπορεί να υποστηριχθεί ότι

είναι συναφείς με τους πυλώνες του προτύπου της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία, οικονομία και

περιβάλλον).Οι στόχοι αυτοί είναι: 1) η «οικονομική και κοινωνική συνοχή», 2) η «προστασία της

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», και 3) η «ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού

χώρου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Επίσης, στο ΣΑΚΧ προτάθηκαν τρείς κεντρικοί άξονες,

κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύονταν σε επιμέρους στόχους. Οι άξονες που προτάθηκαν και

οι στόχοι στους οποίους εξειδικεύονταν παρουσιάζονται παρακάτω:

1) «Πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και μια νέα σχέση πόλης-υπαίθρου», που εξειδικεύονταν στους

εξής στόχους: προώθηση της πολυκεντρικής και ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης στην ΕΕ, ενίσχυση

της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των πόλεων και περιφερειών, προώθηση της

ενδογενούς ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου και ενθάρρυνση της εταιρικής σχέση πόλης -

υπαίθρου.

2) «Ισότητα πρόσβασης σε υποδομές και γνώση», που εξειδικεύονταν στους στόχους:

ολοκληρωμένη προσέγγιση για βελτιωμένες συνδέσεις μεταφορών και την πρόσβαση στη γνώση,

υιοθέτηση του μοντέλου της πολυκεντρικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της προσπελασιμότητας,

αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών και προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης.

3) «Συνετή διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», που εξειδικεύονταν στους

στόχους: αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως στοιχείου ανάπτυξης,

διατήρηση και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς και δημιουργική διαχείριση των πολιτιστικών
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τοπίων και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1999). Παρά το γεγονός ότι το

ΣΑΚΧ δεν κατάφερε να γίνει δεσμευτικό για τα κράτη - μέλη (Καμχής, 2008), οι κατευθύνσεις του

είχαν ευρεία απήχηση και επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και των

κρατών - μελών στο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης. Oι κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του ΣΑΚΧ

ενίσχυσαν την χωρική διάσταση της πολιτικής συνοχής, κάτι που εκδηλώθηκε, μεταξύ άλλων, με

την ενσωμάτωση των χωρικών ζητημάτων και των προτάσεων του ΣΑΚΧ στα προγράμματα της

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG και της εφαρμογής του προγράμματος ESPON

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρητηρίων Χωροταξίας» (Ανδρικοπούλου, 2004).

2.2 Η εδαφική συνοχή στο πλαίσιο της ΕΕ
Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) δημιουργήθηκε ο όρος εδαφική συνοχή, όπου συνδέθηκε

με τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της συγκεκριμένης

Συνθήκης:

«ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των

κοινών αξιών της Ένωσης καθώς και της συμβολής τους στην προώθηση της κοινωνικής και

εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, εντός των πλαισίων των αντιστοίχων

αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συνθήκης, μεριμνούν ούτως ώστε

οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την

εκπλήρωση του σκοπού τους».

Επίσης ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000) αναφέρει την

εδαφική συνοχή στο άρθρο 36: «η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται την πρόσβαση σε υπηρεσίες

γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος,[…] προκειμένου να προαχθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή

[…]».

Η έννοια της εδαφικής συνοχής συμπεριλήφθηκε στις εκθέσεις συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

και συνδέθηκε με την πολιτική συνοχή μετά την δεύτερη έκθεση συνοχής «Ενότητα της Ευρώπης,

αλληλεγγύη των λαών, πολυμορφία των περιοχών» (2001), με στόχο την ισόρροπη ενίσχυση

ανάπτυξης των αστικών κέντρων της ευρωπαϊκής ένωσης και την δικτύωση των πόλεων τόσο

μεταξύ τους όσο και με τις αγροτικές περιοχές.

Η τρίτη έκθεση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τίτλο «Μια νέα εταιρική σχέση για τη

συνοχή: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία» (2004) διευκρινίζει την έννοια, της εδαφικής

συνοχής. Αναφέραται:

«Η έννοια της εδαφικής συνοχής επεκτείνεται πέρα απ’ αυτήν της οικονομικής και κοινωνικής

συνοχής τόσο με το να την εμπλουτίζει όσο και με το να την ενισχύει. Από τη σκοπιά της πολιτικής, ο

στόχος είναι να διευκολυνθεί η επίτευξη μιας πιο ισόρροπης ανάπτυξης, μειώνοντας τις υφιστάμενες

ανισότητες, αποτρέποντας τις εδαφικές ανισορροπίες και καθιστώντας πιο συνεκτικές τόσο τις
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τομεακές πολιτικές που έχουν μια χωρική επίπτωση, όσο και την περιφερειακή πολιτική. Το μέλημα

είναι, επίσης, να βελτιωθεί η εδαφική ολοκλήρωση και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των

περιφερειών».

Η τέταρτη έκθεση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τίτλο «Αναπτυσσόμενες περιφέρειες,

αναπτυσσόμενη Ευρώπη» (2007), στην έννοια της εδαφικής συνοχής τονίζεται η μείωση των

χωρικών ανισοτήτων.

Η πέμπτη έκθεση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με τίτλο «Επενδύοντας στο

μέλλον της Ευρώπης» (2010), συνδέει την εδαφική συνοχή με την προώθηση της πρόσβασης σε

ΥΓΟΣ, την βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον και την προώθηση της εδαφικής ανάλυσης για

την εκτίμηση του εδαφικού αντίκτυπου των κοινοτικών.

Η έκτη έκθεση με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - Προώθηση της ανάπτυξης

και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ» (2014) συνδέει την εδαφική

συνοχή με την προώθηση της αρμονικής και βιώσιμης ανάπτυξης όλων των περιοχών της Ένωσης

στη βάση της αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πόρων τους (Medeiros, 2016).

Η έβδομη έκθεση συνοχής με τίτλο «Η περιφέρειά μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας» η εδαφική

συνοχή συνδέεται με «τις μείζονες περιβαλλοντικές προκλήσεις που επηρεάζουν την ανάπτυξη των

περιφερειών […] και τα μείζονα ζητήματα με τα οποία ασχολούνται διάφορα προγράμματα εδαφικής

συνεργασίας» (2017). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκτός από τα περιβαλλοντικά ζητήματα

και την εδαφική συνεργασία, στην έβδομη έκθεση συνοχής η εδαφική συνοχή συσχετίζεται και με

την ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση καθώς και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και εισάγει τα

ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ ως εργαλεία χωρικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο Συμβούλιο του Ρότερνταμ (2005) τέθηκε η έννοια του εδαφικού κεφαλαίου και η εδαφική

συνοχή συσχετίζεται με τους τοπικούς παράγοντες ανάπτυξης ή αλλιώς στο εδαφικό κεφάλαιο των

περιοχών.

Στο Συμβούλιο του Λουξεμβούργου (2006) παρουσιάστηκε μία έκθεση με τίτλο «Η εδαφική

κατάσταση και οι προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και δόθηκε έμφαση «στην πολυκεντρική

ανάπτυξη, στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ αγροτικού και αστικού χώρου, στην προώθηση

νησίδων καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας, στην ενίσχυση των διευρωπαϊκών δικτύων, στη

διαχείριση φυσικών κινδύνων και στη δημιουργία διευρωπαϊκών οικολογικών και πολιτιστικών

δικτύων» (Γιαννακούρου, 2008). Δημιουργούνται ως εργαλεία πολιτικής της εδαφικής συνοχής τα

προγράμματα INTERREG, URBAN και LEADER.

Η έκθεση αυτή αποτέλεσε το υπόβαθρο για τη διαμόρφωση ενός κειμένου πολιτικής με τίτλο

«Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ: Προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη των διαφοροποιημένων

περιφερειών» (συνοπτικά Εδαφική Ατζέντα 2007), το οποίο υιοθετήθηκε το 2007 στο άτυπο

Συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας στη Λειψία.
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Με την Εδαφική Ατζέντα 2007 προωθούνταν η πολυκεντρική ανάπτυξη και η συνεργασία μεταξύ

αστικών και αγροτικών περιοχών, η προαγωγή της καινοτομίας και η δημιουργία συνεργατικών

σχηματισμών επιχειρήσεων (clusters) στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, η ανάπτυξη των

διευρωπαϊκών δικτύων, η διαχείριση των φυσικών κινδύνων και κυρίως των επιπτώσεων της

κλιματικής αλλαγής καθώς επίσης και η αξιοποίηση των οικολογικών και πολιτιστικών πόρων

(Territorial Agenda, 2007).Επίσης, στην Εδαφική Ατζέντα 2007 εκφράστηκε και η ανάγκη

ενίσχυσης της εδαφικής της διάστασης της πολιτικής συνοχής.

Ο προβληματισμός για την έννοια της εδαφικής συνοχής εκφράστηκε και με τη σχετική Πράσινη

Βίβλο «Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή: Μετατροπή της εδαφικής ποικιλομορφίας σε

προτέρημα» (2008). Στην Πράσινη Βίβλο η εδαφική συνοχή «αποτελεί μέσο για τη μετατροπή της

εδαφικής ποικιλομορφίας σε προτέρημα που συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ».

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της εδαφικής συνοχής συνδέονται με τις ευρύτερες στρατηγικές

της ΕΕ. Το 2010 η στρατηγική της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ (2000,2001) αντικαταστάθηκε

με μία νέα στρατηγική, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε με την

υιοθέτηση, το 2011, μιας νέας αναθεωρημένης Εδαφικής Ατζέντας για την ΕΕ- «Εδαφική Ατζέντα

2020: Προς μια Περιεκτική, Έξυπνη και Βιώσιμη Ευρώπη των Διαφοροποιημένων Περιφερειών».

2.3 Πολιτική Συνοχής (2014-2020)
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί το θεματολόγιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και την

απασχόληση για το διάστημα 2014-2020. Δίνει έμφαση στην έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς

αποκλεισμούς ανάπτυξη ως μέσο αντιμετώπισης των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής

οικονομίας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητάς της και ενίσχυσης μιας

διατηρήσιμης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Με τη χωρική διάσταση της νέας Πολιτικής

Συνοχής της Ε.Ε. τις Πολιτικές, τα Μέσα και τις διαδικασίες για την περίοδο 2014 – 2020,

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΑ και  τα χωρικά εργαλεία, .ενδυναμώνεται η

έννοια της εδαφικής συνοχής στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής η οποία είναι η βασική πολιτική

επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι:

Απασχόληση (να απασχολείται το 75% των ατόμων ηλικίας 20–64 ετών)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) (να επενδύεται το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ στην E&A)

Κλιματική αλλαγή και ενέργεια (να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε

σχέση με τα επίπεδα του 1990, το 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, να

αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 20%)
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Εκπαίδευση (να μειωθεί κάτω από 10% το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

σχολείο, τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών να έχουν ολοκληρώσει την ανωτάτη

Εκπαίδευση)

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός( να μειωθεί κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ο αριθμός

των ατόμων που βρίσκονται ή  κινδυνεύουν να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού

αποκλεισμού).

Agenda 2030
Το Σεπτέμβριο του 2015, η ΓΣ των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Agenda 2030, η οποία θα

αποτελέσει τον Οδικό Χάρτη για τα επόμενα 15 χρόνια. Σύμφωνα με τον Κότιο και τον

Κουτουλάκη  (2018) τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στην Agenda 2030 είναι:

- Η αστικοποίηση αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο και ως μηχανισμός για την

επίτευξη του στόχου 11 σχετικά με τη «Δημιουργία πόλεων και κοινοτήτων που θα είναι

ασφαλείς, ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς»

- Η Αστικοποίηση αναγνωρίζεται ως οριζόντια θεματική στους παγκόσμιους στόχους

- Η Νέα Αστική Ατζέντα βασίζεται, συσχετίζεται και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της

2030 Agenda

Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική  Αλλαγή
Το Δεκέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συνδιάσκεψης για το Κλίμα, στο Παρίσι, τα

Ηνωμένα Έθνη, υιοθέτησαν φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την Συμφωνία του Παρισιού οι Πόλεις αναμένεται να ασκήσουν

αποφασιστικό ρόλο για να επιτευχθούν οι στόχοι, η ισχυρή η παρουσία τοπικών αρχών και

περιφερειακών αυτοδιοικήσεων (#Cities4Climate) και η Νέα Αστική Ατζέντα, είναι το εργαλείο για

την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων (Κότιος και Κουτουλάκης, 2018)

Το Habitat III

Η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη στέγαση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη ,

πραγματοποιήθηκε στο Κίτο του Ισημερινού , από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2016.

Οι Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για τη στέγαση (Habitat) συμβαίνουν στον κύκλο των

δεκαετιών (1976, 1996 και 2016). Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να

συγκαλέσει τη διάσκεψη Habitat III στο ψήφισμά της 66/207. Η διάσκεψη Habitat III αναζωογονεί

την παγκόσμια δέσμευση για βιώσιμη αστικοποίηση , εστιάζοντας στην εφαρμογή μιας «νέας

αστικής ατζέντας».
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Το Habitat III ήταν μία από τις πρώτες παγκόσμιες συνόδους κορυφής των Ηνωμένων Εθνών μετά

την έγκριση της Ατζέντας Ανάπτυξης (από167 χώρες) μετά το 2015 . Έδωσε την ευκαιρία να

αρχίσουν συζητήσεις για σημαντικές αστικές προκλήσεις και ερωτήσεις, όπως πώς να σχεδιάσετε

και να διαχειριστείτε πόλεις , χωριά και χωριά για βιώσιμη ανάπτυξη . Η συζήτηση αυτών των

ζητημάτων διαμορφώνει την εφαρμογή νέων στόχων για την παγκόσμια ανάπτυξη και

την κλιματική αλλαγή . Συγκεκριμένα, το συνέδριο επεξεργάζεται τον στόχο αριθ. 11

των στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη : «Να καταστήσει τις πόλεις και τους οικισμούς

πληρέστερες, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες»

Πρόκειται για την 20ετή διεθνική Στρατηγική για τις Πόλεις και τον Αστικό χώρο, στη βάση

συμφωνημένων στόχων, αρχών σχεδιασμού και κυρίως, δεσμεύσεων των κρατών για την

αποτελεσματικότερη προώθηση της "Αστικής Ατζέντας" στην πράξη, δημιουργώντας τις πόλεις

του μέλλοντος, τις πόλεις που θα είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των κατοίκων τους

και τις πολυδιάστατες προκλήσεις (κλιματικές, οικονομικές, κοινωνικές κλπ) (Κότιος και

Κουτουλάκης, 2018)

Συμφωνία του Αμστερνταμ (Pact of Amsterdam)
Στις 30 Μαΐου 2016 οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για την αστική

ανάπτυξη υπέγραψαν το Σύμφωνο του Άμστερνταμ (Pact of Amsterdam), με το οποίο θεσπίζεται το

αστικό θεματολόγιο για την Ε.Ε.

Οι εταιρικές σχέσεις επικεντρώνονται στα κάτωθι δώδεκα θέματα προτεραιότητας Αστικής

Ανάπτυξης:

1. Θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία

2. Αστική φτώχεια

3. Πολιτική Στέγης-Στέγαση

4. Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων

5. Βιώσιμη χρήση της γης και Nature-based λύσεις

6. Κυκλική οικονομία

7. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

8. Ενεργειακή μετάβαση

9. Αστική κινητικότητα

10. Ποιότητα αέρα

11. Ψηφιακή μετάβαση

12. Καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις

(Κότιος και Κουτουλάκης, 2018)
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Η χωρική διάσταση της νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ
Στο πρωτόκολλο σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, προσαρτημένο στη

Συνθήκη της Λισαβόνας (13 Δεκεμβρίου 2007), τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι το Ταμείο Συνοχής,

προβλέπει χρηματοδοτική συμβολή της Ένωσης σε σχέδια για το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά

δίκτυα στα κράτη μέλη στα οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 90 % του μέσου

όρου της Ένωσης, τα οποία διαθέτουν πρόγραμμα με στόχο την εκπλήρωση των όρων της

οικονομικής σύγκλισης όπως ορίζονται στο άρθρο 126 (ΣΛΕΕ). Τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι είναι

διατεθειμένα να διαφοροποιούν τα επίπεδα συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα και σχέδια

των διαρθρωτικών ταμείων, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές αυξήσεις των

δημοσιονομικών δαπανών των λιγότερο ευημερούντων κρατών μελών. Δηλώνουν επίσης την

πρόθεσή τους να λάβουν περισσότερο υπόψη την ικανότητα συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στο

σύστημα των ιδίων πόρων και να εξετάσουν τρόπους διόρθωσης, για τα λιγότερο ευημερούντα

κράτη μέλη, των φθινόντων στοιχείων που υφίστανται στο σύστημα ιδίων πόρων (Πρωτόκολλο

αριθ. 28). (http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1395938276-753880-20299.tkl?lang=gr)

Αρχικά, τα «διαρθρωτικά ταμεία» περιλάμβαναν το Eυρωπαϊκό Tαμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης

(ΕΤΠΑ), το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (ΕΚΤ), το Eυρωπαϊκό Γεωργικό Tαμείο

Προσανατολισμού και Eγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) - τμήμα προσανατολισμού και το Χρηματοδοτικό

Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Μετά τις μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής

πολιτικής και της της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το 2005, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [βλ. το τμήμα 21.5.1] και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

(ΕΤΑ) [βλ. το τμήμα 22.4] ενσωματώθηκαν στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της γεωργικής

πολιτικής και της αλιευτικής πολιτικής. Πρέπει να συντονίζονται με τους χρηματοδοτικούς

μηχανισμούς της πολιτικής για τη συνοχή, αλλά δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς τους μηχανισμούς.

Τα Ταμεία της συνοχής έχουν συμπληρωματική δράση πέραν της δράσης του ΕΓΤΑΑ και του ΕΑΤ

για την προαγωγή της οικονομικής προόδου των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που

εξαρτώνται από την αλιεία. Όλα αυτά τα Ταμεία μεταρρυθμίστηκαν, τον Δεκέμβριο του 2013, για

να υλοποιήσουν τη νέα πολιτική συνοχής της Ένωσης για τα έτη 2014 έως 2020.

Ως Χωρική Συνοχή εννοείται το σύνολο αρχών για την αρμονική, ισορροπημένη, αποτελεσματική

και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη των περιοχών της Ε.Ε., κατάλληλα προσαρμοσμένη στις

ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής .

Η «χωρική συνοχή» αποτελεί πλέον ισάξιο στόχο της Πολιτικής Συνοχής και με την έννοια της

χωρικής συνοχής σημασία αποκτά η περιοχή που παρεμβαίνουμε και ποιους φορείς εμπλέκουμε

και εφαρμόζονται αναπτυξιακά προγράμματα και σε ειδικές κατηγορίες χώρου όπως παράκτιος

χώρος, νησιωτικά συμπλέγματα, ορεινές περιοχές, υποβαθμισμένα αστικά κέντρα κλπ.
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Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (Place‐ based) επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των

προβλημάτων και διερεύνηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων  των διαφορετικών

περιοχών (υπο‐ περιφερειακές, δια‐περιφερειακέ ς, αστικές,  αστικές‐αγροτικές, λειτουργικές), με

συνδυασμό των διαφορετικών παρεμβάσεων, μετά από πρωτοβουλία των τοπικών δυνάμεων και

στόχο την πολυ‐ επίπεδη διακυβέρνηση. Επιτυχημένα μοντέλα: Leader – URBAN – EQUAL

2.4 Νέα Αστική Agenda και Εδαφική προσέγγιση

Τα βασικά Χαρακτηριστικά της «εδαφικής» ατζέντας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι:

- Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι αστικές περιοχές καταλαμβάνουν μόλις το 2% του παγκόσμιου χώρου, ωστόσο:

παράγουν το 70% του ΑΕΠ

Καταναλώνουν το 60% της ενέργειας

Είναι υπεύθυνες για την έκλυση του 70% των αερίων του θερμοκηπίου

Παράγουν το 70% των απορριμμάτων/ αποβλήτων

- Στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, η συμμετοχή των πόλεων και των

αστικών περιοχών εξασφαλιζόταν κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων.

- Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η πολιτική συνοχής ενισχύει τον ρόλο των

αστικών περιοχών.

- Στην πράξη, ωστόσο, ο ρόλος των πόλεων φαίνεται να παραμένει σχεδόν ίδιος.

- Καθώς οι διεργασίες προγραμματισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι πια περιορισμένες

οι δυνατότητες τροποποίησης του σχεδιασμού των νέων προγραμμάτων. Η επόμενη

ευκαιρία συμμετοχής πόλεων θα δοθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού, στο πλαίσιο

των εταιρικών σχέσεων.

- Η εποχή «ώριμες μελέτες» αλλάζει και γίνεται «ώριμες στρατηγικές»

- Η ΕΕ και κατ’ επέκταση η Ελλάδα απαιτεί από όλους την ύπαρξη Σχεδίων με ξεκάθαρη:

Στρατηγική

Σύνδεση  Αναγκών με Στόχους και Έργα

Σύνδεση  των Πόρων με Συγκεκριμένο Στόχο

- Αλλάζει η μεθοδολογία «πρόσβασης» των δικαιούχων στους κοινοτικούς πόρους:

Μέσω ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων

Με κοινή χρήση πόρων του ΕΣΠΑ και πρωτοβουλιών της ΕΕ

Μέσω κεντρικών πρωτοβουλιών της ΕΕ (HORIZON, LIFE, YEI, EU-COSME κλπ)

Η Εδαφική Ατζέντα 2020 βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις που περιγράφηκαν στην

αναθεωρημένη ειδική έκθεση για την «Εδαφική Κατάσταση και τις Προοπτικές της ΕΕ»
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«Territorial State and Perspective of the EU» (2011). Στο κείμενο αυτό επισημαίνεται η ανάγκη

συνέργειας της Εδαφικής Ατζέντας 2020 με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και την πολιτική αστικής

ανάπτυξης καθώς επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης της αστικής διάστασης της πολιτικής συνοχής της

περιόδου 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη τον «Χάρτη της Λειψίας» και τη «Διακήρυξη του

Τολέδο» (2010).

Η Εδαφική Ατζέντα 2020 αποτελεί ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο αποσκοπεί στην παροχή

στρατηγικών προσανατολισμών για τη χωρική ανάπτυξη, στην ενσωμάτωση της εδαφικής

διάστασης στις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στην πολιτική συνοχής, και στη διασφάλιση ότι η

στρατηγική Ευρώπη 2020 υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της εδαφικής συνοχής (Εδαφική

Ατζέντα 2020). Στο πλαίσιο της Εδαφικής Ατζέντας 2020 ο ορισμός που αποδίδεται στην εδαφική

συνοχή είναι ο εξής:

«Η εδαφική συνοχή είναι ένα σύνολο αρχών που εξασφαλίζουν την αρμονική, ισόρροπη,

αποτελεσματική και βιώσιμη χωρική ανάπτυξη. Η εδαφική συνοχή προάγει την παροχή ίσων

ευκαιριών σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή

εγκατάστασής τους, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εδαφικές

δυνατότητές τους. Η εδαφική συνοχή ενισχύει την αρχή της αλληλεγγύης με στόχο την προώθηση

της σύγκλισης των αναπτυξιακών επιδόσεων μεταξύ των πλουσιότερων και των αναπτυξιακά

καθυστερημένων περιφερειών».

Σύμφωνα με την Εδαφική Ατζέντα 2020, η ΕΕ ως σύνολο και οι επιμέρους περιφέρειες/ περιοχές

της είναι αντιμέτωπες με σημαντικές εδαφικές προκλήσεις «για τις οποίες απαιτείται συντονισμένη

προσπάθεια προκειμένου να μετασχηματιστούν σε δυνατότητες βιώσιμης και ισόρροπης χωρικής

ανάπτυξης». Επιγραμματικά, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι

περιφέρειές της είναι οι εξής:

«1. Αυξημένη έκθεση στην παγκοσμιοποίηση: δομικές αλλαγές μετά την παγκόσμια

οικονομική κρίση.

2. Προκλήσεις στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ

των περιφερειών.

3.Χωρικά διαφοροποιημένες δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις, περιθωριοποίηση των

ευπαθών κοινωνικών ομάδων.   4. Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι με γεωγραφικά

διαφοροποιημένες επιπτώσεις.   5. Ενεργειακές προκλήσεις που αναδύονται και απειλούν την

περιφερειακή  ανταγωνιστικότητα.   6. Απώλεια της βιοποικιλότητας, ευαισθησία της φυσικής και

πολιτιστικής  κληρονομιάς και της κληρονομιάς του τοπίου.».

Για τον μετασχηματισμό των παραπάνω εδαφικών προκλήσεων σε δυνατότητες χωρικής

ανάπτυξης και για την αύξηση της συμβολής της εδαφικής συνοχής στη στρατηγική Ευρώπη 2020,

προτείνονται έξι (6) εδαφικές προτεραιότητες:
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«1. Προώθηση της πολυκεντρικής και ισόρροπης χωρικής ανάπτυξης.   2. Ενθάρρυνση της

ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε πόλεις, σε αγροτικές περιοχές και   σε συγκεκριμένες περιφέρειες.

3. Εδαφική ολοκλήρωση σε διασυνοριακές και διεθνικές λειτουργικές περιφέρειες.   4. Διασφάλιση

της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των περιφερειών στη βάση των  ισχυρών τοπικών οικονομιών.

5. Βελτίωση εδαφικής συνδεσιμότητας για άτομα, κοινότητες και επιχειρήσεις.   6. Διαχείριση και

σύνδεση οικολογικών, πολιτιστικών αξιών και αξιών τοπίου των περιφερειών.».

Αναφορικά με τη χωρική ανάπτυξη, στην Εδαφική Ατζέντα 2020, όπως και σε όλα τα σχετικά

έγγραφα πολιτικής που εξετάστηκαν παραπάνω, επαναλαμβάνεται η σημασία των τοπικών και

περιφερειακών πλεονεκτημάτων, χαρακτηριστικών και δρώντων για τη χωρική ανάπτυξη όλων των

περιοχών και περιφερειών της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, στην Εδαφική Ατζέντα 2020 αναφέρεται ότι

«οι περιοχές θα πρέπει να αξιοποιούν το εδαφικό τους κεφάλαιο […]», προκειμένου να

διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους καθώς «και να συμβάλουν κατά αυτόν τον τρόπο

στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020». Επίσης, στην Εδαφική Ατζέντα 2020

γίνεται αναφορά για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές κοινότητες στην

αξιοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου των επιμέρους περιοχών  της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Εδαφικής Ατζέντας 2020 αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, και η σημασία των πόλεων

και των πολιτικών αστικής ανάπτυξης στην προώθηση της πολυκεντρικής και ισόρροπης χωρικής

ανάπτυξης. Παράλληλα, προτάθηκε η ενσωμάτωση στις πολιτικές της εδαφικής συνοχής των

αρχών και των κατευθύνσεων αστικής ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν σε διακυβερνητικό επίπεδο,

με τη «Χάρτα της Λειψίας» (2007) και μετέπειτα με τη «Διακήρυξη του Τολέδο» (2010). Με τη

«Διακήρυξη του Τολέδο» επιδιώχθηκε η σύνδεση της πολιτικής αστικής ανάπτυξης της ΕΕ με τη

Στρατηγική Ευρώπη 2020. Προς τούτο συμφωνήθηκε η εφαρμογή προσεγγίσεων «ολοκληρωμένης

αστικής αναγέννησης», στα πρότυπα της προσέγγισης «ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης» που

υιοθετήθηκε με τη «Χάρτα της Λειψίας», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστικές προκλήσεις

(οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές) των ευρωπαϊκών πόλεων και να ενισχυθεί η

συμβολή της αστικής πολιτικής στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων της στρατηγικής

Ευρώπη 2020. Ακόμη, στη «Διακήρυξη του Τολέδο» εκφράστηκε η ανάγκη καθιέρωσης μιας

«Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας», η οποία τελικά υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη στην άτυπη

συνάντηση του Άμστερνταμ το 2016.

Η Αστική Ατζέντα της ΕΕ επικεντρώνεται σε τρείς (3) πυλώνες οι οποίοι αφορούν: 1) τη βελτίωση

της κοινοτικής νομοθεσίας για να ξεπεραστούν τα διοικητικά εμπόδια και συνακόλουθα να

εφαρμοστούν καλύτερα οι κοινοτικές πολιτικές και η κοινοτική νομοθεσία στις αστικές περιοχές,

2) τη βελτίωση της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, προκειμένου να «επιτευχθεί η

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των παρεμβάσεων στις αστικές περιοχές», και 3) την «ενίσχυση της

γνώσης […] σε θέματα αστικής ανάπτυξης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων».
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H Αστική Ατζέντα της ΕΕ, όπως και η «Διακήρυξη του Τολέδο», αποσκοπεί στην ενίσχυση της

συμβολής της κοινοτικής αστικής πολιτικής στην επίτευξη των προτεραιοτήτων και στόχων της

Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Επίσης, στο πλαίσιο της Αστικής Ατζέντας δίνεται έμφαση στην

προώθηση της προσέγγισης της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, που είχε συμφωνηθεί με τη

«Χάρτα της Λειψίας» και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αστικών περιοχών και

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Ακόμη, τονίζεται το πόσο σημαντικό είναι οι «Αστικές

Αρχές να συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και τους

επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς» για να αντιμετωπιστούν οι αστικές προκλήσεις

(οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλπ.) και τα προβλήματα των ευρωπαϊκών πόλεων .

Στην Αστική Ατζέντα τέθηκαν και ορισμένες θεματικές προτεραιότητες, οι οποίες θα μπορούσε να

υποστηριχθεί ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

που προωθούνται από την πολιτική συνοχής καθώς και τις υπόλοιπες πολιτικές (εθνικές ή

κοινοτικές) που προωθούν παρεμβάσεις στις αστικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα αυτές οι

θεματικές προτεραιότητες αφορούν: 1) την «ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων», 2) τη

βελτίωση της «ποιότητας του αέρα» στις αστικές περιοχές, 3) την αντιμετώπιση του φαινομένου

«της αστικής φτώχειας», 4) την παροχή «ποιοτικής στέγασης σε προσιτές τιμές», 5) την προώθηση

«της κυκλικής οικονομίας», 6) τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσαρμογή των

ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 7) την «προσαρμογή

στην κλιματική αλλαγή», την προώθηση της κλιματικής και ενεργειακής μετάβασης σε μια

οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, τη «βιώσιμη διαχείριση της αστικής γης», την

προώθηση της «βιώσιμης αστικής κινητικότητας», την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

και την εισαγωγή νεοτερισμών στις δημόσιες συμβάσεις (Urban Agenda for the EU).

Πίνακας 2.4.
Τοπικές Στρατηγικές στα πλαίσια των στόχων ‘Ευρώπη 2020’

ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πόλεις και Αστικές περιοχές Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τοπικές πρωτοβουλίες- Ομάδες περιοχών

Μητροπολιτικές περιοχές Έξυπνη Ανάπτυξη

Αγροτικές Περιοχές

Υποβαθμισμένες Αστικές Περιοχές Απασχόληση – Κοινωνικός Αποκλεισμός

Άλλες Λειτουργικές Περιοχές
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για την υλοποίηση, στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, των Θεματικών Στόχων

2- 3- 4- 6 -7-9 ( παρεμβάσεις προώθησης αστικών στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές, προστασία

περιβάλλοντος, προώθησης βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κοινωνική ενσωμάτωση κλπ.

Χρησιμοποιούνται τα κάτωθι εργαλεία :

ΤΑΠΤΟΚ : Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών Κοινοτήτων

ΟΧΕ : Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση

ΒΑΑ: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

3.1 Οι στρατηγικοί στόχοι της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020)

Οι στρατηγικοί στόχοι της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι:
- η επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής (δηλ. η καταπολέμηση της ανεργίας)

και της διατήρησης των πόρων, εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες

ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων και χρησιμοποιώντας ως κινητήρες, την

ανταγωνιστικότητα και την τοπική επιχειρηματικότητα.

- η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο ορισμένο χωρικό

επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν οι μακροπρόθεσμοι

παράγοντες δημιουργίας τους και υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους,

μέσω των απαραίτητων συνεργειών

- η παραγωγική ανασυγκρότηση και απόκτηση ανταγωνιστικότητας, με συνδυασμό όλων των

αναπτυξιακών παρεμβάσεων που αναφέρονται στην ίδια χωρ ική ενότητα και συνευθύνη

των εμπλεκόμενων φορέων.

3.2 Χαρακτηριστικά Ολοκληρωμένης Τοπικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
Η  Ολοκληρωμένη Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική πρέπει να είναι :
- Πολυταμειακή

- Πολυτομεακή

και να προωθεί τη  Συνεργασία  τη  Δικτύωση  και την  Τοπική Καινοτομία.
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3.3 Πως εφαρμόζεται το εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ
για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)

- Εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την εφαρμογή αναπτυξιακών

στρατηγικών σε χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες

- Ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού – έμφαση στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και

παραγωγικής ανασυγκρότησης

- Συνδυασμός επενδυτικών προτεραιοτήτων από διάφορους θεματικούς στόχους του ίδιου ή

περισσοτέρων Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΠ)

- Σαφείς διατάξεις στο γενικό Κανονισμό και τους Κανονισμού των επιμέρους Ευρωπαϊκά

Διαρθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

- Χρηματοδότηση από: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ

- Εφαρμόζονται σε κατηγορίες χώρου, όπως:

o Υποπεριφερειακές

o Διαπεριφερειακές

o Ειδικά για τον αστικό χώρο, περιοχές των οποίων ο πληθυσμός τους ξεπερνά του

10.000 κατοίκους

- Αρμόδιοι φορείς:

o Εθνική Αρχή Συντονισμού: οδηγίες/ κατευθύνσεις, δίκτυο χωρικής ανάπτυξης

o Διαχειριστική Αρχή: προγραμματισμός, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος

o Δυνατότητα κατά περίπτωση αξιοποίησης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρησης

o Αστικές Αρχές: στο πλαίσιο ΒΑΑ

o Φορείς Στρατηγικής: ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές

3.4 Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής ΟΧΕ βάση της Εγκυκλίου

3.4.1 Κριτήρια που χαρακτηρίζουν τις χωρικές στρατηγικές

- Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα οποία έχει

συμβάλλει η οικονομική κρίση

- Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας

- Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αλλαγών χρήσεων γης,

αστικής διάχυσης

- Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
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- Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και ελεύθερων

χώρων για τους πολίτες (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς)

- Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υποδομών καθώς και υποδομών/

υπηρεσιών που διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της

περιοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες

- Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών στο

κέντρο ή τις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και

δραστηριοτήτων ή που φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες

- Περιοχές που παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και δομών/

υπηρεσιών, περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων

κοινωνικού αποκλεισμού

- Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα

- Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, προσβασιμότητας και

εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του τοπικού πληθυσμού, του

περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου

- Αστικές περιοχές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής

ανάπτυξης RFSC και URBACT

3.4.2 Κριτήρια που χαρακτηρίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της στρατηγικής

- Τοπικές δυνατότητες - χωρική παραγωγική εξειδίκευση κ- σύνδεση προτάσεων οικονομικής

ανάκαμψης με τα στοιχεία της καινοτομίας και του εκσυγχρονισμού

- Καταλληλότητα των προτεινόμενων προτεραιοτήτων και δράσεων της ΟΧΕ για την κάλυψη

των τοπικών αναγκών και της τοπικής αναπτυξιακής προοπτικής, την ανάπτυξη της

επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ και της κοινωνικής οικονομίας

- Ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού, όπως και την ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ

επενδυτικών προτεραιοτήτων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επιμέρους

δράσεων

- Ορατά και μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με το ΠΕΠ

3.4.3  Κριτήρια ολοκληρωμένου χαρακτήρα της στρατηγικής ΟΧΕ

- Συνεκτικότητα των τομεακών δράσεων για τη συγκεκριμένη χωρική ενότητα

- Ικανό και αντιπροσωπευτικό εταιρικό σχήμα

- Συνδυασμός περισσοτέρων Ταμείων
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3.4.4 Η Επιλογή των περιοχών (χωρικοί τύποι)

- Οι χωρικοί τύποι ορίζονται λειτουργικά (Functional areas) και όχι δικαιοδοτικά

- Υπο-περιφερειακές, κατά βάση αγροτικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και

προκλήσεις

- Αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις

- Περιοχές όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι

ιδιαίτερα σημαντική ή προβληματική

- Περιοχές με μόνιμα μειονεκτήματα

- Κατώτατο πληθυσμιακό κριτήριο: 10.000 κάτοικοι

3.5 Η Συγκρότηση των Ομάδων Τοπικής Δράσης

- Στην ΟΤΔ συμμετέχουν τοπικοί εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. ΟΤΑ,

δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, επιχειρηματίες και ενώσεις αυτών,

αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες πολιτών, σύλλογοι, κ.α.)

- Ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στη λήψη

αποφάσεων (άρα και στην εταιρική σύμπραξη) με τουλάχιστον 50%

- Κανένας από τους εταίρους δεν μπορεί να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 49%

- Ανοικτή η νομική μορφή της σύμπραξης

3.6 Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική

3.6.1 Βασικά στοιχεία

- Ορισμός της περιοχής και του πληθυσμού που καλύπτεται από τη στρατηγική

- Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της περιοχής,

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης  SWOT (αδυναμίες, πλεονεκτήματα, ευκαιρίες και

απειλές)

- Περιγραφή της στρατηγικής και των στόχων της , περιγραφή του ολοκληρωμένου και

καινοτόμου χαρακτήρα της στρατηγικής και ιεράρχηση στόχων, συμπεριλαμβανομένων

σαφών και μετρήσιμων ποσοτικών στόχων για τις εκροές ή τα αποτελέσματα . Η

στρατηγική πρέπει να είναι συνεπής με τα σχετικά προγράμματα όλων των εμπλεκόμενων

Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων

- Περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση της

στρατηγικής
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- Επιχειρησιακό-προγραμματικό Σχέδιο δράσης που δείχνει πώς οι στόχοι μεταφράζονται σε

δράσεις

- Χρηματοδοτικό Σχέδιο της στρατηγικής, που συμπεριλαμβάνει τη σχεδιασθείσα κατανομή

των πόρων κάθε Ταμείου

3.6.2 Στρατηγική των ΟΤΑ (για υποστήριξη του εργαλείου της ΒΑΑ στα πλαίσια της νέας
προγραμματικής περιόδου 2014-202020)

Η Στρατηγική ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του

Δήμου.

Για τις ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ

απαιτείται σε πρώτη φάση η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων:

Α. το επίπεδο της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου και

Β. το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου.

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και

πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας

ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του

στρατηγικού σχεδίου.  Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει:

• τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος

(γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και

• τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί

στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).

3.6.3 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά Ειδικό Στόχο

Προσδιορίζονται οι πρόσφοροι ΘΣ (Θεματικοί Στόχοι) και ΕΠ (Επενδυτικές Προτεραιότητες)

χρηματοδότησης των παρεμβάσεων των ΒΑΑ, πραγματοποιείται προσέγγιση των επιδιωκόμενων

αποτελεσμάτων, προσδιορίζονται οι ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις ανά Ειδικό Στόχο σε συνάφεια με

το ΠΕΠ

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ  είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ. Για

την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα αξιοποιηθούν πόροι του ΠΕΠ που

προέρχονται από τα χρηματοδοτικά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Οι
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Θεματικοί Στόχοι του ΠΕΠ που θα χρηματοδοτήσουν την ΒΑΑ είναι οι ΘΣ2, ΘΣ3,ΘΣ6, ΘΣ7 και

ΘΣ9

3.7 ΤΑΠΤΟΚ : Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών Κοινοτήτων

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία  εφαρμογών από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες, των δυνατοτήτων που

προσφέρει η ΤΑΠΤΟΚ μέσω των διαφόρων ΕΔΕΤ την περίοδο 2014-2020. Οι προσεγγίσεις της

ΤΑΠΤΟΚ ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, ως προς

τους στόχους, τους συνδυασμούς των ταμείων και των διανεμηθέντων ποσών. Η επιλογή  σχετικά

με το ειδικό βάρος της ΤΑΠΤΟΚ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΔΕΤ, συνδέεται κυρίως με το

βαθμό στον οποίο η ΤΑΠΤΟΚ θεωρείται ως το κατάλληλο εργαλείο για την προώθηση της

εδαφικής ανάπτυξης, καθώς και με την εμπειρία των διαφόρων ΕΔΕΤ στη χρήση της ΤΑΠΤΟΚ.

Μολονότι όλα τα ταμεία (εκτός από το ΕΤΘΑ), θεωρούν ότι η ΤΑΠΤΟΚ συμβάλλει στο θεματικό

στόχο 9 της Στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση

της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» 14, οι περισσότερες ΔΑ θεωρούν την ΤΑΠΤΟΚ ως

εργαλείο δημιουργίας θέσεων εργασίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων (όπως φαίνεται όχι

μόνο από το ΕΤΘΑ στη Βρετάνη, αλλά και από το ΕΓΤΑΑ στην Αγγλία και το ΕΤΠΑ στην

Τσεχική Δημοκρατία). Αυτή η εστίαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη των

επιχειρήσεων θα επηρεάσει σαφώς την υιοθέτηση της ΤΑΠΤΟΚ από τις ΔΑ, ανάλογα με τις

προτεραιότητες τους για τα διάφορα ΕΔΕΤ. Σύμφωνα με τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα

προγράμματα, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες αποφάσισαν τη χρήση διαφορετικών συνδυασμών

ταμείων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η χρήση της ΤΑΠΤΟΚ περιορίζεται σε αγροτικές περιοχές

(όπως στην Τσεχική Δημοκρατία). Σε άλλες περιπτώσεις, οι ΔΑ επιτρέπουν τη δυνατότητα

εφαρμογής της ΤΑΠΤΟΚ σε αστικό περιβάλλον (Αγγλία, Kujawsko-Pomorskie).

Σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή της ΤΑΠΤΟΚ παίζει και η εμπειρία. Λόγω του

παραδοσιακού ρόλου του LEADER στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

(ΕΓΤΑΑ), το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι αυτό που συνήθως διαθέτει τα υψηλότερα ποσά

στην ΤΑΠΤΟΚ (μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι η Τσεχική Δημοκρατία, όπου το ΕΤΠΑ παρέχει

το υψηλότερο ποσό στην ΤΑΠΤΟΚ).Το LEADER και οι αγροτικές περιοχές, επίσης, φαίνεται να

είναι το σημείο εκκίνησης για την ΤΑΠΤΟΚ με πολλαπλή χρηματοδότηση. Όπου αυτό είναι

επιτρεπτό, οι ΟΤΔ που λειτουργούν σε αγροτικό περιβάλλον αναζητούν ενεργά άλλα ΕΔΕΤ και

χρησιμοποιούν την ευκαιρία αυτή για να ενσωματώσουν όλες τις διαθέσιμες πηγές

χρηματοδότησης σε μια ενιαία στρατηγική (π.χ. στο KujawskoPomorskie ή στην Τσεχική

Δημοκρατία). Η ύπαρξη μιας σαφούς περιφερειακής ή υπο-περιφερειακής στρατηγικής με την

οποία η ΟΤΔ μπορεί να συνδεθεί, φαίνεται να είναι ένα πλεονέκτημα). Το παράδειγμα του
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Kujawsko-Pomorskie καταδεικνύει ότι οι ΟΤΔ, χάρη στην ικανότητά τους να εμπλέκουν

διάφορους παράγοντες, θεωρούνται σημαντικός φορέας κοινωνικής ένταξης από το ΕΚΤ και

αναμένεται να μπορέσουν να στοχεύσουν στις πιο αποκλεισμένες ομάδες των κοινοτήτων τους.

Ένας άλλος τρόπος επίτευξης της συμπληρωματικότητας, όπως στην περίπτωση της Κορνουάλης,

είναι να διασφαλιστεί ότι ο ίδιος υπόλογος φορέας διαχειρίζεται χωριστά χρηματοδοτούμενες

στρατηγικές. Παρόμοιος είναι ο ρόλος των Pays στη Βρετάνη. Τέλος, τα παραδείγματα καθιστούν

σαφές ότι η επιτυχημένη υλοποίηση της ΤΑΠΤΟΚ με πολλαπλή χρηματοδότηση απαιτεί σαφή

συντονισμό μεταξύ των διαφόρων ΔΑ (βλέπε επίσης το επόμενο κεφάλαιο). Αυτό παραμένει

πρόκληση σε περιπτώσεις όπου τα προγράμματα δεν προβλέπουν συμφωνηθείσες διαδικασίες για

την ΤΑΠΤΟΚ μεταξύ των διαφόρων ταμείων (κυρίως αναφορικά με την επιλεξιμότητα των

ενεργειών).(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/publication/farnet-

g10_starting-clld-implementation-in-practice_el.pdf)

3.8 H έννοια της ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

3.8.1 Γενικά

Οι πόλεις είναι χωρικές συγκεντρώσεις ανθρώπινης δραστηριότητας και επικοινωνίας.

Αποτελούν τις μηχανές της Ευρωπαϊκής οικονομίας παρέχοντας θέσεις εργασίας και υπηρεσίες και

λειτουργούν ως καταλύτες δημιουργικότητας και καινοτομίας σε όλη την ΕΕ. Περίπου το 70% του

πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αστική περιφέρεια και αυτές οι περιοχές παράγουν περισσότερο από τα

δυο τρίτα 66% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Ωστόσο, είναι επίσης και οι χώροι όπου επίμονα προβλήματα, όπως ανεργία, απομονωτισμός και

φτώχεια, καθώς και οξύτερες περιβαλλοντικές πιέσεις, είναι συγκεντρωμένα.

Οι ασκούμενες πολιτικές στις αστικές περιοχές έχουν συνεπώς ευρύτερη σημασία για την ΕΕ

συνολικά. Καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι οι ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές

περιφέρειες – οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές και δημογραφικές –

συνυφαίνονται, και η επιτυχία στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας

ολοκληρωμένης προσέγγισης (Ανάπλαση Σύμβουλοι Μηχανικοί, 2015).

3.8.2. Ορισμός Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Μοναδικός ή απλός ορισμός για τον όρο «βιώσιμη αστική ανάπτυξη» δεν υπάρχει.  Ήδη από την

Επιτροπή Brundtland και τα Ηνωμένα Έθνη ο πρώτος ορισμός της έννοιας της αειφορίας και της

βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήθηκε το 1987 και είχε διατυπωθεί ως εξής:
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" Αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να

διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες ».

Ο ορισμός αυτός είχε ευρεία αποδοχή, όχι μόνο γιατί ήταν απλός και κατανοητός. Πέραν αυτού

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες και προφανείς προεκτάσεις. Είναι ένας «εύκαμπτος» ορισμός μέσα

σε συγκεκριμένα πλαίσια, και μπορεί να εφαρμοσθεί για την περιγραφή και ανάπτυξη πολλών

δραστηριοτήτων.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι να αποδίδεται ο όρος σε μια δραστηριότητα που μπορεί να

οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας κοινότητας ή περιοχής, ακόμα και αν αυτή η δραστηριότητα έχει

περιορισμένη διάρκεια ζωής, αρκεί να δώσει το έναυσμα για την δημιουργία νέων δραστηριοτήτων

που δεν προϋπήρχαν και που μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής.

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσεγγίζει την  έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης

αστικής ανάπτυξης

Συνοπτικά εντοπίζει τη σημαντικότητα των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη καινοτόμων

δράσεων εντός του αστικού ιστού .

Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής  μια

πλατεία ένας δρόμος ακόμη και αν αυτό πληρεί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Σκοπός  είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο

εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και

ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο  δραστηριότητας1

Συνεπώς, τα μέτρα που αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει να

συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν

1.την εκπαίδευση,

2.την επιχειρηματικότητα την καινοτομία  και την τοπική οικονομική ανάπτυξη,

3.την κοινωνική ένταξη και

4.την προστασία του περιβάλλοντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ΒΑΑ λοιπόν πλέον αποτελεί η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών,

clusters, όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα

διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση.

Σε ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ο συνδυασμός ικανοτήτων και τοπικής

γνώσης είναι βασικός για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων

αποτελεσμάτων γενικής αποδοχής.

Ποιος είναι ο  στόχος;

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 στοχεύει στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών

που ενισχύουν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με σκοπό να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητα των
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πόλεων και να διασφαλιστούν συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ)

Ποια είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Νέα πιο ευέλικτα εργαλεία όπως η ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ)3 και η ανάπτυξη με

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (Community-Led Local Development)

(CLLD) στηρίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και

διευκολύνουν ένα συνδυασμό αποφασιστικών και συμμετοχικών τρόπων υλοποίησης των

στρατηγικών για την αστική ανάπτυξη.

Ποια είναι τα πρακτικά αποτελέσματα;

Η ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού

πλαισίου της πολιτικής συνοχής 2014-2020. Αυτό θα έχει αρκετές πρακτικές συνέπειες στα

διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης που σχετίζονται με την προετοιμασία και την υλοποίηση των

προγραμμάτων.

Δράσεις και ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Οι αστικές αρχές που λαμβάνουν χρηματοδότηση σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ΕΤΠΑ θα πρέπει να

προετοιμάσουν στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που θα είναι σε θέση να

αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους.

Επιπλέον θα έχουν επίσης ένα ευρύτερο πεδίο ευθύνης σε σχέση με την ίδια την υλοποίηση αυτής

της στρατηγικής, καθώς θα απαιτείται ένα ελάχιστο επίπεδο εξουσιοδότησης. Κατά το σχεδιασμό

αυτών των ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι αστικές αρχές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το

πλαίσιο αναφοράς για βιώσιμες πόλεις (ΠΑΔΠ) που είναι ένα πρακτικό διαδικτυακό εργαλείο που

έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τις πόλεις σχετικά με αυτό.

Τα Κράτη Μέλη απαιτούνται να παρέχουν μια διεξοδική εδαφική ανάλυση και μια ισχυρότερη

αστική εστίαση στα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματά τους.

Επίσης θα χρειαστεί να θεσπίσουν ρυθμίσεις ώστε να εξουσιοδοτηθούν οι αστικές αρχές να

αναλάβουν αρκετά καθήκοντα (τουλάχιστον την επιλογή προγραμμάτων) που σχετίζονται με τις

στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Μια τέτοια προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εποχή, δεδομένης της σοβαρότητας των

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις. Οι προκλήσεις αυτές ποικίλουν

από επιμέρους δημογραφικές αλλαγές έως τις συνέπειες της οικονομικής στασιμότητας- κρίσης σε

ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τον αντίκτυπο

που έχουν στο σύνολο του οι δράσεις και τα έργα υποδομής στο φυσικό περιβάλλον .

Ο εντοπισμός αποτελεσματικών αποκρίσεων σε αυτές τις προκλήσεις θα είναι κρίσιμος για την

υλοποίηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς περιορισμούς κοινωνίας που προβλέπει η Στρατηγική

«Ευρώπη 2020».
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Διάγραμμα 3.8.2

Διάγραμμα ροής ΟΧΕ για ΒΑΑ

Ανάγκες
Προβλήματα

Αναπτυξιακές προκλήσεις

ΠΕΠ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΧΕ για ΒΑΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΙΣΑ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έγγραφο
εξειδίκευσης

Προβλέπονται
ήδη σε περιοχές

ΠΕΠ ή Εγγρ.
Εξειδ.

Διαχειρι
στική
Αρχή

Αξιολόγηση
προτάσεων

ΥΠΟΒΟΛΗ
στην Δ.Α.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ

Προετοιμασία
Στρατηγικής ΟΧΕ για

ΒΑΑ από Α.Α.

Αστική
Αρχή

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση
ενδιαφέροντος

Κλήση στην Α.Α.
για υποβολή
Στρατηγικής

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ &
ΘΕΜ. ΣΤΟΧΟΙ
ΑΠ1: Ανταγωνιστικότητα και
εξωστρέφεια
ΑΠ2:Προστασία του περιβάλλοντος
ΑΠ3:Μεταφορικές  υποδομές
ΑΠ4: Ανθρώπινο δυναμικό
ΑΠ5:Κοινωνικές υποδομές

Περιεχόμενο ΒΒΑ
1. Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης
2. Στόχοι της στρατηγικής
3. Σχέδιο δράσης
4. Σχέδιο χρηματοδότησης
5. Υλοποίηση και παρακολούθηση
6. Ανάλυση κινδύνου
7. Σύστημα διακυβέρνησης
8. Διαδικασίες διαβούλευσης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1 Εφαρμογή των ΟΧΕ για ΒΑΑ στην Ελληνική Επικράτεια
Θεωρείται μία καλή πρακτική η εφαρμογή ΟΧΕ / ΒΑΑ  Νότιου Τομέα  Περιφέρειας  Αττικής

(Δήμος Παλαιού Φαλήρου-Ελληνικού –Καλλιθέας), όπως επιτυχημένη εφαρμογή θεωρείται και

του Δήμου Πατρέων. Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζονται ως παράδειγμα οι άξονες προτεραιότητας,

οι στρατηγικοί στόχοι και οι ομάδες ειδικών στόχων του σχεδιασμού ΟΧΕ για ΒΑΑ του Δήμου

Πατρέων.

Διάγραμμα 4
Διάγραμμα εφαρμογής ΟΧΕ/ΒΑΑ Δ. Πατρέων

Στρατηγικοί
Στόχοι
ΟΧΕ για ΒΑΑ

Άξονες
Προτεραιότητας
ΟΧΕ για ΒΑΑ

Ομάδες
Ειδικών Στόχων
ΠΕΠ ΠΔΕ

ΑΠ1 ΑΠ2 ΑΠ3 ΑΠ4 ΑΠ5

ΕΣ1 ΕΣ2 ΕΣ3 ΕΣ4 ΕΣ8 ΕΣ10

ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 ΣΣ5 ΣΣ6
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Στον πίνακα 4 που ακολουθεί διερευνήθηκε η εφαρμογή της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

μέσα από Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) στο σύνολο της Ελληνική Επικράτειας.

Αναλυτικά σε σύνολο 116 Δήμων (βασικοί Δήμοι ανά Περιφέρεια) διεξήχθη στατιστική ανάλυση

όσον αφορά:

 Εκδήλωση ενδιαφέροντος στα πλαίσια ΟΧΕ για ΒΑΑ

 Την πρόσκληση για διαβούλευση κατάρτισης στρατηγικής ΒΑΑ

 Την εκπόνηση στρατηγικής ΟΧΕ ΒΑΑ

 Την έγκριση και ένταξη στο ΕΣΠΑ
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Πίνακας 4
Εφαρμογή ΟΧΕ/ΒΑΑ στους ΟΤΑ Ελληνικής Επικράτειας

ΚΑΜΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΟΧΕ ΒΑΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ
ΕΣΠΑ

Κύριοι Δήμοι της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Δ. Δράμας Ν Ν Ν

Δ. Αλεξανδρούπολης Ν Ν Ν

Δ. Καβάλας Ν Ν Ν

Δ. Ξάνθης Ν Ν Ν

Δ. Κομοτηνής Ν Ν Ν

Κύριοι Δήμοι της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας

Δ. Βέροιας Ν

Δ. Θεσσαλονίκης Ν

Δ. Κιλκίς Ν

Δ. Έδεσσας Ν

Δ. Κατερίνης Ν Ν

Δ. Σερρών Ν Ν

Δ. Πολυγύρου

Κύριο Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

Δ. Γρεβενών Ν

Δ. Καστοριάς Ν

Δ. Κοζάνης Ν

Δ. Φλώρινας Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας
Ηπείρου

Δ. Αρταίων Ν

Δ. Ηγουμενίτσας Ν

Δ. Ιωαννιτών Ν

Δ. Πρέβεζας Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας
Θεσσαλίας

Δ. Καρδίτσας Ν

Δ. Λαρισαίων Ν
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Δ. Βόλου Ν

Δ. Τρικκαίων Ν

Κύριοι Δήμοι Νομοί της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων

Δ. Ζακύνθου Ν

Δ. Κέρκυρας Ν Ν

Δ. Κεφαλονιάς Ν

Δ. Λευκάδος Ν

Κύριοι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Ν Ν

Δ. Πατρέων Ν

Δ. Πύργου Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

Δ. Λεβαδέων Ν

Δ. Χαλκιδέων Ν

Δ. Καρπενησίου Ν

Δ. Λαμιέων Ν

Δ. Δελφών Ν

Δήμοι  της Περιφέρειας Αττικής

Αττικής-Βορείου Τομέα Αθηνών

Δ. Βριλησσίων Ν

Δ. Νέας Ιωνίας Ν

Δ. Χαλανδρίου Ν

Δ. Αγίας Παρασκευής

Δ. Αμαρουσίου

Δ. Ηρακλείου

Δ. Κηφισιάς

Δ. Λυκόβρυσης - Πεύκης

Δ. Μεταμορφώσεως

Δ. Παπάγου - Χαλαργού

Δ. Πεντέλης

Δ. Φιλοθέης - Ψυχικού

Ν Ο

Αττικής-Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δ. Αγίας Βαρβάρας

Δ. Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Δ. Αιγάλεω

Δ. Ιλίου

Ν Ν
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Δ. Περιστερίου

Δ. Πετρούπολης

Δ. Χαϊδαρίου

Αττικής-Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Δ. Αθηναίων Ν Ν

Δ. Βύρωνος

Δ. Γαλατσίου

Δ. Δάφνης - Υμηττού

Δ. Ζωγράφου

Δ. Ηλιουπόλεως

Δ. Καισαριανής

Δ. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

Ν

Αττικής-Νοτίου Τομέα Αθηνών

Δ. Αγίου Δημητρίου

Δ. Γλυφάδας

Δ. Ελληνικού - Αργυρούπολης

Δ. Μοσχάτου - Ταύρου

Δ. Νέας Σμύρνης

Ν

Δ. Καλλιθέας

Δ. Αλίμου

Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ν Ν

Αττικής-Ανατολικής Αττικής

Δ. Αχαρνών

Δ. Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δ. Διονύσου

Δ. Κρωπίας

Δ. Λαυρεωτικής

Δ. Μαραθώνος

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δ. Παιανίας

Δ. Παλλήνης

Δ. Ραφήνας - Πικερμίου

Δ. Σαρωνικού

Δ. Σπάτων - Αρτέμιδος

Δ. Ωρωπού

Ν

Αττικής-Δυτικής Αττικής

Δ. Ασπροπύργου

Δ. Ελευσίνας

Δ. Μάνδρας - Ειδυλλίας

Δ. Μεγαρέων

Δ. Φυλής

Ν

Αττικής-Πειραιώς

Δ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ν
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Δ. Κορυδαλλού

Δ. Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη

Δ. Περάματος

Δ. Πειραιώς Ν Ν

Αττικής-Νήσων

Δ. Αγκιστρίου

Δ. Αίγινας

Δ. Κυθήρων

Δ. Πόρου

Δ. Σαλαμίνας

Δ. Σπετσών

Δ. Τροιζηνίας - Μεθάνων

Δ. Ύδρας

Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας
Πελοποννήσου

Δ. Ναυπλιέων Ν

Δ. Τρίπολης N

Δ. Κορινθίων Ν

Δ. Σπάρτης Ν

Δ. Καλαμάτας Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου

Δ. Λέσβου Ν

Δ. Σάμου Ν

Δ. Χίου Ν Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου

Δ. Σύρου - Ερμούπολης Ν

Δ. Ρόδου Ν Ν

Κύριοι Δήμοι  της Περιφέρειας Κρήτης

Δ. Ηρακλείου Κρήτης Ν

Δ. Αγίου Νικολάου Ν

Δ. Ρεθύμνης Ν

Δ. Χανίων Ν

Σύμφωνα με την στατιστική ανάλυση που ακολουθεί συμπεραίνουμε ότι:
 Ποσοστό 0,86% δεν έχει εκδηλώσει καθόλου ενδιαφέρον για ΟΧΕ/ΒΑΑ
 Ποσοστό 18,97% βρίσκεται στη φάση πρόσκλησης για διαβούλευσης κατάρτισης

Στρατηγικής ΒΑΑ
 Ποσοστό 59,48% έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής  ΟΧΕ/ΒΑΑ
 Ποσοστό έγκρισης στο ΕΣΠΑ
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57,45% εγκεκριμένο
40,43% υπό έγκριση
2,13%  απορριφθέν

ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 0.86%
ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ 115 99.14%
ΣΥΝΟΛΟ 116 100.00%

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

NAI 22 18.97%
OXI 94 81.03%
ΣΥΝΟΛΟ 116 100.00%
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ ΒΑΑ

NAI 47 40.52%
OXI 69 59.48%
ΣΥΝΟΛΟ 116 100.00%

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

NAI 27 57.45%
OXI 1 2.13%
ANAMONH 19 40.43%
ΣΥΝΟΛΟ 47 100.00%
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4.2 Σύνδεση Χωροταξικού Προγραμματισμού  και Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού των ΟΧΕ για ΒΑΑ – Διερεύνηση αποτελεσματικότητας

Το παράδειγμα της Αθήνας

Η προτεινόμενη Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΒΑΑ του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει ένα

τμήμα των διοικητικών ορίων του Δήμου Aθηναίων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την άμεση περιοχή

ευθύνης του εγκεκριμένου ΣΟΑΠ για το Κέντρο της Αθήνας καθώς και δύο επικουρικές «αντένες»

προς την κατεύθυνση της Οδού Πειραιώς και των Λεωφόρων Αμαλίας και Συγγρού.

Πίνακας 4.2.1
Άξονες Στρατηγικής και Ειδικοί Στόχοι της ΣΒΑΑ Αθήνας

ΑΞΟΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1. Εδραίωση της

Μητροπολιτικότητας

της Αθήνας με την
προώθηση της

καινοτομίας, της

ανταγωνιστικότητας,

και της
επιχειρηματικότητας

με έμφαση στους

τομείς του τουρισμού

και του πολιτισμού

1.1. Αύξηση επιχειρηματικών συνεργασιών

για την ανάπτυξη καινοτόμου

επιχειρηματικότητας με έμφαση στους

τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

Κόμβος Καινοτομίας, διασύνδεσης της

Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και

Διευκόλυνσης της Αξιοποίησης των

Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης

(R&D)

1.2. Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών

εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων

ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εργαλειοθήκη

για την επιχειρηματικότητα στην περιοχή

παρέμβασης -This is Athens Business

1.3.  Αξιοποίηση των ΤΠΕ στους τομείς του

πολιτισμού, του τουρισμού και για την

προώθηση της "Έξυπνης Πόλης

Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών

εργαλείων για την προώθηση του προορισμού

στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης

1.4. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω

νέων καινοτόμων ιδεών με έμφαση στους

τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής

Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο

προώθησης και στήριξης επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών “Athens

Business Toolkit” Βελτίωση του

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

1.5 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

μέσω δομών και μοντέλων στήριξης της

λειτουργίας και της συνεργασίας των

επιχειρήσεων, με έμφαση στους τομείς της

ΠΣΕΕ Αττική

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξης σε

ενέργειες δικτύωσης και εξωστρέφειας

1.6 Βελτίωση της εξωστρέφειας της

επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Αθήνας, με έμφαση στους τομείς της ΠΣΕΕ

Αττικής

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα αξιοποίησης Β2Β

και B2C καναλιών για τη προώθηση της

οικονομίας επισκεπτών στη Αθήνα

1.7 Ανάπτυξη και Προβολή της

Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας

Δημιουργία Χώρου Πολιτισμού ‘Ο Κόσμος

της Μαρίας Κάλλας’
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της Αθήνας Αποκατάσταση μνημειακών χώρων και

εγκαταστάσεων του εργοστασίου φωταερίου

στην Τεχνόπολη

Αποκατάσταση Υπαιθρίων Γλυπτών έργων

Τέχνης του κέντρου των Αθηνών (Β Φάση)

Ανάπτυξη και Προβολή δημόσιων

τουριστικών και πολιτιστικών κεφαλαίων

μέσω δράσεων σύγχρονου πολιτισμού

Ανάδειξη μνημείων θρησκευτικής

κληρονομιάς Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

1.8 Αύξηση της επιχειρηματικότητας στους

τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής με έμφαση στο

εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας

Υποστήριξη της Εκκόλαψης Νέων

Επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με

αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο

κέντρο της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)

1.9 Στήριξη των Επιχειρήσεων και των

Εργαζομένων για προσαρμογή στο

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό

περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς της

ΠΣΕΕ Αττικής

Εργαλεία προώθησης της

προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων με

αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο

κέντρο της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)

1.10 Ενίσχυση της κοινωνικής

επιχειρηματικότητας μέσω ανάπτυξης

δομών και μοντέλων στήριξης της

λειτουργίας κοινωνικων επιχειρήσεων

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και

κοινωνικής συνοχής μέσα από την κοινωνική

οικονομία

2. Έξυπνη και

Βιώσιμη Διαχείριση

του αστικού

περιβάλλοντος της

Αθήνας

2.1 Προώθηση της Ενεργειακής

Αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης

ενέργειας στα κτίρια της περιοχής

παρέμβασης

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

και σχολικών συγκροτημάτων της περιοχής

παρέμβασης

2.2.Εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Βελτίωση δεδομένων και βιοκλιματικών

δεικτών μέσω της ενίσχυσης πρασίνου σε

κοινόχρηστους χώρους (Eνίσχυση πρασίνου

στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων,

Πράσινες διαδρομές, Δημιουργία νέων

μικρών χώρων, Πάρκα Τσέπης)

2.3 Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της ορθής

περιβαλλοντικής διαχείρισης των

αποβλήτων

Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης

στερεών αποβλήτων στην περιοχή

παρέμβασης

2.4. Αναζωογόνηση του αστικού

περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης

Σχέδιο δράσεων για την προώθηση της

βιώσιμης κινητικότητας στην περιοχή

παρέμβασης (Δημιουργία ποδηλατικών

διαδρομών)

Βελτίωση και αποκατάσταση Υπερτοπικού
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Άξονα Οδού Αιγαίου – Κράτητος

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε επιλεγμένη

περιοχή του κέντρου της Αθήνας (εμπορικό

τρίγωνο)

Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Κήπου

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Παντελεήμονος

και διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών Πιπίνου,

Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)

3. Προώθηση της

Κοινωνικής Συνοχής

και της Κοινωνικής

Ένταξης

3.1. Βελτίωση των όρων πρόσβασης των

ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και

υπηρεσίες

Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών

υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική

ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης

3.2. Ενίσχυση της πρόσβασης στην

απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που

βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ευπαθών ομάδων

του πληθυσμού προετοιμασίας τους για

προώθηση στην απασχόληση (social job

centre /incubator

Καινοτομικοί μέθοδοι παροχής υπηρεσιών

φροντίδας βρεφών/νηπίων

3.3. Βελτίωση απασχολησιμότητας και

ποιότητας ζωής των ατόμων

περιθωριοποιημένων ομάδων

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής

στέγασης για ευπαθείς ομάδες

Δομή Υπνωτηρίου και Κέντρου Ημέρας

Αστέγων

3.4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των

Ευάλωτων

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων

και την αντιμετώπιση των έμφυλων και

πολλαπλών διακρίσεων

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης της

ποιότητας ζωής των ΑμεΑ

3.5 Προαγωγή της πρόσβασης

μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες

πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας και υγείας

Πρόγραμμα εφαρμογής δευτερογενούς

παρέμβασης Ιατρικής σε ευπαθείς και

ευάλωτες ομάδες του Δήμου Αθηναίων

Πρόγραμμα Προβολής της Προληπτικής

Ιατρικής και Προαγωγή Υγείας

Παροχή σίτησης στους μαθητές των

δημοτικών σχολείων

Πολυδύναμα Κέντρα ολοκληρωμένης

υποστήριξης ευπαθών ομάδων - One stop

shops

Ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων και

βιώσιμων υπηρεσιών συντονισμένης

φροντίδας υγείας και κοινωνικής περίθαλψης
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στους υπερήλικες και χρόνια πάσχοντες

(Integrated Care)

3.6 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός

υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης

και της Δια βίου μάθησης

Ανακαίνιση κτιρίων εκπαίδευσης ή και δια

βίου μάθησης

Πίνακας 4.2.2
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας – Χωροταξικός

Προγραμματισμός
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΟΝΕΣ

Ασφάλεια 1. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 2,3,4,5,6,7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19
Ασφάλεια 2. Δράσεις για την αντιμετώπιση

προβλημάτων που συνδέονται με τους
οίκους ανοχής

2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
19

Ασφάλεια 3. Δράσεις για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που συνδέονται με
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19

Ασφάλεια 4. Δράσεις για την αντιμετώπιση της
υψηλής συγκέντρωσης παράτυπων
μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας

1, 2, 3, 4,
5, 6,7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Πολιτισμός –
Κοινωνία πολιτών

5. Ενίσχυση δημιουργικών πολιτιστικών
δραστηριοτήτων

1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 19

Ασφάλεια 6. Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη
πληροφόρηση στην πόλη 1) για τουρισμό
πολιτισμό δραστηριότητες, 2) για
συγκοινωνίες, 3) τοποθέτηση πινακίδων
πληροφόρησης στους δρόμους

4, 5, 6 2,3,9,10,11,15,17, 19

7. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας 1 1, 19
8. Φόρουμ ιδεών νέων επιχειρηματιών και
επαφή με τους χρηματοδότες

1 ,2 1,2,8, 19

9.Εκδηλώσεις προώθησης
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας νέων

1, 2 1,2,8, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

10. Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς
τις ιδιωτικές επιχειρήσεις-αναμόρφωση
αναπτυξιακού νόμου

1 1, 2, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

11. Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας
της πόλης και της αξίας της ως τουριστικού
προορισμού / συνέχιση προγράμματος
ΕΑΧΑ

1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

12. Δράσεις brandling (κέντρου ή
τμημάτων) και city marketing & προστασία
και ενίσχυση αστικών ταυτοτήτων
(περιοχών με ταυτότητα)

1, 2, 4, 6 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

13 Ψηφιακή Αθήνα 1, 2, 6,7 18, 19

14. Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
καλλιτεχνικού προσανατολισμού και co-
labs (ΘΕΚΠΡΟ)

1,2,6 1,2,3,8,11,13, 19

15. Σύστημα εντοπισμού καταγραφής και
παρακολούθησης δυναμικών θυλάκων
επιχειρηματικότητας

1,2,6,7 1,2,3,4,8,11,13,17,18, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

16. Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών
clusters

1, 2 1,2, 8, 15, 19

Ανάπτυξη – 17. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε 1 1, 7, 19
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ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

επιλεγμένους τομείς (για επαγγελματική
ένταξη)

Κοινωνική συνοχή 18. Ειδικές δράσεις για την Τρίτη ηλικία 2, 5 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 19
Κοινωνική συνοχή 19. Επιμόρφωση μεταναστών για

διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης και για
μείωση του ψηφιακού χάσματος

2 6, 7, 19

Περιβάλλον 20. Ενίσχυση προγραμμάτων ανακύκλωσης
απορριμμάτων

4, 5 9, 16, 19

Κοινωνική συνοχή 21. Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του
χρόνου στην πόλη

1, 3, 5 2, 3, 7, 15, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

22. Ενίσχυση και αύξηση δράσεων τέχνης
στο δημόσιο χώρο

2, 4, 6 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 19

Κοινωνική συνοχή 23. Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της
καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες
παλαιών κατοίκων

1,2,7 5,7,12, 19

Κοινωνική συνοχή 24. Στήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής
οικονομίας

1, 2 2, 12, 19

Κοινωνική συνοχή 25. Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2, 6 4, 6, 7, 8, 11, 19

Κοινωνική συνοχή 26. Προώθηση δράσεων αθλητισμού 2, 4 2, 3, 12, 19
Κοινωνική συνοχή 27. Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του

ήχου στην πόλη
3, 4, 5, 6 2, 3, 5, 12, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

28. Αναζωογόνηση των υπαίθριων χώρων 2, 5 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

29. Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς
ακινήτων στο κέντρο

1, 2, 5 2, 4, 8, 9, 13, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

30. Αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου
τομέα στο κέντρο της πόλης

2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

31. Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

32. Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα -
απόσυρση

6 9, 13, 14, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

33. Δράσεις για την αντιμετώπιση
προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα
διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις
διατηρητέων κτιρίων

5, 6, 7 1, 2, 4, 13, 14, 16, 17, 19

Ακίνητα –κτιριακό
απόθεμα

34. Έργα υπέρ  ΑΜΕΑ 2 2,5,7,12,15,17, 19

Περιβάλλον 35. Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος
σε δημοτικά κτήρια

5 2, 16,17, 19

Περιβάλλον 36. Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την
ενεργειακή αποδοτικότητα

4, 5 10, 13, 16, 19

Περιβάλλον 37. Αντικατάσταση των κάδων
απορριμμάτων με κινητούς / βυθιζόμενους

4, 5 9, 16, 19

Περιβάλλον 38. Δημιουργία πρότυπης έξυπνης και
οικολογικής περιοχής στο κέντρο με
συνέργεια πολλών αρμοδίων φορέων υπό
τον σχεδιασμό και συντονισμό του Δήμου

4,5,6 10,14,16,17, 19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

39. Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου
στο κέντρο Αθήνας

1 1, 2, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

40. Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών
σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης
σε συνεργασία με παρόχους.

1,7 1,2,3,7,8,18, 19

Περιβάλλον
ποιότητα ζωής

41. Αστικοί κήποι –πράσινες ταράτσες
(αύξηση πρασίνου στα κτίρια)

4, 5, 6 10, 11, 12, 16, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

42. Αντιστροφή τάσης απομάκρυνσης
επιτελικών δημοσίων φορέων από το
κέντρο της Αθήνας

2, 5, 6 2, 4, 9, 11, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

43. Αισθητική λειτουργική αναβάθμιση της
πόλης

2, 5, 6 2, 4, 8, 9, 13, 14, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

44. Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης 3, 4, 5, 6 3, 9, 10, 11, 12, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

45. Αποκατάσταση προσβασιμότητας στους
κοινοχρήστους χώρους

3, 4, 6 2, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

46. Αναμόρφωση πεζοδρομίων κέντρου 4,5,6 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19
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Πολεοδομία –
Υποδομές

47. Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων,
εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων. κλπ

4, 5 9, 10, 14, 15, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

48. Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων

4, 5 9, 10, 12, 15, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

49. Νέες πεζοδρομήσεις και άξονες κίνησης
πεζών

2, 3, 4 2, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

50. Οικοδομικά εργαλεία για  προώθηση
πολεοδομικού σχεδιασμού

1, 5 2, 4, 8, 10, 13, 14, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

51. Ενίσχυση μέσων μαζικής μεταφοράς 4,5,6 1, 2, 4, 8,10,12,14,15, 16,17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

52. Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της
πόλης

4,5,6 15, 2, 9, 10, 14, 16, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

53. Αναθεώρηση ΓΠΣ Αθήνας 4,5,6,7 17

Πολεοδομία –
Υποδομές

54. Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων
συστημάτων μετακίνησης στην πόλη

5,6 2, 12, 15, 16, 18, 19

Περιβάλλον –
Κοινωνική Πολιτική

55. Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και
διακίνηση τροφίμων στην πόλη

1, 5, 7 7, 16, 17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

56. Παροχή θεσμικής δυνατότητας
κανονιστικών ρυθμίσεων από τα ΣΟΑΠ

1,2, 3, 4, 5, 6,
7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

57. Διαμόρφωση Πολιτικής Στάθμευσης 4,5,6 1, 2, 4, 8,10,12,14,15, 16,17, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

58. Δράσεις για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που συνδέονται με θέατρα
και χώρους πολιτισμού

2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 19

Πολεοδομία –
Υποδομές

59. Προώθηση σχεδίου βιώσιμης αστικής
κινητικότητας

6 9, 13, 14, 19

60. Διαγωνισμός επιχειρηματικών ιδεών 1 1
Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

61. Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού
στο κέντρο Αθήνας – στοχευμένες δράσεις

1, 3, 4, 6 1,2,3,9,10,11,12,13,16,18,19

Ανάπτυξη –
ανταγωνιστικότητα-
επιχειρηματικότητα

62. Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού
στο κέντρο Αθήνας – δράσεις σε ειδικές και
εναλλακτικές (θεματικές) μορφές
τουρισμού

1,3,4,6 1,2,3,9,10,11,12,13,16,18,19

Πολεοδομία –
Υποδομές

63. Δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού
για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο

4,6 9,10,19

Κοινωνική συνοχή 64. Μέτρα στεγαστικής πολιτικής για την
αντιμετώπιση παρενεργειών αστικού
εξευγενισμού

2,5 4,8,13,19

65. Ενέργειες για βίου μάθησης του Δήμου
Αθηναίων – βιντεοσκόπηση ώστε να μπουν
στο διαδίκτυο και / ή στην τηλεόραση

1 1,7,19

66. Κοινωνική ένταξη με βελτίωση των
ευκαιριών απασχόλησης ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού

1,2 1, 2, 6, 8, 19

67. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης
μέσω δράσεων που αφορούν τις υποδομές
υγείας και ψυχικής υγείας με βάση την
τομεοποίηση

2 5, 7, 8,19

68. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές βιώσιμές και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και
των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

2 5, 7, 8, 19

69. Εποπτεία στο πλαίσιο δράσεων
πρόληψης προβλημάτων ψυχικής υγείας

2 5, 7, 8, 19

70. Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης ΣΟΑΠ 1,2,3,4,5,6,7 19

Άξονες
1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου
3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας
4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων
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5. Ασφαλής διαβίωση
6. Θέματα μεταναστών
7. Κοινωνικές υπηρεσίες
8. Επιστροφή κατοίκων και ανάσχεση του φαινομένου
9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα
10. Ελεύθεροι χώροι
11. Ταυτότητα και branding
12. Καθημερινή διαχείριση
13. Κτιριακό απόθεμα
14. Πολεοδομικές δράσεις
15. Βιώσιμη κινητικότητα
16. Περιβάλλον
17. Σχεδιασμός
18. Ψηφιακή πόλη
19. Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης

Ειδικοί στόχοι
1. Στήριξη της οικονομικής βάσης
2. Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής –επανακατοίκηση
3. Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας
4. Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
5. Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας
6. Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
7. Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής.

Από τον ανωτέρω πίνακα 4.2.2 έχουν διαφοροποιηθεί με κόκκινη επισήμανση οι ενέργειες που

αφορούν χωροταξικό προγραμματισμό. Οι ενέργειες αυτές  συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα 4.2.3

ως κριτήριο σύνδεσης χωροταξικού προγραμματισμού ΣΟΑΠ Αθήνας και αναπτυξιακού

προγραμματισμού των ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας.
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Πίνακας 4.2.3
Συσχέτιση χωροταξικού προγραμματισμού ΣΟΑΠ Αθήνας με αναπτυξιακού σχεδιασμού τον ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας

ΠΑΡΜΕΒΑΣΗ ΟΧΕ/ΒΑΑ 6 16 20 21 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΑΠ
ΧΩΡΟΤ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ/Σ
ΜΟΥ

Μέτρα και ενέργειες για
καλύτερη πληροφόρηση
στην πόλη 1) για τουρισμό
πολιτισμό δραστηριότητες,
2) για συγκοινωνίες, 3)
τοποθέτηση πινακίδων
πληροφόρησης στους
δρόμους

Παρεμβάσεις
ενίσχυσης
αστικών
clusters

Ενίσχυση
προγραμμάτων
ανακύκλωσης
απορριμμάτων

Δράσεις
σχετικές με
το σχεδιασμό
του χρόνου
στην πόλη

Ενίσχυση και
αύξηση δράσεων
τέχνης στο
δημόσιο χώρο

Ενίσχυση των
υποδομών
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Δράσεις
σχετικές με
το σχεδιασμό
του ήχου
στην πόλη

Αναζωογόνηση
των υπαίθριων
χώρων

Οριζόντια
μέτρα
στήριξης
αγοράς
ακινήτων
στο κέντρο

Αξιοποίηση
ακινήτων του
δημοσίου
τομέα στο
κέντρο της
πόλης

Δράσεις για τα
εγκαταλελειμμέ
να κτίρια

Παρέμβαση
στο κτιριακό
απόθεμα -
απόσυρση

Δράσεις για την
αντιμετώπιση
προβλημάτων του
θεσμικού πλαισίου για
τα διατηρητέα κτήρια
και τις χρήσεις
διατηρητέων κτιρίων

Έργα
υπέρ
ΑΜΕΑ

1 Κόμβος Καινοτομίας,
διασύνδεσης της Έρευνας και
της Επιχειρηματικότητας και
Διευκόλυνσης της
Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων Έρευνας και
Ανάπτυξης (R&D)

2 Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
εργαλειοθήκη για την
επιχειρηματικότητα στην
περιοχή παρέμβασης -This is
Athens Business

3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση
διαδικτυακών εργαλείων για
την προώθηση του προορισμού
στο πλαίσιο της Έξυπνης
Πόλης

4 Καινοτόμες Πρωτοβουλίες /
Δίκτυο προώθησης και
στήριξης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών “Athens
Business Toolkit” Βελτίωση
του Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος

5 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων μέσω της
υποστήριξης σε ενέργειες
δικτύωσης και εξωστρέφειας

6 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
αξιοποίησης Β2Β και B2C
καναλιών για τη προώθηση της
οικονομίας επισκεπτών στη
Αθήνα

7 Δημιουργία Χώρου
Πολιτισμού ‘Ο Κόσμος της
Μαρίας Κάλλας’

8 Αποκατάσταση μνημειακών
χώρων και εγκαταστάσεων του
εργοστασίου φωταερίου στην
Τεχνόπολη

9 Αποκατάσταση Υπαιθρίων
Γλυπτών έργων Τέχνης του
κέντρου των Αθηνών (Β
Φάση)

10 Ανάπτυξη και Προβολή
δημόσιων τουριστικών και
πολιτιστικών κεφαλαίων μέσω
δράσεων σύγχρονου
πολιτισμού

11 Ανάδειξη μνημείων
θρησκευτικής κληρονομιάς
Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

12 Υποστήριξη της Εκκόλαψης
Νέων Επιχειρήσεων σε
κλάδους της RIS με
αξιοποίηση των κλειστών
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καταστημάτων στο κέντρο της
Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)

13 Εργαλεία προώθησης της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων με αξιοποίηση
των κλειστών καταστημάτων
στο κέντρο της Αθήνας
(εμπορικό τρίγωνο)

14 Προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης και κοινωνικής
συνοχής μέσα από την
κοινωνική οικονομία

15 Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων και
σχολικών συγκροτημάτων της
περιοχής παρέμβασης

16 Βελτίωση δεδομένων και
βιοκλιματικών δεικτών μέσω
της ενίσχυσης πρασίνου σε
κοινόχρηστους χώρους
(Eνίσχυση πρασίνου στις
αναπλάσεις κοινόχρηστων
χώρων, Πράσινες διαδρομές,
Δημιουργία νέων μικρών
χώρων, Πάρκα Τσέπης)

17 Δράσεις ορθής
περιβαλλοντικής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στην
περιοχή παρέμβασης

18 Σχέδιο δράσεων για την
προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας στην περιοχή
παρέμβασης (Δημιουργία
ποδηλατικών διαδρομών)

19 Βελτίωση και αποκατάσταση
Υπερτοπικού  Άξονα Οδού
Αιγαίου – Κράτητος

20 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
σε επιλεγμένη περιοχή του
κέντρου της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο)

21 Αναβάθμιση υποδομών
Εθνικού Κήπου

22 Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Παντελεήμονος και
διαπλάτυνση πεζοδρομίων
οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και
Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)

23 Βελτίωση και αναβάθμιση
κοινωνικών υποδομών που θα
συμβάλλουν στην τοπική
ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης

24 Ολοκληρωμένη παρέμβαση
ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού προετοιμασίας
τους για προώθηση στην
απασχόληση (social job centre
/incubator

25 Καινοτομικοί μέθοδοι παροχής
υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών/νηπίων

26 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
παροχής στέγασης για ευπαθείς
ομάδες

27 Δομή Υπνωτηρίου και
Κέντρου Ημέρας Αστέγων

28 Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
ισότητα των φύλων και την
αντιμετώπιση των έμφυλων και
πολλαπλών διακρίσεων

29 Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την
αντιμετώπιση της
ουσιοεξάρτησης

30 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
βελτίωσης της ποιότητας ζωής
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των ΑμεΑ
31 Πρόγραμμα εφαρμογής

δευτερογενούς παρέμβασης
Ιατρικής σε ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες του Δήμου
Αθηναίων

32 Πρόγραμμα Προβολής της
Προληπτικής Ιατρικής και
Προαγωγή Υγείας

33 Παροχή σίτησης στους
μαθητές των δημοτικών
σχολείων

34 Πολυδύναμα Κέντρα
ολοκληρωμένης υποστήριξης
ευπαθών ομάδων - One stop
shops

35 Ανάπτυξη και παροχή
καινοτόμων και βιώσιμων
υπηρεσιών συντονισμένης
φροντίδας υγείας και
κοινωνικής περίθαλψης στους
υπερήλικες και χρόνια
πάσχοντες (Integrated Care)

36 Ανακαίνιση κτιρίων
εκπαίδευσης ή και δια βίου
μάθησης

ΠΑΡΜΕΒΑΣΗ ΟΧΕ/ΒΑΑ 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΑΠ
ΧΩΡΟΤΑΞΙ
ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πιλοτικό σύστημα
επανάχρησης
ύδατος σε δημοτικά
κτήρια

Δράσεις για τον
εκσυγχρονισμό του
δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας και την
ενεργειακή
αποδοτικότητα

Αντικατάσταση
των κάδων
απορριμμάτων
με κινητούς /
βυθιζόμενους

Δημιουργία
πρότυπης
έξυπνης και
οικολογικής
περιοχής στο
κέντρο με
συνέργεια
πολλών
αρμοδίων
φορέων υπό
τον
σχεδιασμό
και
συντονισμό
του Δήμου

Ανάπτυξη
προχωρημένων
επικοινωνιών σε
επιλεγμένους
χωρικούς τομείς
της πόλης σε
συνεργασία με
παρόχους

Αστικοί κήποι –
πράσινες
ταράτσες
(αύξηση
πρασίνου στα
κτίρια

Αντιστροφή
τάσης
απομάκρυνσ
ης
επιτελικών
δημοσίων
φορέων από
το κέντρο
της Αθήνας

Αισθητική
λειτουργική
αναβάθμιση της
πόλης

Αντιμετώπισ
η οπτικής
ρύπανσης

Αποκατάστασ
η
προσβασιμότη
τας στους
κοινοχρήστου
ς χώρους

Αναμόρφωση
πεζοδρομίων
κέντρου

Αντιμετώπιση
υψηλών
πυκνοτήτων,
εξασφάλιση
κοινοχρήστων
χώρων. κλπ

Αναβάθμιση
επιλεγμένων
πλατειών και
κοινοχρήστων
χώρων

Νέες
πεζοδρομήσεις
και άξονες
κίνησης πεζών

1 Κόμβος Καινοτομίας,
διασύνδεσης της Έρευνας και
της Επιχειρηματικότητας και
Διευκόλυνσης της Αξιοποίησης
των Αποτελεσμάτων Έρευνας
και Ανάπτυξης (R&D)

2 Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
εργαλειοθήκη για την
επιχειρηματικότητα στην
περιοχή παρέμβασης -This is
Athens Business

3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση
διαδικτυακών εργαλείων για την
προώθηση του προορισμού στο
πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης

4 Καινοτόμες Πρωτοβουλίες /
Δίκτυο προώθησης και στήριξης
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών “Athens Business
Toolkit” Βελτίωση του
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

5 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων μέσω της
υποστήριξης σε ενέργειες
δικτύωσης και εξωστρέφειας

6 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
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αξιοποίησης Β2Β και B2C
καναλιών για τη προώθηση της
οικονομίας επισκεπτών στη
Αθήνα

7 Δημιουργία Χώρου Πολιτισμού
‘Ο Κόσμος της Μαρίας Κάλλας’

8 Αποκατάσταση μνημειακών
χώρων και εγκαταστάσεων του
εργοστασίου φωταερίου στην
Τεχνόπολη

9 Αποκατάσταση Υπαιθρίων
Γλυπτών έργων Τέχνης του
κέντρου των Αθηνών (Β Φάση)

10 Ανάπτυξη και Προβολή
δημόσιων τουριστικών και
πολιτιστικών κεφαλαίων μέσω
δράσεων σύγχρονου πολιτισμού

11 Ανάδειξη μνημείων
θρησκευτικής κληρονομιάς
Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

12 Υποστήριξη της Εκκόλαψης
Νέων Επιχειρήσεων σε κλάδους
της RIS με αξιοποίηση των
κλειστών καταστημάτων στο
κέντρο της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο)

13 Εργαλεία προώθησης της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων με αξιοποίηση των
κλειστών καταστημάτων στο
κέντρο της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο)

14 Προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης και κοινωνικής
συνοχής μέσα από την
κοινωνική οικονομία

15 Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων και σχολικών
συγκροτημάτων της περιοχής
παρέμβασης

16 Βελτίωση δεδομένων και
βιοκλιματικών δεικτών μέσω
της ενίσχυσης πρασίνου σε
κοινόχρηστους χώρους
(Eνίσχυση πρασίνου στις
αναπλάσεις κοινόχρηστων
χώρων, Πράσινες διαδρομές,
Δημιουργία νέων μικρών
χώρων, Πάρκα Τσέπης)

17 Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στην περιοχή παρέμβασης

18 Σχέδιο δράσεων για την
προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας στην περιοχή
παρέμβασης (Δημιουργία
ποδηλατικών διαδρομών)

19 Βελτίωση και αποκατάσταση
Υπερτοπικού  Άξονα Οδού
Αιγαίου – Κράτητος

20 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε
επιλεγμένη περιοχή του κέντρου
της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)

21 Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού
Κήπου

22 Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Παντελεήμονος και
διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών
Πιπίνου, Αλκιβιάδου και
Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)

23 Βελτίωση και αναβάθμιση
κοινωνικών υποδομών που θα
συμβάλλουν στην τοπική
ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης

24 Ολοκληρωμένη παρέμβαση
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ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού προετοιμασίας τους
για προώθηση στην απασχόληση
(social job centre /incubator

25 Καινοτομικοί μέθοδοι παροχής
υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών/νηπίων

26 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
παροχής στέγασης για ευπαθείς
ομάδες

27 Δομή Υπνωτηρίου και Κέντρου
Ημέρας Αστέγων

28 Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
ισότητα των φύλων και την
αντιμετώπιση των έμφυλων και
πολλαπλών διακρίσεων

29 Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την
αντιμετώπιση της
ουσιοεξάρτησης

30 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των ΑμεΑ

31 Πρόγραμμα εφαρμογής
δευτερογενούς παρέμβασης
Ιατρικής σε ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες του Δήμου
Αθηναίων

32 Πρόγραμμα Προβολής της
Προληπτικής Ιατρικής και
Προαγωγή Υγείας

33 Παροχή σίτησης στους μαθητές
των δημοτικών σχολείων

34 Πολυδύναμα Κέντρα
ολοκληρωμένης υποστήριξης
ευπαθών ομάδων - One stop
shops

35 Ανάπτυξη και παροχή
καινοτόμων και βιώσιμων
υπηρεσιών συντονισμένης
φροντίδας υγείας και κοινωνικής
περίθαλψης στους υπερήλικες
και χρόνια πάσχοντες
(Integrated Care)

36 Ανακαίνιση κτιρίων
εκπαίδευσης ή και δια βίου
μάθησης

ΠΑΡΜΕΒΑΣΗ ΟΧΕ/ΒΑΑ 50 51 52 53 54 56 57 58 59 63 64 70

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΑΠ
ΧΩΡΟΤΑΞΙ
ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οικοδομικά εργαλεία για
προώθηση πολεοδομικού
σχεδιασμού

Ενίσχυση
μέσων μαζικής
μεταφοράς

Δίκτυο
ποδηλατοδρόμων
στο κέντρο της
πόλης

Αναθεώρηση
ΓΠΣ Αθήνας

Πιλοτικές
διερευνήσεις
έξυπνων
συστημάτων
μετακίνησης
στην πόλη

Παροχή
θεσμικής
δυνατότητας
κανονιστικών
ρυθμίσεων από
τα ΣΟΑΠ

Διαμόρφωση
Πολιτικής
Στάθμευσης

Δράσεις για την
αντιμετώπιση
προβλημάτων
που συνδέονται
με θέατρα και
χώρους
πολιτισμού

Προώθηση
σχεδίου
βιώσιμης
αστικής
κινητικότητα
ς

Δημιουργία
προδιαγραφών
και οδηγού
για
παρεμβάσεις
στο δημόσιο
χώρο

Μέτρα
στεγαστικής
πολιτικής για
την
αντιμετώπιση
παρενεργειών
αστικού
εξευγενισμού

Τεχνική
υποστήριξη
υλοποίησης
ΣΟΑΠ
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1 Κόμβος Καινοτομίας,
διασύνδεσης της Έρευνας και
της Επιχειρηματικότητας και
Διευκόλυνσης της Αξιοποίησης
των Αποτελεσμάτων Έρευνας
και Ανάπτυξης (R&D)

2 Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική
εργαλειοθήκη για την
επιχειρηματικότητα στην
περιοχή παρέμβασης -This is
Athens Business

3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση
διαδικτυακών εργαλείων για την
προώθηση του προορισμού στο
πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης

4 Καινοτόμες Πρωτοβουλίες /
Δίκτυο προώθησης και στήριξης
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και
πρωτοβουλιών “Athens Business
Toolkit” Βελτίωση του
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

5 Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων μέσω της
υποστήριξης σε ενέργειες
δικτύωσης και εξωστρέφειας

6 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
αξιοποίησης Β2Β και B2C
καναλιών για τη προώθηση της
οικονομίας επισκεπτών στη
Αθήνα

7 Δημιουργία Χώρου Πολιτισμού
‘Ο Κόσμος της Μαρίας Κάλλας’

8 Αποκατάσταση μνημειακών
χώρων και εγκαταστάσεων του
εργοστασίου φωταερίου στην
Τεχνόπολη

9 Αποκατάσταση Υπαιθρίων
Γλυπτών έργων Τέχνης του
κέντρου των Αθηνών (Β Φάση)

10 Ανάπτυξη και Προβολή
δημόσιων τουριστικών και
πολιτιστικών κεφαλαίων μέσω
δράσεων σύγχρονου πολιτισμού

11 Ανάδειξη μνημείων
θρησκευτικής κληρονομιάς
Ιστορικού Κέντρου Αθήνας

12 Υποστήριξη της Εκκόλαψης
Νέων Επιχειρήσεων σε κλάδους
της RIS με αξιοποίηση των
κλειστών καταστημάτων στο
κέντρο της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο)

13 Εργαλεία προώθησης της
προσαρμοστικότητας των
επιχειρήσεων με αξιοποίηση των
κλειστών καταστημάτων στο
κέντρο της Αθήνας (εμπορικό
τρίγωνο)

14 Προώθηση της βιώσιμης
ανάπτυξης και κοινωνικής
συνοχής μέσα από την
κοινωνική οικονομία

15 Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων και σχολικών
συγκροτημάτων της περιοχής
παρέμβασης

16 Βελτίωση δεδομένων και
βιοκλιματικών δεικτών μέσω
της ενίσχυσης πρασίνου σε
κοινόχρηστους χώρους
(Eνίσχυση πρασίνου στις
αναπλάσεις κοινόχρηστων
χώρων, Πράσινες διαδρομές,
Δημιουργία νέων μικρών
χώρων, Πάρκα Τσέπης)
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17 Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
στην περιοχή παρέμβασης

18 Σχέδιο δράσεων για την
προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας στην περιοχή
παρέμβασης (Δημιουργία
ποδηλατικών διαδρομών)

19 Βελτίωση και αποκατάσταση
Υπερτοπικού  Άξονα Οδού
Αιγαίου – Κράτητος

20 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε
επιλεγμένη περιοχή του κέντρου
της Αθήνας (εμπορικό τρίγωνο)

21 Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού
Κήπου

22 Ανάπλαση πλατείας Αγίου
Παντελεήμονος και
διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών
Πιπίνου, Αλκιβιάδου και
Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)

23 Βελτίωση και αναβάθμιση
κοινωνικών υποδομών που θα
συμβάλλουν στην τοπική
ανάπτυξη της περιοχής
παρέμβασης

24 Ολοκληρωμένη παρέμβαση
ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού προετοιμασίας τους
για προώθηση στην απασχόληση
(social job centre /incubator

25 Καινοτομικοί μέθοδοι παροχής
υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών/νηπίων

26 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
παροχής στέγασης για ευπαθείς
ομάδες

27 Δομή Υπνωτηρίου και Κέντρου
Ημέρας Αστέγων

28 Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
ισότητα των φύλων και την
αντιμετώπιση των έμφυλων και
πολλαπλών διακρίσεων

29 Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την
αντιμετώπιση της
ουσιοεξάρτησης

30 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα
βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των ΑμεΑ

31 Πρόγραμμα εφαρμογής
δευτερογενούς παρέμβασης
Ιατρικής σε ευπαθείς και
ευάλωτες ομάδες του Δήμου
Αθηναίων

32 Πρόγραμμα Προβολής της
Προληπτικής Ιατρικής και
Προαγωγή Υγείας

33 Παροχή σίτησης στους μαθητές
των δημοτικών σχολείων

34 Πολυδύναμα Κέντρα
ολοκληρωμένης υποστήριξης
ευπαθών ομάδων - One stop
shops

35 Ανάπτυξη και παροχή
καινοτόμων και βιώσιμων
υπηρεσιών συντονισμένης
φροντίδας υγείας και κοινωνικής
περίθαλψης στους υπερήλικες
και χρόνια πάσχοντες
(Integrated Care)

36 Ανακαίνιση κτιρίων
εκπαίδευσης ή και δια βίου
μάθησης
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Από την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της σύνδεσης του χωροταξικού προγραμματισμού

όπως αναφέρεται στο ΣΟΑΠ Αθήνας και του αναπτυξιακού προγραμματισμού των ΟΧΕ/ΒΑΑ

Αθήνας όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 4.2.3 συμπεραίνουμε ότι οι παρεμβάσεις όπως

αναφέρονται στο ΟΧΕ/ΒΑΑ (2018) Αθήνας συμπεριλαμβάνουν ελάχιστες ενέργειες χωροταξικού

προγραμματισμού όπως αυτές αναφέρονται στο ΣΟΑΠ Αθήνας (2015). Αναλυτικότερα  στον

πίνακα 4.2.3 επισημαίνονται με κίτρινο οι κοινές παρεμβάσεις- ενέργειες των δύο προγραμμάτων

που αφορούν τον χωροταξικό προγραμματισμό. Διαπιστώνεται ότι μόνο 18 ενέργειες χωροταξικού

χαρακτήρα, από σύνολο των 39 ενεργειών όπως αναφέρονται στο ΣΟΑΠ Αθήνας, έχουν ληφθεί

υπόψη στο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για ΟΧΕ/ΒΑΑ Αθήνας, δηλαδή ποσοστό

μικρότερο του 50%. Το παράδειγμα τα Αθήνας θεωρείται αντιπροσωπευτικό όσον αφορά τον

ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη ελ ολοκλήρου

στον στρατηγικό προγραμματισμό ΟΧΕ για ΒΑΑ. Με το παράδειγμα αυτό συμπεραίνεται ότι ο

στρατηγικός σχεδιασμός ΟΧΕ για ΒΑΑ βρίσκεται σε στάδιο πρώιμο στάδιο όσον αφορά στην

σύγκλισή του με τον χωροταξικό σχεδιασμό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Με την παρουσίαση ζητημάτων που σχετίζονται με την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής

(κεφάλαιο 2), αναδεικνύεται η σημασία που αποκτά ο χώρος στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής

και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο προωθείται η χωρική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο μέσω αυτής.

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι πολιτικές τοπικής ανάπτυξης που προωθήθηκαν από την πολιτική

συνοχής στα πρώτα της στάδια βασίστηκαν κυρίως στην προσέγγιση της ενδογενούς ‘εκ των κάτω’

ανάπτυξης. Αυτό εκφράστηκε κυρίως με τα προγράμματα τοπικής/αστικής ανάπτυξης που

υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών URBAN και LEADER και των

Αστικών Πιλοτικών Σχεδίων. Η καθιέρωση της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής

παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική διάσταση ανέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης του

εδαφικού κεφαλαίου για τη χωρική ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών, όπως χαρακτηριστικά

αναφέρεται στην Εδαφική Ατζέντα 2020. Η επιδίωξη της ανάπτυξης των επιμέρους περιοχών της

ΕΕ διαμέσου της αξιοποίησης του εδαφικού τους κεφαλαίου μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών και συνακόλουθα στην ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και προγραμμάτων χωρικής/τοπικής ανάπτυξης που

προωθούνται από την πολιτική συνοχής. Ωστόσο, η υπέρμετρη επικέντρωση στους ενδογενείς

παράγοντες ανάπτυξης του εδαφικού κεφαλαίου ενδέχεται να οδηγήσει στην αγνόηση του ρόλου

που διαδραματίζουν οι εξωγενείς παράγοντες στην ανάπτυξη των περιοχών, όπως είναι οι

υπερκείμενες πολιτικές, ο ανταγωνισμός μεταξύ περιοχών, ο ρόλος του κράτους, και γενικότερα οι

προκλήσεις που προέρχονται από ευρύτερους συσχετισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Από την επισκόπηση της εξέλιξης της πολιτικής συνοχής που πραγματοποιήθηκε παραπάνω

προκύπτει ότι η χωρική διάσταση της ανάπτυξης αποτελεί συνιστώσα της που λαμβάνεται υπόψη

σε όλες τις περιόδους προγραμματισμού και προωθείται μέσα από τους στόχους προτεραιότητας,

τις κατευθύνσεις πολιτικής, τα προγράμματα ανάπτυξης καθώς και τις δράσεις και πρωτοβουλίες

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών – μελών. Επίσης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι

από την καθιέρωση της πολιτικής συνοχής η έμφαση που δίνεται στη χωρική της διάσταση

εντείνεται όλο και περισσότερο. Οι διαδοχικές διευρύνσεις σε συνδυασμό με την σταδιακή θεσμική

εμβάθυνση και οικονομική ενοποίηση (Ενιαία Αγορά, ΟΝΕ) εκτός του ότι κατέστησαν αναγκαία

την καθιέρωση της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπίζονταν οι περιφερειακές

ανισότητες από την χωρική επέκταση και οικονομική ολοκλήρωση, ενίσχυαν όλο και περισσότερο

την χωρική της διάσταση. Αυτό φαίνεται πως οφείλεται στο ότι οι διαδοχικές διευρύνσεις

εμπλούτιζαν όλο και περισσότερο την γεωγραφική ποικιλομορφία της ΕΕ (π.χ. εξόχως απόκεντρες
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και αραιοκατοικημένες περιοχές, νησιωτικές περιοχές, κλπ.), η οποία ήταν αναγκαίο να λαμβάνεται

υπόψη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως οι διαδοχικές διευρύνσεις

προσανατόλισαν την πολιτική συνοχή σε επιλογές και μέτρα πολιτικής που την προσαρμόζουν στο

γεωγραφικό πλαίσιο εφαρμογής της, ούτως ώστε να είναι σε θέση να προωθεί την ανάπτυξη σε

όλες τις κατηγορίες περιοχών (αστικές, αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές, αραιοκατοικημένες, κλπ.).

Παράλληλα, η οικονομική ενοποίηση σε συνδυασμό με την υποχώρηση του κρατικού

παρεμβατισμού, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των περιφερειών,

οδηγώντας την πολιτική συνοχής σε πολιτικές προώθησης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η ενίσχυση της χωρικής διάστασης της πολιτικής συνοχής μπορεί να

υποστηριχθεί ότι επηρεάστηκε και εξακολουθεί να επηρεάζεται και από τους κυρίαρχους

θεωρητικούς προσανατολισμούς στην οικονομική Γεωγραφία. Μεταξύ άλλων, οι προσεγγίσεις της

Νέας Περιφερειακότητας και της ενδογενούς ‘εκ των κάτω’ ανάπτυξης, λόγω του ότι αναδεικνύουν

τη σημασία του χώρου και των τοπικών παραγόντων στη χωρική ανάπτυξη των περιοχών,

διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό τις ασκούμενες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ.

Μέχρι και την υιοθέτηση του ΣΑΚΧ, η ενίσχυση της χωρικής διάστασης της πολιτικής συνοχής θα

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αποτελούσε μια επιλογή πολιτικής που αποσκοπούσε στην

αντιμετώπιση των προκλήσεων που έθεταν οι διαδικασίες της διεύρυνσης και εμβάθυνσης και όχι

μια δεσμευτική πολιτική. Ωστόσο, με την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2007

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, 2007) η χωρική διάσταση απέκτησε μια νομιμοποιητική βάση που

την καθιστούσε ισοδύναμη με τις άλλες δύο διαστάσεις της πολιτικής συνοχής, δηλαδή την

οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε για να αντιπροσωπευθεί η χωρική

διάσταση της πολιτικής συνοχής είναι η εδαφική συνοχή, η οποία περικλείει όλα τα ζητήματα της

σχέσης χώρου/ανάπτυξης που αφορούν την πολιτική συνοχής.

Ως προς τη χωρική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο της εδαφικής

συνοχής αναγνωρίζεται η σημασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιφερειών και τίθεται

ως προτεραιότητα η αξιοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου που διαθέτουν, με στόχο τη χωρική τους

ανάπτυξη. Επομένως, μπορεί να λεχθεί ότι η εδαφική συνοχή συνάδει με τις θεωρητικές

προσεγγίσεις χωρικής ανάπτυξης καθώς αναγνωρίζει την σημασία των τοπικών παραγόντων στη

χωρική ανάπτυξη των περιοχών και συνακόλουθα τη σημασία που διαδραματίζει ο χώρος στην

ανάπτυξη.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε συνοπτικά η πολιτική συνοχής της τρέχουσας περιόδου 2014-

2020 με έμφαση στην εδαφική της διάσταση, η οποία είναι εμφανώς ενισχυμένη. Στο πλαίσιο αυτό

ιδιαίτερα σημαντική είναι η εισαγωγή των νέων εργαλείων πολιτικής ΤΑΠΤΟΚ και ΟΧΕ για την

κατάρτιση και υλοποίηση στρατηγικών και προγραμμάτων χωρικής/τοπικής/αστικής ανάπτυξης,

προωθώντας την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και βέβαια στις πόλεις.
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Γενικά διαφάνηκε ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής συνδέονται στενά με την εδαφική

διάσταση της πολιτικής συνοχής και οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που προωθούνται μέσω αυτών

συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στην προώθηση και αξιοποίηση του εδαφικού κεφαλαίου των

περιοχών εφαρμογής τους. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι στον βαθμό που ο σχεδιασμός μιας

στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης λαμβάνει εκ των προτέρων υπόψη την προσέγγιση του

εδαφικού κεφαλαίου, η στρατηγική αυτή μπορεί να αντανακλά ακόμα περισσότερο τη χωρική της

διάσταση και τη συνάφειά της με την πολιτική της εδαφικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται

ότι θα μπορούσε να συμβάλει παράλληλα με τα κείμενα πολιτικής που αφορούν τα συγκεκριμένα

εργαλεία, η περαιτέρω θεωρητική διερεύνηση και η συγκεκριμενοποίηση σε επίπεδο πολιτικής

τρόπων αξιοποίησης και ενίσχυσης του εδαφικού κεφαλαίου των περιοχών όπου εφαρμόζονται

αυτές οι πολιτικές, συμβάλλοντας στον καλύτερο προγραμματισμό και τη μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών χωρικής / αστικής ανάπτυξης, είτε αυτές χρηματοδοτούνται

από την πολιτική συνοχής είτε από άλλες πηγές.

Από την στατιστική ανάλυση των 116 Δήμων στο σύνολο της Επικράτειας συμπεραίνουμε ότι η

Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού νότου δεν μπορούν εύκολα να

κατανοήσουν τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, όπως τείνει να συγκροτηθεί στη βάση της έννοιας της

εδαφικής συνοχής. Ο χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα αναπτύχθηκε με πολύ αργή εξέλιξη

και σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε ανεπαρκής. Η έλλειψη στρατηγικής αντίληψης που χαρακτηρίζει την

χωροταξία στην Ελλάδα αποτελεί βασικό εμπόδιο για την προσαρμογή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο

σχεδιασμού. Επιπρόσθετα η μεγάλη δυσκολία που παρατηρείται στο συντονισμό μεταξύ των

διάφορων αρμόδιων φορέων για το θέμα της χωρικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά και των

διάφορων περιοχών αυτής, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την έννοια της εδαφικής διακυβέρνησης

που προωθείται στην ΕΕ ως βασική συνιστώσα της εδαφικής συνοχής (Ζαχαρή, 2009).

Τα εργαλεία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και της Βιώσιμής Αστικής

Ανάπτυξης (ΒΑΑ) παρέχουν σημαντικές δυνατότητες για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων των

φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη της

βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ.

Με βάσει τα ανωτέρω προτείνεται:

-Κατάρτιση φορέων για σύνταξη ορθού στρατηγικού πλαισίου ΟΧΕ/ΒΑΑ

-Στην κατάρτιση ΟΧΕ/ΒΑΑ να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο ρυθμιστικό σχέδιο της περιοχής

και τα υφιστάμενα ρυθμιστικά, χωροταξικά, πολεοδομικά και τοπικά χωρικά σχέδια.

-Τα ΟΧΕ/ΒΑΑ να συμβάλλουν στην δυναμική ανάπτυξη του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού.
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