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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του 

θέματος της μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα 

προσδιορίσουμε την  έννοια και την φυσιογνωμία της μητρόπολης, τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την εξέλιξη του φαινομένου, τις νέες συνθήκες που επιφέρει η 

παγκοσμιοποίηση και  η έντονη αστικοποίηση που καθιστούν αναγκαία την 

εφαρμογή μιας πολυεπίπεδης  διακυβέρνησης, σχετικά με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές σήμερα.  

Το δεύτερο κεφάλαιο  αναφέρεται στην  αστική πολιτική  της Ε.Ε., στον  

ρόλο των σημερινών Ευρωπαϊκών πόλεων,  στη σημαντικότητα της πολιτικής 

Συνοχής  και στη νέα αστική ατζέντα (Urban Agenda ), η οποία βασίζεται στις 

εταιρικές σχέσεις και αποτελεί  βασικό πυλώνα της αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 

των πολιτικών της Ε.Ε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια περιγραφή των συστημάτων 

διακυβέρνησης που εφαρμόζονται σε Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις διαφόρων χωρών, 

των αρμοδιοτήτων τους και της συμβολής τους, στην αναπτυξιακή διαδικασία, την 

ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή κλπ. Μέσα από αυτή την παρουσίαση, 

περιγράφονται τα  διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης που έχουν καταφέρει να πρωταγωνιστήσουν στον ανταγωνιστικό 

παγκόσμιο  χάρτη, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που αφορούν τον τρόπο και τη 

μορφή της διακυβέρνησης που έχουν επιλέξει.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε σε μια ειδικότερη προσέγγιση της 

περίπτωσης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αναλύοντας την  υπάρχουσα 

κατάσταση και τις δυνατότητες να εφαρμοστεί  ένα μοντέλο μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα καθώς και τους πιθανούς παράγοντες που επιτρέπουν ή 

περιορίζουν την πιο προηγμένη δομή της. 

 Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις προϋποθέσεις για μια 

επιτυχημένη μητροπολιτική διακυβέρνηση και όχι να αποδείξει πιο μοντέλο 

διακυβέρνησης είναι το πιο ιδανικό.  Μέσα από αυτήν, θα παρουσιάσουμε αν η 



 

 

διακυβέρνηση σε μητροπολιτικό επίπεδο, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής κρίσης, του  αυξημένου  ανταγωνισμού,  της 

αυξανόμενης ανεργίας των νέων, τα ζητήματα της τεχνολογικής καινοτομίας και 

ανάπτυξης, της αλλαγής του κλίματος κ.α.,  με τα οποία έρχονται σήμερα 

αντιμέτωπες,  οι  μεγάλες πόλεις  στην Ευρώπη. 

Μεθοδολογία Ανάπτυξης: Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί, αφορά τη 

βιβλιογραφική μελέτη,  διαφορετικών  συστημάτων μητροπολιτικής διακυβέρνησης, 

με βάση διάφορες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, άρθρα που έχουν δημοσιευτεί, 

συνεντεύξεις φορέων ΤΑ καθώς και των εμπειριών  και συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή μιας  διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, όπως αυτής της 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Abstract 

This diploma thesis attempts to approach the issue of metropolitan governance. 

Initially, we will define the meaning and physiognomy of the Metropolis, the factors 

that influence the evolution of the phenomenon, the new conditions brought about by 

globalization and the intense urbanization that make it necessary to apply a multilevel 

governance on the problems facing urban areas today . 

The second chapter refers to the EU's urban policy, the role of today's European cities, 

the importance of Cohesion Policy and the Urban Agenda, which is based on 

partnerships and a key pillar of urban development within the of EU policies 

In the third chapter, a description of the governance systems applied to European 

Metropolises in different countries, their responsibilities and their contribution to the 

development process, quality of life, social cohesion, etc. is attempted. Through this 

presentation, we describe the different organizational models of the metropolitan 

governments that have been able to play a leading role in the competitive global map, 

addressing the problems of the way and form of governance say it. 

In the fourth chapter, we will refer to a more specific approach to the case of Athens 

and Thessaloniki, analyzing the existing situation and the possibilities to apply a 

model of metropolitan governance in Greece as well as the possible factors that allow 

or restrict its most advanced structure. 

 The purpose of the work is to highlight the conditions for a successful metropolitan 

governance, and not to prove more model of governance is the most ideal. It will 

show whether governance at metropolitan level can face the challenges of 

globalization, the financial and economic crisis, increased competition, rising youth 

unemployment, migration flows, technological innovation and climate change issues, 

with the today's major cities in Europe are facing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1. Οι  Μητροπόλεις ως ένα νέο πρότυπο αστικής οργάνωσης και 

ανάπτυξης 

 

Οι μητροπολιτικές περιοχές αποτέλεσαν από τη δεκαετία του ’60,  πεδίο 

έρευνας και άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής. Ωστόσο, το ενδιαφέρον τα τελευταία 

χρόνια, έχει ενισχυθεί. Ο ενισχυμένος αυτός ρόλος, οφείλεται  στη δυναμική τους, 

στη συμβολή τους στην εθνική ανάπτυξη και τη μεγέθυνση και  στη θέση που 

κατέχουν στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σήμερα οι μητροπολιτικές 

περιοχές, αναγνωρίζονται ως οι κύριες κινητήριες δυνάμεις στην εθνική ανάπτυξη και 

τη μεγέθυνση και δεν καθορίζονται  πλέον με αυστηρά πληθυσμιακά κριτήρια, καθώς 

το σύστημα καθορισμού τους,  είναι πολυπαραγοντικό. 

Η διεθνοποίηση της οικονομίας, ο διεθνής καταμερισμός της εργασίας, ο 

ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τα σημαντικά  

επιστημονικά, πολιτιστικά και τουριστικά κέντρα διοργανώνονται και 

ενσωματώνονται σε παγκόσμια δίκτυα και  δημιουργούν την ανάγκη σχηματισμού 

μητροπολιτικών περιοχών μέσα στις οποίες οι τοπικές και περιφερειακές λειτουργίες 

αλληλεπιδρούν, όχι μόνο σε διαπεριφερειακό αλλά  και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αυξάνοντας τη σημασία τους. 

« Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Μητροπόλεις ή “Εκτεταμένες Αστικές 

Ζώνες” (Larger Urban Zones - LUZ) συνεισφέρουν, σύμφωνα με την Eurostat το 58% 

του ΑΕΠ, αποδεικνύοντας, τη σημασία των μητροπολιτικών περιοχών στην ευημερία 

του πληθυσμού της ΕΕ». Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών, αποτελεί ουσιαστικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση του οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης και στην 

προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ατζέντας.  



“Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αστική Ανάπτυξη στο                     

πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. – Εξέλιξη και Προοπτικές” 

 

[2] 

 

Η μητροπολιτική διακυβέρνηση μιας περιοχής, στοχεύει στην αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που εμφανίζονται σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα. Μεριμνά για τις 

καθημερινές ανάγκες των κατοίκων, όπως η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η 

διαχείριση απορριμμάτων, η εκπαίδευση αλλά και συντονίζει την στρατηγική 

αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν ολόκληρη την περιοχή, όπως, ο 

χωροταξικός σχεδιασμός, οι μεταφορές, οι επενδύσεις στις υποδομές ενώ  παράλληλα 

υποστηρίζει τους περιφερειακούς στόχους μέσω εθνικής πολιτικής, για την επίτευξη 

της οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης.  

“ Η μητροπολιτική διακυβέρνηση αναφέρεται στην ικανότητα αντιμετώπισης των 

προκλήσεων των αστικών οικισμών. Αυτή η έννοια που διαδόθηκε από τη δεκαετία του 

1990, ήθελε να κάνει διάκριση μεταξύ της κλασσικής έννοιας της «κυβέρνησης» και 

ενός ευρύτερου οράματος που περιλαμβάνει τον ρόλο στη μητροπολιτική διακυβέρνηση 

του δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού (Jouve et Lefèvre, 1999) ”.  

1.2.   Έννοια και Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία της Μητρόπολης 

Η μητροπολιτική διακυβέρνηση αφορά συνεργασίες μεταξύ χωρικών 

ενοτήτων, οι οποίες διαμορφώνουν και υλοποιούν αλληλέγγυα ένα πρόγραμμα 

χωροταξικής οργάνωσης, οικονομικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής, πολιτιστικής, 

κοινωνικής και οικολογικής ανάπτυξης, με κύριους στόχους τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, της 

μητροπολιτικής περιοχής.  

Η ικανότητα της Μητρόπολης να πείσει οικονομικούς, επιχειρηματικούς και 

ερευνητικούς φορείς,  να εγκατασταθούν σ’ αυτή, όχι μόνο για λόγους, φορολογίας, 

κόστους ή άλλων διευκολύνσεων, αλλά γιατί εκεί διαμορφώνεται το μέλλον, 

στοιχειοθετεί  την δυναμική της και εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο.   

Οι στρατηγικές που απαιτούνται για την ανάδειξη μιας Μητρόπολης,  είναι η 

αξιοποίηση των οικονομικών δυνατοτήτων και της δημιουργικότητας της περιοχής, 

σε τομείς που αφορούν τον τουρισμό της πόλης, την εκπαίδευση, την έρευνα, την 

καινοτομία, τον πολιτισμό, το δίκτυο μεταφορών, την  πρόσβαση στις αγορές, την 

προσέλκυση επενδύσεων, την ύπαρξη  υψηλού επιπέδου φυσικού και δομημένου  

περιβάλλοντος, την ανάδειξη branding και ταυτότητας κ.α. 

Έτσι, μια περιοχή μπορεί να αναδειχθεί ως μητροπολιτική, όταν μέσω των 

πολιτικών και των δράσεων που θα εφαρμόσει, καταφέρνει να πετύχει, μια  ισχυρή 

θέση στον διεθνή ανταγωνισμό λόγω  προσέλκυσης ξένων μεγάλων επιχειρήσεων και 
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κεφαλαίων (π.χ. στον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών και στα Logistics)  ή λόγω 

της  προσέλκυσης διεθνών κέντρων έρευνας, ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή λόγω 

της δημιουργίας εξειδικευμένων επιστημονικών πάρκων και  δομών έρευνας και 

καινοτομίας ή   πολιτιστικών δράσεων.  

1.3.   Οι τάσεις και παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη του 

φαινομένου των διεθνών Μητροπόλεων  

Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις  τάσεις που επηρεάζουν την 

εξέλιξη του φαινομένου της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης, όπως,  η παγκόσμια 

οικονομική ύφεση, η οποία επιβάλλει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μεταξύ πόλεων 

για την προσέλκυση επιχειρήσεων, επενδύσεων και ιδιαίτερων ικανοτήτων καθώς και 

πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό και την βιομηχανική καινοτομία.  

H διαμόρφωση νέων  προτύπων διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, η 

παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η εξειδίκευση της παγκόσμιας παραγωγής,  

απαιτούν τον στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε η εκάστοτε αστική περιοχή, να αποτελέσει 

κόμβο της παγκόσμιας αγοράς.  

Οι διαδικασίες για αποτελεσματικότερη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων 

με το παγκόσμιο περιβάλλον, ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση των κέντρων των  

οικονομικών αποφάσεων με παγκόσμια επίδραση  προς την Ασία,  οδηγούν στην 

ενίσχυση της  άμυνας των δυτικών ευρωπαϊκών μητροπόλεων.  

Η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή κρίση, απαιτούν επίσης την υιοθέτηση 

προγραμμάτων και πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας στο αστικό περιβάλλον και 

θεωρείται πλέον, απαραίτητη η συνεργασία πόλεων, αστικών περιοχών διαφορετικών 

κρατών και φορέων που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης για τον 

συντονισμό των ενεργειών τους, σε μητροπολιτικό επίπεδο. 

Οι σύγχρονες αυτές τάσεις, ωθούν αναπόφευκτα στην υιοθέτηση ενός νέου 

σχεδιασμού, μιας νέας στρατηγικής και νέων διαδικασιών, για την αντιμετώπιση 

τους, ενισχύοντας τον ρόλο των μητροπολιτικών περιοχών. 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη μιας περιοχής και  

δημιουργούν προϋποθέσεις για ένα  ισχυρό προφίλ, ως «μητροπολιτική»  στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι: 

Η δυνατότητα διαφοροποίησης της παραγωγής προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα της οικονομίας της  περιοχής διεθνώς, το υψηλό επίπεδο ποιότητας 

περιβάλλοντος διαβίωσης που μπορεί να προσφέρει στους πολίτες και το ευνοϊκό 
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οικονομικό περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις (ελαστικό 

φορολογικό καθεστώς,  χαμηλό κόστος ακινήτων), μπορούν να επηρεάσουν θετικά 

τις αποφάσεις πολιτών από άλλες περιοχές ή κράτη να εγκατασταθούν στη 

συγκεκριμένη  πόλη ή περιοχή αλλά και πολλών πολυεθνικών εταιριών και 

επιχειρήσεων,  ενισχύοντας την ελκυστικότητα της.  

Επίσης, η γεωγραφική της θέση, που μπορεί να την καθιστά κομβικό σημείο 

εύκολης πρόσβασης αλλά και οι τυχόν ικανοποιητικές συνδέσεις της, με οδικά,  

σιδηροδρομικά δίκτυα,  αεροδρόμια και λιμένες ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και 

προσβασιμότητα της με άλλες πόλεις και περιοχές και  ισχυροποιούν τη θέση της. 

 Επίσης, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού μιας πόλης ή περιοχής  και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομιών και έρευνας, αποτελούν  μέσα  οικονομικής 

ανάπτυξης και προώθησης μιας δημιουργικής οικονομίας και ενισχύουν τη διεθνή 

εικόνα της πόλης. 

1.4. Μορφές  μητροπολιτικής διακυβέρνησης  

 

Στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα στην διεθνή πρακτική, παρατηρούμε το 

φαινόμενο της μητροπολιτικής συνεργασίας μιας “κυρίαρχης” πόλης με όμορους 

δήμους καθώς και το φαινόμενο συνεργασίας μητροπόλεων ακόμη και σε 

διαφορετικές χώρες. Οι μητροπόλεις αυτές έχουν αποκτήσει  ισχυρό έλεγχο των 

επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανικής παραγωγής, 

και της πληροφορίας και μπορούν να συναγωνίζονται  σε κύρος ακόμη και τα εθνικά 

κράτη.  

Οι μορφές της μητροπολιτικής διακυβέρνησης έγκειται στη διαφορετικότητα 

των ποικίλλων  στοιχείων που συνυπάρχουν  στην Ευρώπη, όπως ο διοικητικός 

κατακερματισμός, οι αρμοδιότητες των διοικήσεων σε θέματα μητροπολιτικού 

ενδιαφέροντος, ο τύπος και ο βαθμός χρηματοδότησης των μητροπολιτικών 

διοικήσεων καθώς και η εκπροσώπηση τους από την κοινωνία των πολιτών.     
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Ωστόσο, οι μορφές και τα πρότυπα  διακυβέρνησης των μητροπολιτικών 

περιοχών,  μπορούν να συνοψιστούν, στις εξής τρεις ομάδες:  

α) “ Ήπιες μορφές” ή “Ασθενή” πρότυπα διακυβέρνησης, τα οποία αφορούν  

ανεπίσημες μεθόδους συνεργασίας, όπως οι τοπικές συμφωνίες μεταξύ των δήμων 

και άλλων τοπικών εταίρων και οι  άτυποι οργανισμοί συντονισμού, όπως  οι ενώσεις 

ή συνεργασίες. 

β) “Ενδιάμεσες μορφές” ή “Μέτρια” πρότυπα διακυβέρνησης, τα οποία  αφορούν 

διαδημοτικούς φορείς ή συνεργατικούς σχηματισμούς ή τομεακούς οργανισμούς, με 

σκοπό τη διαχείριση μιας διαδημοτικής συνεργασίας και τη λήψη αποφάσεων σε έναν 

ή περισσότερους τομείς ευθύνης, π.χ. οικονομική ανάπτυξη, μεταφορές, διαχείριση 

απορριμμάτων, χωροταξικός σχεδιασμός.  

γ) “Ισχυρές μορφές” ή  “Ισχυρά” πρότυπα διακυβέρνησης, τα οποία αφορούν 

υπερδημοτικούς φορείς και λειτουργικά μοντέλα, που θεσπίζονται ως επιπλέον 

επίπεδο διακυβέρνησης, ανώτερο από υπάρχοντες δήμους και είτε έχουν εκλεγεί 

άμεσα, είτε έμμεσα (δήμαρχος ή/και πολιτικός φορέας) και μπορούν να ταυτιστούν 

με τη λειτουργική οικονομική περιοχή της μητροπολιτικής περιφέρειας 

Οι Otgaar κ.ά. (2008) έχουν παρατηρήσει, ότι: « ο πιο σημαντικός παράγοντας 

σε σχέση με την επιτυχία ή την αποτυχία της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, είναι 

τελικά το εάν αυτή η μορφή διακυβέρνησης, παράγει “προστιθέμενη αξία” για την 

περιοχή και τους εταίρους που συμμετέχουν, δηλαδή τις δημοτικές αρχές, περιφερειακές 

αρχές, επιχειρήσεις, κ.λπ. Όπως έχει επισημανθεί σε αυτές τις μορφές συνεργασίας, 

είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουν οι εταίροι την αλληλεξάρτηση τους και το ότι η 

συνεργασία είναι αναγκαίο μέσο, ώστε, να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε εταίρου» (Stone, 

1989, Nicholls, 2005).  

1.5.    Τύποι Συστημάτων Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης  

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών που παρουσιάζει  ξεχωριστά 

κάθε χωρική ενότητα, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης, που να προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, ούτε ένα ιδανικό 

μοντέλο, αφού όλα έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.   

Εν τούτοις, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα συστήματα- μοντέλα 

Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης  ανάλογα με την θεσμική τους οργάνωση, το 

επίπεδο θεσμοθέτησής τους  και το είδος των θεσμικών ρυθμίσεων που έχουν γίνει. 

Τα Συστήματα αυτά είναι:  
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1. Μητροπολιτική Διοίκηση/Κυβέρνηση  ή Αυτοδιοίκηση ή Δομή, η οποία έχει 

προκύψει από άμεσες ή έμμεσες εκλογές και είναι ειδικά διαμορφωμένη να 

διαχειρισθεί την μητροπολιτική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις μητροπολιτικές 

προκλήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο,  συναντάται με δύο επιμέρους μορφές:  

α. Ενός Επιπέδου ή μιας βαθμίδας: Μητροπολιτική Περιφέρεια ή Μητροπολιτικός 

Δήμος.  

β. Δύο Επιπέδων: Με την διατήρηση των επιμέρους Δήμων, αλλά με μητροπολιτικό 

επίπεδο συντονισμού.  

2. Θεσμοθετημένος Μητροπολιτικός Φορέας/ Οργανισμού, που έχει την 

αρμοδιότητα  του σχεδιασμού και της διαχείρισης ενός μοναδικού τομέα: αστικές 

μεταφορές, περιβάλλον, ασφάλεια κτλ. - μητροπολιτικές υπηρεσίες (τομεακή). 

3. Το τρίτο μοντέλο  είναι αυτό του κάθετου συντονισμού, όπου οι Μητροπολιτικές 

Πολιτικές ασκούνται από τις ήδη υπάρχουσες διοικητικές δομές, όπως την 

Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα ή  τον Δήμο. 

4.  Συστήματα Εθελοντικής Συνεργασίας, είναι το λιγότερο θεσμικό μοντέλο με 

ευέλικτη θεσμική οργάνωση και βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία μεταξύ 

Δήμων για την χάραξη στρατηγικής, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

μητροπολιτικής ανάπτυξης. Η εκπροσώπηση τέτοιων συστημάτων,  μπορεί να είναι 

είτε μια ένωση είτε  ένας σύλλογος  δήμων που αποτελούν μια  παραδοσιακή μορφή, 

είτε  ένα πιο ευέλικτο σχήμα που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

Στην εφαρμογή τους, κάποια από τα παραπάνω μοντέλα είναι μικτά, ενώ 

κάποια άλλα θεωρητικά είναι τα ίδια και στην πράξη είναι διαφορετικά. Στοιχεία 

όπως, αυτά της πολιτικής κουλτούρας ή οι αξίες των τοπικών αντιπροσώπων ή η 

πολιτική προθυμία των εμπλεκόμενων φορέων διοίκησης, όπως οι δήμοι, προς 

όφελος του γενικού συμφέροντος, επηρεάζουν στη διαμόρφωση του τελικού 

μοντέλου. 

Για παράδειγμα, η θεσμοποίηση της μητροπολιτικής συνεργασίας σε 

ορισμένες χώρες, όπως στην Γαλλία παρουσιάζει μια συνεχή  δημιουργία νέων δομών 

ενώ στην Δανία εμφανίζεται μια συνεχή τάση μείωσης του αριθμού των δομών.   

Επίσης, σε ορισμένες χώρες όπως στην Ιταλία αναζητούνται ομοιογενή 

μοντέλα σε εθνικό επίπεδο, ενώ σε άλλες χώρες, όπως στην Γερμανία και την 

Ισπανία, υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων διακυβέρνησης. 
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1.6.  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των Διαφορετικών 

Συστημάτων        Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης 

Τα προαναφερόμενα συστήματα μητροπολιτικής διακυβέρνησης, 

παρουσιάζουν στη λειτουργία τους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Συνοπτικά, 

θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, τα εξής: 

Το σύστημα της Μητροπολιτικής Διοίκησης/Κυβέρνησης  ή Αυτοδιοίκησης 

ή Δομής,  αν και συμβάλλει στη μείωση των θεσμικών κατακερματισμών,  

περιορίζεται από την διανομή αρμοδιοτήτων, την έλλειψη χρηματοδότησης, τις 

πιέσεις με άλλους τομείς και την αδυναμία της δημοκρατικής νομιμότητας, εξαιτίας  

της σύνθεσης του από πολιτικά σχήματα και την ύπαρξη ιδρυμάτων, οργανισμών και 

επιχειρήσεων που λειτουργούν και συμμετέχουν στον σχεδιασμό,  την οικονομική 

διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων,  σε μητροπολιτικό επίπεδο.   

Ένα άλλο εμπόδιο της  δημιουργίας μιας μητροπολιτικής κυβέρνησης,  

αποτελούν οι  παραδοσιακές δομές που δύσκολα εξαλείφονται. Επίσης, οι 

μητροπολιτικές κυβερνήσεις, αποτελούν ένα λιγότερο ευέλικτο σχήμα  στις 

εγγενείς αλλαγές, σε μια μητροπολιτική περιοχή.  

Στην περίπτωση ενός θεσμοθετημένου Μητροπολιτικού Φορέα/ Οργανισμού, 

ο θεσμοθετημένος φορέας αποκτά περιορισμένες αρμοδιότητες που αφορούν τον  

σχεδιασμό και τη διαχείριση,  σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως μεταφορές και 

περιβάλλον και σε μικρότερο έκταση στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού 

και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Όμως,  μια λιγότερο θεσμοθετημένη μητροπολιτική κυβέρνηση είναι πιο εύκαμπτη   

και μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα σε μια αλλαγή  στο περιβάλλον.  

Το μοντέλο του κάθετου συντονισμού, αφορά την άσκηση των 

μητροπολιτικών πολιτικών από τις υφιστάμενες δομές, όπως οι δήμοι, οι 

επαρχίες, οι περιφέρειες και αποτελεί τροχοπέδη για τη δημιουργία ισχυρών 

μητροπολιτικών κυβερνήσεων. Η πολιτική αντίσταση και η αλλαγή κουλτούρας 

τόσο από την κεντρική κυβέρνηση, όσο και από τις υπάρχουσες αυτές 

διοικήσεις,  δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση  της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης. 

Τα Συστήματα Εθελοντικής Συνεργασίας, παρουσιάζουν σημαντικά 

μειονεκτήματα, μιας και εξαρτώνται από την εσωτερική δυναμική των πολιτικών 

συμμαχιών και συνεργασιών ή της ηγεσίας της ένωσης.  
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Μια αρνητική πτυχή της εθελοντικής συνεργασίας, είναι επίσης, η αδυναμία 

επίτευξης συμφωνιών  και η έλλειψη δράσης, εξαιτίας της διανομής των 

αρμοδιοτήτων και της εξουσίας της ένωσης (αριθμός αντιπροσώπων  ανά δήμο), που 

πολλές φορές μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό και τη μη πραγματοποίηση 

αποφάσεων. Τέλος, ένα από τα στοιχεία που επηρεάζουν τη λειτουργία της 

εθελοντικής  συνεργασίας μεταξύ δήμων, είναι η δυνατότητα των μελών της, να 

χρηματοδοτήσουν την ένωση.  Η πιθανότητα ορισμένα από τα μέλη της ένωσης 

(Δήμοι), να μην μπορούν να την χρηματοδοτήσουν, λόγω  διαφορετικών πόρων και 

κοινωνικοοικονομικών πλεονεκτημάτων,  ενέχει τον κίνδυνο της άνισης οικονομικής 

επιβάρυνσης των μελών της και την παράλυση της ένωσης.   

  Οι ενώσεις συνεργασίας μεταξύ δήμων έχουν περιορισμένες ικανότητες και 

δυνατότητες και κατ’ επέκταση μικρότερη επίδραση, στη λήψη αποφάσεων των 

ζητημάτων μητροπολιτικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με τις μητροπολιτικές 

κυβερνήσεις.  

1.7. Οι κύριοι τομείς και αρμοδιότητες  της Μητροπολιτικής   

        Διακυβέρνησης 

Οι αρμοδιότητες των μητροπολιτικών σχημάτων ποικίλλουν ανάλογα με την  

φύση των μητροπολιτικών αρχών και τους σκοπούς σύστασης τους. Η επιτυχής 

λειτουργία τους, εξαρτάται από το πρότυπο της διοικητικής οργάνωσης που η κάθε 

χώρα ακολουθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο μητροπολιτικός φορέας αναλαμβάνει 

αρμοδιότητες για τη δημόσια ασφάλεια (μητροπολιτική αστυνομία) και την πολιτική 

προστασία και σε άλλες περιπτώσεις αναλαμβάνει αρμοδιότητες κοινωνικής 

πολιτικής καθώς και ειδικές πολιτικές, όπως στον τομέα του πολιτισμού. 

Στην πλειονότητα τους, οι  αρμοδιότητες της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης 

αναφέρονται συνήθως στον τομέα των «σκληρών πολιτικών» και αφορούν θέματα 

όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η χωροταξία καθώς και στον τομέα των 

«μαλακών πολιτικών» που αφορούν θέματα όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι 

κοινωνικές υπηρεσίες, κ.α. 

«Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Montreal (Οκτώβριος 2015) για τις 

Μητροπολιτικές Περιοχές, αυτές γενικά δεν έχουν καμία πολιτική αναγνώριση. Στην 

πλειονότητά τους οι αρμοδιότητες αφορούν τις “σκληρές” πολιτικές (hard policies) 

όπως Μεταφορές, Αστικό Εξοπλισμό και Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον, Πολεοδομικές 

και Χωροταξικές παρεμβάσεις. Λίγες είναι οι περιπτώσεις αρμοδιοτήτων άσκησης 
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“ήπιων” πολιτικών (soft policies), όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές 

υπηρεσίες και η οικονομική ανάπτυξη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 

αρμοδιότητες “μοιράζονται” μεταξύ των επιπέδων διοίκησης: Κεντρική Κυβέρνηση, 

Περιφέρεια, Δήμος, με ζητήματα,  όπως το ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ή το αν το 

τελευταίο επίπεδο (Δήμοι), είναι διατεθειμένο να υλοποιήσει αποφάσεις άλλων 

επιπέδων». 

Διάγραμμα 1: Τομείς εργασίας μητροπολιτικών αρχών 

 

Οι βασικοί τομείς με τους οποίους έχει διαφανεί ότι αποτελούν αντικείμενο 

της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, είναι οι εξής: 

Χωρικός Σχεδιασμός : Ο χωρικός σχεδιασμός, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

αρμοδιότητες ενός μητροπολιτικού φορέα. Στόχος είναι, η  εναρμόνιση των 

πολεοδομικών σχεδίων με το γενικό στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό και τους 

ειδικότερους σχεδιασμούς τομεακού επιπέδου.  

Περιβάλλον & Ποιότητας Ζωής : Η μητροπολιτική αυτή αρμοδιότητα, στοχεύει 

στη βελτίωση του μητροπολιτικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα, η ορθή 

διαχείριση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποβλήτων που μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων, στην 

αποφυγή  δαπανηρών  διαδικασιών καθαρισμού και στην πρόληψη προβλημάτων 

υγείας.   

Οικονομική Ανάπτυξη : αποτελεί έναν άλλο τομέα στον οποίο παρεμβαίνουν οι 

μητροπολιτικοί θεσμοί και περιλαμβάνει τον γενικότερο σχεδιασμό της 

μητροπολιτικής περιοχής για την προώθηση της απασχόλησης, την παραγωγή 

πλούτου και την  προβολή της στον διεθνή χώρο προσελκύοντας οικονομικές 

δραστηριότητες και διεθνείς οργανισμούς. 
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Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιών : Αυτή η αρμοδιότητα αφορά την 

αποτελεσματική διαχείριση  στα θέματα των μεταφορών, της συγκοινωνιακής 

τεχνικής, της χάραξης των οδών, των οδοστρωμάτων, των υλικών οδοποιίας, της 

οδικής ασφάλειας,  της διαχείρισης έργων και της χωροταξίας και ανάπτυξης για 

ολόκληρη την εμβέλεια της μητροπολιτικής περιοχής, ώστε να διευκολύνονται  οι 

συνδέσεις  τους, με άλλες περιοχές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

είναι εύκολη η προσβασιμότητα προς αυτές. 

Κοινωνική Πολιτική & Προστασία: Οι αρμοδιότητες της κοινωνικής πολιτικής, 

όπως η υγεία, η πολιτική της απασχόλησης, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η εξάλειψη 

της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων και το μεταναστευτικό ζήτημα, αν και 

αποτελούν λιγότερο αποδιδόμενες αρμοδιότητες της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, 

διότι θεωρείται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μικρότερο χωρικό επίπεδο, 

εγγύτερο στον πολίτη, ώστε να εξασφαλίζεται  μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 

ωστόσο, η “κοινωνική συνοχή”,  αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους  της 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης. 

1.8. Αρχές Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης  

Μια σειρά από αρχές μπορούν να καθορίσουν την επάρκεια των συστημάτων 

διακυβέρνησης για τις μητροπολιτικές περιοχές του 21ου αιώνα, μιας και δεν υπάρχει 

ένα ιδανικό μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης. 

Η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση, θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της 

επικουρικότητας και να επιτρέπει τη διευθέτηση των ζητημάτων,  να επιλύονται στο 

πιο  άμεσο (ή τοπικό) επίπεδο και να  δρα μόνο όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας 

ή διαχύσεις σε άλλες περιοχές. 

Θα πρέπει, να εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση 

της ελκυστικότητας στις πόλεις και όχι μόνο στην ικανοποίηση των τοπικών 

αναγκών τους καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αστικών 

περιοχών μιας και  αυτές σήμερα αναδύονται, ως οι κύριες μονάδες στην παγκόσμια 

οικονομία. 

Η μητροπολιτική διακυβέρνηση, θα πρέπει να επικεντρώνεται στα τοπικά 

προβλήματα, όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η άναρχη πολεοδομική επέκταση 

και η οικονομική ανάπτυξη, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζει με συνοχή στην 

πολιτική και χωρίς σύγχυση αρμοδιοτήτων. 
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Θεωρείται απαραίτητος ο  συντονισμός των αρμοδιοτήτων και των ρόλων 

μεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης των μητροπολιτικών περιοχών, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο διοικητικός κατακερματισμός.   

Η πολιτική της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να εγγυάται πλήρη 

διαφάνεια, λογοδοσία και έλεγχο, ώστε να πετυχαίνει  μια αποτελεσματική  

οικονομική διαχείριση.  

Οι θεσμικές και οι οικονομικές συμφωνίες στις μητροπολιτικές περιοχές θα  

πρέπει να πετυχαίνουν ένα υψηλό βαθμό δικαιοσύνης και ισότιμων ευκαιριών, 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δήμοι) και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 

Θα πρέπει να δίνονται ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές, 

χωρίς να τις διαχωρίζει και κυρίως, να διευκολύνει την ένταξη των προβληματικών 

αστικών περιοχών, αξιοποιώντας  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τους τοπικούς 

πόρους και τις δυνατότητες μιας περιοχής, επενδύοντας σε υποδομές και ανθρώπινο 

δυναμικό,  λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κατοίκων, με 

στόχο την μέγιστη ανάπτυξη της περιοχής  

Οι θεσμοί της μητροπολιτικής διακυβέρνησης πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται και να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες 

οικονομικές και κοινωνικές τάσεις  και στις γρήγορες αλλαγές που επιφέρει το 

φαινόμενο της  παγκοσμιοποίησης. 

Θα πρέπει επίσης, να επιτρέπει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις  

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού που λαμβάνονται από τον κρατικό 

μηχανισμό και αφορούν θέματα της  μητροπολιτικής περιοχής, φέρνοντας την 

κυβέρνηση πιο κοντά στους πολίτες και ενισχύοντας  μέσω της συμμετοχής τους, τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. 

Τέλος, θα πρέπει να  στοχεύει, στο καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, τόσο 

για τον άνθρωπο όσο και για το φυσικό περιβάλλον, για την επίτευξη μιας  βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης και να εναρμονίζεται με την οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική πολιτική για την επίτευξη της. 

1.9.  Κύριοι  Στόχοι για τις Μητροπολιτικές Περιοχές 

Τα ζητήματα συντονισμού αρμοδιοτήτων και διακυβέρνησης στα διάφορα 

επίπεδα διοίκησης, η εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων και η συμμετοχή των 

πολιτών,  περιλαμβάνονται στα βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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μητροπολιτικές περιοχές. Η επίλυση αυτών των ζητημάτων, θα πρέπει να αποτελούν 

κύριο στόχο των μητροπολιτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα:  

Τα προβλήματα συνεργασίας και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους 

διαφορετικούς οργανισμούς διοίκησης και αυτοδιοίκησης, αποτελούν έναν αρνητικό 

παράγοντα για την εξέλιξη της αστικής ανάπτυξης. Η νομοθετική θέσπιση 

αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και  

ο καθορισμός μέτρων και πολιτικών, στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδιασμού, θα 

ενισχύσουν  τον μητροπολιτικό θεσμό, θα συμβάλλουν  στην πολιτική του 

αναγνώριση και θα προσανατολίσουν  τις αποφάσεις και επιλογές των εμπλεκομένων, 

με μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Το μέγεθος και οι πηγές χρηματοδότησης προσδιορίζουν την αυτονομία και 

την αποτελεσματική διακυβέρνηση των Μητροπόλεων. Ένα από τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μητροπολιτική Ανάπτυξη στην Ευρώπη, είναι  η 

έλλειψη των χρηματοδοτικών πόρων μιας και η πλειονότητα τους προέρχεται από 

επιχορηγήσεις και μεταβιβάσεις των ανώτερων επιπέδων διοίκησης (Κεντρική 

Κυβέρνηση, Περιφέρεια, κ.λπ.). Οι περιορισμένοι πόροι  δεν επαρκούν για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της μητροπολιτικής ανάπτυξης. Η εξεύρεση 

εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και  η διασφάλιση επιπλέον πόρων, 

θεωρείται πρωταρχικός στόχος των μητροπολιτικών διοικήσεων. 

Στην Ευρώπη σε πολύ  λίγες περιπτώσεις υπάρχουν  αιρετές μητροπολιτικές 

αρχές, να είναι δηλαδή άμεσα εκλεγμένες, όπως, πχ στο Λονδίνο και στην 

Στουτγάρδη. Στις περισσότερες πόλεις υπάρχουν έμμεσα εκλεγμένες μητροπολιτικές 

αρχές (π.χ. Βαρκελώνη, Γαλλικές Μητροπόλεις). Και στις δύο περιπτώσεις, η 

συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές είναι χαμηλή. Θεωρείται απαραίτητη, η 

πληροφόρηση των πολιτών κυρίως μέσω αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή τους, 

στη διαβούλευση για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

μητροπολιτικών παρεμβάσεων και  να νοιώσουν ότι αποτελούν ένα σημαντικό 

κομμάτι του  μητροπολιτικού προγραμματισμού και της μητροπολιτικής ανάπτυξης.  

Μέσα από την διαδικασία αυτή και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών,  η 

μητροπολιτική αρχή  θα μπορέσει να νομιμοποιήσει και να υλοποιήσει τις αποφάσεις 

της, ώστε η πολιτική της να γίνει αποδεκτή από όλους τους  εμπλεκόμενους φορείς. 
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Η συμμετοχή  του ιδιωτικού τομέα στις διάφορες αποφάσεις  με γνώμονα 

πάντα το συμφέρον του, η δυσκολία  δημιουργίας κοινών οραμάτων ανάμεσα στα 

διαφορετικά επίπεδα διοίκησης (μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,  μεταξύ 

Δήμων, Περιφέρειας και Κεντρικής Κυβέρνησης) και η έλλειψη  εσωτερικής 

οργάνωσης  της κοινωνίας των πολιτών, δυσκολεύουν τις προοπτικές εξέλιξης  των 

μητροπολιτικών περιοχών. 

Ο συντονισμός μεταξύ των φορέων αυτών, η προώθηση συμπράξεων 

δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και επιχειρηματικών συνεργειών, η προσέλκυση 

ενδιαφέροντος των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών για τη διαμόρφωση 

αναπτυξιακής προοπτικής σε παγκόσμια κλίμακα, θα πρέπει να αποτελούν στόχους 

της μητροπολιτικής αρχής, για   την αποδοτικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής,  με την προϋπόθεση να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες.   

Βασικός παράγοντας της επιτυχούς επίλυσης των μητροπολιτικών θεμάτων, 

αποτελούν οι θεσμικές αλλαγές και η αναγνώριση από τον νόμο της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης. 

Η περιορισμένη  θεσμική (άμεση εκλογή αιρετών μητροπολιτικού επιπέδου) 

αλλά και οικονομική αυτοδυναμία ( εξάρτηση χρηματοδότησης),  των 

μητροπολιτικών θεσμών, περιορίζει την μητροπολιτική διακυβέρνηση να έχει 

συγκεκριμένες εξουσίες, παρά μόνο σε τομείς, όπως οι μεταφορές ή το περιβάλλον,  

χωρίς να  τους επιτρέπει να συμμετέχουν στον κεντρικό σχεδιασμό και στην 

εφαρμογή ολοκληρωμένων και καθοριστικών για την ανάπτυξη πολιτικών. Έτσι, η 

Μητροπολιτική Αρχή, αναγκάζεται  να βασίζεται σε προϋπάρχουσες και 

παραδοσιακές δομές και στην ικανότητα της, να διαμορφώσει και να εφαρμόσει 

μέτρα και πολιτικές, που συμβάλλουν στην μητροπολιτική ανάπτυξη, μόνο όταν 

αυτές γίνονται αποδεκτές και από τα υπόλοιπα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως οι 

τοπικοί δήμοι ή η κεντρική εξουσία. Θα πρέπει λοιπόν, η λήψη αποφάσεων κατά τη 

διάρκεια και μετά τη διαδικασία, να γίνεται χωρίς παρεμβολές από άλλο επίπεδο 

διακυβέρνησης. 

Η αποκέντρωση των αποφάσεων,  θα επιτρέψει στην μητροπολιτική πολιτική να 

κινείται με πιο ευέλικτο τρόπο για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της 

μητροπολιτικής ανάπτυξης και διακυβέρνησης. 

Από την άλλη,  η καλή συνεργασία στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και 

κυρίως  ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τα πολιτικά κέντρα αποφάσεων, ο βαθμός 
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συναίνεσης που θα διασφαλίσει από αυτά η μητροπολιτική αρχή και κυρίως η 

στήριξη της από το κράτος, το οποίο αποτελεί κρίσιμο εταίρο, συντελούν σε μεγάλο 

βαθμό στην επιτυχία της. 

Τέλος, μια  πολυεπίπεδη διακυβέρνηση όπως αυτή της μητροπολιτικής,  

βοηθά τις περιφέρειες και τους δήμους να αλληλοδιδάσκονται με καινοτόμες 

πολιτικές λύσεις, να ανταλλάσουν βέλτιστες πρακτικές και μέσα από αυτές να 

βελτιώνονται και να αναπτύσσουν τη συλλογικότητα και  τη συμμετοχική διαδικασία, 

φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

2.1.   Αστική Ανάπτυξη στην Ευρώπη  

 

Η αξία του αστικού περιβάλλοντος δεν νοείται μόνο ως φυσικός χώρος, αλλά 

ως σημείο αναφοράς της φυσιογνωμίας των πολιτών και του τρόπου ζωής τους. Ο 

αναπτυξιακός σχεδιασμός θεωρείται απαραίτητος, ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

προβλήματα μετασχηματισμού της υφιστάμενης πόλης αλλά και τα  προβλήματα  για 

τη  διαμόρφωση του ευρύτερου αστικού χώρου. 

Οι αστικές περιοχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περιφερειακή 

ανάπτυξη. Η πολιτική αστικής ανάπτυξης  στην Ευρώπη, έχει ως βασικό στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, που κατοικούν στα αστικά κέντρα και 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή παρουσία των τοπικών αρχών και περιφερειακών 

αυτοδιοικήσεων, ώστε να επιτευχθεί “ η δημιουργία πόλεων και κοινοτήτων που θα 

είναι ασφαλείς, ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς”. 

Η περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης μέσω των χρηματοδοτήσεων και 

προγραμμάτων, πραγματοποίησε επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα με θεαματικά 

αποτελέσματα για την οικονομική ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών της,  

παρέχοντας μεγαλύτερη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής αλλάζουν, 

ανάλογα με τις κατευθύνσεις και τις επιδιώξεις της, ανά περίοδο προγραμματισμού.  

Η  συμμετοχή των πόλεων και των αστικών περιοχών κατά την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013,  ήταν  κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έργων.  Για την 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, φαίνεται να ενισχύεται ο ρόλος των αστικών 

περιοχών, μέσω της  πολιτικής συνοχής και των νέων στόχων και προτεραιοτήτων 

που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Συγκεκριμένα, η αστική πολιτική της ΕΕ, για την περίοδο έως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, θεωρείται άτυπη και  στόχευε στην αντιμετώπιση των 

φαινομένων που άρχισαν να εμφανίζονται την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως 

είναι η  παγκοσμιοποίηση, η αστικοποίηση, η αποβιομηχάνιση, η περιβαλλοντική 

υποβάθμιση κ.ά., εισάγοντας για πρώτη φορά στις πολιτικές της ευρωπαϊκής 

κοινότητας, την έννοια της αστικής διάστασης και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, εμφανίζονται 

τα “Επιχειρησιακά Προγράμματα”, τα οποία χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταμεία και καταργούνται οι κοινοτικές πρωτοβουλίες, δίνοντας μια άλλη διάσταση 

στην πολιτική της αστικής ανάπτυξης  της ΕΕ, με στόχο πλέον τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των πόλεων και την συνεργασία μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών . 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, προωθείται η ενίσχυση της 

αστικής διάστασης μέσω της  πολιτικής συνοχής της ΕΕ και της  κατάρτισης 

ξεχωριστών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν καινοτόμες 

δράσεις, αναδεικνύοντας τις πόλεις ως κέντρα οικονομικών δραστηριοτήτων, 

καινοτομίας και συνοχής.  

Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμες μεταφορές, απόκτηση 

δεξιοτήτων & δια βίου μάθηση, καταπολέμηση της φτώχειας κ.α., είναι κάποιοι από 

τους  στόχους της νέας προγραμματικής περιόδου, που δίνει την ευκαιρία στις πόλεις 

της Ευρώπης να σχεδιάσουν και να  υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδυτικές  

στρατηγικές, με βάση τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού τους σχεδιασμού, 

διερευνώντας διάφορες πηγές χρηματοδότησης, με στόχο την  ολοκληρωμένη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη. 

Σήμερα για να επιτευχθεί  μια σταθερή και αποτελεσματική πολιτική αστικής 

ανάπτυξης,  θα πρέπει να υπάρξει μια συνεχής, ουσιαστική και συγκρίσιμη 

πληροφόρηση για τις πόλεις, ανάμεσα σε τοπικές και  περιφερειακές αρχές σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και να αξιοποιηθούν τα σύγχρονα διαχειριστικά 

εργαλεία και οι μέθοδοι αξιολόγησης, όπως είναι οι δείκτες βιωσιμότητας. 

Θεωρείται επίσης, αναγκαία η  θεσμική ενδυνάμωση και ενίσχυση της 

οικονομικής αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο επαναπροσδιορισμός των 

σχέσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων  και επιπέδων διακυβέρνησης, ώστε να 
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αντιμετωπίζονται από κοινού θέματα περιβάλλοντος, υποδομών και μεταφορών, 

θέματα οικιστικής και χωροταξικής πολιτικής μιας πόλης ή μιας ευρύτερης αστικής 

περιοχής, ώστε να αναβαθμίζεται διαρκώς το περιβάλλον και  να βελτιώνεται η 

καθημερινότητα των πολιτών των αστικών περιοχών. 

Η τοπική γνώση, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της εμπειρίας, των καλών 

πρακτικών σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα επιπλέον εργαλείο 

που πρέπει να αξιοποιηθεί.  

Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι,  καθώς τα δεδομένα και οι συνθήκες 

της οικονομίας και του περιβάλλοντος αλλάζουν  σε παγκόσμια κλίμακα, 

(προβλήματα αστικής κινητικότητας, κλιματική αλλαγή, οικονομική κρίση κ.α.), θα 

πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακατευθύνει την  πολιτική της,  λαμβάνοντας 

υπόψη τις νέες συνθήκες και προκλήσεις που επικρατούν, εστιάζοντας  ειδικότερα 

στις αστικές περιοχές καθώς όλο και περισσότερο διατυπώνεται   η μεγάλη   σημασία 

των αστικών περιοχών στην αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ. 

2.2.   Χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 

 

«Χωρική Συνοχή είναι το σύνολο  αρχών για την 

αρμονική, ισορροπημένη, αποτελεσματική και αειφόρο χωροταξική ανάπτυξη των 

περιοχών της Ε.Ε., κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, 

(Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions”, Εδαφική 

Ατζέντα 2020).»  

Η χωρική συνοχή, αποτελεί στόχο της Πολιτικής Συνοχής, δίνοντας έμφαση στην 

περιοχή που παρεμβαίνουμε και κυρίως  σε ειδικές κατηγορίες χώρου: 

υποβαθμισμένα αστικά κέντρα,  ορεινές και νησιώτικες περιοχές, παράκτιος χώρος  

κλπ αλλά και στους  φορείς που εμπλέκονται στον σχεδιασμό του χώρου. 

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (Place‐ based), αφορά τον εντοπισμό 

των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και προβλημάτων των διαφορετικών 

περιοχών, όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες  (υπο‐περφερειακές ,  δια‐περιφερειακές, 
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 αστικές,  αστικές ‐αγροτικές,  λειτουργικές), όπου μέσω της αναζήτησης των 

τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και μέσω διάφορων παρεμβάσεων και 

συνεργειών ( πρωτοβουλία των τοπικών δυνάμεων),  στοχεύουν   στην αντιμετώπιση 

τους, στη διατήρηση των πόρων των περιοχών και  στην πολυεπίπεδη  διαχείριση 

τους,  χρησιμοποιώντας  ως κινητήριες δυνάμεις, την ανταγωνιστικότητα και την  

τοπική επιχειρηματικότητα. 

Ο χωρικός σχεδιασμός, αφορά μια σειρά μέτρων και τομέων πολιτικής, 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και την 

ικανοποίηση των τοπικών αναγκών των  επιμέρους  χωρικών ενοτήτων και στοχεύει 

στη   σωστή διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων,  παρέχοντας οικονομικά, 

κοινωνικά και  περιβαλλοντικά οφέλη, που θα οδηγήσουν στην προώθηση της 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μιας περιοχής.  

Στα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνονται, η επιλογή κατάλληλων περιοχών για 

οικονομική ανάπτυξη αλλά και ο προσδιορισμός της κατάλληλης μορφής ανάπτυξης 

που θα  ικανοποιεί τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, η αύξηση της απασχόλησης 

και  η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για προώθηση επενδύσεων και ανάπτυξης.  

Στα κοινωνικά οφέλη περιλαμβάνονται, η αναγνώριση των αναγκών και 

προτεραιοτήτων των τοπικών φορέων  στην πολιτική της ανάπτυξης και ευημερίας, 

με βάση πάντα τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της αστικής περιοχής, η 

συμμετοχή στη δημιουργία και διατήρηση ενός ευχάριστου, υγιούς και ασφαλούς 

περιβάλλοντος κ.α. 

  Στα περιβαλλοντικά οφέλη περιλαμβάνονται,  η αναβάθμιση  της κατάλληλης 

χρήσης της γης, των κτιρίων και των υποδομών, η διατήρηση των περιβαλλοντικών, 

ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η προσαρμογή και η αντιμετώπιση  στις νέες 

περιβαλλοντικές συνθήκες.  

Σε εθνικό επίπεδο, ο χωρικός σχεδιασμός καθοδηγεί τη χωρική ανάπτυξη και 

λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής για την κατανομή της οικονομικής δραστηριότητας 

και της κοινωνικής πρόνοιας μεταξύ των περιφερειών (εθνικός-περιφερειακός 

σχεδιασμός). Σε περιφερειακό επίπεδο, ο σχεδιασμός επιχειρεί να δώσει μορφή στην 

ανάπτυξη, ενώ σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό των χρήσεων γης, 

με σκοπό τη ρύθμιση της  και τις ιδιοκτησίες.  

Ο χωρικός σχεδιασμός, θα πρέπει να προωθεί πολιτικές, στρατηγικές και 

προγράμματα για μεγαλύτερη «περιφερειακή ανθεκτικότητα», ώστε  να ενισχύονται  



“Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αστική Ανάπτυξη στο                     

πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. – Εξέλιξη και Προοπτικές” 

 

[19] 

 

τα αδύναμα σημεία των πόλεων και των αστικών περιοχών, για την  αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων  της ραγδαίας αστικοποίησης, της φτώχειας, της αυξανόμενης 

ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής. 

O πολεοδομικός σχεδιασμός, έρχεται να   αντιμετωπίσει ζητήματα όπως, η 

δόμηση των πόλεων, οι υψηλές πυκνότητες μιας πόλης, η αυθαίρετη δόμηση, η 

έλλειψη ελεύθερων χώρων πρασίνου,   κ.α., ζητήματα   που απασχολούν τα τελευταία 

χρόνια τις αστικές περιοχές. 

Η  βασική αρχή που διέπει την  διάρθρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, γίνεται σε 

δύο επίπεδα: ενός στρατηγικού γενικού σχεδιασμού,  που συνήθως καλύπτει το 

σύνολο ενός τουλάχιστον ΟΤΑ  ή  ενός μεγάλου αστικού κέντρου (πχ. ένα 

ρυθμιστικό σχέδιο) και ενός κανονιστικού, αναλυτικού  και ειδικού  σχεδιασμού, που 

καλύπτει το σύνολο ή τμήμα της πολεοδομημένης ή υπό πολεοδόμηση έκτασης του 

ΟΤΑ ή ενός οικισμού. 

« Γενικότερα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, είναι ευρύτερη 

έννοια από εκείνη του πολεοδομικού σχεδιασμού, παρόλο που ορισμένες φορές , οι 

έννοιες αυτές αλληλεπικαλύπτονται σημαντικά ως προς το περιεχόμενο και τη σημασία 

τους (Μπεριάτος, 2007γ).»  Η  ύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη, για να δοθεί η 

βέλτιστη λύση στα θέματα χωρικού σχεδιασμού που απασχολούν τη σημερινή 

κοινωνία. 

Οι παραδοσιακές μορφές χωρικού σχεδιασμού δεν αντιστοιχούν πλέον στις 

απαιτήσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης των πόλεων των αρχών του 21ου  αιώνα, 

λόγω της παγκοσμιοποίησης και των νέων διοικητικών δομών που αναπτύσσονται σε 

πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα. Προϋποθέτουν πλέον, ένα  νέο πλαίσιο αστικού 

σχεδιασμού με διευρυμένη κοινωνική συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

και τοπικών παραγόντων  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που θα έχουν ως στόχο, 

ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικού αστικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις,  βασιζόμενη πάντα  στα διαφορετικά 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε πόλης. 

Οι πολιτικές και στρατηγικές του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού,  θα 

πρέπει να λαμβάνουν  υπόψη τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, το 

ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, τις  οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές πτυχές της αειφόρους ανάπτυξης,  τις τάσεις ζήτησης,   εξισορροπώντας 

μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών και εναρμονίζοντας τις 
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πολιτικές αυτές, στο πλαίσιο διεθνών δικτύων και τάσεων, ώστε να επιτυγχάνουν 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των προτάσεων. 

Θα πρέπει να επεξεργάζονται τα επιχειρησιακά  νομοθετικά εργαλεία, ώστε  

να διασφαλίζουν αποδοτικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη  στις χωρικές πολιτικές, να   

διευκολύνουν τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ τοπικών αρχών και  εκείνων που 

λαμβάνουν αποφάσεις και να παρέχουν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση,  ώστε να 

συντονίζουν την ανάπτυξη και να εξασφαλίζουν την χωρική συνέχεια και συνοχή.  

Ο ρόλος των χωροτακτών και πολεοδόμων είναι καθοριστικός και 

πολύπλοκος, μιας και πρέπει να αναλάβουν πολλούς ρόλους (του αστικού 

διαχειριστή, του  επιστήμονα, του πολιτικού συμβούλου  κ.α.), σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ραγδαίων 

καταστάσεων, όπως αυτή της οικονομικής κρίσης και  να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό του χώρου προωθώντας 

αποτελεσματικές διαδικασίες διακυβέρνησης, για τη  διαχείριση των αστικών 

περιοχών, με σαφή καθορισμό των  στόχων, προτεραιοτήτων και αναγκών της κάθε 

περιοχής. 

2.3. Ο ρόλος των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Αστική  Ανάπτυξη 

 

«Σύμφωνα με την “ Έκθεση για την κατάσταση των Ευρωπαϊκών πόλεων 

2016”, που εκδόθηκε πρόσφατα, αναλύεται η επίδοση των ευρωπαϊκών πόλεων σε 

σχέση με τα θέματα προτεραιότητας της «Urban Agenda» καθώς και τον Στόχο 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (SDG) των Ηνωμένων Εθνών 2030, που 

αναφέρεται στις ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες πόλεις και τις πόλεις χωρίς 

αποκλεισμούς”. «Οι αστικές περιοχές καταλαμβάνουν μόλις το 2% του παγκόσμιου 

χώρου, ωστόσο,  παράγουν το 70% του ΑΕΠ, καταναλώνουν το 60% της ενέργειας, 

παράγουν το 70% των απορριμμάτων/ αποβλήτων και είναι υπεύθυνες για την εκπομπή  

του 70% των αερίων του θερμοκηπίου.» 

Η συγκεκριμένη έκθεση, παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα έργων που προάγουν 

την αστική ανάπτυξη και περιγράφει δράσεις με ισχυρή αστική διάσταση, 
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συμπεραίνοντας ότι, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, έχουν ωφεληθεί από σημαντικά 

επενδεδυμένα κεφάλαια μέσω των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ από το 

2007. Αναφέρει επίσης, ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις πρωτοστατούν στη διαμόρφωση 

νέων πρακτικών σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και διακυβερνητικό επίπεδο. Η 

συγκεκριμένη έκθεση,  επιχειρεί να αποτελέσει εργαλείο αποκόμισης γνώσεων για 

τους δημάρχους,  σύγκρισης των πόλεων τους καθώς και εργαλείο ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων. 

Βασιζόμενοι στην συγκεκριμένη έκθεση, θα μπορούσαμε να εξάγουμε κάποια 

χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των ευρωπαϊκών πόλεων, για να 

μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ανάγκη διεύρυνσης της αστικής 

πολιτικής της ΕΕ. 

Ως προς την  δημογραφική αλλαγή, αναφέρει  ότι η πληθυσμιακή ανάπτυξη 

στις πόλεις είναι υψηλότερη λόγω της μετανάστευσης, με ρυθμούς ωστόσο  

μικρότερους,  σε σχέση με τις δεκαετίες του '60 και '70. Ο ενεργός πληθυσμός και 

κυρίως  άτομα σε ηλικία εργασίας (working-age) και μη αυτόχθονες (foreign-born )  

κινούνται προς τις πόλεις για εξεύρεση εκπαίδευσης και εργασίας. Ένα  μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού,  αποτελούν πλέον οι άνθρωποι που γεννήθηκαν εκτός της ΕΕ και 

τείνει να συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις και  κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, 

δημιουργώντας κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, εντός των ορίων των αστικών 

κέντρων. 

Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι πολύ διαφορετικές, όσον αφορά το μέγεθος και 

την πυκνότητά τους και χαρακτηρίζονται για το σχετικά μικρότερο μέγεθός τους σε 

σχέση με τις πόλεις  της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής. Η μέση πυκνότητα 

μιας ευρωπαϊκής πόλης είναι ελάχιστη για να διατηρηθεί η αποδοτικότητα και η 

βιωσιμότητα ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. μεταφορών). 

Η αύξηση του ΑΕΠ στις πόλεις ήταν 50% μεγαλύτερη σε σχέση με την 

υπόλοιπη ΕΕ και η απασχόληση στις πόλεις αυξήθηκε κατά 7%, ενώ υποχώρησε 

ελαφρά στο υπόλοιπο της ΕΕ. Παρά την αύξηση της οικονομικής δύναμης των 

πόλεων,  δεν είναι  όλες οι πόλεις ικανές να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα 

αυτά. Η οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις μεσαίου εισοδήματος ήταν χαμηλότερη 

από το μέσο όρο της ΕΕ, σε σχέση με τις πόλεις  υψηλών και πολύ υψηλών 

εισοδημάτων. Καλούνται λοιπόν, να αντιμετωπίσουν σκληρό ανταγωνισμό από 
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περιοχές χαμηλότερου κόστους, κινδυνεύοντας  να πέσουν στην παγίδα του «μεσαίου 

εισοδήματος».   

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η μόλυνση,  βρίσκονται συχνά σε υψηλές 

θέσεις  των προβλημάτων των πόλεων, καθιστώντας τον ρόλο του τομέα μεταφορών 

και συγκοινωνιών, καθοριστικό για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον.   

Οι πόλεις της ΕΕ, δεν διαθέτουν υψηλό μερίδιο στην κινητικότητα με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο που 

αποτελούν εναλλακτικές επιλογές, αντί του αυτοκινήτου. Χρειάζεται να τις 

καταστήσουν ως αποτελεσματικές και ασφαλείς πρακτικές,  για να ενθαρρύνουν 

περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μορφές μετακίνησης και να 

θεσπίσουν πολιτικές όπως, η τιμολόγηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης ή 

υψηλότερες χρεώσεις για τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να 

μειωθεί η κυκλοφοριακή κίνηση, που θα οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα και της υγείας στην πόλη. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής προσαρμογής, οι πόλεις 

της ΕΕ, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν λύσεις που βασίζονται στη φύση, όπως 

οι πράσινες στέγες, προκειμένου να συμμετέχουν στη μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Από την άλλη, οι πόλεις δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, λόγω 

της καινοτομίας, της εξειδίκευσης, του υψηλότερου επίπεδου εκπαίδευσης και της 

δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στις τοπικές και παγκόσμιες αγορές, 

συνεισφέροντας σημαντικά σε οικονομικό επίπεδο.  

Δεν θεωρούνται πλέον, μόνο ως πηγή προβλημάτων λόγω διαφόρων  

φαινομένων, όπως της φτώχειας και  της εγκληματικότητας, της περιβαλλοντικής 

υποβάθμισης, του συνωστισμού, της πίεσης για οικιστική ανάπτυξη, κ.α. αλλά 

αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σήμερα για το οικονομικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό δυναμικό τους, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής των αστικών 

πολιτικών,  ώστε να αξιοποιούνται  πλήρως τα οφέλη αυτά. 

Τέλος, σε σχέση με τη διακυβέρνηση, η έκθεση επισημαίνει ότι, λόγω της 

αύξησης του πληθυσμού και των βελτιωμένων  συνδέσεων του δικτύου μεταφορών 

και επικοινωνίας, η επίδραση μιας πόλης σήμερα επεκτείνεται πέρα από τα όρια του 

δήμου. Αυτό σημαίνει ότι η αστική διακυβέρνηση, χρειάζεται να κάνει μετάβαση σε 
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“μητροπολιτική κλίμακα” και να διαχειρίζεται τα τοπικά θέματα με διαφορετικά 

συστήματα διακυβέρνησης. 

2.4. Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

 Η “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ‐ ΤΑΠΤΟΚ”, η  

“Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ‐ ΟΧΕ” και η “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ‐ 

ΒΑΑ”, αποτελούν εργαλεία υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, κατά την προγραμματική περίοδο 

2014-2020. 

2.4.1. Επιλογή κριτηρίων και εφαρμογή ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ 

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, στοχεύει στην  αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χωρικές ενότητες, στη μεγιστοποίηση των 

οφελών από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην προώθηση των νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων ΟΧΕ, ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ. 

Η στρατηγική και ο σχεδιασμός των δράσεων  των τριών αυτών κατηγοριών 

εργαλείων της χωρικής ανάπτυξης, προσδιορίζεται από την κοινωνικοοικονομική 

βάση κάθε περιοχής (πολίτες και φορείς) και διαφοροποιείται, ως προς την επιλογή   

του συστήματος διακυβέρνησης και διαχείρισης των δράσεων, μεταξύ  των τριών 

αυτών εργαλείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι περιοχές που επιλέγονται συνήθως, είναι  εκείνες οι οποίες έχουν πληγεί 

από την οικονομική κρίση με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα, περιοχές αυξημένης ανεργίας και χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων,  

περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης και υποβαθμισμένου φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος (έλλειψη ή υποβάθμιση πρασίνου και ελεύθερων χώρων 

για τους πολίτες), περιοχές με  ελλείψεις υποδομών/ υπηρεσιών που να διευκολύνουν 

την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της περιοχής των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, περιοχές αποβιομηχάνισης και  εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και 

δραστηριοτήτων ή φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες, περιοχές 

συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων κοινωνικού 
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αποκλεισμού, όπου παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών, περιοχές 

ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα κτλ 

           Η εφαρμογή  των εργαλείων  ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ  αφορά   πόλεις  των οποίων 

ο πληθυσμός, ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους και περιοχές της υπαίθρου με 

αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και με αναξιοποίητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

αντίστοιχα. 

Οι ΟΧΕ,  αποτελούν εργαλείο εφαρμογής σε συγκεκριμένες περιοχές, που 

είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με 

συνολικό τρόπο, είτε σε περιοχές  με αναπτυξιακές δυνατότητες, οι οποίες μπορούν 

να αξιοποιηθούν και να επιφέρουν ένα βέλτιστο αποτέλεσμα, με βάση ένα 

ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο. 

2.4.2. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) 

Η ΤΑΠΤΟΚ είναι ένα εργαλείο υλοποίησης τοπικών στρατηγικών το οποίο 

εφαρμόζεται  σε υπό-περιφερειακό επίπεδο, και επικεντρώνεται στις τοπικές ανάγκες 

και τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, υποστηρίζοντας συμπληρωματικά τη  

λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. 

Καθορίζει την περιοχή και περιλαμβάνει την ανάλυση των αναπτυξιακών 

αναγκών  της, προσδιορίζει  τον πληθυσμό που καλύπτει η στρατηγική, περιγράφει 

τους στόχους διαμορφώνοντας  σχέδιο δράσης, με βάση το  οποίο μετατρέπει τους 

στόχους σε  συγκεκριμένα έργα και  χρηματοοικονομικά σχέδια. 

Αναπτύσσεται από ομάδες τοπικής δράσης και υλοποιείται μέσω 

ολοκληρωμένων πολυτομεακών στρατηγικών ανά περιοχή (πληθυσμός, swot 

ανάλυση, σχέδιο δράσης, χρηματοοικονομικό σχέδιο) 

2.4.3. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) 

Η ΟΧΕ είναι ένα ικανό εργαλείο εφαρμογής, με σκοπό την τόνωση της 

τοπικής ανάπτυξης, επιλύοντας προβλήματα με ολοκληρωμένο τρόπο και 

συμβάλλοντας  στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Ένα αναπτυξιακό σχέδιο, όπως η ΟΧΕ, μπορεί να  εφαρμοστεί σε ένα δήμο ή 

σε μια περιοχή ενός δήμου και αφορά έργα και δράσεις  της  καθημερινότητας των 

πολιτών που κατοικούν ή εργάζονται σε μια γεωγραφική περιοχή (π.χ. βελτίωση στον 

τομέα της καθαριότητας, της  επιχειρηματικότητας, της οικονομικής κατάστασης και 

απασχόλησης, του πολιτισμού, του  τουρισμού κλπ.). 
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Βασική παράμετρος επιτυχίας ενός τέτοιου στρατηγικού προγράμματος, είναι 

να έχει στον σχεδιασμό του, δράσεις από πολλούς τομείς (επιχειρησιακά 

προγράμματα),  που θα οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα 

(Όραμα).  

2.4.4. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

Αποτελεί ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης και στοχεύει σε  

ολοκληρωμένες  αστικές  πολιτικές, με σκοπό να ενισχυθεί ο ρόλος των πόλεων, 

εντός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής.  

Η εφαρμογή του αφορά κυρίως χωρικές ενότητες που παρουσιάζουν 

συγκεκριμένα προβλήματα ή διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές 

δυνατότητες, δίνοντας  έμφαση στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και 

παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσφέροντας  τη δυνατότητα για συνδυασμό 

χρηματοδοτήσεων που συνδέονται με επενδυτικές  προτεραιότητες  από διάφορους 

θεματικούς στόχους & επενδυτικές προτεραιότητες του ίδιου ή περισσοτέρων 

επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Μέσω των ΒΑΑ, οι πόλεις θα έχουν την δυνατότητα να συνδυάζουν δράσεις 

που υποστηρίζονται από επενδυτικές προτεραιότητες αστικού χαρακτήρα, όπως 

προώθηση στρατηγικών μειωμένης χρήσης άνθρακα, βελτίωση αστικού 

περιβάλλοντος, βιώσιμη αστική κινητικότητα και να  τις ενσωματώσουν στην 

ολοκληρωμένη στρατηγική αστικής ανάπτυξης καθώς και να αναπτύξουν   

καινοτόμες αστικές δράσεις,  όπως,  πιλοτικά έργα ή  έργα επίδειξης και σχετικές 

μελέτες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.  

2.5. Αρχή της εταιρικής σχέσης 

 

 Η αρχή της εταιρικής σχέσης, αποτελεί βασική αρχή & προϋπόθεση για την 

υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αναφέρεται στη 

συνεργασία  και στην  ουσιαστική συμμετοχή όλων των δημόσιων αρχών,  των 

κρατών – μελών (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), στον ιδιωτικό τομέα 
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και  στην κοινωνία των πολιτών, σε όλο τον κύκλο ζωής του εκάστοτε προγράμματος 

(διαβούλευση, προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση), 

διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε εταίρο. 

Η εταιρική σχέση συγκεντρώνει διαφορετικές απόψεις & γνώσεις που 

αντικατοπτρίζουν  την τοπική πραγματικότητα, διαμορφώνει παρεμβάσεις 

προσαρμοσμένες στις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και 

στοχεύει σε μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία και κοινωνία.  

Οι εταίροι μπορεί να είναι, είτε περιφερειακές, τοπικές και άλλες δημόσιες 

αρχές, οι οποίες αποτελούν τον κοντινότερο στον πολίτη θεσμό,  είτε οικονομικοί & 

κοινωνικοί εταίροι, όπως  η συμμετοχή των ενώσεων επιχειρήσεων, τα εμπορικά 

επιμελητήρια, τα πανεπιστημιακά & ερευνητικά ιδρύματα, είτε  οποιοσδήποτε 

φορέας που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

περιβαλλοντικοί εταίροι, ΜΚΟ, φορείς αρμόδιοι για την καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού,  κ.α.  Η συμμετοχή των προαναφερθέντων εταίρων, 

θα  πρέπει να διασφαλίζει  παράλληλα την ίση εκπροσώπηση τους σε όλα τα επίπεδα, 

με στόχο την επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής & εδαφικής συνοχής. 

Στόχος των εταιρικών σχέσεων, που εκπροσωπούν διάφορα κυβερνητικά 

επίπεδα και ενδιαφερόμενα μέρη, είναι να  επιτρέψουν στις πόλεις, στα κράτη μέλη, 

στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στους ενδιαφερόμενους φορείς, να συνεργάζονται σε 

ισότιμη βάση,  για  την εξεύρεση κοινών τρόπων και μεθόδων, για τη βελτίωση της 

λειτουργίας των  αστικών περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Επίσης, στόχος των εταιρικών σχέσεων, είναι  η διευκόλυνση της πρόσβασης 

για χρηματοδότηση από την  ΕΕ και η ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των 

πόλεων των διαφόρων κρατών, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές, που αφορούν 

αστικά θέματα. 

Οι  τέσσερις πιλοτικές εταιρικές σχέσεις, αρχικά αφορούσαν την ένταξη των 

μεταναστών και των προσφύγων, με συντονιστή τον δήμο του Άμστερνταμ, 

την αστική φτώχεια, με συντονιστές το Βέλγιο και την Γαλλία, την οικονομικά 

προσιτή στέγαση, με συντονιστή τη Σλοβακία και την ποιότητα του αέρα, με 

συντονιστή τις Κάτω Χώρες. Νεότερες εταιρικές σχέσεις, αφορούν τις «συμπράξεις 

της Μπρατισλάβα, οι οποίες ασχολούνται με την ψηφιακή μετάβαση, την κυκλική 

οικονομία, την αστική κινητικότητα, τις δεξιότητες στην τοπική οικονομία και την 

απασχόληση».  
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«Στο επίκεντρο του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ, το οποίο διαμορφώθηκε 

στα πλαίσια του “Συμφώνου του Άμστερνταμ”, καθορίζονται  οι  αρχές του αστικού 

θεματολογίου της ΕΕ. και η ανάπτυξη 12 εταιρικών σχέσεων, οι οποίες αφορούν 12 

θέματα που έχουν προσδιοριστεί ως αστικές προκλήσεις.  

Οι εταιρικές αυτές σχέσεις αφορούν, τις θέσεις εργασίας, την αστική φτώχεια, την 

πολιτική στέγασης, την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, την βιώσιμη χρήση 

της γης, την κυκλική οικονομία, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την 

ενεργειακή μετάβαση, την αστική κινητικότητα, την ποιότητα αέρα, την ψηφιακή 

μετάβαση, τις καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις (Σύμφωνο του 

Άμστερνταμ).» 

2.6. Η Συνθήκη  της Λισαβόνας 

 

« Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο 

του 2000, οι αρχηγοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν τη 

“Στρατηγική της Λισαβόνας”, η οποία υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και  

τέθηκε σε ισχύ  τον Δεκέμβριο 2009.    Η  συγκεκριμένη Στρατηγική, είχε ως στόχο να 

αναδείξει την οικονομία της ΕΕ, ως την ανταγωνιστικότερη του κόσμου έως το 2010 

και να δώσει μια νέα πτυχή στις κοινοτικές πολιτικές αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 

πρόσφεραν οι νέες ευνοϊκές συνθήκες οικονομίας διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την 

έννοια της  συνοχής, αναφερόμενη σε οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 

(Στρατηγική της Λισαβόνας) ».     

Στόχος των κυβερνήσεων με τη συμφωνία της Λισσαβόνας, ήταν η 

δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για μια σταθερή, βιώσιμη και ανταγωνιστική 

οικονομία,  για  μια ολοκληρωμένη και λειτουργική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, για τη 

σταθερότητα του συναλλάγματος, για πιο αποτελεσματικές και διαφανείς 

χρηματοπιστωτικές αγορές και την καλύτερη κατανομή κεφαλαίων, που θα 

οδηγούσαν στην άνθηση της οικονομίας, την καταπολέμηση της ανεργίας και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας.   
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Οι  προτεραιότητες της ΕΕ στην Λισσαβώνα,  εκτός από την οικονομική 

ανάπτυξη και τη δημιουργία  θέσεων εργασίας, στράφηκαν και στην καινοτομία, την 

έρευνα, την εκπαίδευση, την εσωτερική αγορά  και την κοινωνία της πληροφορίας.  

Η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, η μείωση  της γραφειοκρατίας και του κόστους της ίδρυσης νέων 

εταιρειών  και κυρίως  η  άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των εταιρειών και 

επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών στις εθνικές αγορές με ίσους όρους, μείωσαν το 

κόστος των συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών, ώστε να γίνει ευκολότερο 

για αυτές  να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις ή να έχουν πρόσβαση σε 

χρηματοδοτήσεις ερευνών της ΕE. Παράλληλα, θεωρήθηκαν στοιχεία καίρια για την 

οικονομική ανάπτυξη, την  αύξηση ανταγωνισμού και την επίτευξη ισορροπίας στις   

εσωτερικές αγορές των κρατών της ΕΕ. 

Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, στόχευε  σε μια οικονομία  

βασισμένη στις γνώσεις με έντονο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και στην αύξηση του 

ανταγωνισμού  στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και στην  δυνατότητα επέκτασης 

χρήσης του διαδικτύου. 

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας,  προώθησε την  δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, μέσω της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της 

δυνατότητας της ηλεκτρονικής καταχώρησης των εφευρέσεων των  εταιρειών   

(διπλώματα ευρεσιτεχνίας),   που επενδύουν σε καινοτόμες  ιδέες και επιστημονικά 

επιτεύγματα,  προστάτευσε την  παραγωγή πρωτότυπων ιδεών, θεωρώντας ότι  

αποτελεί  αναγκαία  προϋπόθεση  για την  ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των πολιτών της ΕΕ, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά . 

Μια άλλη σημαντική πτυχή του Συμφώνου της Λισσαβόνας, αποτελεί,   η 

έρευνα και η εκπαίδευση.  Η επένδυση στην εκπαίδευση  και τη δια βίου μάθηση 

ανθρώπινου δυναμικού, οδήγησε στην  αύξηση των δεξιοτήτων, στην απόκτηση 

γνώσης και  τεχνογνωσίας, βελτίωσε το επίπεδο του   παραγωγικού  δυναμικού και 

ενίσχυσε  την απασχόληση και την  ανάπτυξη της οικονομίας. 
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2.7. Πολιτική Συνοχής  

  

Μια από τις πιο σημαντικές  πολιτικές της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η 

Πολιτική Συνοχής που στοχεύει στη μείωση  των ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και 

μεταξύ πολιτών και αυτό επιτυγχάνεται μέσω των οικονομικών ενισχύσεων και 

επενδύσεων σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, που παρέχει στις φτωχότερες και 

υποβαθμισμένες περιοχές, είτε αυτές ανήκουν σε μια πλούσια χώρα, είτε σε μια 

φτωχή. 

« Συγκεκριμένα η πολιτική συνοχής παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη 

στρατηγική για την υλοποίηση των συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων (Στρατηγική 

Ευρώπη 2020).» 

Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν την 

ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού 

της ΕΕ για την πολιτική συνοχής της συγκεκριμένης περιόδου, θα διατεθεί για την 

υλοποίηση πέντε συγκεκριμένων στόχων που αφορούν τους τομείς της απασχόλησης, 

της εκπαίδευσης,  της καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης και της ενέργειας.  Οι 

στόχοι αυτοί,  έχουν προσαρμοστεί στις αναπτυξιακές ανάγκες και τους εθνικούς 

στόχους του κάθε κράτους μέλους.  

Οι επενδύσεις στην καινοτομία, τα ερευνητικά προγράμματα, την επέκταση  

ευρυζωνικής πρόσβασης και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, την  κατασκευή 

και τον εκσυγχρονισμό νέων δικτύων υποδομών και μεταφορών, την προώθηση 

προγραμμάτων για εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, που εφαρμόζονται μέσω  

Πολιτικής Συνοχής καθώς και η  χρηματοδότηση και υποστήριξη  για την  λειτουργία 

νέων μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων,  έχουν οδηγήσει, στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, στην  αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες της ΕΕ., στην  αύξηση του βιοτικού επιπέδου, στη βελτίωση του 

περιβάλλοντος καθώς και στην οικονομική  ανάπτυξη πολλών περιοχών της 

Ευρώπης. 
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Η πιο σημαντική επίπτωση των αποτελεσμάτων της Πολιτικής Συνοχής, 

υπήρξε η συμμετοχή της στον επενδυτικό τομέα, που σε ορισμένες χώρες αποτελούσε 

έως και 4% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος τους. Ο συντονισμός της πολιτικής 

συνοχής με άλλες πολιτικές της ΕΕ, κατά την περίοδο 2014- 2020, όπως η αγροτική 

πολιτική, η αλιευτική και θαλάσσια πολιτική, συνέβαλλε στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και σε μια ισορροπημένη, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, ενθαρρύνει την συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων των πόλεων 

και περιφερειών που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη μέλη μέσω κοινών 

προγραμμάτων, έργων, πρότζεκτ,  σε τομείς όπως, η καινοτομία, η εκπαίδευση, η 

έρευνα και το περιβάλλον, ώστε να  αποκτούνται  και να υιοθετούνται οι  καλές 

πρακτικές και να βελτιώνονται τα έργα και τα προγράμματα. 

Η πολιτική συνοχής έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην περίοδο της κρίσης, 

ανακατευθύνοντας τη χρηματοδότηση στις περιοχές που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη, 

μειώνοντας  τα εθνικά ποσοστά συμμετοχής στη χρηματοδότησης τους και 

εφαρμόζοντας την  εκ των προτέρων κάλυψη των χρηματοοικονομικών κατανομών 

των κρατών μελών, παρέχοντας  σε αυτά την αναγκαία ρευστότητα σε μια περίοδο 

δημοσιονομικών περιορισμών. 

Πολλές φορές όμως,  δεν είναι αρκετή η  οικονομική υποστήριξη μέσω της 

Πολιτικής Συνοχής σε  χώρες που  διαθέτουν ένα υπερβολικό και περιορισμένο 

ρυθμιστικό πλαίσιο και χωρίς καλή πολιτική στήριξη. Απαιτούνται πιο μακροχρόνιες 

και στοχευόμενες  επενδύσεις, παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό και το 

θεσμικό πλαίσιο των χωρών αυτών. 

2.8. Ατζέντα 2030 -  Agenda 2030 

 

Η Ατζέντα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, δρομολογήθηκε από τη 

διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο 2015 και προβλέπει «έναν 

κόσμο παγκόσμιου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της μη διάκρισης 

(Ατζέντα 2030)». 
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Θεωρείται ζωτικής σημασίας και αποτέλεσμα έντονης δημόσιας 

διαβούλευσης σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο, με 

διαφορετικές  εθνικές πολιτικές και επίπεδα ανάπτυξης με συμμετοχή  όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ευάλωτες και φτωχότερες 

ομάδες. 

Στηρίζεται στην παγκόσμια διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα  και 

δίνει έμφαση στην υποστήριξη και προστασία από όλα τα κράτη των ευάλωτων 

ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, τα άτομα με αναπηρίες, τα παιδιά, τα ηλικιωμένα 

άτομα, τις γυναίκες και τους μετανάστες, με απώτερο σκοπό τη μείωση των 

κοινωνικών ανισοτήτων και τον  τερματισμό της φτώχειας σε όλες τις μορφές. 

Η Ατζέντα του 2030, στον πυρήνα της περιλαμβάνει στόχους για την αειφόρο 

ανάπτυξη και στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την οποία θεωρεί βασική 

προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Συνδέει την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, 

περιλαμβάνοντας 17 στόχους,  με την επίτευξη των  στόχων  της οικονομικής, της 

κοινωνικής και της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, των αστικών περιοχών της Ευρώπης. 

2.9.   Αστική Ατζέντα (2016 – 2036)  -  Urban agenda (2016 – 2036)   

 

Η Διάσκεψη του HABITAT III, είχε ως αποστολή την υιοθέτηση ενός 

κειμένου που θα αποτελούσε την Νέα Αστική Ατζέντα, και  είχε ως όραμα την  

βιώσιμη αστική ανάπτυξη, βασιζόμενη σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μέσω 

συνεργασιών με όλους τους αρμόδιους εταίρους και τοπικούς φορείς,  σε όλα τα 

επίπεδα της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την εδαφική 

κατάσταση της κάθε πόλης, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δεσμούς μεταξύ αστικών και 

αγροτικών περιοχών. 

Αποτελεί μια νέα μορφή  συνεργασίας μέσα από τη διαμόρφωση εταιρικών 

σχέσεων -μεταξύ των κρατών και  των πόλεων της ΕΕ, οργανισμών και όλων  των 

εμπλεκόμενων φορέων, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αστικού χαρακτήρα της 

ΕΕ, την τόνωση της ανάπτυξης, τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών 
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προκλήσεων και αποκλεισμών,  την προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες 

και τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών των κατοίκων  των αστικών περιοχών.  

Η νέα αστική ατζέντα για την ΕΕ,  με ισχυρή την παρουσία τοπικών αρχών 

και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων και των  υπουργών  των κρατών-μελών της ΕΕ, 

που είναι υπεύθυνοι για την αστική ανάπτυξη, ξεκίνησε τον Μάιο του 2016. 

Η νέα Αστική Ατζέντα,  επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες χάραξης και 

εφαρμογής πολιτικής της ΕΕ: 

Τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, εστιάζοντας στην εσωτερική συνοχή 

και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή και βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας 

και των πολιτικών της ΕΕ, ώστε να ελαχιστοποιήσει το διοικητικό κόστος και φόρτος 

για τις αστικές αρχές, χωρίς περιττές νομοθετικές επιβαρύνσεις και να  είναι πιο 

φιλική και αποδοτική προς το περιβάλλον, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στην 

ικανοποίηση  των αναγκών και προτεραιοτήτων των αστικών περιοχών.  

Τη βελτίωση της χρηματοδότησης, η οποία στοχεύει   στην υποστήριξη  των 

παραδοσιακών καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης των αστικών περιοχών και την 

ενσωμάτωση τους, στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την αποτελεσματική 

υλοποίηση των παρεμβάσεων στις αστικές περιοχές, βελτιώνοντας παράλληλα, τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης των αστικών αρχών,  μέσα από τις πολιτικές και τα 

μέσα της ΕΕ. 

Και τέλος, η νέα αστική ατζέντα, θα συμβάλει στη βελτίωση της γνώσης,  

σχετικά με τα αστικά θέματα και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών των 

διαφορετικών δομών, προβλημάτων, αναγκών και προτεραιοτήτων των αστικών 

περιοχών, που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές, θα  μπορέσουν να συμβάλλουν σε 

μια πιο αξιόπιστη και επιτυχημένη αστική πολιτική της ΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ 

3.1.    Περιπτώσεις Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης στην Ευρώπη 

 

Τα τελευταία χρόνια, στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν καταγραφεί 90 

μητροπολιτικές περιοχές, στις οποίες συγκεντρώνεται περίπου το 60% του 

πληθυσμού της ΕΕ και «μεγάλο ποσοστό των οικονομικών δραστηριοτήτων αιχμής της 

ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας» (Πρόγραμμα Μελέτης για τον Ευρωπαϊκό 

Χωροταξικό Σχεδιασμό 2006). (SPESP: 1999), ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

διακυβέρνηση τους. 

Στην Ευρώπη σήμερα, υπάρχουν διάφοροι τύποι και μορφές συστημάτων των 

μητροπολιτικών περιοχών που ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό και την μορφή των  

διοικήσεων που επικρατούν  σε κάθε χώρα αλλά και των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και των χαρακτηριστικών που διαθέτουν  και την ικανότητα τους να 

τα εκμεταλλευτούν προς όφελος τους.  

Υπάρχουν χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές,  οι οποίες λόγω δημοτικών 

μεταρρυθμίσεων, διαθέτουν λιγότερους δήμους, ενώ σε  άλλες χώρες όπως της 

Νότιας Ευρώπης, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δήμων που αντιστοιχεί σε ένα υψηλό 

επίπεδο διοικητικού κατακερματισμού και δυσκολεύει την αποτελεσματική 

λειτουργία του θεσμού της μητροπολιτικής διακυβέρνησης.   

Σε ορισμένες χώρες, υπάρχουν  εθελοντικές ενώσεις δήμων και ανεπίσημες 

μέθοδοι συνεργασίας, σε άλλες μπορούν να συσταθούν για τον συντονισμό ενός 

θέματος (π.χ. μεταφορές) και  σε άλλες δίνονται καθορισμένες και στρατηγικής 

φύσεως  αρμοδιότητες στον μητροπολιτικό φορέα, (π.χ. στρατηγικός σχεδιασμός, 

οικονομική ανάπτυξη). 

Σε γενικές γραμμές, μια μητροπολιτική περιοχή χαρακτηρίζεται ελκυστική 

από τρία κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά την δυνατότητα δημιουργίας  
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εξωτερικών οικονομιών από τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή (π.χ. 

αξιοποίηση ευκαιριών συνεργασίας με ένα δίκτυο προμηθευτών και υπηρεσιών). 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι η δυνατότητα που έχουν οι υπάρχοντες 

θεσμοί, (π.χ.  πολιτικά ή διοικητικά όργανα αλλά και άλλοι φορείς όπως συνδικάτα, 

σχολεία, πανεπιστήμια, τράπεζες και ιδρύματα), να παρέχουν εκπαίδευση, έρευνα, 

χρηματοδότηση, εργασιακές σχέσεις και  δίκτυα παροχής. 

Το τρίτο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό,  είναι η δυνατότητα μετατροπής 

μιας περιοχής σε ένα ελκυστικό και δυναμικό μητροπολιτικό περιβάλλον, ώστε να 

μπορέσει να δημιουργήσει  σχέσεις με τεχνολογικές, πολιτιστικές και επιχειρηματικές 

πηγές εκτός της περιοχής αλλά και με παγκόσμια δίκτυα. 

Οι περιπτώσεις της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, που εμφανίζονται συνήθως στην Ευρώπη, διακρίνονται ως εξής:   

3.1.1.  Αυτόνομες Μητροπολιτικές Πόλεις 

Στην Γαλλία και την Αγγλία οι κλασσικές μητροπόλεις περιλαμβάνουν 

ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις, όπως για παράδειγμα το Λονδίνο και το Παρίσι, 

όπου πρόκειται για πόλεις που επεκτείνονται συνεχώς, ενσωματώνοντας  στο 

διοικητικό τους σύστημα τεχνητές ή φυσικές πόλεις. Από την άλλη, στην Γερμανία 

και τις Κάτω Χώρες, φαίνεται να σχηματίζονται  οι «πόλεις- περιοχές», οι οποίες 

σχηματίζουν το ημερήσιο αστικό σύστημα (daily urban system) και αναφέρεται στην 

περιοχή γύρω από μια πόλη, στην οποία παρατηρείται καθημερινή μετακίνηση 

ατόμων. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ορισμένες περιπτώσεις μητροπολιτικών 

πόλεων που λειτούργησαν αυτόνομα και κατάφεραν μέσω της ενίσχυσης και της 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, να επεκτείνουν την επιρροή τους, στην 

περιφέρεια και την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλλουν θετικά στην οικονομία της 

χώρας τους καθώς και να εξελιχθούν σε  πόλο έλξης στο εξωτερικό, προσελκύοντας 

επενδύσεις και πόρους και ενεργώντας,  ως οδηγός για νέες πρωτοβουλίες. 

3.1.1.1.  Η περίπτωση της Βαρκελώνης 
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«Η Βαρκελώνη αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας και  είναι 

πρωτεύουσα της μητροπολιτικής περιοχής της Καταλονίας. Είναι μια πόλη με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά συνδυάζοντας  την καινοτομία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό 

και το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της καθώς επίσης διαθέτει και σημαντική 

οικονομική ανάπτυξη» (Belloso, 2015, Γασπονδίνη, 2008, 2010). Η οικονομία της 

στηρίζεται στους τομείς του εμπορίου, των επιχειρήσεων, του τουρισμού και των 

υπηρεσιών. 

Η Μητροπολιτική Περιοχή της Βαρκελώνης διαθέτει πληθυσμό 5,38 εκ. 

κατοίκων και απαρτίζεται  από τριάντα έξι 36 δήμους εφαρμόζοντας ένα πολύπλοκο 

μοντέλο διακυβέρνησης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της και το οποίο  

απαιτεί αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των οργάνων της.  

Οι αρμοδιότητες της Μητρόπολης της Βαρκελώνης, αφορούν τον στρατηγικό 

σχεδιασμό, τον χωροταξικό σχεδιασμό, την οικονομική ανάπτυξη, τις μεταφορές, τη 

διαχείριση ύδατος και απορριμμάτων και  την κοινωνική συνοχή.  

Αξιοσημείωτο θεωρείται, το γεγονός της ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας 

των πολιτών στον στρατηγικό σχεδιασμό της Μητρόπολης της Βαρκελώνης, που 

συνεπάγεται την αποδοχή και την ενίσχυση του θεσμού της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης.  

Το όργανο διοίκησης της Μητροπολιτικής Περιοχής της Βαρκελώνης είναι το 

Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ενενήντα (90) μέλη, τους 

δημάρχους των τριάντα έξι (36) δήμων της μητρόπολης και έναν αριθμό δημοτικών 

συμβούλων, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με το πληθυσμιακό ποσοστό κάθε δήμου, 

ενώ  πρόεδρος του συμβουλίου, είναι ο δήμαρχος της πόλης της Βαρκελώνης.  

Ο διορισμός και η παύση του προεδρείου του μητροπολιτικού συμβουλίου, η 

έγκριση του μητροπολιτικού σχεδίου δράσης, η έγκριση νόμων και κανονιστικών 

διατάξεων και ο καθορισμός των τελών των υπηρεσιών που παρέχει η μητρόπολη, 

ανήκουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Επιπλέον, είναι το όργανο που 

υποβοηθά τον πρόεδρο στις απαιτήσεις της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, ενώ μέλη 

του, είναι ο πρόεδρος της μητροπολιτικής περιοχής και οι μητροπολιτικοί σύμβουλοι, 

που έχουν οριστεί από τον ίδιο, έπειτα από πρόταση του μητροπολιτικού συμβουλίου.  

Η Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή είναι  το εκτελεστικό όργανο, με πρόεδρο τον 

αναπληρωτή δήμαρχο της πόλης και περιλαμβάνει  εννέα δήμους, τους 

μητροπολιτικούς τομεακούς οργανισμούς, διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τη 
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λιμενική αρχή και το πανεπιστήμιο.  Την Εξουσιοδοτημένη Επιτροπή, βοηθούν τρία 

“επιστημονικά επιτελεία” (organos de reflexion), που είναι: α) το συμβούλιο 

στρατηγικής ανάπτυξης, β) η επιτροπή προοπτικής γ) η επιτροπή στρατηγικής, και έξι 

“επιτροπές συνδέσμου”, που είναι αρμόδιες  για την ανάπτυξη δεσμών ανάμεσα σε 

οικονομικούς και στρατηγικούς τομείς, ανάμεσα σε τομεακά σχέδια , (π.χ. 

πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση), με άλλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πόλεις, 

με άλλους δήμους της Ισπανίας κλπ. 

Η ανάπτυξη της πόλης της Βαρκελώνης, ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 

1980, με βάση το στρατηγικό σχέδιο της Βαρκελώνης. Το σχέδιο αυτό είχε στόχο, 

την προετοιμασία  της πόλης για την φιλοξενία  των Ολυμπιακών Αγώνων του 1992 

και την προσαρμογή της, στις νέες κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες 

της εποχής και αποτέλεσε το μέσο για την οικονομική και κοινωνική αναπτυξιακή 

στρατηγική της μητροπολιτικής περιοχής. 

Κύριος στόχος της πόλης της Βαρκελώνης, ήταν η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς θέσης της, μέσω της εγκατάστασης και 

λειτουργίας των clusters.  

Τα clusters αποτελούν μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων  και άλλων 

φορέων (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, 

επιμελητήρια) και μια  στρατηγική επιλογή προώθησης της καινοτομίας, της 

ανταγωνιστικότητας και κατ΄επέκταση της ανάπτυξης μιας περιοχής. Η λειτουργία 

των Clusters που λειτουργούν στην Βαρκελώνη, επιτυγχάνουν: 

Την προώθηση των μέσων επικοινωνίας (Βarcelona Media Park) που αφορά 

τους τομείς της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας, της πληροφορικής, των 

τηλεπικοινωνιών, των πολυμέσων, της  διαφήμισης, του κινηματογράφου, βοηθώντας 

στη διάχυση της γνώσης και της ενημέρωσης. 

Την προώθηση των  τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, με βασική 

κατεύθυνση την  προσέλκυση επενδύσεων και ερευνητικών projects, με  στόχο την 

ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών διεθνώς. 

Την ανάδειξη και λειτουργία πόλου δραστηριοτήτων και ανάπτυξης 

ενέργειας, ο οποίος φιλοξενεί ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, τεχνολογίες ενέργειας,  υδάτινους πόρους,  

αρχιτεκτονική,  κ.α. που αποτελούν πόλους οικονομικής δραστηριότητας με 
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σημαντική προστιθέμενη αξία, προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και 

καινοτομία.  

Την προώθηση των τομέων της  βιοιατρικής και βιοτεχνολογίας, όπου 

συνεργάζονται επιχειρήσεις και δραστηριότητες εθνικής και διεθνούς εμβέλειας  και 

δραστηριοποιούνται  εργαστήρια φαρμακευτικών  εταιριών,  εθνικές και ξένες 

ερευνητικές ομάδες, βιοιατρικό ερευνητικό πάρκο κ.α., ενισχύοντας την καινοτομία 

και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την επιστημονική έρευνα και την αύξηση 

της οικονομικής δραστηριότητας. 

Επίσης, μέσω των χωρικών παρεμβάσεων, που αφορούν  παραγωγικές  

δραστηριότητες, αστικές  αναπλάσεις και αύξηση των ελεύθερων χώρων, βελτιώνει 

τους δημόσιους δρόμους και χώρους, βοηθάει στη μείωση της  ηχητικής ρύπανσης, 

και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της προσφέροντας τους οφέλη με τον 

πιο οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. 

Η Βαρκελώνη έχει κερδίσει πλέον  μια πραγματική αναγνώριση τα τελευταία 

χρόνια σε  παγκόσμιο επίπεδο. Η προσπάθεια της να παραμείνει στον διεθνή και 

ευρωπαϊκό χάρτη, έχει αδιαμφισβήτητη επιτυχία και έχει καταφέρει να κάνει 

πραγματικότητα το μητροπολιτικό όραμα και μια προοπτική που αποτελεί 

παράδειγμα και πρότυπο για τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές. 

3.1.1.2.  Η περίπτωση του Λονδίνου  

 
 

Η μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου, είναι η πιο σημαντική περιφέρεια 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πληθυσμός της ανέρχεται περίπου στα 18 εκατομμύρια 

κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός στο ονομαζόμενο «Ευρύτερο Λονδίνο» (Greater 

London), ανέρχεται περίπου στα  8. 174.000 κατοίκους. 

Το «Ευρύτερο Λονδίνο», είναι μια περιφέρεια της Αγγλίας με 33 περιοχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης  και 32 δήμους, που αποτελούν το νομό του Ευρύτερου 

Λονδίνου και τον Δήμο του Λονδίνου, που αποτελεί χωριστό νομό, αλλά 

εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της περιοχής. 
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Η οικονομία της περιφέρειας του Λονδίνου, ήταν μέχρι την δεκαετία του ’50 

βασισμένη στον δευτερογενή τομέα, αλλά στη συνέχεια υπήρξε μεταστροφή προς τον 

τριτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, στο κέντρο του Λονδίνου άρχισαν να 

συγκεντρώνονται  χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που αποτέλεσαν τον κυρίαρχο 

τομέα. Στην περιοχή του Cambridge και του αεροδρομίου του Stansted, 

συγκεντρώθηκαν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ενώ από την άλλη, υπήρχαν 

περιοχές που βρίσκονταν στο  Ανατολικό Λονδίνο,  που παρουσίαζαν  υψηλά επίπεδα 

ανεργίας. Η άνιση κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων σε χωρικό επίπεδο 

απαιτούσαν σχεδιασμό συντονισμένων πολιτικών (π.χ. έργων υποδομής). Δυστυχώς 

όμως, η πολυπλοκότητα  μεταξύ των επιπέδων της κεντρικής κυβέρνησης και των 

τοπικών διοικήσεων, δυσχέραιναν την επίτευξη του συντονισμού στη λήψη 

αποφάσεων. 

Το 2000 δημιουργήθηκε η “Αρχή του Ευρύτερου Λονδίνου” (Greater 

London Authority, GLA),  που αποτελεί έναν οργανισμό ο  οποίος είναι  υπεύθυνος, 

για τη στρατηγική και τον συντονισμό βασικών τομέων, σε μητροπολιτικό επίπεδο. 

Οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου οργανισμού, ασκούνται από τον δήμαρχο του 

Λονδίνου και ένα συμβούλιο 25 μελών, που εκλέγεται απευθείας και ταυτόχρονα με 

τον δήμαρχο. Σημαντικό έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του οργανισμού, 

φαίνεται να έχει η κεντρική κυβέρνηση, μιας και η χρηματοδότηση του, προέρχεται 

ως επί το πλείστον,  από άμεσες κυβερνητικές επιχορηγήσεις. 

Η δομή  της μητροπολιτικής διακυβέρνησης του Λονδίνου, έχει πεδίο  

μητροπολιτικής διοίκησης στους τομείς  των μεταφορών, της αστυνόμευσης της 

περιοχής, της φωτιάς και των έκτακτων αναγκών, της οικονομικής ανάπτυξης, της  

στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης, της στέγασης, του  πολιτισμού,  του περιβάλλοντος  

και της υγείας. Το 2012, το Ευρύτερο Λονδίνο είχε  το υψηλότερο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στην Βρετανία (37.232 λίρες).  

Το Λονδίνο αποτελεί πόλο μαγνητισμού πολυάριθμων επιχειρήσεων   

προσφέροντας ένα ασφαλές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ευνοϊκές 

συνθήκες για έρευνα και καινοτομία  και κατατάσσει τη βρετανική πρωτεύουσα σε 

μια από τις  ισχυρές επιχειρηματικές πόλεις του πλανήτη, προσφέροντας όλες τις 

προϋποθέσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής του.  

3.1.1.3.  Η περίπτωση του Παρισιού 
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Την 1η Ιανουαρίου 2016, το Παρίσι και οι δήμοι των διαμερισμάτων Seine-

Saint-Denis, Hauts-de-Seine και Val-de-Marne καθώς και το Argenteuil και οι 

κοινότητες Portes de l'Essonne, συγκεντρώθηκαν για να σχηματίσουν την 

“Μητρόπολη του Μεγάλου Παρισιού” ( Métropole du Grand Paris), η οποία 

αποτελεί μια διοικητική δομή συνεργασίας και  ενσωματώνει την πόλη του Παρισιού 

και 130 κοινότητες. 

Η μητρόπολη του “Μεγάλου Παρισιού” βρίσκεται 

στη λεκάνη του Παρισιού και  καλύπτει μια έκταση  814 τετραγωνικών χιλιομέτρων,  

με  πληθυσμό 7 εκατομμυρίων κατοίκων, το 2015. Αποτελεί ένα δημόσιο θεσμό 

διακοινοτικής συνεργασίας  και διοικείται από ένα μητροπολιτικό συμβούλιο με 210 

μέλη, τα οποία δεν εκλέγονται άμεσα, αλλά επιλέγονται από τα συμβούλια των 

κοινοτήτων-μελών ή τα δημοτικά συμβούλια. 

Οι δήμοι που είναι μέλη της μητρόπολης (εκτός από το Παρίσι), χωρίζονται 

με τη σειρά τους, σε έντεκα (11)  εδαφικούς δημόσιους οργανισμούς ή εδάφη, με 

περισσότερους από 300.000 κατοίκους και τα οποία  ρυθμίζονται από εδαφικά 

συμβούλια, που αποτελούνται  από μητροπολιτικούς συμβούλους από κάθε περιοχή 

και δημοτικούς συμβούλους.  Η πόλη του Παρισιού, αποτελεί έδαφος, διατηρεί το 

προηγούμενο ειδικό της καθεστώς και είναι μέλος μόνο της μητρόπολης του 

“Μεγάλου Παρισιού”. 

Ο δήμος του Παρισιού, που αποτελεί τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας και 

κατ’επέκταση της  μητροπολιτικής περιοχής, χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό 

των τοπικών κοινοτήτων, αριθμώντας 1.400 δημοτικές αρχές, με σημαντικά 

προβλήματα συνεργασίας μεταξύ τους  ή με άλλα δημοτικά διαμερίσματα. 

Εξαιτίας του τεράστιου  πληθυσμιακά και οικονομικά μεγέθους, της 

μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού και της ιδιαίτερης βαρύτητας που έχει η πόλη 

σε εθνικό επίπεδο, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να περιοριστεί η ανάπτυξη της, 

προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη ανάπτυξη στην Γαλλία. Υπήρξαν διάφορες 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjdzM3MAUc0mPM522RxCdCzDUP7_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_parisien&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjdzM3MAUc0mPM522RxCdCzDUP7_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C3%2589tablissement_public_territorial&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhGUAbQ1Hjry_5vWP9cOr_gH2zpBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=fr&sp=nmt4&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhhEap5mDJfug_HXrL6PWvNR0Sx7Xw
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προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την επίτευξη του στόχου αυτού, που όμως 

απέτυχαν. Θεωρήθηκε λοιπόν σκόπιμο, στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, να 

ενισχυθεί ο ρόλος της μητροπολιτικής περιοχής, προβάλλοντας την πόλη του 

Παρισιού, ως μια πόλη  ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας και ενδιαφέροντος,  

που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί πόλεις, όπως το Τόκυο και τη Νέα Υόρκη. 

Η μητρόπολη του “Μεγάλου Παρισιού”,  αναπτύσσει ένα μητροπολιτικό 

έργο, έχοντας ως όραμα, τον καθορισμό και την υλοποίηση δράσεων που 

αποσκοπούν,  στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της και στην 

ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού - οικονομικού μοντέλου, που θα ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα της περιοχής. 

Στοχεύει επίσης,  στη συνεργασία  σε τομείς, όπως ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός, η στέγαση, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οικονομική 

ανάπτυξη καθώς και στην εξασθένηση του χωροταξικού διαχωρισμού με δίκαιο 

τρόπο, ώστε να μην  εμποδίζει άλλες  περιοχές της εμβέλειας του, από την ανάπτυξη 

και την παγκόσμια δυναμική.   

Το μητροπολιτικό σχέδιο του Μεγάλου Παρισιού ορίζει τις γενικές 

κατευθύνσεις της πολιτικής που θα ακολουθήσει η μητρόπολη και περιλαμβάνει την 

ανάλυση των κοινωνικών, οικονομικών και  περιβαλλοντικών συνθηκών της 

μητροπολιτικής περιοχής καθώς και τους στρατηγικούς στόχους και τις 

προτεραιότητες σε τομείς παρέμβασης, που θεωρούνται απαραίτητοι  για την 

ανάπτυξη της. 

Η δημιουργία της μητρόπολης, συνεπάγεται την εξάλειψη των διακοινοτήτων 

και τη δημιουργία των δημόσιων εδαφικών θεσμών, παρέχοντας εγγύτητα και 

συνεργασία της πολιτικής της πόλης, ανάμεσα στους δήμους, σε τομείς όπως, οι  

οικονομικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, αθλητικές λειτουργίες, η 

διαχείριση απορριμμάτων, νερού , αποχέτευσης κ.α., 

Μπορεί να συμβάλλει επίσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης 

μέσω φιλόδοξων περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως  ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων 

και δικτύων θέρμανσης για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην  

καταπολέμηση του αποκλεισμού διαφόρων κοινωνικών ομάδων προσφέροντας 

αλληλεγγύη στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στην 

αποτελεσματική διαχείριση  επιχειρήσεων μητροπολιτικού ενδιαφέροντος.  
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Το σχέδιο για την μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού, οδήγησε σε ένα 

σχέδιο μεταφορών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και την 

ανάπτυξη των περιοχών γύρω από αυτήν  καθώς και στον εκσυγχρονισμό της 

δημόσιας εδαφικής δράσης. 

Σήμερα οι δράσεις της μητρόπολης του “Μεγάλου Παρισιού”, έχουν 

επεκταθεί σε συνεργασίες που αφορούν τη δημιουργία «αιολικού ξύλου», την 

κυκλική οικονομία, τη μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων, το μητροπολιτικό σχέδιο 

ψηφιακής ανάπτυξης για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, το σχέδιο 

στέγασης και διαμονής (PMHH), την εναρμόνιση των  ισχυόντων κανονισμών για 

την οδική κυκλοφορία και στάθμευση, την άρση των διοικητικών περιορισμών και 

γενικότερα την  προώθηση του διαλόγου  μεταξύ των εκλεγμένων αξιωματούχων και 

τη μετάβαση στην «αστικοποίηση», ώστε οι εδαφικοί δημόσιοι θεσμοί να καταστούν 

αποκεντρωμένες μονάδες της μητρόπολης και να καταργηθούν οι υπηρεσίες. 

3.1.1.4.  Η περίπτωση της Φρανκφούρτης  

 

Η μητροπολιτική περιοχή της Φρανκφούρτης, έχει οριστεί ως μία από τις 

έντεκα αναγνωρισμένες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές στην Γερμανία .  

Η έκταση της είναι 14.800 τετραγωνικά μέτρα με  πληθυσμό περίπου 5,5 

εκατομμύρια κατοίκους και 75 δημοτικές αρχές. Είναι  μία από τις περιφέρειες που ο 

πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνει, το ΑΕΠ είναι υψηλό και ταυτόχρονα η ανεργία 

είναι χαμηλή, με ποσοστό μικρότερο του 6%. 

Πολύ λίγες πόλεις στην Γερμανία, έχουν τόση μεγάλη  συγκέντρωση 

πανεπιστημίων κολεγίων και ερευνητικών κέντρων και ποίκιλα επαγγελματικά 

ιδρύματα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και ένα υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

Η οικονομική δομή της Φρανκφούρτης, είναι προσανατολισμένη σε υψηλής 

προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες, όπως ιατρικές, χρηματοπιστωτικές, συμβουλευτικές, 

logistics, πληροφορική, αυτοκινητοβιομηχανία, χημικές και φαρμακευτικές 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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βιομηχανίες, βιοτεχνολογία και τεχνολογίες της επικοινωνίας. Αυτοί οι τομείς 

παρέχουν το 70% των θέσεων εργασίας στην περιοχή. 

  Η οικονομία της βασίζεται, σε έναν τεράστιο αριθμό μικρών και μεγάλων 

επιχειρήσεων, έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο υποδομών μεταφορών με  διεθνές 

αεροδρόμιο και αποτελεί κέντρο μεταφοράς υλικών, υπηρεσιών, χρημάτων, 

πληροφοριών και  πωλήσεων, παρέχοντας συνεχόμενες υπηρεσίες γρήγορα και  

άμεσα. Επιπρόσθετα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από την γρήγορη πρόσβαση σε όλες 

τις παγκόσμιες αγορές, στην  εξαιρετική προσβασιμότητα για τους πελάτες και τα 

πρωτοποριακά δίκτυα για την  ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων που διαθέτει.  

Έχει επίσης, μουσεία, κρατικό θέατρο και πραγματοποιεί σημαντικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και γεγονότα, προσφέροντας  δημιουργικές δραστηριότητες.  

Αυτές οι υποδομές και οι υπηρεσίες που προσφέρει, την έχουν αναδείξει, ως 

μια σημαντική μητρόπολη και την έχουν κατατάξει μέσα στις δέκα πιο 

ανταγωνιστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η δημιουργία ενός Περιφερειακού Συνδέσμου Δήμων, στην μητροπολιτική 

περιοχή της Φρανκφούρτη, στον οποίο θα πρέπει να συνεργάζονται, τα διαφορετικά 

επίπεδα και συστήματα διοίκησης, έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της 

διαδημοτικής συνεργασίας, η οποία έχει συμβάλει στη λειτουργία του περιφερειακού 

συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, στην παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο 

αντιπροσώπων  από όλες τις δημοτικές αρχές και στον χωροταξικό σχεδιασμό. 

Η συμμετοχή των δήμων στην διακυβέρνηση της μητροπολιτικής περιοχής 

είναι υποχρεωτική, καθώς επίσης και της κυβέρνησης του κρατιδίου να αναλαμβάνει 

διάφορα υποστηρικτικά σχέδια σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να ενισχύει την 

οικονομία της περιοχής. 

3.1.1.5.  Η περίπτωση του Μιλάνου 

    

Το Μιλάνο είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ιταλίας και 

συγχρόνως η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της, με 189 δήμους. Αποτελεί την  
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πιο πλούσια επαρχία της Ιταλίας σε όρους ΑΕΠ και κατέχει στην χώρα τη θέση της 

οικονομικής πρωτεύουσάς. 

Ο πληθυσμός στην πόλη του Μιλάνο ανέρχεται στους 1.368.590 κατοίκους (2016) 

ενώ στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή (La Grande Milano) ανέρχεται στους 

7.400.000 κατοίκους.  

Ο Δήμαρχος του Μιλάνου, έχει οριστεί να ασκεί τα καθήκοντα του 

Μητροπολίτη Δημάρχου, προεδρεύοντας ενός Μητροπολιτικού Συμβουλίου που 

συγκροτείται από 24 Δήμαρχους των δήμων που απαρτίζουν την μητροπολιτική 

περιοχή του Μιλάνο. Το πρώτο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της πόλης εξελέγη στις 28 

Σεπτεμβρίου 2014, ενώ το σημερινό Μητροπολιτικό Συμβούλιο (2016-2021) εξελέγη 

στις  9 Οκτωβρίου 2016. 

Η μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνο προκειμένου να διαχειριστεί το μεγάλο 

του μέγεθος, αποτελεσματικά, να περιορίσει το κόστος παροχής υπηρεσιών και  να 

παράγει οικονομίες κλίμακας, έχει καταφύγει σε πρακτικές συνεργασίας, όπως οι 

διαδημοτικές συνεργασίες. Με τον τρόπο αυτό οι δήμοι της μητροπολιτικής περιοχής 

εστιάζουν σε έναν ή περισσότερους τομείς, διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση 

υδατικών πόρων κ.α., για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.   

Έχει  ένα από τα καλύτερα δίκτυα συνδέσεων και μεταφορών της νότιας 

Ευρώπης, με τρία διεθνή αεροδρόμια και πολύ καλή οδική και σιδηροδρομική 

σύνδεση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση.  

Το Μιλάνο διακρίνεται επίσης και στο διεθνές εμπόριο, εξαιτίας των 

οικονομικών συναλλαγών και δεσμών συνεργασίας που έχει με χώρες της Ευρώπης, 

όπως την Γερμανία και την Γαλλία, στις οποίες στηρίζεται το 25% των εξαγωγών της. 

Το ισχυρό παραγωγικό δυναμικό της μητροπολιτικής περιφέρειας του, στηρίζεται στο 

εξαιρετικό επιχειρηματικό περιβάλλον, στην  ισχυρή εξειδίκευση στον τομέα των 

υπηρεσιών και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Στην μητροπολιτική περιοχή, βρίσκεται  ένα υψηλό ποσοστό των εταιρειών 

που ειδικεύονται στην εκμετάλλευση μοναδικών προϊόντων και υπηρεσιών, ιδίως σε 

πέντε βασικούς τομείς: ΤΠΕ και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Ζωή Επιστήμη & 

Βιοτεχνολογία, Δημιουργική Βιομηχανία, Χρηματοοικονομικές & Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες και Εμπόριο. 
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Το Μιλάνο ξεχωρίζει για την ποιότητα του ανθρώπινου  κεφαλαίου, 

συγκεντρώνοντας έναν μεγάλο αριθμό νέων και εξειδικευμένων εργαζόμενων στην 

αγορά εργασίας γεγονός που συμβάλλει στην επίτευξη της καινοτομίας, στη διάχυση 

γνώσης και στην αύξηση του συντελεστή παραγωγικότητας, πέρα από τα όρια της 

μητροπολιτικής περιοχής.   

Καταχωρήθηκε στις 10 κορυφαίες πόλεις για επενδυτικό έργο στην Δυτική 

Ευρώπη κατά την περίοδο 2003 - 2014 και αναφέρεται, ως ένας από τους 

προτεινόμενους προορισμούς για επενδύσεις.  

Χαρακτηρίζεται ως μια διεθνής πόλη, η οποία φιλοξενεί προξενεία και ξένες 

εμπορικές εγκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πόλο προσέλκυσης ροών 

τουρισμού από όλο τον κόσμο. 

Το Μιλάνο διαθέτει επίσης ένα ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα, με ποσοστό 

πανεπιστημίων μεγαλύτερο του 10% των Ιταλικών πανεπιστημίων και παγκόσμια 

αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα οποία συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις 

ελκύοντας ερευνητικά κέντρα από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, ενισχύοντας τις 

επενδύσεις της μητροπολιτικής περιοχής. 

Η περιοχή του Μιλάνου, περιλαμβάνει το 35,8% του συνόλου των ενεργών 

εταιρειών στο Λομβαρδία και το ΑΕΠ της είναι το 10% του συνολικού ιταλικού 

ΑΕΠ. Το Μιλάνο διαθέτει δυναμική αγορά εργασίας και ισχυρό παραγωγικό ιστό, 

με ποσοστό ανεργίας (8,4%) σε σύγκριση με το εθνικό (12,7%) και της Ευρωζώνης 

(11,6%). Η πόλη έχει την υψηλότερη απασχόληση στον τομέα των επιχειρήσεων και 

των οικονομικών υπηρεσιών, ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης της χώρας. 

Είναι μια  από τις πιο  "καλωδιωμένες" πόλεις στην  Ευρώπη, γνωστό ως 

multimedia, όπου διαθέτει ένα προηγμένο διαδίκτυο διασφαλίζοντας αποτελεσματικά 

την ροή των πληροφοριών εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην  

τεχνολογική ανάπτυξη των περιοχών αυτών. 

Tο Μιλάνο είναι συνώνυμο με την μόδα και τον σχεδιασμό. Συναγωνίζεται το 

Παρίσι και τη Νέα Υόρκη με 13.000 εταιρείες και 84.000 επαγγελματίες στη 

βιομηχανία της μόδας. 

Στην  πόλη λειτουργούν περισσότερες από 170 τράπεζες και περίπου 10.000 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες που απασχολούν 70.000 ανθρώπους. 

Με επτά (7) ερευνητικά κέντρα και ένα τεχνολογικό πάρκο, το Μιλάνο 

κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη, όσον αφορά τον αριθμό των οργανισμών που 
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υποστηρίζουν την καινοτομία και τη σχέση μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και 

της παραγωγής. Η περιοχή του Μιλάνου, με το 11% των συνολικών εθνικών 

καινοτόμων επιχειρήσεων, είναι ο ηγέτης για καινοτόμα προϊόντα και 

επιχειρηματικότητα στην Ιταλία. 

Αν και η μητροπολιτική περιοχή του Μιλάνο κατέχει ισχυρή οικονομική θέση 

στην Ευρώπη, απαρτίζεται από έναν  μεγάλο αριθμό δήμων που απαιτεί την πολιτική 

συναίνεση μεταξύ των δημάρχων και των τοπικών αρχών, τη μεταξύ τους δικτύωση, 

τις συλλογικές δράσεις των δήμων και τη δημιουργία της αίσθησης, ότι όλοι οι δήμοι 

αποτελούν μέρος της μητροπολιτικής περιοχής, προκειμένου αυτή να παραμείνει 

κόμβος παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, αποδοτική και  ισχυρή  για να 

αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό. 

3.1.1.6.  Η περίπτωση του Αμβούργου 

 

Το Αμβούργο αποτελεί τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γερμανίας με 

περίπου 1.742.000 κατοίκους και 5.000.000 κατοίκους στην ευρύτερη μητροπολιτική 

περιοχή. Την μητροπολιτική περιοχή του Αμβούργου, αποτελούν το ομόσπονδο 

κράτος του Αμβούργου και τα γειτονικά κρατίδια του Σλέσβιχ- Xόλσταϊν (Schleswig-

Holstein) και της Κάτω Σαξονίας. 

Το Αμβούργο μέσω της ενεργοποίησης φορέων της Μητροπολιτικής 

Ανάπτυξης, όπως  η δημιουργία του “Φορέα  Οικονομικής Προώθησης”, στο οποίο 

συμμετέχουν επιμελητήρια,  τράπεζες,  ιδιωτικοί Φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 

επεδίωξε στην ανάπτυξη, ένταξη και ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης στον διεθνή 

χώρο. Έτσι, δόθηκε προτεραιότητα στους  τομείς  του διεθνούς  εμπορίου και των 

ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με την αναβάθμιση και βελτίωση των  λιμενικών  

υπηρεσιών, των θαλάσσιων μεταφορών και την αξιοποίηση λιμένων, ενισχύοντας 

παράλληλα τον τουρισμό της πόλης. 

Στο Αμβούργο σήμερα έχουν την έδρα τους 420.000 εταιρείες, οι οποίες 

απασχολούν 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους και χαρακτηρίζουν το Αμβούργο,  ως μια 
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πόλη με οικονομική ευρωστία, υψηλά εισοδήματα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο των 

κατοίκων της, σε σχέση με τα υπόλοιπα γερμανικά κρατίδια και μια από τις 

πλουσιότερες πόλεις της Γερμανίας. 

Επιπλέον, το Αμβούργο αποτελεί έναν σημαντικό ευρωπαϊκό χώρο επιστήμης, 

έρευνας και εκπαίδευσης, με πολλά πανεπιστήμια και ιδρύματα και έναν σημαντικό 

διεθνή και εγχώριο τουριστικό προορισμό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο 

του,  ως μια αυτόνομη μητροπολιτική πόλη διεθνούς εμβέλειας. 

3.1.1.7.  Η περίπτωση της Γενεύης 

  

Η Γενεύη είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας (μετά τη 

Ζυρίχη). Ο δήμος της Γενεύης (ville de Genève), έχει πληθυσμό 198.979 κατοίκους 

(τον Δεκέμβριο του 2016) και το καντόνι (ουσιαστικά η πόλη και τα προάστια του 

στο εσωτερικό του),  έχουν 489.524 κατοίκους. 

Η Γενεύη είναι μια παγκόσμια πόλη, ένα χρηματοπιστωτικό κέντρο και ένα 

παγκόσμιο κέντρο διπλωματίας λόγω της παρουσίας πολλών διεθνών οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένης της έδρας πολλών οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και του 

Ερυθρού Σταυρού . Η Γενεύη φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών οργανισμών 

στον κόσμο.  

Το 2017, η Γενεύη κατατάχθηκε ως το 15ο σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό 

κέντρο παγκοσμίως για την ανταγωνιστικότητα από τον δείκτη παγκόσμιων 

χρηματοπιστωτικών κέντρων, το πέμπτο στην Ευρώπη πίσω από το Λονδίνο, τη 

Ζυρίχη, τη Φρανκφούρτη και το Λουξεμβούργο. Μια έρευνα του 2009 από τον 

Mercer, διαπίστωσε ότι, η Γενεύη έχει την τρίτη υψηλότερη ποιότητα ζωής σε 

οποιαδήποτε πόλη του κόσμου. Η πόλη έχει αναφερθεί, ως η πιο “συμπαγής 

μητρόπολη” του κόσμου και η “πρωτεύουσα της ειρήνης”.  

Η πόλη της Γενεύης επέλεξε τη δημιουργία πόλου υγείας παγκοσμίου 

ενδιαφέροντος, για τη διεθνή προβολή της μέσω ερευνητικών κέντρων,  ιδρυμάτων, 

δικτύων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως σε θέματα, όπως, παραγωγής 

εμβολίων, και αντιμετώπισης ασθενειών. Ως φορείς στήριξης του πόλου αυτού αλλά 
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και της μητροπολιτικής ανάπτυξης της περιοχής, αποτελούν:  η κυβέρνηση, οι 

φαρμακευτικές εταιρείες και οι κοινωνικοί φορείς. 

3.1.2.  Συνεργασία Επιμέρους Πόλεων 

Οι πόλεις αντιμετωπίζονται ως ενιαία συστήματα, όπου οι άνθρωποι, το 

φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και οικιστικό περιβάλλον, 

αλληλοεπηρεάζονται και  ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, με 

σκοπό την επίλυση των κοινών προβλημάτων  της κοινωνικής  και οικονομικής τους 

ανάπτυξης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στην περίπτωση των επιμέρους πόλεων της 

περιοχής του Ρήνου και της Ρουρ, η οποία αποτελείται από αρκετές μεγάλες 

διασυνδεόμενες πόλεις, χωρίς να  υπάρχει υπερμεγέθυνση μιας και μόνο πόλης και 

αποτελεί παράδειγμα πολυκεντρικής περιοχής, με  ήπιες ρυθμίσεις μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης και με πρωτοβουλίες που προέρχονται κυρίως από τους δήμους σε 

συνεργασία με τον  ιδιωτικό τομέα. 

Οι πόλεις που απαρτίζουν  τη συγκεκριμένη περιοχή, αποτελούσαν πάντα μία 

ενότητα, μιας και επικοινωνούσαν και συνεργάζονταν μεταξύ τους λόγω των  

εμπορευμάτων που παρήγαγαν τα  ανθρακωρυχεία της περιοχής. Μετά την 

αποβιομηχανοποίηση της περιοχής, άρχισε η κοινωνικοποίηση και η έντονη 

κινητικότητα μεταξύ των κατοίκων των διάφορων πόλεων της μητροπολιτικής 

περιοχής Ρήνου και Ρουρ. Σήμερα ο κάτοικος του Ρουρ, έχει τη δυνατότητα να ζει σε 

μια από τις πόλεις της μητροπολιτικής περιοχής π.χ. στο Έσσεν, να δουλεύει σε 

κάποια άλλη  π.χ. στο Μπόχουμ, και να διασκεδάζει σε κάποια άλλη π.χ. στο 

Ντόρτμουντ.  

3.1.2.1.  Η περιοχή Ρήνου και Ρουρ (Ruhr)  

 

Η περιοχή Ρήνου και Ρουρ στην Γερμανία με  περίπου 5,3 εκατομμύρια 

πληθυσμό, περιλαμβάνει 53 πόλεις που συνορεύουν πλέον μεταξύ τους και 

αποτελούν μια ενιαία πόλη. Οι κυριότερες πόλεις που απαρτίζουν την περιοχή, είναι: 
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Γκελζενκίρχεν, Έσσεν, Μιλχάιμ, Μπόχουμ, Μπότροπ, Ντόρτμουντ, Ντούισμπουργκ, 

Ντασελφόρντ, Ομπερχάουζεν, Χαμ και Χέρνε. 

Οι πρώτες μεγάλες πόλεις στη περιοχή, αναπτύχθηκαν κυρίως λόγω των 

ανθρακωρυχείων που υπήρχαν και την παραγωγή σιδήρου. Μετά το 1960, η ζήτηση 

του άνθρακα μειώθηκε και οι παραδοσιακές βιομηχανίες άνθρακα και σιδήρου,  

άρχισαν να αποδυναμώνονται όλο και περισσότερο. Το γεγονός αυτό, οδήγησε την  

περιοχή σε αλλαγή των δομών της και  σε οικονομική κρίση. Η εισαγωγή της 

βιομηχανίας στον τομέα της παροχής των υπηρεσιών και επισκευών, αποτελεί μια 

ένδειξη αυτής της αλλαγής και έρχεται να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος της 

οικονομικής πτώσης. 

Το αναπτυγμένο σύστημα μεταφορών που λειτουργούσε για τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων στο παρελθόν, βοήθησε στη συνέχεια τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας των κατοίκων. Η περιοχή Ρουρ διαθέτει πλέον άψογες συγκοινωνίες, 

όπως  μια σύνδεση ταχείας κυκλοφορίας και δύο αυτοκινητόδρομους με συνδέσεις 

και κανάλια που φτάνουν ως το Rotterdam, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 

λιμάνια του κόσμου. Επίσης, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή πραγματοποιούνται 

πολλά πολεοδομικά πρότζεκτ, με στόχο την ανάπλαση και την αναβάθμιση της.  

Το Ντόρτμουντ (Dortmund ), είναι η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με 

πληθυσμό  586.181 κατοίκους (2016). Η περιοχή μετά την κατάρρευση των 

βιομηχανιών του χάλυβα και άνθρακα, έχει μετατραπεί σε μια περιοχή με υψηλή 

τεχνολογία, ρομποτική, μηχανική, βιοϊατρική και τεχνολογία μικροσυστημάτων. Η 

πόλη συνεργάζεται στενά με ερευνητικά ινστιτούτα, ιδιωτικά πανεπιστήμια και 

εταιρείες για την εμπορευματοποίηση των επιστημονικών πρωτοβουλιών.  Το 2009, 

χαρακτηρίστηκε, ως κόμβος πόλης  στον δείκτη καινοτομίας των πόλεων και 

θεωρείται η πιο βιώσιμη και ψηφιακή πόλη στη Γερμανία.   

Στο Ντόρτμουντ φιλοξενούνται πολλά πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς 

και θέατρα, χώροι μουσικής και εκατοντάδες ΜΜΕ  εδρεύουν μέσα και γύρω από 

αυτό,  ενισχύοντας την θέση της, ως μια από τις πιο δυναμικές πόλεις της οικονομίας 

στη Γερμανία.  

Το Έσσεν (Essen), αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής  

Ρουρ και είναι το κέντρο δέκα τριών  από τις εκατό μεγαλύτερες επιχειρήσεις της 

Γερμανίας, μετατρέποντας  την πόλη, σε ένα από  τα ισχυρότερα οικονομικά κέντρα. 

Συγχρόνως, αξιοποιώντας την βιομηχανική κληρονομιά που διαθέτει κατάφερε να 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Germany&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214,15700227,15700230&usg=ALkJrhh9Uez7RqTV2g02j6DPULjmj82OVQ
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προβάλλει τον τομέα του πολιτισμού. Το 'Εσσεν, χρησιμοποιώντας στρατηγικές για 

την ποιότητα της ατμόσφαιρας, της ενεργειακής απόδοσης και της  καλής διαχείρισης 

των αποβλήτων, έχει αναδειχθεί σήμερα σε μια «πράσινη πόλη» της Ευρώπης.  

Το Ντουϊσμπουργκ (Duisburg), είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις του 

συμπλέγματος της περιοχής Ρήνου και Ρουρ με  500.000 κατοίκους και αποτελεί το 

μεγαλύτερο ενδο-ηπειρωτικό λιμάνι του κόσμου καθώς και έναν από τους 

μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς κόμβους. Το κέντρο της πόλης, είναι  ένα από τα 

μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Γερμανίας και φιλοξενεί 90 μαγαζιά,  ενώ διαθέτει 

1300 θέσεις πάρκινγκ με δικό του σιδηροδρομικό σταθμό,  προσελκύοντας και 

εξυπηρετώντας όχι μόνο τους κατοίκους της ίδιας της πόλης αλλά  και  των 

διερχομένων  και εργαζόμενων σε  άλλες  πόλεις που ανήκουν στην μητροπολιτική 

περιοχή Ρήνου και Ρουρ. 

Το Μπόχουμ (Bochum), είναι μία μεσαίου μεγέθους πόλη, που εξαιτίας της 

πεζοδρόμησης της κεντρικής λεωφόρου Bongard, αύξησε την εμπορική του κίνηση 

και αξία.  Η καλή σύνδεση της πόλης με  το Έσσεν, όσο και με το Ντίσελντορφ, την 

συγκαταλέγει στην αστική περιοχή Ρήνου και Ρουρ, αν και δεν ανήκει πρακτικά στο 

συγκρότημα της. Το Μπόχουμ έχει μετατραπεί σήμερα, τόπος για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ολόκληρης της περιοχής, είναι η πόλη με τα περισσότερα θέατρα στην 

περιοχή Ρουρ, ενώ οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της έχουν μετατραπεί  πλέον σε 

πολιτιστικές σκηνές  τέχνης, αξιοθέατα, μουσεία και  εκλεκτές γκαλερί. Το Μπόχουμ, 

είναι μια μητρόπολη της Ρουρ στην οποία διοργανώνονται, μεγάλες εκδηλώσεις 

διεθνούς εμβέλειας,  διάφορα φεστιβάλ και ανάγουν την περιοχή σε ένα από τα πλέον 

πολιτισμικά μέρη ολόκληρης της ηπείρου. 

Σήμερα, η μητροπολιτική περιοχή Ρήνου-Ρουρ αντιπροσωπεύει περίπου το 

15% του ΑΕΠ της γερμανικής οικονομίας και αντιστοιχεί στο 4ο μεγαλύτερο ΑΕΠ 

μητροπολιτικής περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση . 

  Αν και οι πόλεις και οι  αστικές περιοχές που αποτελούν την μητροπολιτική 

περιοχή Ρήνου και Ρουρ, αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα μεταξύ τους και  συχνά 

ακολουθούν ξεχωριστές επενδυτικές πολιτικές, σήμερα συνεργάζονται για την 

αναβάθμιση ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής και την  επίτευξη μιας 

σημαντικής θέσης στα διεθνή οικονομικά δίκτυα, εφαρμόζοντας πιλοτικά σχέδια και 

διαδημοτικές συνεργασίες. Επίσης, αναλαμβάνουν  πρωτοβουλίες και έργα για την 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής οικονομίας, για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη 
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και συμμετέχουν σε ερευνητικές κοινοπραξίες, συντονισμένες πολιτικές για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων,  στρατηγικές για το κλίμα κ.α.  

Οι παραπάνω  πρακτικές που ακολουθούν οι πόλεις Ρήνου και Ρουρ, 

θεωρούνται αξιόλογες και παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες μητροπολιτικές 

περιοχές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.1.3.  Διακρατική Συνεργασία 

Αφορά την  ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την εύρεση λύσεων σε 

κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μητροπολιτικές περιοχές που ανήκουν σε 

διαφορετικά κράτη, την κοινή συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

διακρατικών έργων και προγραμμάτων και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, με 

στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και 

των στρατηγικών που ακολουθούν.  

Μπορεί επίσης, να αφορά την συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων και 

καινοτομικών εταιρειών και ιδρυμάτων, που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη με 

σκοπό, την ενίσχυση σε τομείς της έρευνας και της καινοτομίας,  των   τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος  και την προώθηση 

της  συνεργατικότητας και της δικτύωσης στην τοπική και κοινωνική ανάπτυξη των 

τομέων της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας της ασφάλειας  και του 

πολιτισμού. 

3.1.3.1. Δανία (Κοπεγχάγη)- Σουηδία ( Μάλμε) 

 

  Μια ιδιαίτερη περίπτωση διακρατικής συνεργασίας αποτελεί η συνεργασία 

μεταξύ  των δύο πόλεων της Κοπεγχάγης πρωτεύουσα της Δανίας και της πιο 

σημαντικής Σουηδικής πόλης  Μάλμε.  Κύριος στόχος αυτής της συνεργασίας, 

αποτέλεσε ένα μεγάλο χωροταξικό και αναπτυξιακό έργο, που ήταν η κατασκευή της 

γέφυρας Όρεσουντ ή Έρεσουντ (Öresund ), η οποία συνδέει τις δύο αστικές περιοχές 

και ενώνει το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της  Σκανδιναβίας,  με αυτό της 

Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής, στο 

οποίο συμμετείχαν τοπικές κυβερνήσεις  και  δήμοι μεταξύ των  δύο κρατών που 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
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χρηματοδότησαν ανάλογα με τον πληθυσμό τους, την κατασκευή της γέφυρας. 

Επιπλέον χρηματοδότηση,  προήλθε και από το  Συμβούλιο Υπουργών των 

Σκανδιναβικών κρατών (Nordic Council of Ministers) αλλά και από άλλες πηγές. 

  Η Επιτροπή του Öresund (Öresund Committee), ορίστηκε ως όργανο της 

συνεργασίας και υπεύθυνη για την κατασκευή του έργου και απαρτίζονταν  από επτά 

μέλη της Δανίας (πρωτεύουσα της Δανίας, Περιφέρεια Ζηλανδία, πόλη της 

Κοπεγχάγης, πόλη Frederiksberg, Περιφερειακό Δήμο  Bornholm και τοπικά 

συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης, της πρωτεύουσας της Δανίας και της Ζηλανδίας) 

και πέντε Σουηδικά μέλη (Region Skane, πόλη του Malmo, πόλη του Helsingborg, 

Δήμος Lund ,Δήμος Landskrona). 

Η συγκεκριμένη Επιτροπή αποτελεί την πρεσβεία της περιοχής Όρεσουντ και 

το έργο της συνεχίστηκε με τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για περιφερειακή 

ανάπτυξη της περιοχής του Όρεσουντ. Στόχος της, ήταν να επιλύσει ζητήματα που 

αφορούσαν την υποδομή, την αγορά εργασίας και τον πολιτισμό, της συγκεκριμένης 

περιοχής,  επιδιώκοντας να  αναπτυχθεί, ως μια δυναμική και  ελκυστική περιοχή της 

Ευρώπης. Μετά το έργο της διασύνδεσης των δύο πόλεων, έγιναν πολεοδομικές 

αναπλάσεις,  για να καλύψουν τις νέες ανάγκες της νέας μητροπολιτικής περιοχής.  

3.2.     Καλές πρακτικές στην Ευρώπη  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δομή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης 

κάθε χώρας, είναι μεταξύ άλλων, το πολιτικό και θεσμικό εθνικό πλαίσιο (π.χ. 

σύνταγμα, οι σχέσεις και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων 

διακυβέρνησης, ο βαθμός αποκέντρωσης), το τοπικό πλαίσιο (π.χ. πηγές εσόδων,  

κουλτούρα της περιοχής), ο βαθμός  ανταπόκρισης της κεντρικής κυβέρνησης, η 

αποτελεσματικότητα, ο συντονισμός και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην παροχή 

υπηρεσιών, οι σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και πολίτη κ.α. 

  Στην Ευρώπη φαίνεται να διαθέτουν υψηλότερου επιπέδου  μητροπολιτικές 

λειτουργίες οι μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η 

Ιταλία και η Ισπανία. Ωστόσο, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο  ενδέχεται να διαφέρουν 

οι  τρόποι προσέγγισης του ζητήματος της μητροπολιτικής διακυβέρνησης.  

Για παράδειγμα, στην Γερμανία υπάρχουν συστήματα ισχυρής 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης, (π.χ. Στουτγκάρδη, Φρανκφούρτη, Ανόβερο) αλλά  

και ασθενή συστήματα στα οποία ο μητροπολιτικός  σχεδιασμός προσδιορίζεται από 

την κεντρική κυβέρνηση, (π.χ. Βερολίνο, Μόναχο, Αμβούργο ) 
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Από την άλλη στην Ισπανία, η Μητρόπολη της Βαρκελώνης, δίνει έμφαση 

στις συνεργασίες μεταξύ των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης της,  ενώ η μητρόπολη της Μαδρίτης, 

επικεντρώνεται στη δημιουργία αυτόνομων κοινοτήτων.  

Στην Γαλλία,  διαπιστώνεται η εφαρμογή ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου 

μητροπολιτικής συνεργασίας ποικίλλει όμως, ο βαθμός επιτυχίας της καθώς και το 

επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά, την οργάνωση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της προσέγγισης της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, τριών 

ευρωπαϊκών χωρών, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας.  

3.2.1. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην  Ιταλία 

 

 
 

 Η Ιταλία θεωρείται ως μια χώρα με περιφερειοποίηση, μιας και η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, αντιστοιχεί,  το 28,7% των συνολικών δημόσιων δαπανών της χώρας 

και το 54,9% των συνολικών δημόσιων επενδύσεων, το 2014. 

Την   διοικητική οργάνωση της  τοπικής αυτοδιοίκησης της Ιταλίας σήμερα, 

αποτελούν 7.982 δήμοι, 107 ενδιάμεσες δομές (επαρχίες και μητροπολιτικές πόλεις), 

20 περιφέρειες  και δύο αυτόνομες επαρχίες (Trentino-Alto Adige και Trento και 

Bolzano). 

Ένα κοινό στοιχείο της Ιταλικής και της Ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, 

είναι ότι και οι δύο χώρες, προσπάθησαν να καταργήσουν έναν ενδιάμεσο 

αυτοδιοικητικό βαθμό, τις επαρχίες και τις νομαρχίες αντίστοιχα, διανέμοντας τις 

αρμοδιότητές τους, ανάμεσα στους δήμους και τις περιφέρειες. 

Η  Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας περιλαμβάνει βασικούς τομείς δαπανών, 

όπως η  υγειονομική περίθαλψη, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των 

κρατικών δαπανών σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντιστοιχεί  σε ποσοστό 47%. 

Υπεύθυνες για τη διαχείριση του τομέα της υγείας, είναι οι περιφέρειες. Οι δήμοι,  

είναι υπεύθυνοι για τον  πολεοδομικό σχεδιασμό, τη στέγαση, τη δημοτική 
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αστυνομία, τη συντήρηση δρόμων κλπ., ενώ οι  επαρχίες, οι οποίες προβλέπεται να 

καταργηθούν τα επόμενα χρόνια, και αποτελούν πλέον διαδημοτικά όργανα,  είναι 

υπεύθυνες  για τις μεταφορές, τους δρόμους, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 

Η ιδέα της κατάργησης των επαρχιών στην Ιταλία διατυπώθηκε για πρώτη 

φορά τον Μάιο του 2009, για να εγκαταλειφθεί τελικά τον Ιούλιο του 2011, λόγω 

«πολιτικής απροθυμίας» κυρίως από επαρχιακούς πολιτικούς, ενώ στα τέλη του 2012, 

με την αλλαγή της κεντρικής κυβέρνησης της Ιταλίας, καταργήθηκαν όλα τα άρθρα 

που είχαν εγκριθεί με νόμο και αφορούσαν τις μεταρρυθμίσεις  των ιταλικών 

επαρχιών. 

 Παρόλο αυτά, η Ιταλία επιδιώκοντας την κατάργηση των επαρχιών μετέφερε 

σταδιακά αρμοδιότητες στις περιφέρειες και τους δήμους, ενώ ταυτόχρονα έδινε τη 

δυνατότητα στις επαρχίες,  να διατηρήσουν κάποιες  μεταβατικές λειτουργίες. Οι 

θεσμικές, διοικητικές και χωροταξικές μεταρρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε, 

κατέστησαν τις επαρχίες «διαδημοτικές συνεργασίες»  και πλέον  οι εκπρόσωποί 

τους, δεν εκλέγονται άμεσα και ούτε αποτελούν  διακριτό επίπεδο διακυβέρνησης. Οι 

επαρχίες αντικαταστάθηκαν από  συγχωνεύσεις και οδηγήθηκαν σε σμίκρυνση και 

αποδυνάμωση των  διοικητικών οργάνων τους, σε σχέση με το παρελθόν.  

Ο αριθμός των μητροπολιτικών περιοχών που θεσμοθετήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια στην Ιταλία, ανέρχεται στις 14, ενώ οι περιφέρειες διαχωρίζονται σε δύο 

τύπους, στις 14 περιφέρειες με καθεστώς κοινού τύπου ή «συνήθεις» περιφέρειες και 

στις 5 περιφέρειες με «ειδικό καθεστώς», οι οποίες διαθέτουν διευρυμένες 

διοικητικές και νομοθετικές εξουσίες και μεγαλύτερη αυτονομία. 

Στην  Ιταλία το αρχικό νομικό πλαίσιο, δημιουργίας των “μητροπολιτικών 

πόλεων” ξεκίνησε το 1990 , δίνοντας σε δέκα σημαντικές πόλεις της, ( Ρώμη, Τορίνο, 

Μιλάνο, Βενετία, Γένοβα, Μπολόνια, Φλωρεντία, Μπάρι, Νάπολη και Ρέτζιο-

Καλαβρία), αρμοδιότητες που αφορούν βασικούς τομείς, όπως, ο χωροταξικός 

σχεδιασμός, η οικονομική ανάπτυξη κ.λπ.  Ωστόσο, η έλλειψη  ισχυρής θεσμικής ή 

οικονομικής δράσης των  περιφερειών και της  κεντρικής κυβέρνησης, οδήγησαν 

στην αποτυχία σχηματισμού μητροπολιτικών πόλεων (π.χ. Μπολόνια στη δεκαετία 

του 1990, Ρώμη και Τορίνο 2000). 

Το 2012, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει την θεσμοθέτηση των 

ιταλικών μητροπολιτικών περιοχών και το 2013 παρουσίασε ένα σχέδιο νόμου που θα 

δημιουργούσε την μητροπολιτική περιοχή του Città  μέσω της ενίσχυσης 
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επενδύσεων  σε μητροπολιτική κλίμακα των δέκα παραπάνω σημαντικών πόλεων της 

Ιταλίας, καθώς και τεσσάρων άλλων πόλεων από τις περιοχές ειδικής κατάστασης 

Παλέρμο, Μεσίνα, Catania στη Σικελία και το Κάλιαρι στη Σαρδηνία. 

Τον Απρίλιο του 2014, ψηφίστηκε από το ιταλικό κοινοβούλιο κατόπιν μιας  

μακράς και δύσκολης νομοθετικής διαδικασίας, ο νόμος 56/2014, που όριζε την 

πορεία για την υλοποίηση της πολιτικής “μητροπολιτική περιοχή”. 

Έως τότε, δεν μπορούσε να γίνει η χωροθέτηση των μητροπολιτικών δομών, 

διότι υπήρχαν προβλήματα σχετικά με  τον προσδιορισμό των ορίων των  

μητροπολιτικών περιοχών και αυτό είχε  αποτελέσει τροχοπέδη για  την ανάπτυξη της 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης στην Ιταλία. Έτσι, η κυβέρνηση, αποφάσισε να 

θεωρηθούν ως μητροπολιτικά γεωγραφικά όρια, τα εδάφη των αντίστοιχων επαρχιών, 

αφήνοντας παράλληλα τα περιθώρια και την ευθύνη σε κάθε περιοχή, να αποφασίσει 

το εύρος και τον βαθμό του διαδημοτικού συντονισμού. 

Ο συγκεκριμένος νόμος, έδινε τη δυνατότητα σε μεμονωμένους ή γειτονικούς 

δήμους αλλά και σε μητροπολιτικές πόλεις, να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνίες για 

την αλλαγή των επαρχιακών ορίων. Επίσης, οι κυριότερες αρμοδιότητες που 

δόθηκαν, μέσω αυτού του νόμου,  στις μητροπολιτικές περιοχές, ήταν ο χωροταξικός 

σχεδιασμός και η στρατηγική ανάπτυξης της μητροπολιτικής περιοχής καθώς και η 

ολοκληρωμένη διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών (αστυνόμευση, μεταφορές, δίκτυα 

επικοινωνιών κ.α.), που εξυπηρετούν την περιοχή. 

Οι νέες μητροπολιτικές πόλεις, άρχισαν να λειτουργούν από την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε μητροπολιτική περιοχή αποτελείται 

από τους δήμους που ήταν μέρος της ίδιας επαρχίας και έχει πρόεδρο, τον δήμαρχο 

της πρωτεύουσας της περιοχής (επαρχίας). Ο μητροπολίτης δήμαρχος  στηρίζεται από 

δύο φορείς,   το   μητροπολιτικό συμβούλιο ( consiglio metropolitano ), που αποτελεί 

το νομοθετικό όργανο καθοδήγησης και ελέγχου της  περιοχής και τα μέλη του 

εκλέγονται έμμεσα από τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου της μητροπολιτικής 

πόλης και ένα μη εδαφικό όργανο της μητροπολιτικής περιοχής, που είναι  η  

μητροπολιτική συνέλευση, ( conferenza metropolitana ) και τα μέλη της αποτελούν 

οι δήμαρχοι των δήμων που βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα.  

Ο χαρακτήρας της μητροπολιτικής συνέλευσης, είναι συμβουλευτικός και 

συνήθως προτείνει και  γνωμοδοτεί πάνω σε διάφορα ζητήματα, όπως για 

παράδειγμα,  η γνώμη που εκφράζει  για τους προϋπολογισμούς του θεσμικού 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_territoriale&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjuGcN5aJQ1cwiHVsrnFixInKB9UA
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οργάνου και την οποία λαμβάνει υπόψη του, το  μητροπολιτικό συμβούλιο 

προκειμένου να αποφασίσει. 

Το πιο καινοτόμο χαρακτηριστικό της μητροπολιτικής διακυβέρνησης στην 

Ιταλία, είναι ότι,  στο καταστατικό της περιλαμβάνει τη συμμετοχή των πολιτών, 

αναδεικνύοντας τον ρόλο τους,  ως ένα βασικό εργαλείο μιας αποτελεσματικής  

μητροπολιτικής διακυβέρνησης 

Ένα παράδειγμα αποτελεί  η Μπολόνια, στην οποία συμμετείχαν πολίτες σε 

διαδικασία μητροπολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού παρακολουθώντας θέματα της 

καινοτομίας, της κινητικότητας, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της 

κοινωνικής συνοχής και πολλές από τις ιδέες τους, συνέβαλλαν στο τελικό 

ολοκληρωμένο σχέδιο, καλλιεργώντας τη  δημόσια αντίληψη της υποστήριξης όλων 

των ενδιαφερομένων, επιχειρήσεων, πολιτών, πανεπιστημίων στη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής των μητροπολιτικών πόλεων.  

Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η μητροπολιτική πόλη του  Μιλάνο, όπου μια 

ένωση τοπικών κυβερνήσεων μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και 

συγκεκριμένα  μέσω μιας ιστοσελίδας ( Milano Città Metropolitana),  προσπάθησε  

να εκπαιδεύσει τους πολίτες για τις αλλαγές και να προωθήσει τον διάλογο για τη 

δημιουργία μητροπολιτικής αίσθησης. 

3.2.2. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην Γερμανία 

 

Η Γερμανία χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία στη δομή της διακυβέρνησης 

των μητροπολιτικών περιοχών. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, 

αποτελείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση (κεντρικό κράτος),  που αποτελεί το  

ανώτερο  όργανο και τα δέκα έξι ομόσπονδα κρατίδια  (Länder), τα οποία με την 

σειρά τους, είναι  χωρισμένα σε διοικητικές περιφέρειες. 

Η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανήκει στα ομόσπονδα κρατίδια (Länder), 

τα οποία φέρουν την ευθύνη για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη άσκηση 

όλων των αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα, αφορά δύο επίπεδα, το “δημοτικό” επίπεδο 
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το οποίο συμπεριλαμβάνει δήμους και κοινότητες και το “επίπεδο των επαρχιών ” 

(Landkreise), το οποίο αφορά κυρίως αγροτικές κοινότητες. Την   ευθύνη για τους 

Δήμους, έχουν ως αποκλειστική  αρμοδιότητα,  τα κρατίδια (Länder),  στο πλαίσιο 

της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων 

κρατιδίων. 

Οι μορφές και τα όργανα διοίκησης,  διαφέρουν στις μητροπολιτικές περιοχές 

της Γερμανίας, με πιο σύνηθες μορφή τις ενώσεις των τοπικών κυβερνήσεων,  χωρίς 

πολλές φορές να έχουν θεσμοθετημένες εξουσίες, παρά μόνο εθελοντικό χαρακτήρα. 

Οι μητροπολιτικές περιοχές της Γερμανίας, είναι έντεκα ( Ρήνου-Ρουρ, 

Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, Μονάχου, Ρήνου-Μάιν, Στουτγκάρδης, Αμβούργου, 

Ανόβερου-Μπράουνσβαϊγκ-Γκέτινγκεν-Βόλφσμπουργκ, Νυρεμβέργης, 

Βρέμης/Όλντενμπουργκ, Κεντρικής Γερμανίας, Ρήνου-Νέκαρ και  περιλαμβάνουν 

μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις περιοχές γύρω από αυτές, οι οποίες αναπτύσσονται  

ως εμπορικά, πολιτιστικά και οικονομικά κέντρα της χώρας.  

Η Γερμανία διαθέτει ποιοτικά, χωροταξικά και  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

που ευνόησαν την μητροπολιτική ανάπτυξη και επέκταση διαφόρων πόλεων, ώστε να 

εξελιχθούν σε σημαντικές μητροπόλεις και  αποτελεί ως κράτος, ένα  διεθνές 

πολιτικό και οικονομικό κέντρο λήψης αποφάσεων και ένα χρηματοπιστωτικό 

κέντρο, με  μεγάλες εταιρείες και άλλα σημαντικά ιδρύματα, π.χ. τράπεζες, 

χρηματιστήρια ή ασφαλιστικές εταιρείες, κέντρο έρευνας και καινοτομίας στους 

τομείς  της επιστήμης,  της εκπαίδευσης, και της ανάπτυξης, με έναν μεγάλο  αριθμό 

των επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων,  σημαντικό κόμβο μεταφορών με τα 

διεθνή  αεροδρόμια και τους θαλάσσιους λιμένες  με άμεση πρόσβαση στις 

ευρωπαϊκές μεταφορές και καλή σύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ευκαιρίες 

ανταλλαγής  και διεθνές κέντρο υψηλής ποιότητας γνώσεων και πληροφοριών, με 

πολιτιστικά ιδρύματα υψηλής ποιότητας 

Οι πέντε πιο σημαντικές μητροπολιτικές περιοχές της Γερμανίας και οι οποίες 

μπορούν να  συγκριθούν με άλλες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές για 

επενδύσεις  και ανάπτυξη της αγοράς, είναι το  Αμβούργο, το Βερολίνο, η περιοχή 

Ρήνου- Ρουρ, η  Φρανκφούρτη και το  Μόναχο.  

3.2.3. Μητροπολιτική Διακυβέρνηση στην  Γαλλία 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%A3%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%8A%CE%B3%CE%BA-%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD-%CE%92%CF%8C%CE%BB%CF%86%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%92%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82/%CE%8C%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%9D%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%81&action=edit&redlink=1
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Η Γαλλία υπήρξε παράδειγμα συγκεντρωτικού κράτους και μόνο την δεκαετία 

του 1980, ξεκίνησε  μια διαδικασία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων από το κεντρικό 

κράτος στους δήμους και τις περιφέρειες, σε θέματα κυρίως μεταφορών, αστικού 

σχεδιασμού και πρόνοιας. Αν και οι  

“περιφέρειες”,  υπήρχαν ως θεσμός που έως τότε, έλεγχε το κεντρικό κράτος,  με το 

διάταγμα του 1982, δόθηκε στις περιφέρειες σημαντική αυτονομία και πλέον οι 

τοπικές διοικήσεις  προέκυπταν από ψηφοφορία. 

Ο μέσος όρος κατοίκων ανά δήμο στην Γαλλία είναι 1.872 κάτοικοι, όταν ο 

αντίστοιχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5.800 κάτοικοι. Η μέση έκταση ενός 

Γαλλικού πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, είναι 16 km
2
 , όταν η αντίστοιχη μέση έκταση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 50 km
2
. 

Στην αρχή της δεκαετίας του 2000, η χώρα της Γαλλίας αριθμούσε περίπου 

37.000 δημοτικές αρχές και χαρακτηρίζονταν από μικρού μεγέθους συνεργασίες των 

δήμων και κοινοτήτων όπως, οι communautés urbaines και communautés de 

communes. 

Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, η Γαλλία έχει θεσμοθετημένη 

διακυβέρνηση των μητροπολιτικών περιοχών. Κάθε μητροπολιτική περιοχή στην 

Γαλλία, εκτός από την πρωτεύουσα του Παρισιού, που δεν έχει συγκρίσιμη δομή 

διακυβέρνησης σε σχέση με τις υπόλοιπες γαλλικές μητροπολιτικές περιοχές, 

καλύπτεται από μία Communauté Urbaine.  

Οι Communautés Urbaines, ορίζονται από τον νόμο και διαθέτουν 

εκτεταμένες αρμοδιότητες σε τομείς, όπως οι μεταφορές, η χωροταξία, η διαχείριση 

των υδατικών πόρων, η νομαρχιακή οδοποιία, οι σχολικές μεταφορές κ.λπ., με στόχο  

την επίτευξη διαδημοτικών συνεργασιών. 

Το 1999 δημιουργήθηκε ο θεσμός της διαδημοτικής συνεργασίας που αφορά 

συνεργασίες και  κοινές δράσεις μεταξύ τοπικών αρχών, για την επίλυση και 

αντιμετώπιση διαφόρων ζητημάτων, των  μεγάλων αστικών περιοχών. Η Γαλλία 

αποτελείται από 2.145 δομές διαδημοτικής συνεργασίας, που έχουν τις δικές τους 
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πηγές φορολογικών εσόδων. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 έγιναν προτάσεις και 

ξεκίνησαν οι  διαδικασίες μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής, που στόχευε στη 

βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της διαδημοτικής συνεργασίας και στη μείωση 

της πολυεπίπεδης χωρικής οργάνωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η επιτροπή, Balladur προκειμένου  να 

μελετήσει πιθανές «χωρικές μεταρρυθμίσεις και έτσι  τον Δεκέμβριο του 2010 

ψηφίστηκε νόμος που  αποσκοπούσε στον σαφή προσδιορισμό  της κατανομής των 

αρμοδιοτήτων. Το 2012, ανεκλήθη εν μέρει ο νόμος του 2010 και το 2013 ξεκίνησε 

μια νέα διαδικασία μεταρρύθμισης της αποκέντρωσης, η οποία εξελίχθηκε σε 

διαδοχικές φάσεις. 

Η δέσμη μεταρρυθμίσεων που ψηφίστηκαν με νόμους το 2014 και το 2015 

αφορούσαν τη δημιουργία μητροπόλεων, την απλούστευση της διαδημοτικής 

συνεργασίας, τη συγχώνευση περιφερειών και την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, 

με σκοπό  την εξοικονόμηση πόρων, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε αυτοδιοικητικό 

επίπεδο καθώς και στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.  

Μια σημαντική  μεταρρύθμιση – νόμος αφορούσε την δημιουργία 

προϋποθέσεων μητροπολιτικής διακυβέρνησης και χωρικής δράσης των 

μητροπόλεων (MAPTAM), παρέχοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες και λειτουργίες 

στα 14 μεγαλύτερα γαλλικά πολεοδομικά συγκροτήματα, ώστε να βελτιωθεί η 

διακυβέρνηση και  η αποδοτικότητα των μεγάλων αστικών περιοχών, να ενισχυθεί ο 

ρόλος των πόλεων και να αποτελέσουν πόλους έλξης και ανάπτυξης  της επικράτειας 

για να υπάρξει συντονισμός των πολιτικών και δράσεων σε βασικούς τομείς, όπως 

μεταφορές, οικονομική ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός κλπ. 

Η επιτυχία της μεταρρύθμισης αυτής, προϋπόθετε  την ενσωμάτωση  όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής διοίκησης  και της κεντρικής κυβέρνησης,  με  

συνεκτικότερες πολιτικές που θα έχουν θετικό αντίκτυπο για ολόκληρη τη 

μητρόπολη.  

Επίσης, η μεταρρύθμιση αυτή μεταβίβασε περισσότερες αρμοδιότητες στις 

μητροπόλεις σε σχέση με τους δήμους. Οι μεγαλύτερες μητροπόλεις της Γαλλίας 

(Παρίσι, Λυών και Μασσαλία), θα έχουν διαφορετικό καθεστώς, ευθύνες και πόρους 

και θα διαφοροποιούνται σε σχέση με τους άλλους δήμους, λόγω του διαφορετικού 

τρόπου οργάνωσης τους  και των  ιδιαίτερων  χωρικών  χαρακτηριστικών τους. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει, πως η Γαλλία αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των 



“Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αστική Ανάπτυξη στο                     

πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. – Εξέλιξη και Προοπτικές” 

 

[59] 

 

εδαφικών ενοτήτων εντός της χώρας, σε σχέση με το παρελθόν που  οι πολιτικές της 

στηρίζονται στην ομοιόμορφη χωρική προσέγγιση. 

Η Γαλλία μέσω των πολιτικών που ακολούθησε  κατάφερε να μετατρέψει  τις 

μεγάλες πόλεις (μητροπόλεις), ως μηχανισμούς ανάπτυξης και ελκυστικότητας της 

χώρας. Οι πολιτικές αυτές αφορούσαν, κυρίως : 

Την  ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας και ιδιαίτερα της 

ιατρικής, με στόχο την προσέλκυση ξένων σπουδαστών, ερευνητών αλλά και την 

περίθαλψη ξένων ασθενών, τη δημιουργία χώρων κατοικίας- φιλοξενίας,  κέντρων 

διδασκαλίας, ειδικών νοσοκομείων, ερευνητικών δομών κ.α.  

Τη δημιουργία νέων αστικών περιοχών και χώρων για την υποδοχή 

δραστηριοτήτων αιχμής, όπως έδρες επιχειρήσεων, χώρους πραγματοποίησης 

συνεδρίων, επιχειρηματικές περιοχές (επιστημονικά και επιχειρηματικά Πάρκα 

κ.λπ.),  ξενοδοχεία κτλ.  

Τη δημιουργία περιοχών πολιτιστικών- δημιουργικών δραστηριοτήτων, 

όπως νέα μουσεία, κέντρα εικονικής πραγματικότητας, πολυχώρους εκδηλώσεων.  

Τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών  από μικρομεσαίες και 

νεοφυείς επιχειρήσεις,  αυξάνοντας τις εξαγωγές της χώρας και προσελκύοντας 

επενδύσεις και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των εθνικοτήτων , 

αναδεικνύοντας την Γαλλία, ως ηγέτιδα χώρα στον τομέα της δημιουργικότητας. 

Η Γαλλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης 

μητροπολιτικής ανάπτυξης. Οι βασικές  στρατηγικές της, για την ανάδειξη των 

μητροπόλεων της, είναι ανάλογες, του επιπέδου ανάπτυξης της, των  συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων  και των  αναπτυξιακών της στόχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  

4.1. Η φυσιογνωμία  της μητροπολιτικής Αθήνας/Αττικής  

  

Η μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας μετά το 

1950, οδήγησε σε μια αύξηση του πληθυσμού της Μητροπολιτικής Αθήνας την 

περίοδο 1951-2011 κατά 146,2% . Την περίοδο 2001-2011,  παρουσιάζονται τάσεις 

επέκτασης του μητροπολιτικού χώρου της Αττικής δημιουργώντας περιμετρικές 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις, γύρω  από  τον μητροπολιτικό χώρο και κυρίως στην 

Περιφερειακή Ενότητα της Ανατολικής Αττικής. Σε αυτή την τάση συνέβαλε 

σημαντικά η βελτίωση των υποδομών των μεταφορών, οι οποίες περιόρισαν τη 

διάρκεια των μετακινήσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής. 

Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, είναι μια αστική περιοχή με κέντρο το 

πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και αποτελείται από τις περιφερειακές 

ενότητες του Πειραιά, τον  Κεντρικό, τον  Βόρειο, τον  Δυτικό και τον Νότιο τομέα 

Αθηνών  και ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής. Η ακτίνα 

επιρροής της μητροπολιτικής Αθήνας εκτείνεται στην  κεντρική και νότια Ελλάδα και 

στον νησιωτικό χώρο.  

«Στην ταξινόμηση των ευρωπαϊκών μητροπόλεων που πρότεινε η DATAR, 

βάσει ιεραρχικής ταξινόμησης 25 δεικτών, προσδιόρισε 12 τύπους μητροπόλεων 

(Halbert κ.ά., 2012): Μείζονες μητροπόλεις (Παρίσι, Λονδίνο)- τύπος 1, Ευρωπαϊκή 

πρωτεύουσα (Βρυξέλλες)- τύπος 2, Κύριες Μητροπόλεις (20 Μητροπόλεις, μεταξύ των 

οποίων Βερολίνο, Μαδρίτη, Μόναχο, Μιλάνο, Άμστερνταμ και Αθήνα)- Τύπος 3 και τις 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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“Εξειδικευμένες” Μητροπόλεις (όπως βιομηχανικές, πανεπιστημιακές, εμπορικές, 

τουριστικές κ.λπ.)- Τύποι 4-12 ”. 

Η πόλη της Αθήνας ανήκει στις “ Μητροπόλεις Τύπου 3 ” και αντιστοιχεί 

στην κατηγορία των πόλεων ευρωπαϊκού ή και διεθνούς επιπέδου για ορισμένες 

λειτουργίες και σε μεγάλου μεγέθους διοικητικές ή/ και οικονομικές εθνικές 

πρωτεύουσες. 

Στις “ Μητροπόλεις Τύπου 3”, περιλαμβάνονται  αστικά κέντρα με μέσο πληθυσμό 3 

εκ. κατοίκων  με ΑΕΠ μεγαλύτερο των υπόλοιπων αστικών περιοχών και κατέχουν 

ισχυρή θέση στον τομέα των υπηρεσιών αιχμής, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

στους κόμβους μεταφορών του ευρωπαϊκού χώρου, με   έντονη δραστηριότητα σε 

τομείς όπως συνέδρια, πολιτιστικές δραστηριότητες, τουρισμό, κ.α.  

Η ένταξη της Αθήνας στη συγκεκριμένη κατηγορία, οφείλεται στο γεγονός ότι 

αποτελεί την διοικητική και εθνική πρωτεύουσα της χώρας και συγκεντρώνει το 40% 

της οικονομικής της δραστηριότητας. Παρά την οικονομική ύφεση στην Περιφέρεια 

Αττικής, δημιουργείται σχεδόν η μισή εθνική αξία παραγωγής της χώρας, 

αποτελούμενη από έναν αριθμό δυναμικών και ανθεκτικών κλάδων. 

Στην Μητροπολιτική Αθήνα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία  διαθέτουν εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα και 

ινστιτούτα που διενεργούν ερευνητικά προγράμματα, σε διάφορους τομείς των 

επιστημών.  Η Αττική αποτελεί την δυναμικότερη περιφέρεια της χώρας ως προς την 

παραγωγή ερευνητικής δραστηριότητας,  ωστόσο κατατάσσεται στην ομάδα των 

“Μετρίως Καινοτομικών” ευρωπαϊκών περιφερειών. 

4.2. Η φυσιογνωμία  της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης  

 

H Θεσσαλονίκη αποτελεί το δεύτερο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας, με 

μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση και ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της, κατά 

141,45% την περίοδο 1951-2011 και  με συγκέντρωση οικονομικών  και 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
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χώρας έχει πληθυσμό που ξεπερνά το 1.000.000 κατοίκους και την κατατάσσει στις 

μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο των Βαλκανίων. Η  

πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει επίδραση στις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης. 

Φιλοξενεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, ένα λιμάνι με 

γεωγραφική εγγύτητα στα βαλκάνια, υποδομές υποστήριξης της καινοτομίας και 

ανάπτυξης, όπως τεχνολογικό πάρκο, θερμοκοιτίδες κλπ, που την χαρακτηρίζουν ως  

«πόλη καινοτομίας»,  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Αποτελεί μια  πόλη με διεθνή πολιτιστική ακτινοβολία  και ένα από  τα 

σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  μιας και 

φιλοξενεί πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, διεθνείς  

διασκέψεις καθώς και  διάφορα φεστιβάλ και συνέδρια.  

Η ύπαρξη του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, ενισχύει τη δημιουργία 

καινοτομιών, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη επιχειρήσεων 

κυρίως στους τομείς της έρευνας & καινοτομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας  και συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και ευημερία της μητροπολιτικής 

περιοχής. 

Κατέχει την 104η θέση παγκοσμίως και την  59η στην ευρωπαϊκή κατάταξη, 

στον τομέα του συνεδριακού τουρισμού  καταγράφοντας 25 διοργανώσεις για το 

2017 πραγματώνοντας, να ενταχθεί ανάμεσα στις 15 ευρωπαϊκές «πόλεις- 

πρόκληση», δηλαδή στις πόλεις που τώρα βρίσκονται στο στάδιο εξέλιξης τους και 

ξεκινούν μία καινούρια πορεία στη στρατηγική τους ανάπτυξη. 

4.3. Αναγκαιότητα Μητροπολιτικής Οργάνωσης 

Η οικονομική και κοινωνική υποβάθμιση κεντρικών περιοχών της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης, η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, η κυκλοφοριακή 

συμφόρηση, η απομάκρυνση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων από τις 

κεντρικές περιοχές προς τις περιφερειακές, οι ελλιπείς κοινωνικές υποδομές, η  

συσσώρευση μεγάλου όγκου κενών κτιρίων  που αφορά κατοικίες, γραφεία  και 

καταστήματα, κυρίως στο κέντρο της πόλης και πολλοί άλλοι παράγοντες που 

υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης, αποτελούν ένα μέρος των 

προβλημάτων που καθιστούν αναγκαία την οργάνωση της διοίκησης, σε 

μητροπολιτικό επίπεδο.  

Η περιορισμένη δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και 

εφαρμογής καινοτομικών δράσεων που παρατηρείται στις επιχειρήσεις των δύο 



“Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αστική Ανάπτυξη στο                     

πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. – Εξέλιξη και Προοπτικές” 

 

[63] 

 

μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών  της χώρας καθώς και η περιορισμένη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα στην καινοτομία και την ανάπτυξη, έχει επηρεάσει σε μεγάλο 

βαθμό την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των δύο μητροπολιτικών περιφερειών 

και κυρίως της Θεσσαλονίκης.   

Κρίνεται λοιπόν, αναγκαία η  επένδυση στην οικονομία της γνώσης, με την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων στην καινοτομία,  προκειμένου να σταματήσει 

αυτή η υφεσιακή δυναμική και να αντιστραφεί  προς όφελος των επιχειρήσεων, οι 

οποίες αποτελούν το οικονομικό δυναμικό των περιοχών, ώστε να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους  και τον αναπτυξιακό τους ρόλο, σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού χώρου. 

  Στον χαμηλό βαθμό ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας, συμβάλλουν η 

ελληνική γραφειοκρατία, η οποία επηρεάζει αρνητικά την πορεία των έργων 

υποδομής και επιφέρει πολλές καθυστερήσεις καθώς και η ελληνική νομοθεσία, η 

οποία περιορίζει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.  

Επίσης, οι συνεχείς αλλαγές του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, 

δημιουργούν ένα ασταθές επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ίδιους 

τους επενδυτές,  επηρεάζοντας αρνητικά τις αναπτυξιακές προοπτικές των δύο 

μητροπολιτικών περιφερειών.  

Ο νέος μητροπολιτικός φορέας μπορεί να συντονίσει τις δράσεις για την 

αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων των πόλεων και να εξασφαλίσει οργανωτική 

ευελιξία και συναινετικές διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη επίλυση τους.    

Παράλληλα μπορεί να καλύψει τα κενά της διακυβέρνησης των υπαρχόντων 

διοικητικών φορέων (περιφέρεια – δήμοι) και των δημόσιων επιχειρήσεων (ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), που εμπλέκονται σε ζητήματα, όπως η κατασκευή έργων υποδομής.  

Άλλωστε, οι μητροπολιτικές συνενώσεις με οποιαδήποτε μορφή, έχουν ως 

στόχο την  οικονομική και βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 

ζωής των κατοίκων μέσα από την αύξηση της απασχόλησης, της  

ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

4.4. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αθήνας/Αττικής και 

          Θεσσαλονίκης  

Μέσα από τη διεθνή εμπειρία  ανάδειξης των μητροπόλεων, οι δύο πόλεις θα  

πρέπει να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν, 

προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόλο τους, ως  «Μητροπολιτικές πόλεις» και να 
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ακολουθήσουν την πορεία ανάδειξης τους, σε πόλεις  ευρωπαϊκής και διεθνούς  

εμβέλειας. 

Ορισμένα από αυτά αφορούν,  την προβολή  του πολιτιστικού  δυναμικού 

τους, μέσα από την ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου και των 

σύγχρονων μορφών πολιτιστικής δημιουργικότητας που θα επεκτείνουν τη   διεθνή 

αναγνωρισιμότητα τους, το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον που διαθέτουν και το οποίο 

μπορεί να τις αναδείξει ως έναν ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό, τη 

γεωγραφική τους θέση, ως κομβικού σημείου στις διεθνείς μεταφορές και στα λοιπά 

δίκτυα ανταλλαγών, το επιστημονικό δυναμικό τους με το υψηλό επίπεδο γνώσης και 

δεξιοτήτων, το οποίο μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών, κ.α. 

Ειδικότερα στο χώρο της Μεσογείου, η Αθήνα / Αττική διαθέτει τη δυναμική, 

ώστε να επιδιώξει οφέλη που προέρχονται από συνεργασίες μητροπόλεων στους 

τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού μέσω ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών, 

όπως είναι τα διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Σε εθνικό πλαίσιο, η Αθήνα / Αττική έχει κυρίαρχη θέση στην οικονομική, 

διοικητική και χωρική δομή της χώρας. Ως πρωτεύουσα  και μητροπολιτικό κέντρο 

που δρα σε συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αναλαμβάνει έναν διευρυμένο 

ρόλο για την  προώθηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και  του 

εκσυγχρονισμού της εθνικής οικονομίας. 

Σε διαπεριφερειακό πλαίσιο, η Αθήνα / Αττική, αποτελεί τον κυρίαρχο 

αστικό πυρήνα της χώρας, με καθοριστική επιρροή στις όμορες περιφέρειες, 

προσελκύοντας μέρος του δυναμικού τους. Απαιτείται λοιπόν, κοινό συντονιστικό 

πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα  που αφορούν τις γειτονικές 

περιφέρειες, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος,  οι 

παραγωγικές ζώνες κλπ  

Από την άλλη, η Θεσσαλονίκη στον χώρο των Βαλκανίων, αποτελεί ένα 

μεγάλο εμπορικό κέντρο το οποίο γειτνιάζει με την αγορά των Βαλκανικών χωρών 

προσελκύοντας καταναλωτικό κοινό  από τις χώρες αυτές. Επίσης, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης της,  αποτελεί κόμβο μεταφορών και επικοινωνιών, ενώ διαθέτει 

τουριστικές υποδομές στην Χαλκιδική και έναν  αρχαιολογικό και φυσικό πλούτο, 

που προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. 
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Σε εθνικό επίπεδο, η  Θεσσαλονίκη αποτελεί κόμβο συνδυασμένων 

μεταφορών μέσω του οδικού δικτύου της ( Εγνατία Οδό), διαθέτει εκσυγχρονισμένο 

σιδηροδρομικό δίκτυο και δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδύσεων 

εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων. Επίσης, διαθέτει αεροδρόμιο 

και λιμένα  διευκολύνοντας την  πρόσβαση και σύνδεση με την υπόλοιπη χώρα.    

Σε διαπεριφερειακό επίπεδο, η  Θεσσαλονίκη αποτελεί αναπτυξιακό πόλο της 

διαπεριφερειακής ενότητας της Βόρειας Ελλάδας με δυναμική ανάπτυξη στους 

παραγωγικούς τομείς της, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό μέρος της μεταποιητικής 

δραστηριότητας της χώρας, έναν μεγάλο αριθμό ερευνητικών ιδρυμάτων που 

στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έναν  ανεπτυγμένο τομέα 

παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου,  διαδραματίζοντας έναν σημαντικό οικονομικό 

ρόλο στην ευρύτερη περιοχή που την περιβάλλει. 

4.5. Τομείς αιχμής για την ανάδειξη της Μητροπολιτικής Αθήνας  

Θεωρείται απαραίτητος  ο στρατηγικός σχεδιασμός ορισμένων τομέων, στους 

οποίους η Αθήνα έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί και οι οποίοι είναι σημαντικοί 

με βάση την διεθνή εμπειρία, για τη  μετεξέλιξη της.  Οι τομείς αυτοί, αφορούν:  

4.5.1.Τον τομέα του Τουρισμού  

Η στήριξη του τουρισμού (παραθεριστικός και θαλάσσιος τουρισμός) και της 

τουριστικής ανάπτυξης ειδικών περιοχών, όπως του  Ελληνικού, θα  αποτελέσουν 

πόλο έλξης  της μητροπολιτικής Αθήνας για έλληνες και ξένους  επισκέπτες, 

ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και ενδυναμώνοντας την 

ελκυστικότητα της. 

Οι δυνατότητες διαφοροποίησης και διαμόρφωσης του τουριστικού 

προϊόντος, μπορούν επίσης, να προσφέρουν ποικιλία ποιοτικών προϊόντων και να  

βελτιώσουν  την απόδοση και ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα 

καθιστώντας αυτόν,  ως έναν  από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της 

μητροπολιτικής Αθήνας. 

Η μητροπολιτική Αθήνα προβάλλοντας τα πολιτιστικά και ιστορικά 

χαρακτηριστικά της μέσω των τοπίων  φυσικού κάλλους, των αρχαίων μνημείων της,  

των χώρων ιστορικής μνήμης, κ.τ.λ., θα οδηγήσει στην  αναπτυξιακή και πολιτιστική 

αξιοποίηση των περιοχών αυτών, προσελκύοντας επενδύσεις. 

4.5.2. Τον  Πολιτιστικό Τομέα  
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Μέσω της υλοποίησης δράσεων πολιτισμού,  προωθείται η συνεργασία 

μεταξύ διαφόρων φορέων και δήμων της μητροπολιτικής Αθήνας και ενισχύεται η 

διαμόρφωση της μητροπολιτικής συνείδησης και συνεργασίας. 

Η ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και λειτουργιών, όπως η  

δικτύωση και οργάνωση  φεστιβάλ και γεγονότων μεγάλης κλίμακας του 

πολεοδομικού συγκροτήματος,  η ίδρυση κέντρων πληροφόρησης επισκεπτών τα 

οποία θα ενημερώνουν τους επισκέπτες για το πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο 

της μητροπολιτικής Αθήνας, η διασύνδεση των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων 

και μνημείων της Αθήνας με τους υπόλοιπους δήμους που βρίσκονται γύρω από 

αυτήν και μπορεί να επιτευχθεί μέσω περιηγήσεων (πολιτιστικές διαδρομές), θα 

συμβάλλουν  στην προβολή μιας θετικής εικόνας της μητροπολιτικής Αθήνας και θα  

αναπτύξουν συνεργασίες με αντίστοιχους θεσμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  

αναδεικνύοντας την μητροπολιτική Αθήνα, ως μια ευρωπαϊκή “πολιτισμική 

μητρόπολη”  διεθνούς ακτινοβολίας,  με έντονη πολιτιστική δράση και υψηλή 

ποιότητα ζωής. 

4.5.3.Τον τομέα των μεταφορών   

Ο τομέας μεταφορών είναι αναγκαίος για την  μετακίνηση του πληθυσμού και 

την μεταφορά των προϊόντων και αποτελεί βασικό στόχο όλων των επιπέδων 

διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι και να 

εκτελεστούν τα αναγκαία έργα. 

Η βελτίωση των υποδομών στον τομέα των μεταφορών σε ενδοαστικό 

επίπεδο και των παρεμβάσεων που μπορούν να γίνουν μέσα από έναν ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό όπως, η  κατασκευή οδικών και  συγκοινωνιακών έργων,  ο  

ανασχεδιασμός του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας, η οργάνωση της κυκλοφορίας 

σε επίπεδο δήμων, η έμφαση στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, (π.χ. 

δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο), η πολιτική στάθμευσης, ως ένα εργαλείο 

κυκλοφοριακής οργάνωσης, η αξιοποίηση της τηλεματικής διαχείρισης, αποτελούν 

παρεμβάσεις που θα μειώσουν  σημαντικά τον χρόνο μετακινήσεων εντός της 

περιφέρειας της μητροπολιτικής περιοχής και θα  βελτιώσουν την λειτουργικότητα 

της. 

Επίσης, μέσω της οργάνωσης των αστικών μεταφορών, της λιμενικής και 

ναυτιλιακής  ανάπτυξης, της βελτιστοποίησης της διασύνδεσης με την νησιωτική 

χώρα,  της ανάπτυξης των  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και 
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άλλων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

μεταποίησης και της επιχειρηματικότητας (Πάρκα Logistics κ.λπ.), σε σύνδεση με 

τους κύριους κόμβους μεταφορών, θα συμβάλλουν  αποφασιστικά στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των επιχειρήσεων της μητροπολιτικής 

Αθήνας. 

4.5.4.Τον τομέα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 

Ως  ιδιαίτερο σκέλος των μητροπολιτικών παρεμβάσεων αποτελούν,  οι 

δράσεις που επιδιώκουν  την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης της μητρόπολης. Τέτοιες δράσεις,  αποτελούν ο χωροταξικός και  

πολεοδομικός σχεδιασμός (π.χ. αναπλάσεις ειδικών περιοχών, πεζόδρομοι, κτλ.), η 

διατήρηση και ανάπτυξη του περιαστικού αγροτικού χώρου, η  σύνδεση μητρόπολης 

και περιαστικών περιοχών, η δημιουργία οργανωμένων βιομηχανικών 

επιχειρηματικών περιοχών και δραστηριοτήτων (ΒΕ.ΠΕ) , βιομηχανικών πάρκων 

(ΒΙΟ.ΠΑ.) και τεχνολογικών πάρκων, η επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση και 

ανακύκλωση αποβλήτων, η διαχείριση των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός 

αναδασώσεων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, η προστασία των περιοχών 

κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις, κ.α.,  και αποσκοπούν  στη βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος  της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. 

 Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων,  αποτελούν  προτεραιότητα του 

μητροπολιτικού φορέα για την ανάδειξη  της μητροπολιτικής Αθήνας, ώστε να  

βελτιώσει την  ποιότητα ζωής των κατοίκων  της και να μπορέσουν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι φορείς που διαχειρίζονται τα θέματα αυτά, να ενταχθούν σε ένα κοινό 

διοικητικό μητροπολιτικό σχήμα και να συντονιστούν για την πραγμάτωση αυτών,  

με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

Το φυσικό τοπίο της Αττικής,  χαρακτηρίζεται ως ποικιλόμορφο και αξιόλογο 

με  πλούσια βιοποικιλότητα και έναν σημαντικό αριθμό ειδών της ελληνικής 

χλωρίδας.  Ωστόσο, η  υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και της δραστηριότητας, η 

μορφολογία του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες  και η ελλιπής εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών μέτρων, αποτελούν ορισμένα αρνητικά σημεία του περιβάλλοντος 

της μητροπολιτικής Αθήνας. 

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών αυτών σημείων,  η Αθήνα έχει τη 

δυνατότητα να εφαρμόσει δράσεις που αφορούν τον τομέα του φυσικού 

περιβάλλοντος, τόσο στον αστικό όσο και στον περιαστικό χώρο.  
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Η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, η προστασία της βιοποικιλότητας, η 

δημιουργία πράσινων πάρκων και  αστικού πράσινου, η μείωση σπατάλης 

ενεργειακών πόρων, η ενίσχυση των  προγραμμάτων ανακύκλωσης και του επιπέδου 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τις 

ευαίσθητες περιοχές ή τη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελούν μέτρα που θα 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των  προβλημάτων της Περιφέρειας της Αττικής,  

ώστε να μετατραπεί σε μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον  μητροπολιτική 

περιοχή.     

4.5.5. Τον Τομέα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας 

Η συγκέντρωση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 

ερευνητικών κέντρων στην περιοχή της Αττικής,  ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ τους,  

για την πραγματοποίηση κοινών  ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

μητροπολιτικού ενδιαφέροντος, με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα  αλλά και των 

φορέων του  ιδιωτικού τομέα, όπως οι επιχειρήσεις. 

Παρά τη συνεισφορά των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην 

ανάπτυξη της μητροπολιτικής Αθήνας, υπάρχει η  δυνατότητα να  καταστεί πιο 

ανταγωνιστική σε αναπτυξιακό,  επιχειρηματικό και καινοτομικό  επίπεδο, 

αναλαμβάνοντας και εφαρμόζοντας επιπλέον  πολιτικές, που αφορούν:  

Την δημιουργία επιχειρηματικών περιοχών, τεχνολογικών πάρκων και 

Clusters, τεχνόπολης και πάρκου καινοτομίας, θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων, την 

κατάρτιση στελεχών παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη γνώση, την 

προώθηση της καινοτομίας και  έρευνας (συνεργασίες με επιχειρήσεις τεχνολογίας 

αιχμής), τη λειτουργία προτύπων  για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών,  την παραγωγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτόμων τεχνολογιών σε  

παραδοσιακούς κλάδους, τη διαμόρφωση του κατάλληλου Brand Name 

(τοποθέτηση επωνυμίας) της Μητροπολιτικής Αθήνας.  Το Brand Name, αποτελεί  

μια βασική στρατηγική  της προβολής των πλεονεκτημάτων που διαθέτει, όπως  τα 

αξιοθέατα, το κλίμα, η ασφάλεια, διάφορες  πολιτιστικές δράσεις κ. λ. π., 

προκειμένου να τα διαχειριστεί προς όφελος της, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα 

της μητροπολιτικής Αθήνας και καθιστώντας την πόλη επιθυμητή  και ελκυστική 

στον εθνικό και διεθνή στίβο. 
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4.5.6. Τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας 

Επίσης, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέσω των 

δράσεων, όπως  η αποφυγή δημιουργίας περιοχών- γκέτο, η πολιτική στέγασης και 

κατοικίας, η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών,  η αναβάθμιση των  υπηρεσιών  

πρόσβασης του πολίτη μέσω των ΤΠΕ,  η διασφάλιση συνθηκών προστασίας και 

ασφαλείας για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις (π.χ. προστασία από την 

εγκληματικότητα, εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής προστασίας), θα συμβάλλουν 

στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης  

ανάμεσα στους κατοίκους  της μητροπολιτικής Περιφέρειας. 

4.6. Τομείς αιχμής για την ανάδειξη της Μητροπολιτικής 

Θεσσαλονίκης  

Η Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αποτελέσει μια ανοικτή μητρόπολη, που  

εξερευνά το νέο, ώστε να δώσει υπόσταση στο όραμα μετατροπής της σε 

«Πρωτεύουσα των Βαλκανίων» και να  μπορεί  να καταστεί μια δυναμική ευρωπαϊκή 

μητρόπολη. Αυτό μπορεί να το πετύχει αναλαμβάνοντας δράσεις, σε τομείς, όπως: 

4.6.1. Τον τομέα του Τουρισμού  

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει ένα αξιόλογο  παραλιακό μέτωπο το οποίο μπορεί να 

αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της, με την κατασκευή 

πλωτών υποδομών αναψυχής, την ανάπτυξη διεθνών αθλητικών δράσεων και 

δορυφορικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προσελκύοντας επενδύσεις και νέες 

θέσεις εργασίας, που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της μητροπολιτικής 

περιφέρειας της Θεσσαλονίκης και στην τουριστική προβολή της πόλης.  

4.6.2. Τον Τομέα των Μεταφορών 

Η επίτευξη βιώσιμης κινητικότητας με τη βελτίωση των λεωφορειακών 

γραμμών, τη δημιουργία ποδηλατοδρομίων, δικτύου πεζοδρόμων, και δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας,  τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, θα μειώσουν τα κυκλοφοριακά 

προβλήματα της πόλης και θα δημιουργηθούν  κατάλληλες υποδομές που θα 

βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης της Θεσσαλονίκης και της 

ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής.  

Οι παρεμβάσεις ώστε να λειτουργήσει η Θεσσαλονίκη, ως ευρωπαϊκό λιμάνι 

θαλάσσιων μεταφορών,  η βελτίωση δικτύων μεταφορών και συνδέσεων με τα εθνικά 

και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η κατασκευή και επέκταση της γραμμής του 

μετρό, η  λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου για τη σύνδεση των 
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περιφερειακών περιοχών  με την πόλη της Θεσσαλονίκης, η σύνδεση μεγάλων 

οδικών αξόνων με την περιφερειακή οδό,  η σύνδεση του αεροδρομίου  και του 

λιμένα με τους βασικούς οδικούς άξονες της πόλης αλλά και με άλλες  πόλεις της 

Ευρώπης, κυρίως του βαλκανικού χώρου, θα της δώσουν τη δυνατότητα να εξελιχθεί 

σε κόμβο διευρωπαϊκών δικτύων. 

4.6.3. Τον Τομέα Έρευνας, Εκπαίδευσης και Καινοτομίας 

Η  δημιουργία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, η 

ανάπλαση του Τεχνολογικού Πάρκου της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη Β.Ε.Π.Ε., 

Β.Ι.Π.Ε., Β.Ι.Π.Α., η καλλιέργεια προϋποθέσεων για δημιουργία Τεχνόπολης αλλά 

και άλλων δομών διάχυσης της τεχνολογίας,  η προώθηση του  ιατρικού τουρισμού 

και άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των 

επιχειρήσεων, η ίδρυση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και 

λογισμικού, η δημιουργία ανοικτών κέντρων εμπορίου, αποτελούν μερικές από τις 

δράσεις που θα προσελκύσουν την εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων στην περιοχή, 

θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της πόλης και θα αναδείξουν τον βαλκανικό 

ρόλο της, ως μια καινοτόμο και  ελκυστική μητρόπολη της Ευρώπης.  

4.6.4. Τον Τομέα φυσικού και αστικού περιβάλλοντος 

Η ανάκτηση χώρων πρασίνου και  υπαίθριων χώρων στις πυκνοκατοικημένες  

κεντρικές περιοχές, η  βελτίωση των οδικών αξόνων – εισόδων στην πόλη μέσω 

αστικών αναπλάσεων και μικρών έργων, η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων,  η προστασία και ανάδειξη των 

φυσικών πόρων της περιοχής,  στοχεύουν στη βελτίωση της εικόνας και της 

λειτουργικότητας της πόλης  καθώς και στην  ενδυνάμωση του αστικού χώρου 

ολόκληρης της μητροπολιτικής περιοχής.  

Η χρήση ” νέων τεχνολογιών”, φιλικών προς το περιβάλλον, η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, (π.χ. μείωση των 

φυτοφαρμάκων), η εφαρμογή εργαλείων για την αποτελεσματική χρήση των 

υδάτινων πόρων, η παροχή φυσικού αερίου προς όλες τις βιομηχανίες, θεωρούνται  

δράσεις  που συντελούν στην προστασία του  φυσικού περιβάλλοντος και σε μια 

βιώσιμη  ισόρροπη ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής. 

4.6.5. Τον Τομέα του Πολιτισμού 

Η δημιουργία τοπικών κέντρων δραστηριοτήτων και πολιτισμού, οι 

αναπλάσεις εγκαταλειμμένων κτιρίων για την εγκατάσταση δημιουργικών 
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πολιτιστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων ψυχαγωγίας κ.α., με στόχο την 

αναζωογόνηση των περιοχών αυτών, οι αποκαταστάσεις και επαναχρήσεις 

παραδοσιακών χώρων και αγορών και η δημιουργική αξιοποίηση τους, η ένταξη και 

ανάδειξή των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων στον αστικό ιστό, η δημιουργία 

μητροπολιτικού πάρκου πολιτισμού, θα αναδείξουν  την ιστορική ταυτότητα της 

Θεσσαλονίκης και  θα προβάλλουν  τον πολιτισμό της πόλης. Επίσης, η παραγωγή  

“πολιτιστικών προϊόντων” υψηλής ποιότητας, τα οποία θα απευθύνονται στην 

παγκόσμια αγορά, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις θα συμβάλλουν  

στην ανάδειξη και την προώθηση του επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού 

της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.  

4.6.6. Τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας 

Η προώθηση ισότητας ευκαιριών, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης σε 

ολόκληρη την περιοχή μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, τα μέτρα αντιμετώπισης 

κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικών διακρίσεων, η επαγγελματική κατάρτιση 

και καταπολέμηση της ανεργίας,  η άμεση πρόσβαση των πολιτών στην υγειονομική 

περίθαλψη και την εκπαίδευση, η βελτίωση των δημόσιων χώρων και η χρήση αυτών 

από τους πολίτες,  η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, αφορούν πολιτικές που έχουν ως στόχο,  να επιτευχθεί κοινωνική 

δικαιοσύνη, ισότητα  και συνοχή  μεταξύ των κατοίκων της μητροπολιτικής περιοχής, 

συνδράμοντας στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου τους και στην οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής.   

4.7. Προϋποθέσεις μετασχηματισμού των πόλεων της Αθήνας και  

          της Θεσσαλονίκης σε “Μητροπολιτικές Περιοχές” 

Για την μετάβαση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικά 

πρότυπα, απαιτείται η κοινή συναίνεση όλων των εμπλεκομένων φορέων και η 

αποδοχή από την κοινωνία των πολιτών, όσον αφορά της σκοπούς και της 

αρμοδιότητες του νέου μητροπολιτικού σχήματος, ενώ οι σχέσεις τους,  θα πρέπει να 

βασίζονται στη διαφάνεια και την ευελιξία. 

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η πολιτική υποστήριξη και δέσμευση από την 

κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να  δημιουργηθεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για 

την  αστική ανάπτυξη και την μητροπολιτική διακυβέρνηση. 

Η επιτυχία του σχήματος κρίνεται και από άλλους παράγοντες, όπως η 

δυνατότητα του μητροπολιτικού φορέα να εξασφαλίζει την οικονομική του 
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αυτονομία σε μακροχρόνια βάση και η ικανότητα του να ενεργοποιεί ιδιωτικούς και 

δημόσιους φορείς για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, ώστε να αντιμετωπίζει  τα 

καθημερινά προβλήματα των πολιτών άμεσα και αποτελεσματικά, όπου υπάρχει 

έλλειψη ή αδράνεια συντονισμού. 

Η δημιουργία μητροπολιτικής συνείδησης και αποδοχής του μητροπολιτικού 

οράματος  από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η ενίσχυση της συνεργασίας των 

φορέων, με σκοπό την εκτέλεση έργων μητροπολιτικής έκτασης, η παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και βελτίωση του μητροπολιτικού σχήματος και η αποτελεσματική 

οργάνωση του (π.χ. αντιγραφειοκρατική οργάνωση, διαφάνεια στις ενέργειες του 

κ.α.), προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, αποτελούν ορισμένες βασικές 

προϋποθέσεις για την  ομαλή μετάβαση σε ένα μητροπολιτικό σχήμα.  

Ο εντοπισμός και η επισήμανση προβλημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από της υφιστάμενες διοικητικές δομές, 

επιβάλλουν τη συγκρότηση ενός  μητροπολιτικού φορέα ικανού να τα διαχειριστεί.  

Μερικά από τα προβλήματα αυτά, είναι ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, η έλλειψη 

συντονισμού του κεντρικού κράτους και των αυτοδιοικητικών φορέων, η αυθαίρετη 

δόμηση, η διαχείριση απορριμμάτων, το κυκλοφοριακό, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η κοινωνική πρόνοια κ.ά.  

θα πρέπει επίσης, οι στρατηγικοί στόχοι να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες των κατοίκων  της πόλης και να επιδιώκουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της μητροπολιτικής περιοχής σε διεθνές επίπεδο, της παροχής 

υψηλής ποιότητας κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής συνοχής.  

Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή διεθνής εμπειρία, όσον αφορά 

τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και  κατανομής των  αρμοδιοτήτων  των 

μητροπολιτικών προτύπων διαφόρων χωρών καθώς και των σχέσεων με τους  

συνεργαζόμενους φορείς, προκειμένου να υιοθετηθούν οι καλές πρακτικές και 

πολιτικές αντιμετώπισης, για μια επιτυχημένη μετάβαση των πόλεων της Αθήνας και 

της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό πρότυπο. 

Μια άλλη βασική προϋπόθεση της συγκρότησης της  “Μητροπολιτικής 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης”, είναι η συνεργασία και ο συντονισμός των φορέων του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που δρουν σε μητροπολιτικό επίπεδο. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου ή άλλων μορφών 

συνεργασίας (ΣΔΙΤ)  στα οποία θα περιλαμβάνονται οι στόχοι, οι δράσεις, τα μέτρα, 
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οι άξονες, οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των προτεραιοτήτων, με 

τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Περιφέρεια, Δήμοι , ΚΕΔΕ κ.α.)  

Η αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας μέσω της 

προώθησης των ποιοτικών, επώνυμων και παραγωγικών δραστηριοτήτων  της χώρας 

αποτελεί μια στρατηγική  διεθνούς προβολής της και βελτίωση της εικόνας της, που 

έχει ιδιαίτερα πληγεί τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. 

 Τέλος, ο προσδιορισμός των γεωγραφικών ορίων του μητροπολιτικού 

σχήματος, αποτελεί ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας που είναι δύσκολο  να 

αντιμετωπιστεί  λόγω  των συνεχών μετασχηματισμών  και χωρικών  επεκτάσεων των 

μητροπολιτικών περιοχών. Η επίλυση του όμως, θα βοηθούσε τη διοίκηση του 

μητροπολιτικού φορέα, στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 

κατανομής αρμοδιοτήτων, σε ζητήματα μητροπολιτικού ενδιαφέροντος. 

4.8. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

Μέσω του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης», δόθηκε η ευκαιρία της συγκρότησης 

μητροπολιτικών φορέων,  ώστε να  αντιμετωπιστούν με ενιαίο και  αποτελεσματικό 

τρόπο  και σε μητροπολιτικό επίπεδο τα χωροταξικά και αναπτυξιακά προβλήματα 

των αστικών περιοχών.  

Ο ρόλος της Μητροπολιτικής Ενότητας, είναι πλέον ενισχυμένος καθώς τα 

μέλη της, απαρτίζονται από εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους, με 

αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα διαβούλευσης και συνεργασίας των οργάνων της 

διοίκησης με την κοινωνία των πολιτών (εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικούς 

φορείς, ιδιώτες), ώστε να εφαρμοστεί ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός σχεδιασμός 

σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και να επέλθει η ανάπτυξη. 

Μέσα από τους τομείς άσκησης των αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού 

χαρακτήρα (μεταφορές και συγκοινωνίες, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, χωρικός 

σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις, πολιτική προστασίας και ασφάλειας), του νόμου  

«Καλλικράτη», δίνεται η ευκαιρία για την ανάπτυξη των υποδομών και την 

προσέλκυση καινοτομικών δραστηριοτήτων.  
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4.8.1. Νόμος Καλλικράτη (Ν.3852/2010) 

 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) για τη 

λειτουργία  της αυτοδιοίκησης και του κράτους, η δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης 

απαρτίζεται από 325 Δήμους και 13 Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες, ενώ παράλληλα  οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  καταργούνται και οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν όλες 

τις αρμοδιότητες τους. Σημαντικοί τομείς, όπως η χωροταξία και πολεοδομία, η 

μεταναστευτική πολιτική, η οικονομική πολιτική, συνεχίζουν να παραμένουν στην 

αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους.  

Ο συγκεκριμένος νόμος, αναφέρεται στις μητροπολιτικές λειτουργίες που 

δίνονται για πρώτη φορά στην πλέον θεσμοθετημένη Μητροπολιτική Περιφέρεια 

Αττικής και την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.( Άρθρα: 210 έως 213) 

Με βάση τον νόμο αυτό, οι μητροπολιτικές λειτουργίες στην Αττική και την 

Θεσσαλονίκη ασκούνται στα πλαίσια του β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, που είναι οι 

«Περιφέρειες». Οι λειτουργίες αυτές αφορούν τους τομείς περιβάλλοντος και 

ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, μεταφορών και 

συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας και δεν εντάσσονται στα 

διοικητικά όρια των εν λόγω δήμων.  

Σκοπός είναι, ο ενιαίος σχεδιασμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων 

υπερτοπικού χαρακτήρα, δηλαδή θεμάτων στα οποία εμπλέκονται περισσότεροι από 

έναν δήμους, ώστε να  βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του περιβάλλοντος και των 

υπηρεσιών προς όλους  τους πολίτες, μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης του αστικού 

μητροπολιτικού χώρου. Με προεδρικά διατάγματα, μπορούν να μεταβιβαστούν στις 

δύο περιφέρειες, επιπλέον αρμοδιότητες και τους δίνεται η δυνατότητα για μεταφορά 

πόρων και προσωπικού που θεωρούνται απαραίτητοι για την άσκησή τους. Επίσης, 

μπορεί να μεταβιβάζονται στις περιφέρειες αρμοδιότητες που ανήκουν σε νομικά 

πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς 
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κοινής ωφέλειας, στα πλαίσια των τομέων για τους οποίους είναι  αρμόδιες οι 

μητροπολιτικές περιφέρειες,  μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου.  

Με το άρθρο 211 του νόμου, προβλέπεται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, στον οποίο μετέχουν η 

Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού 

Αττικής, με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την  

αποκατάσταση υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.), εντός της χωρικής 

αρμοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. 

Με τα άρθρα 212 & 213, συγκροτούνται συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές 

συντονισμού, επίβλεψης, προετοιμασίας και ελέγχου των δράσεων μητροπολιτικού 

χαρακτήρα ανά τομέα αρμοδιοτήτων, ρυθμίζοντας ουσιαστικά τα οργανωτικά 

ζητήματα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αττικής και της Περιφερειακής 

Ενότητας της Θεσσαλονίκης.  

4.8.2. Θεσμικοί Περιορισμοί 

Ωστόσο ο Νόμος του «Καλλικράτη», υπήρξε άτολμος μέχρι σήμερα, παρότι 

αποτέλεσε μια προσπάθεια αποσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων και καθιέρωσης του 

μητροπολιτικού θεσμού. Με τις σημερινές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική 

πραγματικότητα, διαφαίνεται ότι, οι προτεινόμενες από τον «Καλλικράτη» 

μητροπολιτικές περιοχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

παγκόσμιου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος,  χωρίς τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις.  

Επίσης, δεν αντιμετωπίζεται με ακρίβεια το ζήτημα της λειτουργικής 

οριοθέτησης των μητροπολιτικών περιοχών, ώστε να προσδιοριστούν με σαφήνεια  

οι διοικητικές δομές, που αντιστοιχούν σε αυτές.  Για παράδειγμα, η πόλη της 

Θεσσαλονίκης επιδρά όχι μόνο στη περιφερειακή ενότητα την οποία ανήκει αλλά και 

σε άλλες όμορες περιφερειακές ενότητες. 

Αδιευκρίνιστο  παραμένει το θέμα,  από ποια αρχή και με ποιο τρόπο θα 

ασκούνται οι λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνονται στον   

συγκεκριμένο νόμο  αλλά είναι σημαντικές από άποψη χωρικού σχεδιασμού και 

χωρικής διακυβέρνησης,  όπως για παράδειγμα, η διοίκηση των φορέων των μέσων 

μαζικής μεταφοράς ή των φορέων ύδρευσης – αποχέτευσης, όπως η ΕΥ∆ΑΠ για την 

Αθήνα.  

Με  τη ρύθμιση του «Καλλικράτη», ενώ η μητροπολιτική αρχή ενσωματώνεται 

στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση,  ορίζονται ξεχωριστά όργανα για την άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων των μητροπολιτικών υποθέσεων, ενώ θα μπορούσαν να 

διεκπεραιώνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποτελώντας ένα ενιαίο 

συντονιστικό όργανο. 

4.9. Προοπτικές μετεξέλιξης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης  σε 

          ισχυρές “ μητροπολιτικές πόλεις”   

 

Η   μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, με περιορισμένη λειτουργική περιοχή και με 

μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας 

της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζει σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης 

επίλυσης και αφορούν την έλλειψη υποδομών, τα οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα, την αδυναμία συντονισμού παροχής υπηρεσιών, την σχεδόν ανύπαρκτη 

περιβαλλοντική διαχείριση, κ.α., που δεν αφήνουν περιθώρια ευκαιριών, ώστε να 

μπορεί η μητρόπολη να ανταγωνιστεί άλλες μητροπόλεις στον ευρωπαϊκό και διεθνή 

χώρο. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μητροπολιτική 

Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό με τον συγκεντρωτισμό του κεντρικού κράτους, την 

αποσπασματική άσκηση πολιτικών από τους ΟΤΑ και την έλλειψη συντονισμού των 

συναρμόδιων φορέων, δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή της δυναμική και προβάλλουν 

τη σημαντικότητα ύπαρξης ενός ενιαίου οργάνου για την καθολική αντιμετώπιση 

τους. 

Από την άλλη, η μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής  με μια πιο 

διευρυμένη λειτουργική περιοχή σε σχέση με την Θεσσαλονίκη,   αντιμετωπίζει με τη 

σειρά της, προβλήματα , όπως η μεγάλη έκταση, η αυθαίρετη δόμηση, η επέκταση 

των πολεοδομικών συγκροτημάτων,  το κυκλοφοριακό,  η ρύπανση του 

περιβάλλοντος,  τα έντονα κοινωνικά προβλήματα  ιδιαίτερα λόγω της 

μετανάστευσης. Η μη ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση στη 

μητροπολιτική διακυβέρνηση, η μη  προώθηση πρωτοβουλιών που απαιτούνται για 

τη συγκρότηση της “Μητροπολιτικής Αθήνας”,  η μη συναίνεση όλων των φορέων 

για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής και η  σταδιακή καταξίωση 

του φορέα από την κοινωνία, επιβαρύνουν τα ήδη προϋπάρχοντα προβλήματα και 
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επιβάλλουν και στην περίπτωση της Αθήνας,  αναγκαία τη συγκρότηση ενός 

συντονιστικού μητροπολιτικού φορέα, για την επίλυση τους. 

Τα δύο Μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη λόγω 

της ιδιομορφίας, της πολυπλοκότητας και των sui generis προβλημάτων αλλά και της 

εξαιρετικής πυκνότητας πληθυσμού και συγκέντρωσης οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων,  ήταν δύσκολο να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης για 

την αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των κοινών  προβλημάτων της 

μητροπολιτικής περιοχής τους. 

Τα μη ευέλικτα σχήματα των τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών  

διοικήσεων στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στις πόλεις, τη διαμόρφωση πολιτικών και 

στρατηγικών ικανών να προβάλλουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, ώστε να 

γίνουν  πιο ανταγωνιστικές και ελκυστικές και να ακολουθήσουν τα πρότυπα των 

«μητροπόλεων». 

Το μητροπολιτικό σχήμα διοίκησης στην Ελλάδα, θα πρέπει να βασίζεται στις 

συμμετοχικές διαδικασίες ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα  διοίκησης (δήμοι, 

περιφέρειες), απορρίπτοντας τον συγκεντρωτισμό του κεντρικού κράτους και 

επιδιώκοντας να μην υποβαθμιστεί η δράση τους,  ώστε να μην επιδεινωθούν ακόμη 

περισσότερο τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της δυσλειτουργίας   της  διοικητικής 

οργάνωσης της χώρας. Το όργανο αυτό, θα πρέπει να εμπνέει την εμπιστοσύνη των 

πολιτών του ιδιωτικού τομέα και των άλλων επιπέδων διακυβέρνησης. 

Επίσης, θα πρέπει να έχει ως στόχο, την ενίσχυση της λειτουργίας του 

μητροπολιτικού φορέα της Περιφέρειας (Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), ως 

πολιτικού φορέα διακυβέρνησης, με σημαντικές αρμοδιότητες και παράλληλα να 

ενισχύσει και να στηρίξει  τις διάφορες  μορφές συνεργασίας, ανάμεσα στους φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους κεντρικούς φορείς. 

Η αδυναμία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι η απουσία ενός συντονιστικού 

οργάνου με αποφασιστικές αρμοδιότητες και ενός κανονιστικού πλαισίου που να 

τους επιτρέπει να επεμβαίνουν με αποτελεσματικό τρόπο σε κρίσιμα ζητήματα που 

τους αφορούν.  

Ο χωροταξικός προγραμματισμός και η  προώθηση και υλοποίηση έργων 

οικιστικής και αστικής ανάπλασης, μπορούν να βελτιώσουν  την εικόνα της πόλης 

και να επιφέρουν οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο στη μητροπολιτική περιοχή αλλά 
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και σε ολόκληρη την χώρα. Ένα έργο αστικής ανάπλασης,  πρόκειται να γίνει  στην 

περιοχή του Ελληνικού, στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας,  όπου θα 

κατασκευαστούν έργα μητροπολιτικής σημασίας, δημιουργώντας  χιλιάδες θέσεις  

εργασίας και αύξηση της απασχόλησης,  τεράστιες επενδύσεις, προσέλκυση διεθνών 

κεφαλαίων στη χώρα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής  και μετατρέποντας την 

Αθήνα σε μια μητρόπολη  διεθνούς εμβέλειας.  

Τέλος, να δοθεί έμφαση στις αναπτυξιακές δράσεις και τα εργαλεία 

υλοποίησης τους (π.χ. νεοφυή επιχειρηματικότητα, ενεργοποίηση των πολιτών) των 

πόλεων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παράγουν καινοτομία και 

θετικές προοπτικές σε διάφορους τομείς όπως στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στον 

πολιτισμό, στην έρευνα, στην υγεία στην εκπαίδευση κλπ, ώστε  να μετατραπούν σε 

πόλο έλξης διεθνούς εμβέλειας και να εξελιχθούν σε ευρωπαϊκές πόλεις με  

“μητροπολιτική διάσταση”.  

 Οι παραπάνω πολιτικές και δράσεις μπορούν να διαμορφώσουν ένα ευέλικτο 

παραγωγικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορούν να ενεργοποιηθούν οι δυνάμεις της 

ενδογενούς ανάπτυξης αλλά και να διαμορφωθούν αποτελεσματικά εξωγενείς 

παράγοντες και δυνάμεις (πχ. προσέλκυση επιχειρήσεων),  για μια ανταγωνιστική και 

ελκυστική  μητροπολιτική Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

5.1. Συμπεράσματα 

Η τάση μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών σε κέντρα εξειδικευμένης 

βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας,  ο εκσυγχρονισμός των βασικών βιομηχανικών κλάδων μαζικής 

παραγωγής, η εγκατάσταση μεγάλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιρειών, 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, διεθνών κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και  

δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας,  σε πόλεις ή αστικές περιοχές, η δημιουργία  

οικονομιών  κλίμακας, η επέκταση  υποδομών (π.χ. τηλεπικοινωνίες), η χρήση και 

επέκταση των ΤΠΕ,  αποτελούν χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το σημερινό 

παγκόσμιο αστικό περιβάλλον.  

Σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι μητροπολιτικές περιοχές εφαρμόζουν  στρατηγικές 

ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους (αθλητικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας, πραγματοποίηση διεθνών συνεδρίων, προβολή 

τουρισμού κλπ), αξιοποιούν τους τομείς της έρευνας και  καινοτομίας, εμφανίζουν 

υψηλότερο δείκτη παραγωγικότητας σε σχέση με τους αστικούς οικισμούς και  τις 

αγροτικές  περιοχές,   εξαιτίας των  υψηλότερων επιπέδων εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού και στοχεύουν στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, του οικονομικού μεγέθους και του βαθμού αυτονομίας τους. 

Η ενεργητική συμμετοχή των μητροπόλεων στις διαδικασίες ανταγωνισμού, η 

ικανότητα τους να αναπτύσσουν νέες διαδικασίες αστικού σχεδιασμού (συμμετοχικές 

διαδικασίες, εταιρικές σχέσεις) και ισχυρές συνεργασίες (δίκτυα πόλεων), η 

δυνατότητα τους να προσελκύσουν κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό και επενδύσεις,  

καθώς και η στήριξη πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

άμβλυνση των κοινωνικών προβλημάτων, αποτελούν σήμερα τις κύριες μεταβλητές 

της δυναμικής τους,  ώστε να πετύχουν τους στόχους  που έχει υιοθετήσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των 

μητροπολιτικών περιοχών.  
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Σήμερα οι ‘Μητροπόλεις’ αποτελούν βασικό συστατικό της εθνικής 

αναπτυξιακής πολιτικής και πρέπει να υπάρξει θεσμική κατοχύρωση των  

αρμοδιοτήτων  της μητροπολιτικής διοίκησης, η οποία θα εξελίσσεται και θα 

προσαρμόζεται με βάση τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά κάθε χώρας αλλά και κάθε 

μητροπολιτικής περιφέρειας, σύμφωνα με τις  διαμορφωμένες τοπικές ανάγκες. 

Αν και οι μητροπολιτικές περιοχές παρουσιάζουν ανομοιογένεια μεταξύ τους, 

θα ήταν χρήσιμο, να καθοριστούν κοινά σημεία και χαρακτηριστικά, ώστε να 

προσδιοριστούν κατά κάποιοι τρόπο οι  διάφορες  μορφές μητροπολιτικής ανάπτυξης 

που υπάρχουν. Επίσης, θα πρέπει, να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε 

μορφή και να υπάρξει ένα οριοθετημένο πλαίσιο, που θα διευκολύνει τον σχεδιασμό 

της στρατηγικής και την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν για 

κάθε μια από αυτές, λαμβάνοντας πάντα, όπως ήδη αναφέραμε τις ιδιαιτερότητες της 

κάθε περιοχής. 

Μια ενιαία διοίκηση και η παρουσία ενός μητροπολιτικού οργάνου 

διακυβέρνησης και τη θέσπιση  εθνικής νομοθεσίας  για την ενίσχυση των 

μητροπολιτικών δομών και τον εκσυγχρονισμό της τοπικής  αυτοδιοίκησης, θα  

συμβάλλουν, στη βελτίωση του επιπέδου  και της ποιότητας των υπηρεσιών κάθε 

μητροπολιτικής περιοχής.  

Ωστόσο, οι διοικήσεις των εθνικών κρατών, συνήθως παρεμβαίνουν σε ότι 

αφορά τα ζητήματα των πόλεων τους και δεν συμμερίζονται την ανάγκη μιας  

«υπερεθνικής» αντιμετώπισης τους, που μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Ο ρόλος των κεντρικών κυβερνήσεων, θα πρέπει, να είναι 

διακριτικός και να περιορίζεται στην ενθάρρυνση  της ενίσχυσης του μητροπολιτικού 

θεσμού ( π.χ. προσδιορισμός οικονομικών κριτηρίων) και όχι επιβλητικός ( π.χ. 

προσδιορισμός γεωγραφικών κριτηρίων της μητροπολιτικής περιοχής).  

Η οργάνωση ενός μητροπολιτικού σχήματος,  πρέπει να βασίζεται κυρίως στη 

συνεργασία των τοπικών φορέων και των δίκαιων σχέσεων μεταξύ όλων των 

δημόσιων αρχών καθώς και στον σαφή προσδιορισμό των καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων  μεταξύ τους. 

Η οργάνωση των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης και των δομών που την 

αποτελούν, θα πρέπει να γίνει σε μητροπολιτικό επίπεδο,  ώστε να βρεθούν λύσεις 

στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο ο αστικός πυρήνας αλλά και 

οι  περιοχές  που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν.   



“Μητροπολιτική διακυβέρνηση και αστική Ανάπτυξη στο                     

πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. – Εξέλιξη και Προοπτικές” 

 

[81] 

 

Στη διοίκηση αυτή, θα πρέπει να συμμετάσχουν φορείς όλων των 

κοινωνικών επιπέδων, για να  υπάρχει βέλτιστο αποτέλεσμα. Η καλλιέργεια κυρίως 

των νέων μορφών συμμετοχής, μέσω της κοινωνίας των πολιτών, θα ενισχύσει την 

εμπιστοσύνη τους,  στην καθιέρωση του μητροπολιτικού θεσμού και θα βοηθήσει στη 

λήψη των αποφάσεων με πιο δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. 

Οι μητροπολιτικές περιφέρειες,  θα πρέπει να στραφούν προς νέα μέσα 

πολιτικής, όπως η  ΟΕΕ (Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις),  οι οποίες 

αποτελούν  ένα εργαλείο υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών χωρικών ενοτήτων, 

με ολοκληρωμένο τρόπο καθώς και να συνεργαστούν με διάφορους οργανισμούς 

που  ενδυναμώνουν τις συνεργασίες  μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων και προωθούν 

τον ρόλο των μητροπολιτικών περιοχών όπως, Metrex, Eurocities, ΟΟΣΑ.  

Επίσης, θα πρέπει να επιδιώξουν  τη διάδοση σε μεγάλη κλίμακα, δράσεων 

και καλών πρακτικών που συνέβαλλαν  στην  οικονομική ανάκαμψη 

μητροπολιτικών πόλεων διαφορετικών μεγεθών και χαρακτηριστικών,   με  σκοπό 

την επιτυχή μίμησης τους. 

Ωστόσο, οι συνθήκες  σήμερα, όπως  η οικονομική κρίση, έχουν μειώσει τις 

τοπικές δημόσιες επενδύσεις και έχουν αυξήσει τα ποσοστά ανεργίας στις 

μητροπολιτικές περιοχές και είναι αναγκαία πλέον, μια σταθερή μητροπολιτική 

διακυβέρνηση και κοινή συνεργασία μεταξύ των φορέων διαφορετικών επιπέδων, 

όπως των  πολιτών, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης  των εκπροσώπων  της 

βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κλπ, που θα αφορά όχι μόνο τη  

λήψη  αποφάσεων των μητροπολιτικών ζητημάτων   αλλά και την εξεύρεση πόρων 

για την υλοποίηση τους. Η διασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων,  αποτελεί  μια 

από τις προϋποθέσεις  της εκπλήρωσης των στόχων της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης, και  μπορεί να προέρχεται είτε από εθνικούς, περιφερειακούς και  

ιδιωτικούς πόρους,  είτε από  ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης  (π.χ. διαρθρωτικά 

ταμεία), είτε μελλοντικά από δικούς της πόρους. 

Στην Ελλάδα σήμερα οι  δυναμικές  της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, 

διέπονται από ένα αβέβαιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον λόγω του 

καθεστώτος των μνημονίων και των συνεχόμενων νομοθετικών και θεσμικών 

αλλαγών, που  δυσχεραίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης προοπτικών για το μέλλον, 

όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των μητροπολιτικών περιοχών. 
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Υπάρχουν οργανισμοί, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ανήκουν ή ελέγχονται από 

το κράτος και οι οποίοι διαχειρίζονται συγκεκριμένους  τομείς  ζητημάτων 

μητροπολιτικής εμβέλειας. Τέτοιοι οργανισμοί αποτελούν, ο Οργανισμός Αστικών 

Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), που διαχειρίζεται και έχει την εποπτεία για την 

μητροπολιτική περιοχή της  Αθήνας,  όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, η 

Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως A.E. (ΕΥΔΑΠ), η οποία δραστηριοποιείται 

στην αγορά του νερού και η περιοχή αρμοδιότητας της, είναι η περιοχή της Αττικής 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η κεντρική κυβέρνηση συμμετέχει σημαντικά στη 

διευθέτηση και διαχείριση αυτών των τομέων  (π.χ. νερό, συγκοινωνίες ). 

Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση στην Ελλάδα, οι προτεραιότητες της 

πολιτικής άλλαξαν και στράφηκαν στη λογική της ανάπτυξης και των στρατηγικών 

επενδύσεων. Ο ρόλος του κράτους έχει αρχίσει να περιορίζεται,  ενώ  αυξάνει αυτός 

των ιδιωτών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν ή να 

διαχειρίζονται αποκλειστικά  θέματα και έργα μητροπολιτικού επιπέδου, (π.χ. αστικές 

παρεμβάσεις στην περιοχή του Ελληνικού),  υποστηρίζοντας τους νέους στόχους της 

πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την  

ανάπτυξη των μητροπολιτικών περιοχών και την ανάδειξη της μητροπολιτικής 

διακυβέρνησης στην χώρα. 

Καθώς, ο ρόλος των μητροπολιτικών περιοχών γίνεται ολοένα και 

σημαντικότερος,  στη διαμόρφωση της οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής και 

κοινωνικής ζωής του αστικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, θα πρέπει κι εκείνη με τη 

σειρά της, να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της και  τις αξίες των πολιτών της και να 

προβεί στις κατάλληλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις  και προγράμματα  παροχής 

κινήτρων και χρηματοδοτικών πηγών,  που θα προάγουν την ενδυνάμωση των 

περιοχών αυτών, ώστε να μπορέσει να  παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια 

αναδυόμενη σφαίρα της “Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης”.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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