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“Above all we must free ourselves from our tendency to see cities as 

their buildings and remember that the real city is made of flesh, not 

concrete” 

Edward Glaeser, Triumph of the city 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αναπτυξιακή λογική που διέπει το 

εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αρχικά, περιγράφεται η εξέλιξη της Πολιτικής Συνοχής 

και η σταδιακή υιοθέτηση της εδαφικής προσέγγισης μέσα από τα βασικότερα κείμενα 

πολιτικής που υιοθέτησε η ΕΕ και σηματοδότησαν την αλλαγή του χωρικού 

αναπτυξιακού υποδείγματος. 

Στη συνέχεια, αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις από το Σύμφωνο Εταιρικής 

Σχέσης (ΣΕΣ) 2014-2020 για το σχεδιασμό του εργαλείου των ΟΧΕ και το σύστημα 

διακυβέρνησης τους. Διερευνάται ο αναπτυξιακός αντίκτυπος των ΟΧΕ, μέσα από την 

μελέτη της Εγκυκλίου Σχεδιασμού της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού 

και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και των κριτηρίων αξιολόγησης του Οδηγού Εφαρμογής 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) 

Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ο πολυταμειακός, ολοκληρωμένος 

χαρακτήρας και η συνάφεια του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού με την 

αναπτυξιακή λογική των παρεμβάσεων. Προβληματισμοί σημειώθηκαν αναφορικά με 

τη συμμετοχή των σημαντικότερων εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό του 

εργαλείου και τον αποκλεισμό ορισμένων Δήμων από τις επιλέξιμες περιοχές 

παρέμβασης. 

Τέλος, εξειδικεύεται η ανάλυση των ΟΧΕ με μια μελέτη περίπτωσης. Τον 

Αύγουστο του 2017, ο Δήμος Πειραιά αξιολογήθηκε επιτυχώς για την Α’ φάση της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μέσω ΟΧΕ. Διαπιστώθηκε, ότι οι 

παρεμβάσεις αστικής ανασυγκρότησης παρουσιάζουν ισχυρές προϋποθέσεις για 

περιορισμό του φαινομένου της αστικής συρρίκνωσης και συγχρόνως αναβάθμισης του 

τουριστικού προϊόντος (σε σχέση με τη δυναμική της κρουαζιέρας). Η εργασία 

καταλήγει με συμπεράσματα-προτάσεις τόσο για τον τρόπο που σχεδιάστηκαν οι ΟΧΕ 

από τα επιτελικά όργανα της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφέρειας  όσο και για τον 

τρόπο που σχεδιάστηκαν από την Αστική Αρχή του Δήμου Πειραιά. 

 Λέξεις Κλειδιά: 

Eδαφική Συνοχή,  Τοπική Ανάπτυξη,  Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις,  Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Περιφέρεια Αττικής, Δήμος 

Πειραιά 
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ABSTRACT 

The new approach of Integrated Territorial Development is aiming at 

highlighting the spatial capital and development needs of Regions. The overall objective 

of this study is to examine the development background of Integrated Territorial 

Investment (ITI) and more specifically the case of Sustainable Urban Development. 

Firstly, this study describes the context in which cohesion policy has developed 

and the gradual adoption of territorial approach.  It investigates, the fundamental EU 

policy texts ((Barca Report, European Spatial Development Perspective) which 

constitute the cornerstone of a new spatial paradigm.  Furthermore, it addresses how 

schools of economic thought have contributed to shaping the concept of EU spatial 

development. 

Secondly, the paper focuses on the guidelines of Partnership Agreement 2014-

2020 and the governance system of ITI. Development impact is explored through 

investigation of the criteria described by the Managing Authority of Attica Region. It is 

stated that the multifund and integrated approach, synergies, policentricity and the 

consistency with higher-level planning are some of the serious advantages of this tool. 

However, there is concern that the consultation process remains weak during the 

planning of ITI principles, regarding the participation of stakeholders (Civil Society, 

Central Association of Local Authorities). Moreover, excluding some areas from ITI 

process constitutes a serious drawback for the efficient resource allocation.  

 

Last but not least, there is a case study about the Municipality Piraeus Strategy 

of Sustainable Urban Development.  In August 2017 ITI proposal (of Piraeus) passed 

the assessment procedure carrying out by the  Μanaging Authority. Based on the data 

collected, (interviews with Staff οf Municipality of Piraeus and the deputy Mayor) 

Piraeus faces acute problems of urban decay due to the de-industrialisation.  Redifining 

urban regeneration is the challenge of ITI project for the actions of Sustainable Urban 

Development. It should be pointed out that the conclusions of this paper, are based on 

the plan of ITI project and not on the implementation of it. It is argued that urban 
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interventions are complied with the standards of compact city. However, the main 

problems during project implementation concern mainly the adequacy of Intermediate 

Body. The study ends up with the conclusions for the planning of ITI in central, 

regional and local level. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΑΕ = Ανώνυμη Εταιρία 

 

ΑΕΠ = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΒΑΑ = Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη 

ΓΠΣ = Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

  

ΔΑ = Διαχειριστική Αρχή 

ΔΕΔ = Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

ΕΑΣ = Εθνική Αρχή Συντονισμού 

ΕΓΤΑΑ = Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

ΕΔΕΤ = Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία  

 

ΕΕΤΑΑ= Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

 

ΕΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΤ= Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΟΚ= Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

ΕΠ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ= Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

 

ΕΠΑΝΕΚ= Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα –Επιχειρηματικότητα –

Καινοτομία 

 

ΕΣΠΑ = Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς  

 

ΕΤΘΑ = Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Ανάπτυξης  

 

ΕΤΠΑ = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 

ΕΥΔΕΠ= Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

 

ΕΥΘΥ = Ειδική Υπηρεσία Θεσμική Υποστήριξης  

 

ΕΥΚΕ = Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων  

 

ΕΥΟΠΣ = Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  
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ΕΥΣΕ = Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής  

 

ΕΥΣΕΚΤ = Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  

 

ΕΥΣΣΑ = Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης  

 

ΕΦΔ = Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

 

ΚΕΔΕ = Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

ΚΠΣ = Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΚΥΑ = Κοινή Υπουργική Απόφαση  

 

KτΠ= Κοινωνία των Πολιτών 

 

LEADER= Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 

 

ΜΚΟ = Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

 

ΜΜΕ = Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

ΜΟΔ = Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

ΜΟΠ= Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 

ΟΛΠ= Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

 

ΟΠΣ= Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

 

ΟΣΕ= Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

 

ΟΤΑ= Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΟΤΔ = Ομάδα Τοπικής Δράσης  

 

ΟΧΕ = Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

ΠΕΠ = Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΣΕΕ= Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

ΠΠΧΣΑΑ = Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

ΡΣΑ= Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 

ΣΑΚΧ = Σύμφωνο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου 
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ΣΔΙΤ= Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

 

ΣΔΕ= Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

  

ΣΕΣ = Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης  

 

ΣΟΑΠ = Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης 

Τ= Τεύχος 

ΤΑΠΤΟΚ = Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων  

 

ΤΟΠΕΚΟ= Τοπικές Δράσεις για Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες 

 

ΤΟΠΣΑ= Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση 

 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ= Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

ΦΕΚ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
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ΣΤΟΧΟΙ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αποσαφήνιση της έννοιας των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) που αποτελούν εργαλείο 

ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης  σύμφωνα με το ΣΕΣ 2014-2020. Με βάση την 

παραπάνω θέση θα διερευνηθεί: 

i. Η συμβολή των ΟΧΕ στην επίτευξη του στόχου της βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης 

ii. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του εργαλείου των ΟΧΕ 

Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, αποφασίστηκε η μελέτη  

σχεδιασμού των ΟΧΕ  με βάση την Εγκύκλιο Σχεδιασμού της ΕΥΣΣΑ και τον Οδηγό 

Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής της περιόδου 2014-2020. Για το 

σχεδιασμό των ΟΧΕ σε εθνικό επίπεδο, αποτυπώνεται η άποψη του Προέδρου της 

ΚΕΔΕ κύριου Γιώργου Πατούλη (Συνέντευξη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ολοκλήρωση 

ζητήθηκε η γνώμη ειδικών επιστημόνων της κυρίας Σ. Κυβέλου και του κυρίου 

Ι.Ψυχάρη. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Πειραιά μέσω ΟΧΕ, η αξιολόγηση της οποίας θα λήξει το Δεκέμβριο του 2017. 

Επειδή το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 δεν επιτρέπει τη 

δημοσίευση στοιχείων πριν την οριστική λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης δεν 

κατέστη  δυνατό να έχουμε πρόσβαση στο φάκελο υποβολής. Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε για την αποτύπωση των δράσεων είναι η διεξαγωγή συνεντεύξεων με 

στελέχη της Δ/νσης Προγραμματισμού και με τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 

Δήμου Πειραιά κύριο Πέτρο Κόκκαλη. Τα στοιχεία παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μελέτη  Σχεδίων που έχει εκπονήσει ο Δήμος Πειραιά για 

την ολοκλήρωση των ΟΧΕ και  βιβλιογραφική επισκόπηση άρθρων και συγγραμμάτων.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην ΕΟΚ), 

έγινε αντιληπτό ότι το τίμημα της ενιαίας αγοράς θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο για τις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Οι διαδικασίες της εμβάθυνσης και της διεύρυνσης 

φάνηκε ότι δεν είχαν θετική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της τότε 

ΕΟΚ. Η Πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή θεωρείται το 

αντιστάθμισμα για την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η Πολιτική 

Συνοχής νοηματοδοτήθηκε διαφορετικά μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας της ΕΕ, από 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (οικονομική και κοινωνική συνοχή) μέχρι τη Συνθήκη 

της Λισαβόνας όπου προστίθεται και η έννοια της εδαφικής συνοχής. Στην 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη ως 

κατεύθυνση εκφράζεται μέσα από το πολυταμειακό εργαλείο των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων.  

 

Ο σχεδιασμός του εργαλείου των ΟΧΕ δημιουργεί ουσιαστικές προϋποθέσεις 

τοπικής ανάπτυξης, καθώς υιοθετεί  κατευθύνσεις που υπάρχουν σε στρατηγικά 

κείμενα της ΕΕ. Ειδικότερα, η πρόβλεψη για κοινωνική συνοχή και αποτελεσματική 

κατανομή των πόρων , η ανάδειξη του εδαφικού κεφαλαίου των περιοχών παρέμβασης 

και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων είναι αρχές που παραπέμπουν 

ευθέως στις αρχές του Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου και  της Έκθεσης Βarca. 

Επειδή είναι νωρίς να πραγματοποιηθεί αποτίμηση των επιδράσεων των ΟΧΕ, η 

παρούσα εργασία θα εξετάσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του εργαλείου σε 

σχεδιαστικό επίπεδο, τόσο για την περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής, όσο και για την 

περίπτωση του Δήμου Πειραιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 

1.1 Η EΞΕΛΙΞΗ THΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

 

Η συνθήκη της Ρώμης παρότι αναγνώριζε την ύπαρξη περιφερειακών 

ανισοτήτων, δεν περιελάμβανε την Περιφερειακή Πολιτική ως πολιτική της ΕΟΚ. Οι 

πρώτες δράσεις της Κοινότητας σε ζητήματα Περιφερειακής Πολιτικής 

δρομολογούνται με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το 1975
1
. Μετά από δέκα χρόνια και ύστερα από τη τρίτη διεύρυνση της 

ΕΟΚ υπογράφηκε ο κανονισμός  2088/85 για τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα. Το πεδίο εφαρμογής των ΜΟΠ περιελάμβανε όλη την Ελλάδα ,τη νότια 

Γαλλία και τη νότια Ιταλία (εκτός των αστικών τους κέντρων). 

 

Το 1986 με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, θεσμοθετείται η Κοινοτική 

Περιφερειακή Πολιτική η οποία εισάγεται στις ιδρυτικές συνθήκες ως Πολιτική 

«Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής». Η υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής 

βασίστηκε κυρίως στην  χρηματοδότηση παρεμβάσεων εθνικής-τομεακής και 

περιφερειακής ανάπτυξης μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο 

                                                           
1 Οι λόγοι ήταν δύο: o πρώτος αφορά τις προτάσεις του Σχεδίου Werner για την ίδρυση τις 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ο δεύτερος αφορά την επιδείνωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων μετά την πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας. Η άποψη που επικρατούσε ήταν πως η 

Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική δεν πρέπει να υποκαθιστά αλλά να συμπληρώνει και να συντονίζει τις 

εθνικές περιφερειακές πολιτικές (Παπαδασκαλόπουλος / Χριστοφάκης, 2009).  
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Συνοχής)
2
. Mε αυτόν τον τρόπο, επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός 

αναδιανεμητικός ο οποίος θα λειτουργούσε αντισταθμιστικά για τις πιο αδύναμες 

περιφέρειες. Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 προωθείται με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη  μια μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων η οποία στοχεύει στην ενίσχυση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. 

Στην κατεύθυνση της διαρθρωτικής προσαρμογής των λιγότερο αναπτυγμένων 

περιφερειών, συνέβαλαν τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης τα οποία κάλυψαν 

χρονικά τις εξής περιόδους: 

A΄ KΠΣ 1989-1993 

Β΄ ΚΠΣ 1994-1999 

Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. 

Ο περιφερειακός προγραμματισμός μέσω των ΚΠΣ είχε μια λογική 

πολυταμειακή, πολυτομεακή και πολυφερειακή η οποία συνεχίστηκε και στην 

προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στην εν λόγω περίοδο, κάθε κράτος μέλος 

παρουσίαζε ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς συνεπές με τις στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραμμές που έχει εγκρίνει προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

(Παπαδασκαλόπουλος, 2008). Το ΕΣΠΑ δεν είναι μέσο διαχείρισης, όπως ήταν τα ΚΠΣ 

αλλά καθορίζει κυρίως τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, προτείνοντας συγχρόνως 

βασικά στοιχεία υλοποίησης. Στον Πίνακα 11 (Παράρτημα Β) παρουσιάζεται η 

αρχιτεκτονική για το ΕΣΠΑ 2007-2013 ανά στόχο, χρηματοδοτικό μέσο και επιλέξιμες 

περιφέρειες
3
. 

Ωστόσο, σταδιακά η Πολιτική Συνοχής άρχισε να συγκεντρώνει τα πυρά των 

αναπτυγμένων και των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών. Οι μεν πρώτες 

θεωρούσαν, ότι θα έπρεπε να επανεθνικοποιηθεί η εν λόγω πολιτική και να ενισχύονται 

μόνον τα νεοεισερχόμενα κράτη, η δεύτερη ομάδα κρατών υποστήριζε, ότι το 

αναπτυξιακό αποτέλεσμα ήταν προς όφελος των πιο ανταγωνιστικών οικονομιών. 

                                                           
2
 Αργότερα με τον Κανονισμό 1303/2013 καθορίστηκαν κοινές διατάξεις και για  το ΕΓΤΑΑ(Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το ΕΤΑ(Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) . 

3
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_

el.pdf 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_el.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_el.pdf
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Εικόνα 1. Κατάταξη Περιφερειών στην ΕΕ σύμφωνα με ΑεγχΠ. Πηγή: 

Παπαδασκαλόπουλος / Χριστοφάκης , 2009. 

 

 Με την πάροδο των ετών, η αναποτελεσματικότητα της Πολιτικής Συνοχής σε 

όρους κόστους– οφέλους αρχίζει να αποτυπώνεται και σε επιστημονικές εκθέσεις 

ομάδων εργασίας της ΕΕ, όπως στην έκθεση Sapir (Sapir et al, 2003) όπου 

περιγράφονται οι πεπερασμένες δυνατότητες του συστήματος της οικονομικής 

διακυβέρνησης της ΕΕ σε συνδυασμό με τα δημογραφικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της ΕΕ, που υπονομεύουν το υπάρχον οικονομικό μοντέλο. Στην 

έκθεση εντοπίζονται τρεις αντικρουόμενοι στόχοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη 

βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου : μεγέθυνση, σταθερότητα και συνοχή. Η 

μελέτη που έφερε όμως, με συστηματικό τρόπο, στην επιφάνεια τις αδυναμίες της 

Πολιτικής Συνοχής ήταν η έκθεση Barca και γι αυτόν τον λόγο αφιερώνεται ξεχωριστή 

ενότητα. 

 

1.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

1.2.1
 
Η  Έκθεση BARCA για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής 

 

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με τοποκεντρική προσέγγιση είναι η σημαντική 

παρακαταθήκη της Έκθεσης Barca. Η «κατά τόπους» (place-based approach) 

προσέγγιση που προτείνει η Έκθεση αναγνωρίζεται ως μία μακροχρόνια στρατηγική 

που επιδιώκει τη διευθέτηση της υποαξιοποίησης των πόρων (η οποία φανερώνει ένα 

• με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατώτερο του 
75% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 

α)  λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες  

•  με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μεταξύ του 
75% και του 90% του μέσου ΑΕγχΠ της 
ΕΕ-27· 

β) περιφέρειες μετάβασης 

• με κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ανώτερο του 
90% του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27 

γ)  περισσότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες 
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επίπεδο αναποτελεσματικότητας) και τη μείωση του επίμονου κοινωνικού αποκλεισμού 

συγκεκριμένων περιοχών, μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (Barca, 2009). Με τη 

συγκεκριμένη στρατηγική επιδιώκεται, η απελευθέρωση των εδαφικών δυνατοτήτων 

μέσω στρατηγικών ανάπτυξης που βασίζονται στις τοπικές ανάγκες και στην τοπική 

γνώση. 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Έκθεση, η Πολιτική Συνοχής είναι ο πιο 

ενδεδειγμένος τρόπος για να επιτύχει η ΕΕ ρυθμούς ανάπτυξης που θα ανταγωνίζονται 

αυτούς των ΗΠΑ.  Όπως τονίζεται ευκρινώς μέσα στην Έκθεση , η Πολιτική Συνοχής 

θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες όχι μόνο σε αυτές που παρουσιάζουν 

αναπτυξιακή υστέρηση καθώς η υποαξιοποίηση των πόρων και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός είναι φαινόμενα που μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις περιφέρειες 

ανεξάρτητα από την εισοδηματική τους κατανομή
4
. 

 

Η χρηματοδότηση όλων των έργων στηρίζεται στην αρχή της 

συγχρηματοδότησης με την έννοια, ότι πρέπει να συμμετέχει με ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό και το κράτος-μέλος. Αυτό σχετίζεται με την επιδίωξη που έχει θέσει η 

Επιτροπή, για την άριστη κατανομή των πόρων και την αποφυγή μιας κουλτούρας 

εξάρτησης (dependency culture) από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα επιτείνουν το 

πρόβλημα του ηθικού κινδύνου (moral hazard) (Barca,2009). 

 

Η καινοτομία παραμένει κεντρική προτεραιότητα. Κάθε περιφέρεια οφείλει να 

επιλέξει ένα περιορισμένο αριθμό τομέων στους οποίους η καινοτομία μπορεί εύκολα 

να συμβεί και να δημιουργήσει μια βάση γνώσεων ( a knowledge base ). Μέσα από μια 

                                                           
4 Οι πιο προφανείς αδυναμίες που εντοπίζει η Έκθεση σχετίζονται με: 

1.  το έλλειμμα στρατηγικού σχεδιασμού της πολιτικής συνοχής και της υιοθέτησης μιας 

εδαφικής αντίληψης για τη συγκεκριμένη ατζέντα. 

2. την αδυναμία σαφούς διάκρισης των στόχων της  αποτελεσματικότητας και της 

κοινωνικής ένταξης. H αύξηση της αποτελεσματικότητας (efficiency) συνδέεται με την 

μεγέθυνση ενώ η μείωση των διακρίσεων με τον στόχο της κοινωνικής ένταξης 

(territorialized social agenda). 

3. την αδυναμία της Επιτροπής και των κρατών –μελών να σχεδιάσουν και να 

υλοποιήσουν πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των περιφερειών. 
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τέτοια προσέγγιση - που ορίζεται ως «έξυπνη εξειδίκευση" - θα μπορούσαν να 

ορισθούν μια σειρά βιομηχανικών συμπλεγμάτων, οικισμών και  δικτύων που θα 

δημιουργήσουν θετικές συνέργειες για τους εμπλεκόμενους φορείς σε περιφερειακό και 

διασυνοριακό επίπεδο (Βarca,2009). Όλα τα συμπεράσματα της Έκθεσης λήφθηκαν 

σοβαρά υπόψη για το σχεδιασμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

 

 

1.2.2 H επιρροή  των  θεωριών περιφερειακής ολοκλήρωσης στη 

διαμόρφωση του χωρικού υποδείγματος 

 

1.2.2.1 Eυέλικτη εξειδίκευση 

 

Η έννοια της ευέλικτης ή έξυπνης εξειδίκευσης δεν αποτυπώθηκε για  πρώτη 

φορά στην Έκθεση Barca. Είχαν προηγηθεί οι διαπιστώσεις των οικονομολόγων από τη 

δεκαετία του ’80 για την αλλαγή στη δομή του φορντικού παραγωγικού μοντέλου και 

τη σταδιακή εισαγωγή των αρχών της ευέλικτης εξειδίκευσης. Η ευέλικτη εξειδίκευση 

είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε από τους Piore και Sabel (1984), για να περιγράψει 

την παραγωγική βάση ορισμένων περιοχών της Ιταλίας που στο μέσο της κρίσης του 

φορντισμού συνέχισαν να επιδεικνύουν δυναμισμό.  

 

Η ευελιξία του συγκεκριμένου παραγωγικού μοντέλου οφείλεται στην ύπαρξη 

μεθόδων παραγωγής πολλαπλών εφαρμογών και στην ύπαρξη δικτύου μικρών 

επιχειρήσεων ικανών να αναπροσαρμόζουν την παραγωγή ανάλογα με τη ζήτηση. Το 

σημαντικό σε αυτό το μοντέλο είναι, ότι η συνεχής καινοτομία δημιουργεί θετικές 

συνέργειες για όλες τις επιχειρήσεις του δικτύου πετυχαίνοντας διάχυση της 

τεχνογνωσίας (Λυµπεράκη, 1991). Η έννοια των οικονομιών κλίμακας έχει 

αντικατασταθεί από τις οικονομίες συγκέντρωσης. Η μείωση του κόστους προέρχεται 
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από την οριζόντια δικτύωση των οικονομικών μονάδων και όχι από τη μαζική 

παραγωγή προϊόντων ή από το εξαιρετικά φθηνό εργατικό δυναμικό 5. 

 

Τελικώς, ενώ αναμένεται η αύξηση της παραγωγής μιας επιχείρησης  να 

οδηγήσει σε φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας, στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει 

είναι πως για το σύνολο της οικονομίας επιτυγχάνονται αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. 

Η εξήγηση που δίδεται είναι πως η διάχυση της γνώσης και της τεχνολογίας που 

εξασφαλίζεται μέσα από τα πλέγματα των επιχειρήσεων δημιουργεί οφέλη για όλους. Η 

εξέλιξη αυτή επισημαίνεται και από τον Porter (1990) ο οποίος αναφέρει τις συστάδες 

επιχειρήσεων ως τον ακρογωνιαίο λίθο της εποχής του  μεταφορντικού μοντέλου, 

καθώς τα κράτη σήμερα, διεκδικούν τη θέση τους στο διεθνές οικονομικό σύστημα  

μέσω των συστάδων επιχειρήσεων που συνδέονται κυρίως με οριζόντιες σχέσεις
6
. 

 

1.2.2.2 H έννοια της πολυκεντρικότητας στο Σχέδιο Ανάπτυξης 

Κοινοτικού Χώρου 

 

Για πολλές δεκαετίες , το μοντέλο χωρικής ανάπτυξης της ΕΕ ακολουθούσε τη 

λογική του μοτίβου «κέντρου –περιφέρειας» ή το πρότυπο της μπλε μπανάνας, 

εγκλωβίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη εντός του αναπτυξιακού ευρωπαϊκού 

πενταγώνου7 (
European Commission, 1999). Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην ύπαρξη 

πυρήνων  καινοτομίας/ανάπτυξης οι οποίοι επηρεάζουν ένα σύνολο περιοχών οι οποίες 

εξαρτώνται συνήθως από αυτούς τους πυρήνες. 

 

                                                           
5
 Εξάλλου οι θεωρίες της νέας οικονομικής γεωγραφίας, δίνουν έμφαση στις συνέργειες που 

προκύπτουν από τις συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων(agglomeration economies). 

 
6
 Ο Porter στο έργο του  µε τίτλο «The Competitive Advantage of Nations»  επισημαίνει ότι η 

επιτυχία τους εξασφαλίζεται από την ύπαρξη πανεπιστημίων, δεξαμενών σκέψης, υψηλής εξειδίκευσης 

και διάχυσης της τεχνολογίας. 

7
  Το αναπτυξιακό πεντάγωνο :Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο. 
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Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η πολυκεντρική ανάπτυξη δείχνει να είναι το νέο 

υπόδειγμα χωρικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποτυπώνεται και 

στο Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), το οποίο παρουσιάζει ένα πλαίσιο 

στόχων και επιλογών πολιτικής για την επίτευξη της ισόρροπης και βιώσιμης χωρικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η χωρική ισόρροπη ανάπτυξη περιλαμβάνει δύο στόχους 

αντικρουόμενους ,τη χωρική ισότητα/συνοχή και τη χωρική ανταγωνιστικότητα. 

 

 

Εικόνα 2.   Χωρική συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων στη ζώνη BLUE 

BANANA. 

Πηγή:http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_RSA_

Beijing_Global_Conference_of.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Το πρότυπο της πολυκεντρικής ανάπτυξης, GREEN 

GRAPE. Πηγή: 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_

RSA_Beijing_Global_Conference_of.pdf 

http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_RSA_Beijing_Global_Conference_of.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_RSA_Beijing_Global_Conference_of.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_RSA_Beijing_Global_Conference_of.pdf
http://www.regionalstudies.org/uploads/Dong_Lins_Final_Paper_for_RSA_Beijing_Global_Conference_of.pdf
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Η εδαφική συνοχή συνδέεται άμεσα με το επιχείρημα της χωρικής δικαιοσύνης, 

που αναφέρεται τόσο σε φυσικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη γεωγραφική 

θέση όσο και σε ανθρωπογενή χαρακτηριστικά των χρήσεων γης που εμποδίζουν τους 

κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να έχουν ίση πρόσβαση σε αγαθά και δημόσιες 

υπηρεσίες. Η πρόκληση που προκύπτει είναι να μην υπονομευθεί ο στόχος της 

αποτελεσματικότητας, αλλά να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική των περιοχών με 

συγκεντρώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω πολιτικών έρευνας και καινοτομίας 

(Κυβέλου et al, Xώρος και Περιβάλλον, 2003). 

 

Η πρόταση χωρικής ανάπτυξης του ΣΑΚΧ δεν κατοχυρώνει νέες κοινοτικές 

αρμοδιότητες για την ΕΕ ούτε δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη. Τρεις είναι οι κύριοι 

άξονες στους οποίους αναλύονται οι προτάσεις πολιτικής: 

 

Ο πρώτος άξονας είναι η ανάπτυξη ενός πολυκεντρικού και ισορροπημένου 

δικτύου αστικών κέντρων και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αστικών και 

αγροτικών περιοχών. Η κεντρική πρόταση του ΣΑΚΧ είναι να δημιουργηθεί στον 

ευρωπαϊκό χώρο ένα σύστημα μητροπολιτικών περιοχών, πόλεων –πυλών εισόδου 

(gateaway cities) και αστικών κέντρων (διαφόρων βαθμίδων) με ισχυρές διασυνδέσεις 

μεταφορών (Γιαννακούρου, 2008). 

 

O δεύτερος άξονας επιδιώκει τη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων 

μεταφορών και επικοινωνιών που αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση 

των περιφερειών και των πόλεων στο νέο ευρωπαϊκό χώρο8. Ο τρίτος άξονας επιδιώκει 

να διατηρήσει την φυσική και πολιτισμική ποικιλομορφία των πόλεων που αποτελεί 

έναν σημαντικό πόρο στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, μέσω ολοκληρωμένων 

περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και οικολογικών δικτύων (Kαυκαλάς et al, 2004). 

                                                           
8
 Οι προτάσεις περιλαμβάνουν σύνδεση δευτερευόντων δικτύων με διευρωπαϊκά δίκτυα 

,αναβάθμιση υποδομών λιμένων και αεροδρομίων, πρόσβαση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε 

«καθολικές υπηρεσίες» και εκτίμηση των χωρικών επιπτώσεων ως εργαλείο αξιολόγησης των μεγάλων 

έργων υποδομών. 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί, ότι συνεπή με τις κατευθύνσεις  του 

ΣΑΚΧ περί βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης είναι και τα προγράμματα INTERREG. 

Ήδη από το 1990, υλοποιήθηκαν 15 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας με 

απώτερο στόχο τη συνεργασία όμορων περιοχών και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων απομόνωσης των παραμεθόριων περιοχών. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε 

και για την περίοδο 1994-1999 και συμπεριελήφθηκε ρητά η διεθνική συνεργασία στο 

πεδίο του χωροταξικού σχεδιασμού διαμορφώνοντας επτά μακροπεριφέρειες
9
. Η 

πρωτοβουλία συνεχίστηκε την περίοδο 2000-2006, με  σκοπό την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή και επανήλθε στις  προγραμματικές περιόδους 2007-2013, 2014-

2020 ως στόχος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αντικαθιστώντας το πρόγραμμα 

INTERREG (Γιαννακούρου, 2008) 
10

. 

 

1.2.3 Αστική διάσταση της Πολιτικής  Συνοχής 

 

Τα ζητήματα της Αστικής Ανάπτυξης αποτέλεσαν αντικείμενο διακυβερνητικής 

συνεργασίας των κρατών–μελών τα τελευταία 30 χρόνια δεδομένης της 

πολυπλοκότητας των  προκλήσεων και των αναπτυξιακών αναγκών που 

αντιμετωπίζουν οι πόλεις της ΕΕ. Η αστική πολιτική δεν υπήρξε κοινή πολιτική της ΕΕ 

με την έννοια ότι δεν είχε αποκλειστική αρμοδιότητα επί αυτής της πολιτικής. Οι 

πρώτες κοινοτικές πρωτοβουλίες για τα προβλήματα των άστεων αρχίζουν να 

                                                           
9
 Περιοχή Βόρειας Θάλλασσας, Βαλτικής, Βορειοδυτική Μητροπολιτική περιοχή, Νοτιοδυτική 

Ευρώπη, περιοχή  Ατλαντικού, Δυτική Μεσόγειος και Λατινικές Άλπεις,  χώρες του κεντρικού, 

Αδριατικού  και Παραδουνάβιου  Νότου. 

 
10 Σημαντική κρίνεται και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας(ESPON) 

αντικείμενο του οποίου είναι η  εφαρμογή παρακολούθησης του ΣΑΚΧ. Βασική αποστολή του 

ESPON αποτελεί η εκπόνηση διακρατικών μελετών για την αποτίμηση των χωρικών επιπτώσεων των 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 
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υλοποιούνται το 1989 στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Αστικά Πιλοτικά 

Προγράμματα11. 

 

         Στη συνέχεια ακολούθησαν οι πρωτοβουλίες URBAN I,II, οι οποίες ξεκίνησαν 

στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και ολοκληρώθηκαν μετά από δέκα χρόνια. Στόχος των 

εν λόγω προγραμμάτων, ήταν η αναζήτηση λύσεων στα πολυάριθμα προβλήματα των 

αστικών συνοικιών, υλοποιώντας δράσεις με ολοκληρωμένη προσέγγιση μέσω 

δράσεων οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης. Στην πρωτοβουλία URBAN I 

επιλέξιμες περιοχές θα ήταν συνοικίες που ανήκαν στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες με σοβαρά προβλήματα ανεργίας και υποδομών. Τα μέτρα παρέμβασης 

περιελάμβαναν επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, παροχές για κοινωνικές δομές 

(παιδικούς σταθμούς, κέντρα αποτοξίνωσης) και αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994) 12. 

 

             Η επιτυχία της πρωτοβουλίας URBAN
13

 είχε σαν αποτέλεσμα τη συνέχιση της 

προσπάθειας μείωσης των ανισοτήτων σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές. Σε 

αντίθεση με τη δράση URBAN I που λάμβανε χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το 

ΕΚΤ, η πρωτοβουλία URBAN II χρηματοδοτήθηκε μόνο από το ΕΤΠΑ η συνεισφορά 

του οποίου ανήλθε στο ποσό των 728 εκ ευρώ. 

 

                                                           
11

 Τα σχέδια επικεντρώθηκαν στα εξής θέματα: 

 Ανάπτυξη περιοχών με κοινωνικά προβλήματα 

 Περιβαλλοντικές δράσεις με οικονομικούς σκοπούς 

 Αστική αναζωογόνηση ιστορικών κέντρων 

 Αξιοποίηση τεχνολογικού κεφαλαίου 

 Βελτίωση περιβάλλοντος μέσω δημιουργίας χώρων πρασίνου  (Ανδρικοπούλου et al, 

2007).         

12
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-752_el.ht. 

13
 Η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN I εφαρμόστηκε σε 118 αστικές περιοχές και συνολικά αφορούσε 

3,8 εκατ. ευρωπαϊκού πληθυσμού. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-752_el.ht
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 Η ευρωπαϊκή Αστική Πολιτική αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Περιφερειακής 

Πολιτικής ή Πολιτικής Συνοχής και οι διακηρυγμένοι στόχοι της εκφράζονται σε 

κείμενα, όπως η Χάρτα της Λειψίας και η Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που υπογράφηκαν τον Μάιο του 2007. 

 

Ο Χάρτης της Λειψίας θέτει δύο άξονες προτεραιότητας. Ο πρώτος άξονας 

επισημαίνει την ανάγκη ένταξης της αστικής διάστασης  στις πολιτικές της ΕΕ , ώστε 

να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των 

πολιτικών καινοτομίας, εκπαίδευσης, μεταφορών και δικτύων υποδομών. Ο δεύτερος 

άξονας αφορά παρεμβάσεις σε γειτονιές με φαινόμενα αστικής υποβάθμισης. 

 

Η Εδαφική Ατζέντα αποτελεί συνέχεια του ΣΑΚΧ καθώς υιοθετεί την 

πολυκεντρική εδαφική ανάπτυξη ως χωρικό υπόδειγμα ανάπτυξης. Θέτει 

προτεραιότητες που αφορούν τη χωρική ολοκλήρωση στις υπερτοπικές λειτουργίες και 

την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών, με σκοπό τη βέλτιστη 

κατανομή των πόρων και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους 

κατοίκους της ΕΕ. Η επικαιροποίηση της Εδαφικής Ατζέντας πραγματοποιήθηκε το 

2011. Η Εδαφική Ατζέντα 2020 συνδέεται σαφώς με τους στόχους της Λισαβόνας για 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

2.1 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 

 

Η Πολιτική Συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στο σύνολο του  προϋπολογισμού της ΕΕ 

αντιπροσωπεύει το 32,5% ποσό που μεταφράζεται σε 351,8 δις ευρώ. 

Συνυπολογίζοντας τις εθνικές επενδύσεις και τα ιδιωτικά κεφάλαια που θα μοχλευθούν 

από τις δημόσιες επενδύσεις ο οικονομικός αντίκτυπος της Πολιτικής Συνοχής 

αναμένεται να φτάσει τα 450 δις ευρώ. Πιο συγκεκριμένα τα κονδύλια θα διατεθούν ως 

εξής: 

 

 

Εικόνα 4. Κατανομή κονδυλίων Πολιτικής Συνοχής στην περίοδο 2014-2020. 

Πηγή: https://www.espa.gr/el/pages/staticESPA2014-2020.asp 

182,2 δις 
ευρώ λιγότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

63,4 δις ευρώ 
Ταμείο Συνοχής 

53,4 δις ευρώ 
περισσότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

35,4 δις ευρώ 
περιφέρειες  
μετάβασης 

3,2 δις ευρώ 
πρωτοβουλία 

για την 
απασχόληση 

των νέων 

10,2 δις ευρώ 
ευρωπαϊκή 

εδαφική 
συνεργασία 

0,4 δις ευρώ 
αστικές 

καινοτόμες 
δράσεις 

https://www.espa.gr/el/pages/staticESPA2014-2020.asp
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Ειδικότερα στη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο η Πολιτική Συνοχής έχει 

υιοθετήσει εργαλεία, όπως αναλύονται παρακάτω, ολοκληρωμένης, χωρικής 

προσέγγισης που παρουσιάζουν εξαιρετικό αναπτυξιακό ενδιαφέρον για τις τοπικές 

κοινωνίες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις υποβάθμισης αλλά και για εκείνες που 

εμφανίζουν μια αξιόλογη δυναμική. 

 

2.1.1 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη (ΒΑΑ) 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Brundland, της Παγκόσμιας Επιτροπής για το 

Περιβάλλον (1987), ως βιώσιμη ορίζεται «η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της παρούσας γενιάς, χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενιών 

να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες». Η Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη 

στηρίζεται στην ισόρροπη και σε βάθος χρόνου επιδίωξη τριών πυλώνων: Οικονομία, 

Περιβάλλον, Κοινωνία. Για  την παράλληλη ανάπτυξη των τριών πυλώνων θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που θα εισχωρήσουν στην πρώτη κλίμακα της 

κοινωνίας, και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις.  

 

Οι πρωτοβουλίες για ΒΑΑ θεωρούνται ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής 

ανάπτυξης. Η  υλοποίηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΤΑΠΤΟΚ (για 

περιοχές μικρότερης κλίμακας) είτε μέσω των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων. 

Η ΒΑΑ είναι μηχανισμός ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που στοχεύει στην 

αντιμετώπιση των φαινομένων αστικής διάχυσης
14

, κοινωνικών συνεπειών της κρίσης 

και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των μεγάλων αστικών κέντρων. Η ΒΑΑ θα 

                                                           
14

 Το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης ή διάχυσης αναφέρεται στην εξάπλωση των αστικών περιοχών 

και αφορά όλες τις δραστηριότητες και χρήσεις. Αν και το φαινόμενο αποτελεί φυσική εξέλιξη μιας 

πόλης, οι αρνητικές επιπτώσεις είναι περισσότερο εμφανείς ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Οι υψηλές 

δαπάνες κατασκευής υποδομών, η απώλεια αγροτικής γης και ελεύθερων χώρων, η αλλαγή κλιματικών 

συνθηκών και τα χαοτικά τοπογραφικά πρότυπα είναι μερικά από τα αρνητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, 

η ανάπτυξη διεθνών κόμβων και αξόνων μεταφοράς παράγουν μια σειρά από συγκρούσεις στην 

ανάπτυξη των χρήσεων γης γύρω από αυτές (Ανδρικοπούλου κ.ά., 2007). 
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χρηματοδοτηθεί μέσω των ΠΕΠ από πόρους των ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  Έχει σημασία να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι 

προτεραιότητα θα δοθεί σε πραγματικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις  που θα προωθούν 

την αρχή της συμπαγούς πόλης
15

, τη διάσωση του οικιστικού αποθέματος και την 

μείωση εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι παραπάνω έννοιες θα περιγραφούν 

αναλυτικότερα στη μελέτη περίπτωσης που θα εξεταστεί στη συνέχεια. 

 

2.1.2 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του εργαλείου είναι η συμμετοχή των τοπικών 

κοινωνιών κατά τη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων. Αφορούν 

είτε αγροτικές είτε αστικές περιοχές και ακολουθούν τη λογική των προγραμμάτων 

LEADER. Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση η εφαρμογή ΤΑΠΤΟΚ εξετάζεται σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες χωρικών τύπων
16

.  

 

Βασικός παράγων του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πρότασης  είναι η 

Ομάδα Τοπικής Δράσης, η οποία αποτελείται από θεσμοθετημένους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας. Η λογική διακυβέρνησης αυτού του εργαλείου σε αντίθεση με τις ΟΧΕ 

ξεκινάει από τη βάση προς τα πάνω (bottom- up). Συμμετοχή στην ομάδα θα έχουν 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεις και 

συνεταιρισμοί της περιοχής. Ωστόσο καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν μπορεί να 

αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Η χρηματοδότηση θα 

                                                           
15

 Η Burton (2000),  ορίζει την συμπαγή πόλη ως μια πόλη σχετικά υψηλής πυκνότητας, με μεικτές 

χρήσεις γης, που στηρίζεται σε ένα αποδοτικό και ευρύ σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών που 

ενθαρρύνει το περπάτημα και την ποδηλασία.  

16
 Υποπεριφερειακές, ή και διαπεριφερειακές κατεξοχήν αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές με ειδικά 

χαρακτηριστικά και προκλήσεις, αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις και περιοχές 

όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική ή 

προβληματική. 
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γίνει από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ και η επιλογή θα γίνει μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας. Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης ανέρχεται 

τουλάχιστον σε 10 000 κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150 000 κατοίκους. Τέλος, ο 

Κανονισμός αρ. 1303/2013 ορίζει ρητά, ότι ο πρώτος γύρος επιλογής στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων ολοκληρώνεται το αργότερο 

εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης. 

 

 

2.1.3 Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) 

 

Οι ΟΧΕ αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 

εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Βάσει του 

θεσμικού πλαισίου των ΕΔΕΤ και του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις διακρίνονται σε:  

i. ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και  

ii.  ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές (όλες εκτός των ΒΑΑ). 

 

Στη συνέχεια, περιγράφεται  πως αποφασίστηκε να σχεδιασθούν και να 

υλοποιηθούν οι ΟΧΕ στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Εγκύκλιο Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αλλά και το  εγκεκριμένο ΣΕΣ 2014-2020. 

 

2.2 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 

 

Ο ιδιότυπος δυισμός που διέπει τις αστικές περιφέρειες σχετίζεται με το γεγονός 

ότι αποτελούν τις ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και εστίες επίμονων 

κοινωνικών και δημογραφικών προβλημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% του 

πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αστική περιφέρεια και τα δύο τρίτα του ΑΕΠ της ΕΕ 

παράγονται εντός των αστικών περιφερειών γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα των 
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ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που επιχειρούνται στην προγραμματική 

περίοδο 2014-2020 για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.  Διακηρυγμένος στόχος της 

Πολιτικής Συνοχής είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των αστικών παρεμβάσεων από 

επενδύσεις που προέρχονται από τα ΕΔΕΤ. 

 

Πιο συγκεκριμένα,  από τους πόρους του  ΕΤΠΑ  σε κάθε κράτος μέλος 

απαραιτήτως το 5% θα πρέπει να επενδυθεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

στρατηγικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη
17

. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 

1303/2013 της ΕΕ, το κάθε κράτος οφείλει να προσδιορίσει στο ΣΕΣ, τις αρχές που θα 

αναλάβουν να ορίσουν τις περιοχές παρέμβασης. Η περίπτωση της Ελλάδας δεν θα 

μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Στο ΣΕΣ 2014-2020, λαμβάνοντας υπόψη αφενός 

τις επιπτώσεις του ελληνικού αστικού παραδόξου
18

 και  αφετέρου τις ειδικές χωρικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας ορίστηκαν ως περιοχές παρέμβασης  

συγκεκριμένες κατηγορίες περιοχών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

 

Κύριο  διακύβευμα της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης είναι η άμβλυνση 

των ανισοτήτων, όπως προκύπτουν από τις επιπτώσεις του περιφερειακού 

προβλήματος, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη και συνέργειες μεταξύ στόχων 

που κατ’ αρχήν θεωρούνται ασύμβατες, όπως ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους και η 

οικονομική ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής. Για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020, το σύνολο των ΠΕΠ έχει επιλέξει για τις παρεμβάσεις της αστικής βιώσιμης 

ανάπτυξης το εργαλείο των ΟΧΕ. Οι Θεματικοί Στόχοι που έχουν επιλεχθεί από τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι κατά κύριο λόγο οι Θ2,Θ3,Θ4,Θ6,Θ7 και 

δευτερευόντως οι  Θ1,Θ5,Θ9,Θ10. 

 

                                                           
17

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf 

 
18

 Άνισο αστικό ιεραρχικό σύστημα και μονοκεντρικότητα,  αστική διάχυση και εγκατάλειψη των 

κέντρων των πόλεων, υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_en.pdf
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Εικόνα 5. Θεματικοί στόχοι ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από τα 

αντίστοιχα ΕΔΕΤ.  Ίδια επεξεργασία. 

 

Οι ΟΧΕ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο 

Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες 

Προτεραιότητας και με συνδυασμό επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς 

θεματικούς στόχους. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν παραπάνω από ένα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα (Περιφερειακό και Τομεακά). Παρεμβάσεις μπορούν να 
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χρηματοδοτηθούν από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ
19

 

(Εγκύκλιος Σχεδιασμού ΕΥΣΣΑ, 2015). 

 

Εκτός από τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, το εργαλείο ΟΧΕ επιλέγεται και για 

άλλες χωρικές στρατηγικές. Ενδεικτικά, σε αυτήν την προγραμματική περίοδο στα  13 

ΠΕΠ σημειώνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: περιοχές τουριστικού, πολιτιστικού, 

οικολογικού ενδιαφέροντος, όπως η περίπτωση των ΟΧΕ για την αξιοποίηση των 

λιμνών στη Δυτική Μακεδονία.  Πολιτιστικές διαδρομές με τα αρχαία θέατρα της 

Ηπείρου αλλά και περιοχές με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως η 

περίπτωση των ΟΧΕ για την ένταξη των ΡΟΜΑ στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης.  Επίσης, περιοχές με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (παράκτιες 

περιοχές με οικολογικό ενδιαφέρον, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων). Το συνολικό ποσό που θα 

διατεθεί για τις ΟΧΕ, αποφασίζεται με βάση το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού, το ποσοστό της ανεργίας και τη συμμετοχή των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της κάθε Περιφέρειας. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο 

να αποτυπωθεί ο σχεδιασμός του εργαλείου των ΟΧΕ σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο και ο τρόπος που εμπλέκονται οι αρμόδιοι φορείς του ΕΣΠΑ σε αυτή τη 

διαδικασία. 

 

              Αρχικά,  η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ20 ορίζεται ως ο κύριος 

συνομιλητής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική 

                                                           
19

 Ως προς τους τύπους των αστικών περιοχών, προτεραιότητα δίνεται κυρίως στα αστικά κέντρα των 

πρωτευουσών των Περιφερειών. Παράλληλα, θεωρούνται επιλέξιμες περιοχές και πρωτεύουσες 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Αναφορικά με τις νησιωτικές Περιφέρειες προβλέπονται παρεμβάσεις στα 

μεγαλύτερα πληθυσμιακά αστικά κέντρα. 

20
Αρμοδιότητες:  α) Παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν στην οικονομική, κοινωνική και 

χωρική συνοχή , καθώς και τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση και την εφαρμογή των ΕΠ του ΕΣΠΑ 

β) Παρακολουθεί και συντονίζει τη συγκέντρωση των πόρων για ειδικές κατηγορίες παρεμβάσεων που 

προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως για τη θεματική συγκέντρωση των Επενδυτικών και 

Διαρθρωτικών Ταμείων, την κατανομή πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας και τις παρεμβάσεις για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της αστικής και χωρικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της 

φτώχειας γ) Παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων, ιδίως ως προς επίτευξη των στόχων τους 

και αυτών που ορίζονται στο πλαίσιο επίδοσης και μεριμνά για την κατανομή του αποθεματικού 



38 
 

Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.) που υπάγεται  στο 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι επιφορτισμένη με το καθήκον της έκδοσης 

εγκυκλίων για το  σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΟΧΕ. Με βάση τον 

προσανατολισμό της ΕΥΣΣΑ, οι ΔΑ  θέτουν κριτήρια και στόχους λαμβάνοντας υπόψη 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Τα κριτήρια και οι χωρικές ενότητες 

εγκρίνονται τελικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου ΠΕΠ
21

. Στο  

Έγγραφο Εξειδίκευσης  που εκδίδουν οι Διαχειριστικές Αρχές καταγράφεται το «τοπικό 

αναπτυξιακό δυναμικό» της Περιφέρειας με βάση στοιχεία που προέρχονται από 

κείμενα χωροταξικού σχεδιασμού
22

. 

 

               Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των κριτηρίων από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης, η ΔΑ εκδίδει πρόσκληση για την επιλογή των χωρικών ενοτήτων 

που θα υλοποιήσουν παρεμβάσεις μέσω των ΟΧΕ. Ο αριθμός των ΟΧΕ σε κάθε 

Περιφέρεια ορίζεται σε συνάρτηση με το μέγεθος του πληθυσμού, την απασχόληση και 

τις παραγωγικές δραστηριότητες  της εν λόγω Περιφέρειας. Για τις Περιφέρεις που ο 

αστικός πληθυσμός δεν ξεπερνά το  50% του συνολικού τους πληθυσμού, προτείνεται η 

επιλογή έως δύο μόνο ΒΑΑ. Ο αριθμός των ΟΧΕ πρέπει να είναι περιορισμένος και να 

εξασφαλίζονται πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες (ΣΕΣ,2014). 

                                                                                                                                                                          
επίδοσης στους άξονες προτεραιότητας και στα προγράμματα όλων των ΕΔΕΤ. 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5320 

 

21
 Αποτελείται από εκπροσώπους της οικείας Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, εκπροσώπους των Ενδιάμεσων 

Διαχειριστικών Αρχών, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του 

προγράμματος, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και ειδικών υπηρεσιών συντονισμού αρμόδιων για 

θέματα απασχόλησης και ενσωμάτωσης αρχών Equal, περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, υγείας, 

αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού και ισότητας, 

εκπροσώπους της ΕΝΑΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 

αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.  

https://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=199 

 

22 Όπως, τα Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής 

Παρέμβασης, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού. 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=5320
https://www.espa.gr/el/pages/DictionaryFS.aspx?item=199
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                  Αρμόδια αρχή για την προετοιμασία πρότασης ΟΧΕ (κατόπιν 

διαβούλευσης) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, είναι η Αστική Αρχή που μπορεί να 

είναι είτε δημοτικές αρχές, είτε εταιρικά σχήματα με επικεφαλής Δημοτικές Αρχές είτε 

αλλά δίκτυα Δήμων. Το όργανο που θα κληθεί να  υλοποιήσει  τις εγκεκριμένες  

προτάσεις καθορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και μπορεί να είναι είτε η 

Αστική Αρχή είτε κάποιος Ενδιάμεσος Φορέας
23

. Η παρακολούθηση θα γίνεται από τον 

ΕΦΔ, με βάση δείκτες αποτελέσματος και εκροών που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης 

της ΟΧΕ ,οι οποίοι είναι δεσμευτικοί
24

. 

 

           Παράλληλα, για την υποστήριξη της διαχείρισης των ΟΧΕ προβλέπεται η 

λειτουργία Δικτύου συντονισμού και παρακολούθησης τους. Στο Δίκτυο θα 

συμμετέχουν οι  Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΟΠΣ, 

ΕΥΚΕ καθώς και οι Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών 

Προγραμμάτων. Το Δίκτυο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης προορίζεται να 

συνεισφέρει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αποτελέσει δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ του εθνικού και περιφερειακού επιπέδου (Εγκύκλιος Σχεδιασμού 

ΕΥΣΣΑ, 2015).  

 

Πίνακας 1. Περιγραφή αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη 

διακυβέρνηση των ΟΧΕ. Ίδια επεξεργασία. 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΧΕ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΥΣΣΑ 

                                                           
23

 Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι κεντρικός φορέας, περιφερειακές αρχές ή διαπεριφερειακό 

συντονιστικό όργανο, αστικές αρχές και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως οργανισμοί και νομικά 

πρόσωπα των ΟΤΑ. 

24
 Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις προόδου υλοποίησης. 
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ΔΟΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΠ 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

 

             

              Στη συνέχεια, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα επιλέγουν τις 

περιοχές παρέμβασης ,τα εργαλεία, το σχεδιασμό των προτάσεων, τους θεματικούς 

στόχους, τις επενδυτικές προτεραιότητες,  τα ταμεία χρηματοδότησης  και τα κριτήρια 

αξιολόγησης
25

 των στρατηγικών ΒΑΑ. 

 

2.3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΟΧΕ ΣΤΟ ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

2.3.1 Στοιχεία για την Περιφέρεια Αττικής  (από το ΠΕΠ Αττικής και 

τον  Οδηγό Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ) 

 

              Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με την τυπολογία ΟΟΣΑ-ΕΕ είναι μια 

κυρίαρχα αστική περιοχή και αποτελεί  Μητροπολιτική Περιφέρεια. Για τον ΟΟΣΑ, 

                                                           
25

 http://www.eysped.gr/el/Documents 
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έχοντας ως κριτήριο την ημερήσια ζώνης διακίνησης ατόμων, οι μητροπολιτικές 

περιοχές είναι ολοκληρωμένες λειτουργικά χωρικές ενότητες, με μεγάλα πληθυσμιακά 

μεγέθη και διαφοροποιημένη οικονομική βάση (OECD, 2012). Επιπρόσθετα, σύμφωνα 

με τον οδηγό όρων και εννοιών χωροταξικού σχεδιασμού του Υπουργείου Ενέργειας 

μητροπολιτική περιφέρεια / μητροπολιτική περιοχή  είναι ένα σύστημα οικισμών  το 

οποίο απαρτίζουν μια μεγάλη πόλη (μαζί με τα προάστιά της) και οι παρακείμενες σε 

αυτή ζώνες επιρροής της, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερα αστικά 

κέντρα διαφορετικών μεγεθών
26

. 

 

           Tο μοντέλο της χωρικής ανάπτυξης που προκρίνεται για την Περιφέρεια 

Αττικής, στοχεύει στην προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το 

πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς. Η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στην 

Εδαφική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Αττικής στηρίζεται σε δύο πυλώνες: 

 

 

Εικόνα 6. Πυλώνες Ολοκληρωμένης Προσέγγισης Αττικής. Ίδια επεξεργασία. 

 

                                                           
26

 Αυτές οι παρακείμενες ζώνες είναι συνήθως η ονομαζόμενη ζώνη ημερήσιας μετακίνησης για εργασία. 

Η μητροπολιτική περιφέρεια έχει την έννοια της περιφέρειας (με την διοικητική ή γεωγραφική έννοια) 

στην οποία δεσπόζει μια σημαντική μητροπολιτική περιοχή (ΟΕCD,2012). 
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 Ως εκ τούτου, οι ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη στην 

Αττική που θα υλοποιηθούν μέσω των ΟΧΕ θα αφορούν παρεμβάσεις σε δύο 

κατηγορίες περιοχών: υποβαθμισμένες περιοχές και περιοχές ειδικής αναπτυξιακής 

δυναμικής.  

 

Στην πρώτη κατηγορία, οι δράσεις στοχεύουν σε  φαινόμενα πληθυσμιακής 

αποδυνάμωσης, μείωσης αριθμού επιχειρήσεων, περιορισμένους χώρους πρασίνου, 

εγκαταλελειμμένο κτιριακό απόθεμα, συγκέντρωση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων 

και  υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Μάλιστα, ενώ στο ΠΕΠ Αττικής τίθεται ως 

κριτήριο οι στρατηγικές για τις υποβαθμισμένες περιοχές να απευθύνονται σε Δήμους ή 

συμπράξεις Δήμων με πληθυσμό άνω των 250.000 κατοίκων, στην Πρόσκληση της 

ΕΥΔΕΠ (2017), έγινε η επισήμανση για εξυπηρετούμενο πληθυσμό, καθώς έγινε 

αντιληπτό ότι δεν θα μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση πιο μικροί δήμοι. 

 

      Στο ΠΕΠ Αττικής ορίζεται, ότι απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής για τις 

υποβαθμισμένες περιοχές είναι η ύπαρξη Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής 

Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) ή ισοδύναμα κείμενα στρατηγικού σχεδιασμού
27

 (ΠΕΠ Αττικής, 

2014). Τα ΣΟΑΠ προσεγγίζουν ολοκληρωμένα την ανάπτυξη της πόλης και 

περιλαμβάνουν δράσεις περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 

Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί ένα ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας και προσφάτως το 

ΣΟΑΠ για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, ενώ σύντομα θα εγκριθεί με Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) το ΣΟΑΠ του Πειραιά. Παρότι θεσμοθετημένα από το 

1999, ενεργοποιήθηκαν πρόσφατα λόγω αφενός των επιπτώσεων της κρίσης, που έχουν 

πλήξει έντονα και τις μεγαλύτερες πόλεις και αφετέρου της πρόβλεψης ισχυρής 

χρηματοδοτικής στήριξης των ΣΟΑΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 µε την µορφή ΟΧΕ .  

 

                                                           
27

 Τα ΣΟΑΠ προβλέφθηκαν με το άρθρο 12 του ν.2508/99, ως εξής: « Για την προώθηση ολοκληρωμένων 

στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 

παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής 

συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια 

Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού».   
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Η δεύτερη κατηγορία υλοποίησης ΟΧΕ, που αφορά τις περιοχές ειδικής 

αναπτυξιακής δυναμικής, εφαρμόζεται σε περιοχές με συγκέντρωση οικονομικών 

δραστηριοτήτων όπου έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις (σε 

απόσταση που δεν υπερβαίνει τα τρία χιλιόμετρα). Στο  άρθρο 11 του ν. 4277/2014  του 

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ) οι περιοχές αυτές αναφέρονται ως πόλοι 

ανάπτυξης. 

 

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό των δράσεων ΟΧΕ για την Περιφέρεια 

Αττικής, στο ΠΕΠ Αττικής προβλέπεται ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ 

και το ΕΚΤ και ανέρχεται  στο ποσό των 261.091.965 ευρώ ωστόσο, η παραπάνω 

πρόταση είναι ενδεικτική καθώς μπορεί να τροποποιηθεί, όπως φαίνεται και από την 

τελική πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής (267.649.293 εκ ευρώ). Για κάθε μία 

πρόταση το ανώτατο και κατώτατο όριο είναι μεταξύ 20 και 100 εκ ευρώ. Σε 

περίπτωση που η πρόταση υπερβαίνει τα 100 εκ οι υποψήφιοι φορείς θα πρέπει να 

αποδείξουν την κάλυψη από άλλους πόρους,( όπως ΣΔΙΤ ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

εργαλεία μέσω της ΕΤΕπ).   

 

Πίνακας 2. Συνολικό πόσο που προβλέπεται για τις ΟΧΕ στο ΠΕΠ Αττικής 2014-

2020. Πηγή: ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 

ΤΑΜΕΙΟ Κοινοτική Συνδρομή Εθνική Συμμετοχή Σύνολο 

Δημόσιας 

Δαπάνης 

ΕΤΠΑ 147.262.932,00 36.815.733,00 184.078.665,00 

ΕΚΤ 61.610.640,00 15.402.660,00 77.013.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 208.873.572,00 52.218.393,00 261.091.965,00 
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Πίνακας 3. Συνολικό πόσο που προβλέπεται για τις ΟΧΕ στην πρόσκληση της 

ΕΥΔΕΠ, 2017. Πηγή: ΕΥΔΕΠ, 2017. 

ΤΑΜΕΙΟ Στήριξη μέσω ΕΤΠΑ και 

ΕΚΤ  

Σύνολο ΕΚΤ 74.038.988,00 

Σύνολο ΕΤΠΑ 193.610.305,00 

Σύνολο ΕΤΠΑ και ΕΚΤ 267.649.293,00 

 

2.3.2 Υλοποίηση αναπτυξιακής στρατηγικής μέσω των ΟΧΕ και η 

συμβολή τους  στην τοπική ανάπτυξη 

 

Η τοπική ανάπτυξη είναι μια έννοια που δίδει έμφαση όχι (όπως εσφαλμένα 

θεωρείται) στην ανάπτυξη μιας χωρικής μονάδας, αλλά στην κινητοποίηση των 

τοπικών πόρων, των τοπικών φορέων, της τοπικής γνώσης και των τοπικών 

παραγωγικών δυνάμεων
28

 (Δεληθέου, 2017). Η Πολιτική Συνοχής στη τρέχουσα 

προγραμματική περίοδο, δίδει μεγάλη έμφαση στην πυροδότηση της ενδογενούς 

τοπικής ανάπτυξης μέσω εργαλείων, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις οι 

οποίες αποσκοπούν στην ανάδειξη του εδαφικού κεφαλαίου εμπλέκοντας ενεργά και τις 

τοπικές κοινωνίες. 

  

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι παράγοντες που προσδιορίζουν το εδαφικό 

κεφάλαιο μιας περιοχής συνδέονται με τη γεωγραφική θέση, τους φυσικούς πόρους, την 

ισχυρή συγκέντρωση οικονομικών δραστηριοτήτων (με τη μορφή επιχειρηματικών 

δικτύων που μειώνουν τα κόστη συναλλαγών) αλλά και την ύπαρξη κόμβων γνώσης 

που ενθαρρύνουν την Έρευνα και Καινοτομία (Ζαχαρή, Ασπρογέρακας, 2013). Όλα τα 

παραπάνω, όπως αποδεικνύεται από τις σύγχρονες θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης, 

                                                           
28

 Όπως τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες, τοπικές επιχειρήσεις, τοπική 

πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα. 
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είναι στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη οι βιομηχανίες για να επιλέξουν τον τόπο 

εγκατάστασης τους. Οι βιομηχανίες αυτές λειτουργούν ως πόλοι που δυνητικά 

παράγουν μεγέθυνση (προωθητικές βιομηχανίες) καθώς έχουν έντονα αναπτυξιακό 

προσανατολισμό και ισχυρούς δεσμούς με άλλες επιχειρήσεις (Παπαδασκαλόπουλος, 

2008).  

Στην περίπτωση των ΟΧΕ, αυτά τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των 

περιοχών (ύπαρξη βιομηχανικών πάρκων, clusters, κόμβων καινοτομίας κ.α) 

λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 

από την ΕΥΔΕΠ, η οποία βαθμολογεί με συγκεκριμένους συντελεστές τη Στρατηγική 

και τα Σχέδια Δράσης των Αστικών Αρχών, όπως θα περιγραφεί παρακάτω. 

 

Διευκρινίζεται ότι κάθε Αστική Αρχή, δικαιούται να υποβάλει πρόταση για μία 

από τις δύο περιοχές παρέμβασης (υποβαθμισμένες ή με αναπτυξιακή δυναμική). Η 

διαδικασία επιλογής Στρατηγικών ΒΑΑ είναι ανταγωνιστική και περιλαμβάνει δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο βαθμολογούνται τα κριτήρια Α, Β, Γ που αφορούν την 

Αξιολόγηση της περιοχής παρέμβασης, της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης. Στο 

δεύτερο στάδιο όσοι δήμοι έχουν προκριθεί, κρίνονται επί της διαχειριστικής επάρκειας 

του Ενδιάμεσου Φορέα που θα συγκροτηθεί για τη φάση της υλοποίησης. Στη συνέχεια, 

παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες κριτηρίων και οι συντελεστές στάθμισης αυτών 

μέσα από τον Οδηγό Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ  Περιφέρειας Αττικής. 

 

Πίνακας 4. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων για ΒΑΑ σύμφωνα με τον Οδηγό 

Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ, 2017. 

 

Α. Αξιολόγηση της περιοχής παρέμβασης 30% 

Β. Αξιολόγηση της στρατηγικής 30% 

Γ. Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης και του Χρηματοδοτικού Σχεδίου 40% 
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Δ. Αξιολόγηση του συστήματος διακυβέρνησης, της θεσμικής και 

διαχειριστικής ικανότητας κάθε αστικής αρχής. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

 

Τα στοιχεία, που αναλύονται παρακάτω, αποτυπώνουν τους λόγους για τους 

οποίους αναμένεται να υπάρξει έντονο αναπτυξιακό αποτέλεσμα για τις τοπικές 

κοινωνίες μέσω των δράσεων ΟΧΕ. Ειδικότερα, η τοπική ανάπτυξη θα 

επαναπροσδιοριστεί με θετικό πρόσημο λόγω της εξοικονόμησης πόρων που θα 

προκύψει από τον πολυταμειακό χαρακτήρα των ΟΧΕ, την τεκμηριωμένη λογική  των 

περιοχών παρέμβασης (ΣΟΑΠ, ΠΣΕΕ), την πρόβλεψη για χρήση χρηματοδοτικών 

εργαλείων που θα μοχλεύσουν κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα και τις 

πολλαπλασιαστικές συνέργειες που θα προκύψουν από τις μεγάλες χωρικές ενότητες 

παρέμβασης και τις χωρικές συνεργασίες (διευρυμένα σχήματα όμορων δήμων). 

 

2.3.2.1 Πολυταμειακός και ολοκληρωμένος χαρακτήρας 

 

Οι ΟΧΕ είναι ένα εργαλείο που εγκαινιάζει μια νέα λογική στον τρόπο 

αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και φιλοδοξεί να εισφέρει σημαντικά 

αναπτυξιακά οφέλη με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων πόρων που 

υπάρχουν. Η καινοτομία της ΟΧΕ είναι ότι προσφέρει πολυταμειακές και 

πολυτομεακές λύσεις μέσα από Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, δίνοντας απαντήσεις σε ποικίλα προβλήματα αστικής υποβάθμισης. 

Παραπλεύρως, επιβραβεύει πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν την μόχλευση ιδιωτικών 

κεφαλαίων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων με τη συμμετοχή της ΕΤΕπ ή μέσω 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
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Εικόνα 7. Οφέλη πολυταμειακών εργαλείων, ΣΕΣ 2014-2020. Ίδια επεξεργασία. 

 

Κάθε στρατηγική που θα υποβληθεί, πρέπει να περιλαμβάνει τρεις επενδυτικές 

προτεραιότητες από τουλάχιστον δυο διαφορετικούς θεματικούς στόχους του ΕΤΠΑ 

και τρεις τουλάχιστον επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ. Ειδικότερα, για τις 

υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, οι πόροι που κατανέμονται στις επενδυτικές 

προτεραιότητες 8iii, 8v, 9a, 9i, 9ii, 9iii, 9iv και 9v (όσες από αυτές επιλεγούν στο 

πλαίσιο κάθε στρατηγικής) πρέπει υποχρεωτικά να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 

40% του συνολικού προϋπολογισμού της στρατηγικής που υποβάλλεται. Για τις ίδιες 

επενδυτικές προτεραιότητες στις περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της στρατηγικής. Στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ έχουν αποτυπωθεί όλες οι επενδυτικές προτεραιότητες που αφορούν 

τις ΟΧΕ, όπως αποδελτιώθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής. 

 

    Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, κυρίαρχο στοιχείο του προγραμματισμού των 

ΟΧΕ είναι ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της στρατηγικής. Ο ολοκληρωμένος 

χαρακτήρας τεκμηριώνεται από τη συνεκτικότητα των τομεακών δράσεων, για την υπό 

εξέταση χωρική ενότητα, που αφορούν τους πυλώνες της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

δηλαδή το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την  κοινωνική συνοχή και την οικονομία. 

Στη συνέχεια, καταγράφεται η διατύπωση του Οδηγού Εφαρμογής για τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων: 

Αύξηση συνολικά διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή τοπικής 
ανάπτυξιακής στρατηγικής 

Μείωση διαχειριστικού κόστους εφαρμογής 

Αποφυγή τεχνητών διαχωρισμών ή επικαλύψεων 
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Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού ΕΤΠΑ, το εν λόγω Ταμείο θα πρέπει  

να υποστηρίξει τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη αρχή έχει διπλή ανάγνωση μπορεί να 

σημαίνει  αφενός ότι «οι πόροι πρέπει να επικεντρώνονται με τρόπο ενοποιημένο για να 

στοχεύουν περιοχές που αντιμετωπίζουν επιμέρους αστικές προκλήσεις, ταυτόχρονα τα 

αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ πρέπει να ενσωματωθούν στους 

ευρύτερους στόχους των προγραμμάτων» (European Commission, 2015). 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές θα πρέπει να 

αποτελούνται από δράσεις που συνδέονται μεταξύ τους και αποσκοπούν σε μια 

σταθερή βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών 

συνθηκών των άστεων
29

. Ιδιαίτερα οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις θα μπορούν 

εκτός των ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείου Συνοχής να χρηματοδοτηθούν και από άλλα 

προγράμματα όπως το Horizon 2020 και από χρηματοδοτικά εργαλεία (European 

Commission, 2015). 

                                                           
29 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_sustainable_urban_develop

ment_en.pdf  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_sustainable_urban_development_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_sustainable_urban_development_en.pdf
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H προστιθέμενη αξία του εργαλείου,  στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι η 

ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Αυτό 

επιτυγχάνεται, με την αξιοποίηση όλων των πολιτικών που είναι καταγεγραμμένες σε 

κείμενα πολιτικών ή και νομοθετικών κατευθύνσεων και αφορούν την Έξυπνη 

Εξειδίκευση στην Περιφέρεια Αττικής (ΠΣΕΕ), την χωροταξία (ΣΟΑΠ, ΡΣΑ) και την 

καταπολέμηση της φτώχιας (Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης της 

Αττικής, ΠΕΣΣΚΕ). Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που θεωρείται εργαλείο 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, καθώς ισορροπεί μεταξύ κοινωνικής συνοχής και 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας επιχειρώντας να εφαρμόσει ένα υπόδειγμα τοπικής 

βιώσιμης ανάπτυξης που στηρίζεται σε τρεις άξονες κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία.  

 

2.3.2.2 Χρηματοδοτικά εργαλεία 

 

    Η σημασία των χρηματοδοτικών εργαλείων για την Πολιτική Συνοχής προκύπτει 

από το γεγονός ότι αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών 

πόρων μέσα από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Η χρήση τους, σηματοδοτεί τη 

μείωση των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων μέσω της μόχλευσης κεφαλαίων. 

Συγχρόνως, έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική καθώς τα κεφάλαια που επιστρέφονται 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (PWC, 2014)
30

. Η πρακτική, μάλιστα, της 

ανακύκλωσης πόρων  που ακολουθήθηκε στο JESSICA έδωσε τη δυνατότητα στα 

κράτη μέλη οι επιστροφές και τα έσοδα από τις επενδύσεις, να επανεπενδύονται σε 

έργα αστικής αναζωογόνησης.  

 

Στην Ελλάδα, η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων παρουσίασε αρκετές δυσκολίες 

στην προηγούμενη περίοδο, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων 

επιχειρηματικών δανείων που κατέστησαν αυτές τις επιχειρήσεις μη επιλέξιμες από τα 

τραπεζικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, η ελλιπής καταγραφή των χρηματοδοτικών αναγκών 

                                                           
30

  PWC (2014),  Χρηματοδότηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στην προγραμματική περίοδο 

2014-2020. 
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των επιχειρήσεων και η αστάθεια του τραπεζικού συστήματος οδήγησε σε χαμηλή 

απορροφητικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

Το θετικό στοιχείο σε αυτή την προγραμματική περίοδο είναι ότι υπάρχουν 

λιγότεροι περιορισμοί για τους δικαιούχους και τους τύπους έργων δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα να επωφεληθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Σε αυτήν την προγραμματική 

περίοδο τα χρηματοδοτικά προγράμματα που προβλέπουν τη συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τους 

στόχους των ΟΧΕ, αφορούν τους στόχους της ενεργειακής αναβάθμισης (ΕLΕΝΑ) 

αλλά και τους στόχους της Έρευνας & Καινοτομίας μέσω του προγράμματος Horizon 

2020. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ELENA, στην Ελλάδα, εφαρμόζεται για έργα 

βελτίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των Δήμων (κυρίως έργα οδοφωτισμού) αλλά 

και για μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. Σημαντική κρίνεται και η 

παρουσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο αξιοποιεί  πόρους της 

ΕΤΕπ παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια στους Δήμους 
31

. 

 

 

Το πρόγραμμα Horizon 2020, είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την 

Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 

περίπου 80 δισ. Ευρώ. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι: η Επιστημονική 

Αριστεία,  η Βιομηχανική Υπεροχή και οι Κοινωνικές Προκλήσεις. Η συμμετοχή 

Δήμων σε τέτοια προγράμματα δεν είναι άγνωστη καθώς στα πλαίσια της Στρατηγικής 

των έξυπνων πόλεων πολλοί δήμοι έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση συμμετέχοντας 

σε διευρυμένα σχήματα εταίρων (Ερευνητικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Δήμοι, 

Ιδιωτικός τομέας, ΚΕΔΕ) κυρίως για έργα που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα 

τους
32

. 

 

    Στο κριτήριο Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης, δίνεται 1 βαθμός (στο σύνολο των 

100) για κάθε 2% του συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης της Στρατηγικής 

                                                           
31

 http://www.aftodioikisi.gr/proto-thema/zesto-xrima-se-dimous-kai-perifereies-apo-programmata-

jessica-elena-kai-alla-xrimatodotika-proionta/ 
32

 http://innovation.ekt.gr/el/horizon2020 
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που αφορά σε κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων
33

. Τα αναπτυξιακά οφέλη που 

προκύπτουν από αυτά τα εργαλεία, εκτός από το ότι προσελκύονται περισσότερες 

επενδύσεις, είναι ότι διαμορφώνεται και περισσότερη τεχνογνωσία για τη φάση της 

υλοποίησης των έργων. Ωστόσο εκτιμάται ότι ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ θα 

έπρεπε να είναι πιο αναλυτικός για τα επιλέξιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της 

τρέχουσας περιόδου με σκοπό να κατευθύνονται καλύτερα οι δικαιούχοι (ενδεικτικά 

αναφέρεται μόνο  το Horizon 2020 μέσα στον Οδηγό Εφαρμογής). 

 

2.3.2.3 Λογική της παρέμβασης 

 

Μεγάλη έμφαση δίδεται στη λογική της παρέμβασης που  διέπει τη στρατηγική 

των δράσεων Bιώσιμης Aστικής Aνάπτυξης μέσω ΟΧΕ. Μια αναπτυξιακή παρέμβαση 

είναι μια οργανωμένη προσπάθεια για αλλαγή των συστημικών συνθηκών και 

πρόκληση αναπτυξιακού αποτελέσματος. Οποιαδήποτε αναπτυξιακή στρατηγική δεν 

έχει λόγο ύπαρξης, αν δεν εντοπιστούν οι αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε περιοχής και 

δεν συνδεθούν με στόχους και δείκτες αποτελέσματος (ΕΣΔΔΑ, 2017). H συνάφεια του 

σχεδίου δράσης με βάση την λογική της παρέμβασης περιγράφεται και ως κριτήριο 

αξιολόγησης μέσα στον Οδηγό Εφαρμογής: 

 

 

                                                           
33

 Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά προς ΕΔΕΤ. Η χρηματοοικονομική στήριξη που 

παρέχουν μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως ενισχύσεις, βραβεία, συμβόλαια, επιστρεπτέα ενίσχυση 

και χρηματοδοτικά εργαλεία. 
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Η λογική της παρέμβασης (logical matrix framework) που χρησιμοποιεί ως 

επιστημονικό εργαλείο προγραμματισμού η ΕΕ εξασφαλίζει ότι οι στόχοι  αντιστοιχούν 

με τις ανάγκες των εμπλεκομένων (αρχή της σχετικότητας), το κατώτερο επίπεδο των 

στόχων συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη του γενικότερου στόχου (αρχή της 

αποτελεσματικότητας) και τέλος, υπάρχει συνέπεια με υπερκείμενες αναπτυξιακές ή 

άλλες τομεακές πολιτικές. 

 

 

Εικόνα 8. Λογική της παρέμβασης στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Πηγή: ΠΕΠ 

Αττικής. 

 

 

2.3.2.4 Αξιοποίηση ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού 

 

 Το κρίσιμο στοιχείο σε μια πρόταση ΟΧΕ, που τη διαφοροποιεί από προηγούμενες 

στρατηγικές Bιώσιμης Aστικής Aνάπτυξης είναι η ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης όχι μόνο  με διαρθρωτικούς δείκτες κοινωνικών χαρακτηριστικών αλλά και 

με κείμενα ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού. Με τη βοήθεια των ΣΟΑΠ, οι 

αστικές αρχές των υποψήφιων φορέων είναι σε θέση να καθορίζουν τις αστικές 

λειτουργικές ενότητες, και να διαμορφώνουν με αυτό τον τρόπο τις περιοχές 

παρέμβασης με συγκεκριμένα χωρικά όρια και κοινά πληθυσμιακά, αναπτυξιακά και 

Κατηγορίες πράξεων 

Δείκτες αποτελεσμάτων και δείκτες εκροών 

Ειδικοί στόχοι 

Θεματικοί στόχοι-επενδυτικές προτεραιότητες 

Αναπτυξιακές ανάγκες 
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δημογραφικά κριτήρια. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ για τον καθορισμό μιας 

λειτουργικής περιοχής ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

 

 Καθορισμός συνεχόμενων πυκνοκατοικημένων αστικών πυρήνων 

 Εντοπισμός των διασυνδεδεμένων αστικών πυρήνων 

 Ορισμός των απομακρυσμένων περιοχών της λειτουργικής ενότητας που 

συνδέεται με μετακίνηση (κάθε δήμος που έχει τουλάχιστον το 15% των 

εργαζόμενων κατοίκων του να απασχολούνται σε ένα συγκεκριμένο αστικό 

πυρήνα θεωρείται τμήμα της ίδιας λειτουργικής αστικής περιοχής)
34

 (ΟΕCD, 

2012). 

 

Στην περίπτωση της Αττικής, η αστική λειτουργική περιοχή για την εφαρμογή 

των ΟΧΕ συμπίπτει με το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς. Εδώ έχει 

σημασία να επισημανθεί κάτι που αφορά τη λογική που διέπει το σχεδιασμό του 

εργαλείου των ΟΧΕ. Στο κείμενο της έκθεσης Barca για το μέλλον της πολιτικής 

συνοχής στην ΕΕ, γίνεται συνεχής αναφορά μεταξύ του διπόλου, αποτελεσματικότητα- 

ισότητα (efficiency-equity). Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω υπόθεση, οι χωρικές 

πολιτικές δεν στοχεύουν μόνο στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων αλλά και 

στην αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των αστικών περιοχών. Η 

περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, δεν απευθύνεται μόνο στις μειονεκτικές περιοχές αλλά 

και  σε αυτές που παρουσιάζουν αναπτυξιακές δυνατότητες,  ώστε να επιτυγχάνεται για 

το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων 

(Barca, 2009). Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η απόφαση της ΕΥΔΕΠ 

Περιφέρειας Αττικής να συμπεριλάβει στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (2017) 

υποβαθμισμένες αλλά και περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική ως δυνητικά 

επιλέξιμες περιοχές.  

 

                                                           
34

  OECD (2012), Redefining Urban: A New Way to Measure Metropolitan Areas, OECD Publishing, 

Paris.    
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2.3.2.5 Στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την  Έξυπνη 

Εξειδίκευση 

 

 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό 

αποτύπωμα της Περιφέρειας Αττικής καθώς αποτελεί μια διαδικασία επιχειρηματικής 

ανακάλυψης που αναδεικνύει τομείς στους οποίους διακρίνεται ή μπορεί να διακριθεί 

μια Περιφέρεια σε σχέση με τις υπόλοιπες, σε ζητήματα της έρευνας και της 

καινοτομίας35.  Βάσει του Κανονισμού της ΕΕ αρ. 1303/2013 η  ΠΣΕΕ αποτελεί «εκ 

των προτέρων αιρεσιμότητα» για να λάβουν τα κράτη οικονομική στήριξη για 

επενδύσεις στην Έρευνα & Καινοτομία μέσω του ΕΤΠΑ. Οι εθνικές και περιφερειακές 

αρχές διαμορφώνουν στρατηγικές για την Έρευνα & Καινοτομία αναδεικνύοντας τα 

εθνικά και περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Περιφέρεια Αττικής, 2015). 

 

Η Αττική σύμφωνα με Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης εμφανίζει συγκέντρωση 

υπερτοπικών δραστηριοτήτων στους  τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της 

γαλάζιας οικονομίας
36

. Αποτυπώνεται και ως κριτήριο βαθμολογίας με την παρακάτω 

διατύπωση: 

                                                           
35

 Περιφέρεια Αττικής, Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής. 

36
Ορίζουμε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες 

και τις παράκτιες περιοχές. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που παρέχουν άμεση ή έμμεση 

υποστήριξη στη λειτουργία των γαλάζιων οικονομικών τομέων και οι οποίες δεν βρίσκονται απαραίτητα 

σε παράκτιες περιοχές. 
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Εικόνα 9. Κριτήρια βαθμολογίας για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Πηγή: ΕΥΔΕΠ 2017. 

 

Εντός της Αττικής, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιούνται πολλά και 

ενδιαφέροντα clusters αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις στον κλάδο των ΤΠΕ, για την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εκτός από τα clusters υψηλής 

τεχνολογίας, στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν και συγκεντρώσεις πολιτιστικών και 

δημιουργικών δραστηριοτήτων αλλά και το προσφάτως νεοσυσταθέν ναυτιλιακό 

πλέγμα στον Πειραιά. Αξιοποιώντας τις υποδομές  των συστάδων επιχειρήσεων, 

επιτυγχάνεται  ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, σε νέες τεχνολογίες και 

αγορές αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο, τη 

συμμετοχή των τοπικών παραγόντων είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε πρόκειται για 

πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα (ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2009). 

 

Πίνακας 5. Ταξινόμηση clusters στην Ελλάδα. Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 2009. 

ΩΡΙΜΑ CLUSTERS ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ANAΔYOMENA CLUSTERS ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ 
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Clusterσυστημάτων μικροηλεκτρονικής 

(mi-cluster) 

Φαρμακευτικά προϊόντα 

Cluster διαστημικών τεχνολογιών και 

εφαρμογών (si-cluster) 

Ιατρικές συσκευές 

Cluster καινοτόμων τεχνολογιών 

παιγνίων (gi-cluster) 

Ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων 

Cluster επιστημών ζωής (ΗΒio)  

Cluster επίπλων  

Προμηθευτικός φαρμακευτικός 

συνεταιρισμός 

 

 

Έχει σημασία να διευκρινιστεί σε αυτό το σημείο ότι  η ύπαρξη τυπικών ή 

άτυπων συγκεντρώσεων υπάρχει ως κριτήριο βαθμολογίας και απευθύνεται στις 

περιοχές ειδικής αναπτυξιακής δυναμικής: 

 

Εικόνα 10. Κριτήρια Βαθμολογίας για την ύπαρξη cluster από τον Οδηγό 

Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ, 2017. 
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Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό φαινόμενο του brain drain το οποίο 

καταγράφεται και στην ΠΣΕΕ, η ΔΑ έχει προβεί στην καταγραφή κριτηρίων που 

αφορούν την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού αλλά και την αύξηση της 

δυναμικής των επιχειρήσεων με βάση ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία από την 

ΕΛΣΤΑΤ και άλλων φορέων, καλώντας όμως πάντα τους δικαιούχους να εξηγούν τη 

μεθοδολογία των στατιστικών στοιχείων τους (στην περίπτωση που δεν προέρχονται 

από την ΕΛΣΤΑΤ).  

 

 

2.3.2.6  Προτεραιότητα σε έργα με υψηλό βαθμό ωριμότητας και 

σε φορείς με διαχειριστική επάρκεια 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το κείμενο του Οδηγού Εφαρμογής αποτυπώνεται 

πολύ ευκρινώς η σαφής προτεραιότητα που δίδεται στα έργα με υψηλό βαθμό 

ωρίμανσης και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι οι 

απαιτούμενοι πόροι για δαπάνες ωρίμανσης οφείλουν να μη υπερβαίνουν το 10% του 

προϋπολογισμού των παρεμβάσεων της πρότασης. Συγχρόνως όμως επιδιώκεται να 

αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, όπου ήταν πολύ σύνηθες να εντάσσονται 

έργα με υψηλό βαθμό ωριμότητας τα οποία όμως δεν παρουσίαζαν μεγάλη συνάφεια με 

τη στρατηγική των υλοποιούμενων δράσεων (ΕΥΔΕΠ, 2017). 
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Κομβικής σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι η ευθύνη υλοποίησης μεταφέρεται 

στον ΕΦΔ κάθε Δήμου, κατεύθυνση που συμβάλλει στην ενηλικίωση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και στην ενδυνάμωση της διαχείρισης των πόρων των ΟΤΑ από τους 

ίδιους τους Δήμους. Οι πολύ αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η ΔΑ εξασφαλίζουν ότι 

ο ΕΦΔ έχει την οργανωτική δομή και τις διαδικασίες για να υλοποιήσει τις δράσεις των 

αστικών παρεμβάσεων (ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών προς χρήση από το προσωπικό 

του φορέα) με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. 

 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, πρέπει να επισημανθεί ότι ίσως το πιο κρίσιμο 

στοιχείο στη σχεδιαστική λογική των ΟΧΕ είναι οι σοβαρές προϋποθέσεις που 

δημιουργούνται για πολλαπλασιαστικές συνέργειες μεταξύ όμορων δήμων και 

διαπεριφερειακών περιοχών με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις. Το 

εύρος των χωρικών προκλήσεων στην Αττική και ο μητροπολιτικός χαρακτήρας τους 

συνεπάγεται την ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών. Προωθείται, δηλαδή, η 

συνεργασία και η  από κοινού κατάθεση προτάσεων προκειμένου να υπάρξουν θετικές 

συνέργειες και πολλαπλασιαστικά οφέλη για χωρικές ενότητες με κοινές αναπτυξιακές 

ανάγκες με απώτερο στόχο πάντα την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων 

(ΕΥΔΕΠ, 2017). 

 

2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΧΕ ΓΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Το εργαλείο των ΟΧΕ φιλοδοξεί να έχει έντονη αναπτυξιακή επίδραση στα 

αστικά κέντρα των περιοχών παρέμβασης. Ωστόσο,  ο τρόπος που επικοινωνούν τα 

διοικητικά επίπεδα μεταξύ τους σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο δημιουργεί 

προβλήματα κατά τη φάση του σχεδιασμού και αναμένεται να δημιουργήσει 

προβλήματα και κατά τη φάση της υλοποίησης. Στη συνέχεια, ακολουθούν κάποιες 

παρατηρήσεις για τη σχεδιαστική λογική του εργαλείου σε σχέση με: 
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2.4.1 Πολλαπλασιαστικές συνέργειες και επιπτώσεις 

  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής
37

, οι ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης θα πρέπει να 

στοχεύουν σε διασυνδεδεμένες δράσεις αστικής αναζωογόνησης. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση των πράξεων θα πρέπει να αφορά μια 

ευρύτερη χωρική ενότητα προκειμένου να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικές συνέργειες 

με την εξής σειρά: γειτονιά, συνοικία, πόλη, μητροπολιτική περιοχή (Εuropean 

Commission, 2015). 

 

                                                           
37 Guidance for Member States, Programme Authorities and Cities, Article 7 on Integrated Sustainable 

Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the ERDF.  

 

Τις επιπτώσεις από τις πιθανές συνέργειες των 
παρεμβάσεων ΟΧΕ  

Τα θετικά στοιχεία των ΤΑΠΤΟΚ που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν και για ΒΑΑ 

Τη σημασία της διαβούλευσης 

Τις δυσκολίες ένταξης κάποιων περιοχών 
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Εικόνα 11. Παρεμβάσεις σε χωρική ενότητα μητροπολιτικής περιοχής. Οδηγός 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2015. 

 

Ωστόσο, ο κίνδυνος που ελλοχεύει, σύμφωνα με τον  Πρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης κύριο Χρηστάκη Μ., είναι πως 

τα κριτήρια επιλογής των υπό  ένταξη έργων δεν είναι σίγουρο κατά πόσο 

ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα, αυτό 

που συμβαίνει είναι πως οι συνέργειες με άλλες περιοχές γίνονται αυτοσκοπός με 

αποτέλεσμα δράσεις που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες να απεντάσσονται γιατί 

δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ολοκληρωμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η έγκριση κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων σε σημεία όμορων 

δήμων έτσι ώστε να φαίνεται πως υπάρχουν οφέλη για παραπάνω από έναν δήμους, 

χωρίς να εξετάζεται αν η εν λόγω τοποθεσία είναι εύκολα προσβάσιμη για τους 

κατοίκους, αν είναι συμβατή με τις χρήσεις γης, αν υπάρχει επιχειρηματική 

δραστηριότητα κτλ. Με άλλα λόγια, έχει σημασία να ακουστεί και η φωνή των τοπικών 

κοινωνιών σε ένα επίπεδο διαβουλευτικό με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης στο 

πρώιμο στάδιο του σχεδιασμού όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα παρακάτω. 
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2.4.2 Τα ΤΑΠΤΟΚ ως εναλλακτικό εργαλείο Bιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης 

 

Μια άλλη παρατήρηση σχεδιαστικού περιεχομένου σχετίζεται, με την επιλογή των 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείο εφαρμογής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης σε σχέση με τα ΤΑΠΤΟΚ. Εκτιμάται ότι στην περίπτωση της Αττικής, η 

έλλειψη ουσιαστικών αρμοδιοτήτων μητροπολιτικής διακυβέρνησης θα δημιουργήσει 

προβλήματα, στον τρόπο εφαρμογής του εργαλείου των ΟΧΕ αν ληφθεί υπόψη ότι οι 

χωρικές ενότητες παρέμβασης είναι πολύ ευρύτερες από αυτές που προβλέπονται για τα 

ΤΑΠΤΟΚ. Μάλιστα, η απουσία δομών διαδημοτικής συνεργασίας θα επιτείνουν την 

έλλειψη συντονισμού στη φάση της υλοποίησης των έργων, καθώς κάποιες από τις 

προτάσεις που αξιολογήθηκαν επιτυχώς περιλαμβάνουν παραπάνω από έναν δήμους. 

Αν και η Περιφέρεια Αττικής στο νόμο 3852/2010 θεσπίζεται για πρώτη φορά ως 

μητροπολιτική περιφέρεια  με σημαντικές αρμοδιότητες να περνούν στην αρμοδιότητα 

της ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει ως τέτοια
38

. Η λογική των ΤΑΠΤΟΚ, 

ενδέχεται από αυτή την άποψη να προσέγγιζε πιο ρεαλιστικά την εικόνα της ελληνικής 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

                                                           
38 Στον νόμο 3852/2010 ορίζονται οι κάτωθι μητροπολιτικές επιτροπές για την Αττική: 

 Μητροπολιτική Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

 

 Μητροπολιτική Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικών Αναπλάσεων 

 

 Μητροπολιτική Επιτροπή Μεταφορών & Συγκοινωνιών 

 

 Μητροπολιτική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας. 
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Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη φάση της προετοιμασίας 

υποβολής πρότασης ΟΧΕ είναι περιορισμένη για τον καθορισμό των επιλέξιμων 

δράσεων. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε Δήμου κατά πόσον 

εκτεταμένη θα είναι η διαβούλευση που θα διενεργήσει. Αντίθετα,  στην περίπτωση των 

ΤΑΠΤΟΚ, κρίσιμος είναι ο ρόλος των Ομάδων Τοπικής Δράσης
39

 (ΟΤΔ), οι οποίες θα 

μπορούν να χαράζουν και να υλοποιούν τις στρατηγικές ΒΑΑ (αρ.34, Κανονισμός αρ. 

1303/2013). Οι ΟΤΔ είναι επιφορτισμένες με το καθήκον της έγκρισης κριτηρίων για 

την επιλογή πράξεων
40

 συγχρόνως όμως, αναλαμβάνουν και το διαχειριστικό κομμάτι 

των δράσεων στο στάδιο της υλοποίησης. Ο τρόπος διαμόρφωσης μιας συνεκτικής 

στρατηγικής παρεμβάσεων, παρουσιάζει κοινά σημεία με τις ΟΤΔ των προγραμμάτων 

LEADER που εφαρμόστηκαν για την αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα.  Παρά τα όποια 

προβλήματα υπήρξαν στην εφαρμογή των LEADER για την χώρα μας, οι ΟΤΔ 

εξακολουθούν να αποτιμώνται θετικά από την ΕΕ, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η 

οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ είναι εμπεδωμένη κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

                                                           
39

 Αντιπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικών/οικονομικών συμφερόντων. 

40
Διασφαλίζεται ότι ποσοστό τουλάχιστον 50 % των ψήφων στις αποφάσεις επιλογής προέρχονται από 

εταίρους οι οποίοι δεν είναι δημόσιες αρχές. 
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Εικόνα 12. Δυνητικοί εταίροι της Ομάδας Τοπικής Δράσης των LEADER. 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η προσέγγιση LEADER, 2006. 

 

Η εμπειρία για αντίστοιχες παρεμβάσεις θεσμοθετημένων κοινωνικών δικτύων 

δεν εντοπίζεται μόνο σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Υπάρχει σαν πρακτική και 

στα Local Support Groups των προγραμμάτων URBACT 
41

, με τη δημιουργία Τοπικών 

Σχεδίων Δράσης σε σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα της κάθε περιοχής και με τη 

δημιουργία δικτύου καλών πρακτικών ανά θεματική (π.χ. ο Πειραιάς είναι πόλη καλής 

πρακτικής για τη γαλάζια ανάπτυξη). Με αυτό τον τρόπο, καλύπτονται όλες οι 

αναπτυξιακές ανάγκες αλλά και οι οργανωτικές καθώς υπάρχουν καλές πρακτικές και 

για το πώς να επιτύχουν τα δίκτυα μεγαλύτερη συνδέσμευση των εταίρων ή πως να 

επικοινωνήσουν καλύτερα τα σχέδια στις τοπικές κοινωνίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 

 

 

                                                           
41

 http://urbact.eu/sites/default/files/urbact_toolkit_online_4.pdf 

http://urbact.eu/sites/default/files/urbact_toolkit_online_4.pdf
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2.4.3 Συντονισμός διοικητικών επιπέδων 

 

  Ο οριζόντιος συντονισμός των Υπουργείων φαίνεται να μην είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός. Διαπιστώνεται έλλειμμα συνεργασίας κατά τη φάση του σχεδιασμού 

του εργαλείου των ΟΧΕ, από την ΕΥΣΣΑ με τα Υπουργεία που θα μπορούσαν να 

διατυπώσουν απόψεις επί της διαδικασίας και επί των κατευθύνσεων (κυρίως τα 

Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 

Εσωτερικών). Ενημέρωση και καταγραφή των θέσεων των  αρμόδιων Υπουργείων 

φαίνεται να υπάρχει σε ένα  πρώιμο στάδιο, αυτό κατά τη στιγμή της γνωμοδότησης και 

στη φάση της κατάρτισης των ΣΟΑΠ
42

, διαδικασία που σχετίζεται έμμεσα με το 

σχεδιασμό του εργαλείου των ΟΧΕ 
43

. 

 

Παρατηρείται όμως μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο συντονισμό των 

διοικητικών επιπέδων μέσω δύο οργάνων της Επιτροπής Παρακολούθησης και του 

Δικτύου Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει 

την εφαρμογή και την πρόοδο του προγράμματος αλλά και την εισαγωγή κριτηρίων για 

τις επιλέξιμες περιοχές. Είναι ένα  όργανο το οποίο αποφασίζει για τα προβλήματα που 

προκύπτουν με τη συμμετοχή Διαχειριστικών Αρχών, επιτελικών μονάδων του ΕΣΠΑ, 

εκπροσώπων δημοσίων αρχών αλλά και κοινωνικών εταίρων (ΚΕΔΕ, ΜΚΟ). 

Επιπρόσθετα, κατά τη φάση της υλοποίησης προβλέπεται υψηλός βαθμός συνεργασίας 

μεταξύ των αστικών αρχών, των Δήμων και των Διαχειριστικών Αρχών (ΣΕΣ, 2014). 

 

Πολύ προωθημένη θεωρείται και η λογική του Δικτύου Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης, το οποίο διευκολύνει τη διάδοση καλών πρακτικών και την 

ανατροφοδότηση μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών της ΕΥΣΣΑ. Παρατηρείται ότι η 

                                                           
42

 Αρμόδια Υπουργεία για υπογραφή ΚΥΑ: Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

43
 Στη διαδικασία της γνωμοδότησης συμμετέχει και το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας 

Περιφέρειας. 
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συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των εταίρων στη φάση του σχεδιασμού είναι 

ισχνή, ο σχεδιασμός των κριτηρίων και των προαπαιτούμενων γίνεται από την ΕΥΣΣΑ 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης να συμμετέχει όψιμα στη διαδικασία. Το παραπάνω 

στοιχείο δεν αποτελεί εφαρμοστική αδυναμία, αλλά μάλλον εγγενές χαρακτηριστικό 

της διαδικασίας με δεδομένο ότι στο εργαλείο των ΟΧΕ υπάρχει έντονο το στοιχείο του  

σχεδιασμού από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.  

 

2.4.4 Συμβατότητα Σχεδιασμού ΟΧΕ με κείμενα Χωρικού Σχεδιασμού 

    

Αναμφισβήτητα, η συμβατότητα που απαιτείται μεταξύ των παρεμβάσεων που 

επιχειρούνται  και των χωροταξικών κειμένων στην Εγκύκλιο Σχεδιασμού και στον 

Οδηγό Εφαρμογής της ΔΑ του ΠΕΠ Αττικής κρίνεται  ικανοποιητική. Ωστόσο δεν 

αποσαφηνίζεται ξεκάθαρα αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, η ύπαρξη των ΣΟΑΠ 

καθώς θεωρούνται τα κατ’ εξοχήν εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής πολιτικής
44

. 

 

 Σε επίπεδο συντονισμού των χωροταξικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών 

και κοινωνικών πολιτικών διαφαίνεται επικοινωνία. Υπάρχει κριτήριο στην Εγκύκλιο 

Σχεδιασμού περί συνεκτικότητας των τομεακών δράσεων και κριτήριο βαθμολογίας 

του Οδηγού Εφαρμογής, στην κατηγορία «Αξιολόγηση της προτεινόμενης 

στρατηγικής» όπου αναφέρεται «Αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο οι παρεμβάσεις της 

προτεινόμενης στρατηγικής ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και στόχους της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Περιφερειακής Στρατηγικής 

για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού». 

 

 

 

                                                           
44

  «Επισημαίνεται ότι μόνο η ύπαρξη ΓΠΣ δεν αποτελεί ικανή τεκμηρίωση, εάν αυτό δεν συνοδεύεται 

τουλάχιστον από την ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ» (Οδηγός 

Εφαρμογής, 2015). 
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2.4.5  H σημασία της Διαβούλευσης 

 

Αναφορικά με τη διαβούλευση στη φάση της κατάρτισης των προτάσεων από 

τις Αστικές Αρχές, στον Οδηγό Εφαρμογής υπάρχει κριτήριο στην κατηγορία 

«Αξιολόγηση προτεινόμενης στρατηγικής» όπου αναφέρεται «Αξιολογούνται: α) η 

συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στην διαμόρφωση της Στρατηγικής 

μέσα από τις ενέργειες διαβούλευσης που εφάρμοσε η αστική αρχή και η 

αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης και β) το πρόγραμμα 

διαβούλευσης, όπως περιλαμβάνεται στην πρόταση που υποβάλλεται για την περίοδο 

εφαρμογής της Στρατηγικής».  

 

Στην περίπτωση μάλιστα της Εγκυκλίου, η διατύπωση είναι ακόμα πιο γενική 

και περιγράφει τη σύνθεση του εταιρικού σχήματος ως ικανού και αντιπροσωπευτικού, 

χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά στον Οδηγό Δημοτικής Διαβούλευσης του 

Υπουργείου Εσωτερικών (2011). Η διαπίστωση που μπορεί να γίνει, είναι πως δεν 

υπάρχει κάποια δεσμευτική κατεύθυνση στο ζήτημα της διαβούλευσης και εναπόκειται 

στην εκάστοτε Αστική Αρχή πόσο εκτεταμένη θα είναι η διαβούλευση και πόσο 

δεσμευτική για την πρόταση που κατατίθεται. Η αξιοποίηση της συλλογικής ευφυΐας 

που υπάρχει μέσα στις τοπικές κοινωνίες συμβάλλει αφενός στη χάραξη μιας 

ρεαλιστικότερης αναπτυξιακής στρατηγικής και αφετέρου στην εμπέδωση μιας σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών μιας τοπικής κοινωνίας (Υπουργείο Εσωτερικών, 

2011). 

 

Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο να επισημανθεί, ότι στην πρόσφατη 

πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, η ΔΑ έδωσε τη δέουσα σημασία  στο 

κριτήριο της εκτεταμένης διαβούλευσης καθώς στην αιτιολογημένη απάντηση 

απόρριψης συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων επιχειρημάτων την περιορισμένης έκτασης 
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διαβουλευτική περίοδο, όπως έγινε με την περίπτωση του σχήματος των βορείων 

προαστίων (επικεφαλής Δήμος Αμαρουσίου)
45

. 

 

2.4.6 Δυσκολίες ένταξης συγκεκριμένων περιοχών 

 

Επίσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, μικροί δήμοι να μπορέσουν να καταφέρουν 

να προκριθούν στην ανταγωνιστική διαδικασία καθώς οι προϋποθέσεις (όπως η ύπαρξη 

ΣΟΑΠ) αλλά και τα κριτήρια βαθμολογίας προϋποθέτουν άρτιες τεχνικοοικονομικές 

μελέτες που μικροί δήμοι με το ολιγάριθμο και μη εξειδικευμένο προσωπικό 

δυσκολεύονται να καταθέσουν. Σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της Μονάδας 

Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ ΑΕ στο στάδιο της προετοιμασίας των προτάσεων, 

προκειμένου να μην καταφεύγουν σε εξωτερικούς συνεργάτες οι μικρότεροι δήμοι. 

 

   Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι ως επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης ορίστηκε 

το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς, το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω 

40 δήμους από τους 66 που υπάγονται  στην Περιφέρεια Αττικής. Αποκλείστηκαν 26 

Δήμοι από την Ανατολική Αττική, την Δυτική Αττική και τον Τομέα των Νήσων, 

δηλαδή από περιοχές που αντιμετωπίζουν τρομακτικά προβλήματα κοινωνικών 

ανισοτήτων αλλά και περιοχές με  αξιόλογη αναπτυξιακή δυναμική. Είναι εύλογο  να 

αναρωτηθεί κανείς, για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του εργαλείου από τη στιγμή 

που εξαιρείται το Θριάσιο Πεδίο στο Δήμο Ελευσίνας με τις περισσότερες 

εγκαταστάσεις εταιριών logistics που αναφέρεται μάλιστα στο ΡΣΑ ως πόλος εθνικής 

                                                           
45

 «Το κείμενο της διαβούλευσης εκδόθηκε το Μάρτιο του 2017 και η πρόταση υποβλήθηκε τον 

Απρίλιο του 2017.  Από το Παράρτημα Ζ του εντύπου Υποβολής Πρότασης, προκύπτει ότι 

πραγματοποιήθηκε αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) με θέμα «Πρόσκληση 

Ανοιχτής Διαβούλευσης…» από τις 11/04/2017 έως τις 25/04/2017 –παραμονή της  υποβολής της 

πρότασης. Επίσης, οι ενέργειες διαβούλευσης κρίνονται ανεπαρκείς λαμβάνοντας υπόψη την 

προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης και το πληθυσμιακό της μέγεθος».  
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και μητροπολιτικής εμβέλειας σε συνδυασμό με το λιμάνι της Ελευσίνας
46

. Το ίδιο 

ισχύει και για τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 

Δήμο Σπάτων, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας. Αρμόδιο όργανο 

για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος άρα και για την έγκριση των 

επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης (αρ.110, 

Κανονισμός 1303/2013)
47

. 

 

Πίνακας 6. Επιλέξιμες περιοχές πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών-Πειραιώς 

για την εφαρμογή ΟΧΕ. Οδηγός Εφαρμογής ΕΥΔΕΠ, 2015.  

 

 

 

 

                                                           
46

 «Οι Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης 

εμπορευματικών πάρκων και ζωνών χονδρεμπορίου σε σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά και κομβική θέση 

στις οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις». 

47
 Γενικός Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ 1303/2013. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

  ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ 

ΟΧΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Ο Πειραιάς ανήκει στη Χωρική Ενότητα Αθήνας-Πειραιά σύμφωνα με το νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο (ν.4277/2014) 
48

.  Κεντρικός στόχος, σύμφωνα με το ΡΣΑ, «είναι η 

ενίσχυση του ρόλου του Πειραιά ως διαμετακομιστικού κέντρου στη μεσογειακή λεκάνη 

με την παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε κόμβο συνδυασμένων 

μεταφορών και τη βελτίωση του αστικού ιστού του Δήμου». Συνεπώς, από το νέο 

Ρυθμιστικό Σχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός χαρακτήρας του Λιμένα και η ανάγκη 

ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη χωρική υποενότητα του Πειραιά. 

 

    Προτού αναλυθούν οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Πειραιά μέσω 

του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, κρίνεται σκόπιμο να  

αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση με βάση δημογραφικά, κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία, όπως διατυπώνονται στο Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά. Ο Δήμος Πειραιά έχει 

έκταση 10,9 τ.χμ και πληθυσμό 163.668 με την απογραφή του 2011 κάτι που τον 

καθιστά πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Παρά τις τάσεις αποβιομηχάνισης, η 

βιομηχανία και η βιοτεχνία καταλαμβάνουν υψηλό ποσοστό (6% της συνολικής 

επιφάνειας) με τη χρήση όμως γενικής κατοικίας να υπερτερεί. Πρόκειται για ένα Δήμο 

με σύνθετη πολεοδομική οργάνωση με την έννοια ότι αποτελείται από χωρικές 

ενότητες με πολλές, διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης. Στον 

                                                           
48

 Πιο συγκεκριμένα για τη χωρική υποενότητα του Πειραιά στο άρθρο 9 ορίζεται ότι «συνιστά τη Νότια 

Πύλη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας και 

σημασίας για την οικονομία της χωράς, που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη διαμετακόμιση.  
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παρακάτω πίνακα φαίνεται η συγκριτική ανάλυση δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου 

Πειραιά για την  

 Πειραϊκή Χερσόνησο (ΔΚ1) 

 Κέντρο πόλης- Καστέλλα(ΔΚ2) 

 Μυρτιδιώτισσα-Νέο Φάληρο(ΔΚ3) 

 Παλιά Κοκκινιά-Καμίνια(ΔΚ4) 

 Ταμπούρια(ΔΚ5). 

 

 

Εικόνα 13. Συγκριτική Ανάλυση Δημοτικών Κοινοτήτων, 2015. 

Πηγή: Κείμενο διαβούλευσης, για τη στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. 

 

Ο πληθυσμός του Δήμου Πειραιά μειώνεται σταδιακά από τη δεκαετία του ’80 

λόγω της προαστιοποίησης της Αθήνας, με αποτέλεσμα να έχει χάσει το 17% των 

κατοίκων του τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Ο βασικότερος λόγος φυγής των κατοίκων 
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οφείλεται στην  υποβάθμισης του δημόσιου χώρου, της πυκνής δόμησης (15.000 

κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο) και του περιορισμένου αστικού πρασίνου. 

Μάλιστα, ο Πειραιάς βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη στην αναλογία 

πρασίνου ανά κάτοικο(1,56 τ.μ) ενώ στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται υψηλή 

ρύπανση (100.000 σωματίδια ανά κυβικό εκατοστό).  

 

 

Εικόνα 14. Αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο σε τ.μ. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας Δήμου Πειραιά, 2016. 

 

Παρά το γεγονός, ότι ο Πειραιάς παραδοσιακά αποτελούσε εμπορικό και 

ναυτιλιακό κέντρο της Ελλάδας και της Μεσογείου, τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές 

δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντική ύφεση. Η μείωση της οικοδομικής 

δραστηριότητας (μείωση οικοδομικών αδειών κατά 81,6%) η μείωση της επιβατικής 

κίνησης του λιμανιού, και το κλείσιμο των καταστημάτων είναι τα πιο σοβαρά 

προβλήματα που αντικατοπτρίζουν την οικονομική κατάσταση της τοπικής κοινωνίας 
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σήμερα. Συνολικά οι δραστηριότητες στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο μέσα στη 

τελευταία πενταετία συρρικνώθηκαν κατά 13,8%. Αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά, 

τα συμπεράσματα από τα στοιχεία του ΟΛΠ  και της COSCO είναι τα εξής:  

 

Παρατηρώντας την εξέλιξη της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, η μέση 

ετήσια αύξηση για το διάστημα 2009-2014 είναι 1.687% για τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, 

που έχουν παραχωρηθεί στη θυγατρική της COSCO (ΣΕΠ) δίνοντας στο λιμάνι του 

Πειραιά τη 16
η
 θέση (42,2 εκ τόνοι εμπορικού φορτίου) ανάμεσα στα μεγαλύτερα 

εμπορικά λιμάνια της Ευρώπης. Εκτός όμως από τις εμπορικές δραστηριότητες, 

σημαντικές είναι και οι επιδόσεις του λιμένα στην ακτοπλοΐα και στη κρουαζιέρα. Αν 

και η πτώση της επιβατικής ακτοπλοΐας υπολογίζεται στο 30% 
49

, την περίοδο 2008-

2014, το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται στην 6
η
 θέση ανάμεσα στα λιμάνια της 

Ευρώπης, γεγονός που οφείλεται στη σταθερότητα της κρουαζιέρας.  

 

Η κρουαζιέρα αποτελεί το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα του Πειραιά 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και από περιφερειακό λιμάνι 

διέλευσης να γίνει αφετηρία για τα κρουαζιερόπλοια. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, 

υπάρχει έντονη συζήτηση για την κατασκευή νότιας προβλήτας κρουαζιέρας συνολικής 

επένδυσης 136 εκ ευρώ (Στρατηγική του Δήμου Πειραιά και Αναπτυξιακές 

Προτεραιότητες, 2015). Τέλος, σημαντικό έλλειμμα εντοπίζεται στις ξενοδοχειακές 

υποδομές του Πειραιά σε επίπεδο δυναμικότητας κλινών
50

.  Όλα τα παραπάνω 

συμπεράσματα  αποτυπώθηκαν για λόγους σαφήνειας και περιεκτικότητας, σε έναν 

πίνακα με τη βοήθεια της  SWOT ANALYSIS
51

 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, Πίνακας 12). 

                                                           
49

 Εξαιτίας της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων και της τιμής του πετρελαίου σε συνδυασμό 

πάντα με τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης. 

50 Περίπου κάθε χρόνο ο αριθμός των επιβατών αγγίζει τα 8 εκ και το σύνολο των κλινών είναι 

2.967 (εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι υπηρεσιών δύο αστέρων) συνεπώς, είναι δύσκολο 

το λιμάνι του Πειραιά με τις υπάρχουσες υποδομές να εξυπηρετήσει την αυξημένη επιβατική κίνηση της 

κρουαζιέρας. 

 
51

 Με το συγκεκριμένο εργαλείο management, διακρίνονται οι δυνατότητες/ αδυναμίες στο εσωτερικό 

περιβάλλον ενός οργανισμού καθώς και οι ευκαιρίες /απειλές στο εξωτερικό του περιβάλλον 
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Από την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι ο Πειραιάς χαρακτηρίζεται από 

έναν κοινωνικό και οικονομικό δυισμό ο οποίος έχει και έντονα χωρικά 

χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, υπάρχει συγκέντρωση οικονομικών 

δραστηριοτήτων, που  συνεπάγεται σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, και από την 

άλλη, παρατηρούνται αστικά υποβαθμισμένες περιοχές με έντονα φαινόμενα 

φτωχοποίησης. Αυτά τα προβλήματα επιχειρεί να λύσει η στρατηγική του Δήμου 

Πειραιά για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μέσω του χωρικού εργαλείου των ΟΧΕ. 

 

3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΣΟΑΠ 

 

Από την ανάλυση των αναγκών σε συνδυασμό με τα κριτήρια εφαρμογής των ΟΧΕ 

αναδεικνύονται στην ουσία δύο μείζονες περιοχές παρέμβασης οι οποίες συμπίπτουν με 

τις ζώνες παρέμβασης του ΣΟΑΠ. Η μελέτη του ΣΟΑΠ άρχισε στις 14.7.2015 και 

απομένει το τελικό στάδιο πριν την έκδοση του, δηλαδή, η υπογραφή της ΚΥΑ. Η 

συγκεκριμένη μελέτη, όπως μας ενημέρωσαν από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, ανατέθηκε σε εξωτερικό συνεργάτη ενώ τη γενική 

επίβλεψη είχε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεπώς, σύμφωνα με το 

ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά η περιοχή παρέμβασης διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:  

1 Δύο μείζονες  Ζώνες Παρέμβασης στις οποίες υποδιαιρείται η εδαφική περιοχή του 

Δήμου. 

2 Ειδικοί θύλακες στο εσωτερικό των Ζωνών Παρέμβασης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δημοτικές κοινότητες Α,Β και Γ συγκροτούν την πρώτη 

λειτουργική ενότητα η οποία αποτελεί το παραδοσιακό διοικητικό και εμπορικό κέντρο 

της πόλης. Χαρακτηρίζεται από την κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση του 

λιμένα, υψηλή πληθυσμιακή και πολεοδομική πυκνότητα, άναρχη στάθμευση, 

περιορισμένο αστικό πράσινο, και έλλειψη ελεύθερων χώρων
52

. Οι παρεμβάσεις που 

                                                           
52

 Στην συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα αναπτύσσεται το Πανεπιστήμιο Πειραιά συγχρόνως όμως 

εντοπίζονται θύλακες φτώχιας και έντονες όψεις αστικής υποβάθμισης. 
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προκρίνονται, αφορούν πρωτίστως δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και 

δευτερευόντως δράσεις κοινωνικής συνοχής. 

 

Η δεύτερη αστική λειτουργική ενότητα διαχωρίζεται από την πρώτη ενότητα στην 

ουσία, με άξονα τη σιδηροδρομική γραμμή του ΗΣΑΠ και οριοθετείται από το Νέο 

Φάληρο μέχρι τα Ταμπούρια. Τα προβλήματα αστικής υποβάθμισης είναι παρόμοια και 

στις δύο ενότητες με τη διαφορά ότι εδώ, η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 

χώρων είναι πιο έντονη και οι πιέσεις από τον επιβατικό, εμπορικό λιμένα και από τη 

ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος είναι ιδιαίτερα έντονες. Στην προκειμένη 

περίπτωση η εφαρμοστέα στρατηγική στοχεύει πρωτίστως στην διασφάλιση της 

κοινωνικής συνοχής προωθώντας παράλληλα δράσεις αστικής ανάπτυξης. Στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε παρατίθενται οι Άξονες Προτεραιότητας του ΣΟΑΠ Δήμου Πειραιά. 

 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον Οδηγό 

Εφαρμογής της ΔΑ του ΠΕΠ Αττικής οι υποψήφιοι προς επιλογήν φορείς οφείλουν να 

επιλέξουν μόνο μία από τις δύο περιοχές που ορίζει η Πρόσκληση της ΔΑ 

(υποβαθμισμένες ή με ειδική αναπτυξιακή δυναμική). Η πρόταση που κατέθεσε ο 

Δήμος του Πειραιά, αφορά περιοχές με ειδική αναπτυξιακή δυναμική καθώς 

πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις περιοχών που ορίζονται ως πόλοι ανάπτυξης στο 

ΡΣΑ, αλλά και περιοχών με μεγάλης κλίμακας υποδομές που έχουν πραγματοποιηθεί σε 

απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 3χλμ. 

 

Στις δύο εικόνες, αποτυπώνονται οι αστικές λειτουργικές ενότητες, όπως 

διαμορφώθηκαν για τη Στρατηγική των ΟΧΕ (ΕΙΚΟΝΑ 16) και την πλήρη ταύτιση με 

τις περιοχές παρέμβασης κατά το ΣΟΑΠ (ΕΙΚΟΝΑ 17). 
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Εικόνα 15. Αστικές Λειτουργικές Ενότητες όπως διαμορφώθηκαν στο 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, 2015-

2020. 

 

 

 

Εικόνα 16. Αστικές Λειτουργικές Ενότητες, όπως διαμορφώθηκαν  στο ΣΟΑΠ του 

Δήμου Πειραιά. Πηγή: Περιφέρεια Αττικής, 2017. 

 

Εκτός όμως από το ΣΟΑΠ, ο στρατηγικός σχεδιασμός των ΟΧΕ λειτουργεί 

συμπληρωματικά και με το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας που έχει εκπονήσει ο 

Δήμος Πειραιά και αποτελεί υποχρέωση των Δήμων που συμμετέχουν στο Σύμφωνο 
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των Δημάρχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
53

. Ειδικότερα, το 

συγκεκριμένο Σχέδιο, αφορά μία πολύ συστηματική μελέτη απογραφής εκπομπών CO2 

σε δημοτικά κτίρια, κατοικίες, σε δραστηριότητες του τριτογενή τομέα και σε δημόσια 

και ιδιωτικά οχήματα της πόλης. Για να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτούνται έξυπνες λύσεις (eco-smart solutions). Το Σχέδιο 

Δράσης για την αξιοποίηση του περιβαλλοντικού κεφαλαίου έχει τρεις αναπτυξιακούς 

στόχους: 

 

 

3.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Το 2014 ξεκίνησε η διαδικασία σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης μέσω ΟΧΕ, η οποία υπήρχε ως βασική κατεύθυνση αναπτυξιακής 

ανασυγκρότησης στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά της περιόδου 2014-

2019. Ενώ η διαδικασία της Διαβούλευσης (εξωτερική και εσωτερική) ήταν εκτεταμένη 

(Ιανουάριος 2015 –Ιανουάριος 2017), δεν επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές στους Άξονες 

Προτεραιότητας και τις δράσεις της ΟΧΕ, παρά μόνο σε επίπεδο ομαδοποίησης (από 9 

έγιναν 3).  

 

                                                           
53

 Συμμετέχοντας οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεσμεύονται για μείωση των εκπομπών του CO2 

κατά 20% έως το 2020. 
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Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΟΧΕ Δήμου Πειραιά προέκυψαν, από 

συζητήσεις εντός των υπηρεσιών και των οργάνων του Δήμου αλλά και με φορείς της 

ΚτΠ. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού αναφέρθηκε στη χρήση του 

Οδηγού Διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και σε κάθε πρόσφορο μέσο 

προκειμένου να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών (φόρουμ 

διαρκούς διαβούλευσης
54

, letters of support, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πάνελ 

πολιτών, ομάδες εστιασμένης συζήτησης).  

 

 

Εικόνα 17. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διαβούλευσης για την ΟΧΕ  του Δήμου 

Πειραιά. Πηγή: www.planpiraeus.gr 

 

    Για την εξωτερική διαβούλευση πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με  

μια πλειάδα κοινωνικών εταίρων (ενδεικτικά: Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο Πειραιά,, 

φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης αλλά και με την ΤΡΑΜ ΑΕ και τον ΟΣΕ).  

Προτάθηκε η σύσταση του Συμβουλίου των Εταίρων στο οποίο συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των φορέων όπου επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος Πειραιά. Η διαβουλευτική 

διαδικασία θα συνεχιστεί όμως και κατά την φάση της υλοποίησης των έργων και το 

                                                           
54

 www.planpiraeus.gr 

file:///C:/Users/Marianna/Downloads/www.planpiraeus.gr
file:///C:/Users/Marianna/Downloads/www.planpiraeus.gr
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Συμβούλιο των Εταίρων θα λειτουργεί (δεν έχει συσταθεί ακόμα, όπως μας 

ενημέρωσαν από το Δήμο) ως μια δεύτερη επιτροπή παρακολούθησης των έργων.  

 

Με αυτό τον τρόπο οι Αστικές Αρχές πετυχαίνουν να εντοπίζουν τις 

πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με αποτελεσματικό τρόπο σε ένα πολύ 

πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως κοινωνική λογοδοσία προς 

όφελος των πολιτών. Εκτιμάται, ότι ο τρόπος που λειτούργησε η διαδικασία της 

διαβούλευσης εξασφάλισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιτυχία στην ανταγωνιστική 

διαδικασία της ΕΥΔΕΠ, καθώς υπήρξε η δυνατότητα να εξεταστούν όλες οι απόψεις 

όλων των φορέων από όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της κοινωνίας. Παρατίθεται  

πίνακας της πρώτης φάσης αξιολόγησης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στην 

Διαχειριστική Αρχή κατόπιν πρόσκλησής της, την 1
η 

Μαρτίου 2017. 

 

Πίνακας 7. Προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΥΔΕΠ και αξιολογήθηκαν κατά 

την πρώτη φάση της διαδικασίας. Πηγή: ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής. 

ΤΙΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α,Β,Γ  

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

90,90 90.000.000 80.065.000 

ΑΘΗΝΑ 2020:BΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ,ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

75,60 99.500.000 85.048.448 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ:ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

72,00 44.070.000 35.240.000 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ/ΒΑΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ 

58,30 98.010.000 58.169.000 
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ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

45<50 84.470.000 ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΣΥΝΟΛΟ   331.580.000,00 258.522.448,00 

     

 

 

H διαδικασία της διαβούλευσης είχε ως αποτέλεσμα το παρακάτω 

χρηματοδοτικό σχήμα με τους πόρους από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως 

διαμορφώθηκε στην τελική πρόταση (χωρίς την τεχνική βοήθεια). Εντύπωση προξενεί 

το γεγονός, ότι απουσιάζει  ως χρηματοδοτική πηγή το πρόγραμμα Horizon 2020 με την 

έννοια ότι στο Σχέδιο της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά υπάρχουν πολλές δράσεις που 

προωθούν τη γαλάζια και πράσινη καινοτομία. 

 

Πίνακας 8. Χρηματοδοτικό Σχήμα Πρότασης  Δήμου Πειραιά ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. Στοιχεία από το Γραφείο Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δημόσια Δαπάνη Ανάλυση Δημόσιας Δαπάνης ανά ΕΠ ΕΣΠΑ 

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της 

Ελκυστικότητας και της 

Ανταγωνιστικότητας της Πόλης 

του Πειραιά – Αξιοποίηση 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

ανάδειξη νέων  επιχειρηματικών 

ευκαιριών - Στήριξη της 

Προσαρμοστικότητας 

υφιστάμενων και της 

δημιουργίας νέων και 

καινοτόμων Επιχειρήσεων. 

28.207.000 € – ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΤΠΑ,ΕΚΤ 

– ΕΠΑΝΕΚ :ΕΤΠΑ,ΕΚΤ 

– ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ΕΚΤ 

– ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
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Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και 

Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της 

Πόλης του Πειραιά ως 

αναγνωρίσιμου διεθνώς 

τουριστικού και πολιτιστικού 

προορισμού – Διαχείριση και 

διάχυση των τουριστικών και 

πολιτιστικών ροών στην Πόλη 

μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας και 

εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων 

στις αστικές και κοινωνικές 

λειτουργίες 

24.521.000 € - ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΤΠΑ,ΕΚΤ 

- ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής 

Συνοχής και της Πρόσβασης των 

Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ένταξης και 

Προώθησης στην Απασχόληση 

και στην Επιχειρηματικότητα 

27.337.0 00 € - ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΤΠΑ,ΕΚΤ 

- ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

- ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ΕΚΤ 

- ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΚΤ 

ΣΥΝΟΛΑ: 80.065.000 € 100% 

 

           

Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται πως η κατανομή των πόρων ΕΚΤ και 

ΕΤΠΑ στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας των ΟΧΕ είναι ισόποση εξασφαλίζοντας 

μια ισορροπημένη στρατηγική που αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 

πόλης, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων με δράσεις για το περιβάλλον και 

ενισχύει την κοινωνική συνοχή.  

 

Τέλος, όπως προβλέπεται και στην Εγκύκλιο Εφαρμογής της ΕΥΣΣΑ, 

συγκροτήθηκε Αστική Αρχή για την υποβολή της πρότασης του Δήμου Πειραιά η 

οποία αποτελείται από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, τον Οργανισμό 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά και το Δήμο Πειραιά (Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, 20/3/2017). Για την φάση της υλοποίησης των 55 δράσεων 

ΟΧΕ έγινε πρόσφατα, τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
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συστάθηκε Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ που θα λειτουργήσει ως 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος και 

Διαχείρισης Ελέγχου 2014-2020 (ΦΕΚ 3330/Τ.Β΄/22.9.2017)
55

. 

 

3.4 ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ       

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ THΣ ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 Στην ενότητα που ακολουθεί, αναλύονται  οι εμβληματικότερες δράσεις της ΟΧΕ 

Πειραιά  που αφορούν την αναβάθμιση του αστικού τοπίου με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του 

τουριστικού προϊόντος του Πειραιά. Θα αποτυπωθεί, επίσης, και η σημαντικότητα της 

έννοιας της πράσινης υποδομής ως Στρατηγική της ΕΕ. Στο τέλος της ενότητας, 

παρουσιάζεται συνοπτικά η έννοια των συμπαγών πόλεων και οι σημαντικότερες 

παρεμβάσεις από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά που 

παραπέμπουν σε αυτήν.   

 

3.4.1 Βιώσιμη κινητικότητα και δίκτυα πεζοδρομήσεων 

 

Σημαντική θέση στο Σχέδιο ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά κατέχουν οι υποδομές 

βιώσιμης κινητικότητας, οι οποίες και θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του Σχεδίου 

Αστικής Ανασυγκρότησης. Ιδιαίτερα, σε περιοχές με έντονα οικονομικές και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες, για την αποτροπή της διαμπερούς 

κυκλοφορίας, που θα έχει ως παράπλευρο κέρδος και τον περιορισμό της άναρχης 

                                                           
55 Η άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά, ήτοι η παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Στρατηγικής καθώς και η παρακολούθηση των πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με 

τις σχετικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020. Η σύσταση και η 

Οργανωτική Δομή του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ ΒΑΑ, εξασφαλίζει την 

τήρηση της αρχής της διάκρισης στην κατανομή καθηκόντων στο εσωτερικό του φορέα και τη 

διασφάλιση της αρχής διαχωρισμού των καθηκόντων μεταξύ της αξιολόγησης/επιλογής πράξεων, των 

επαληθεύσεων και των πληρωμών. 
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στάθμευσης
56

. Θετική συγκυρία γι’ αυτήν την αλλαγή κατεύθυνσης, αποτελεί η 

υλοποιούμενη επέκταση των Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Τραμ, Μετρό) μέχρι το λιμάνι 

και το κέντρο του Πειραιά. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΡΣΑ το Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Ποδηλατοδρόμων θα διέρχεται και από την Πειραϊκή Ακτή από το ύψος του ΣΕΦ 

(Ν.4277/2014 , ΦΕΚ 156/Τ. Α΄/01.08.2014). 

 

Κυρίαρχη προτεραιότητα, αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου οδών ήπιας 

κινητικότητας το οποίο θα στηρίζεται στην σύνδεση των σημαντικότερων 

κοινόχρηστων χώρων με τους τουριστικούς πόλους έλξης και τους σταθμούς 

συγκοινωνίας. Το κρίσιμο στοιχείο σε αυτό το δίκτυο πεζοδρομήσεων, είναι ότι θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ενιαίο σύνολο των περιοχών κατοικίας με το 

κέντρο της πόλης, το λιμάνι και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πολύ σημαντική  

διάσταση του δικτύου ήπιας κινητικότητας, που θα δημιουργηθεί, είναι η ενοποίηση της 

πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες κρουαζιέρας με τα κεντρικά σημεία 

ενδιαφέροντος της πόλης, που θα περιλαμβάνει και την ανάδειξη των Μουσείων 

(Αρχαιολογικό, Ναυτικό, Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, Δημοτική 

Πινακοθήκη).  Η παραπάνω τουριστική-πολιτιστική διαδρομή θα μπορούσε να ενταχθεί 

σε ένα δίκτυο πράσινων υποδομών το οποίο θα συνεισέφερε στην αναβάθμιση της 

ποιότητας του αέρα αλλά και στον περιορισμό του φαινομένου της θερμικής νησίδας 

που εντείνεται από την κακή ρυμοτομία. Μερικές από τις παρεμβάσεις βιώσιμης 

κινητικότητας εντός της πόλης που θα συνδεθούν και με την αναβάθμιση του Πειραιά 

ως τουριστικού προορισμού είναι η: 

 Bελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας και οι πράσινοι δρόμοι
57

 

 Σύνδεση, βελτίωση κινητικότητας Ακτής Δηλαβέρη – περιβάλλοντος χώρου 

ΣΕΒ και ακτής Μουτσοπούλου. 

 

                                                           
56

 Η προώθηση της Βιώσιμης κινητικότητας είναι ένας στόχος που συνδέεται αφενός με τον περιορισμό 

της χρήσης του ΙΧ στο δημόσιο δρόμο και αφετέρου με την ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας ,του 

ποδηλάτου και του περπατήματος. 

 
57

Οδοί Θεοτόκη, Χατζηκυριάκου και Κλεισόβης. 

 



83 
 

 

Εικόνα 18. Ακτή Δηλαβέρη - ΣΕΦ, Πηγή: www.destinationpiraeus.com. 

 

 

Εικόνα 19. Ακτή Μουτσοπούλου, DESTINATION PIRAEUS, 

www.destinationpiraeus.com. 

 

Ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρομήσεων θα λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά της 

επιχειρούμενης Αστικής Ανασυγκρότησης με παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, πλατείες, 

και στο οδικό δίκτυο που θα συμπαρασύρουν την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα 

δίκτυα πεζοδρομήσεων, όπως μας επεσήμανε και ο Διευθυντής Προγραμματισμού του 

file:///D:/Kρήτη/www.destinationpiraeus.com
file:///D:/Kρήτη/www.destinationpiraeus.com
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Δήμου Πειραιά κος Μήλιας είναι αστικές παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό 

αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της παλιάς Τρούμπας η οποία από τη 

στιγμή που έπαψε να λειτουργεί την περίοδο της δικτατορίας εγκαταλείφθηκε στη τύχη 

της. Τα τελευταία χρόνια, κάποιες παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου με 

ασφαλτοστρώσεις, αστικές αναπλάσεις και πεζοδρομήσεις κατέστησαν ελκυστική 

επιχειρηματικά την περιοχή της Τρούμπας στο κλάδο της εστίασης και της νυκτερινής 

διασκέδασης (30 επιχειρήσεις στο σύνολο). Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και μέσω 

του εργαλείου της ΟΧΕ στις οδούς Φίλωνος και 2ης Μεραρχίας. 

 

 

Εικόνα 20. Το δίκτυο πεζοδρομήσεων που ενώνει το τερματικό σταθμό των 

κρουαζιερόπλοιων με το Αρχαιολογικό και Ναυτικό Μουσείο. Ίδια επεξεργασία. 

 

3.4.2 Αστικές αναπλάσεις και πράσινη υποδομή 

 

Το ζήτημα του πρασίνου είναι από τα πιο ουσιώδη προβλήματα αστικής 

υποβάθμισης που αντιμετωπίζει ο Πειραιάς. Στο Σχέδιο Διαβούλευσης αναφέρεται  ως 

εγγενής αδυναμία για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, η έλλειψη κενών οικοπέδων 

κατανεμημένων σε όλη την πόλη με σκοπό να αυξηθεί η αναλογία πρασίνου που 
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αντιστοιχεί σε κάθε πολίτη.  Γι’ αυτόν το λόγο, οι παρεμβάσεις αφορούν δράσεις που 

βελτιώνουν το μικροκλίμα της πόλης. Η στρατηγική διάχυσης πρασίνου θα επιτευχθεί 

με ένα πλέγμα δράσεων το οποίο έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στοχεύει στη 

μείωση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής (μείωση 

αυτοκινήτων, βελτίωση ποιότητας αέρα) και στην προσβασιμότητα των κατοίκων σε 

χώρους πρασίνου για τη διατήρηση της καλής υγείας του πληθυσμού. 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού κύριος Μήλιας μας περιέγραψε 

τις πιο καίριες αναπλάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των ΟΧΕ και τα αναμενόμενα 

οφέλη. Οι συγκεκριμένες αναπλάσεις θα λάβουν χώρα στον περιβάλλοντα χώρο του 

ΣΕΦ και στις παλιές γραμμές του τρένου από τον άγιο Διονύσιο έως το στρατόπεδο 

Παπαδογιωργή. Ειδικότερα, η περίπτωση του σιδηροδρόμου αποτελεί αστικό 

τοπόσημο, εξαιτίας του ρόλου του στην οικονομική, βιομηχανική και πολεοδομική 

ανάπτυξη της πόλης. Η αξιοποίηση τμήματος του ανενεργού σιδηροδρομικού δικτύου, 

για τη δημιουργία πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή 

μήκους 2,0 km, είναι η πιο καίρια  παρέμβαση αστικής ανασυγκρότησης μέσω του 

εργαλείου της ΟΧΕ. 

 Το στοίχημα σε αυτό το έργο, όπως μας εξήγησε η Ειδική Χωροτάκτης 

Μηχανικός κα Μαρία Πούλου είναι, πώς «θα διαχειριστούμε ένα στοιχείο που χώριζε 

δυο περιοχές περισσότερο ενοποιητικά». 

 

 

Εικόνα 21. Σιδηροδρομική γραμμή στο Λιμάνι του Πειραιά όπου θα δημιουργηθεί 

γραμμικό πάρκο. Πηγή: Mουτσάκη, 2014. 
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Η σιδηροδρομική γραμμή οριοθετούσε τη βιομηχανική ζώνη του Πειραιά 

χωρίζοντας την, από τον αστικό ιστό της πόλης. Το βασικό πρόβλημα της περιοχής 

είναι η έλλειψη πράσινων δημόσιων χώρων, που θα λειτουργήσουν ως χώροι αναψυχής 

και συνάθροισης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η παρέμβαση που θα υλοποιηθεί μέσω 

του εργαλείου της ΟΧΕ είναι η δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος της 

σιδηροδρομικής γραμμής, που θα συνδέει κατακερματισμένες περιοχές συμβάλλοντας 

στην ήπια κίνηση των πεζών. Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι η σύνδεση αυτής της 

πράσινης διαδρομής με άλλους μεγάλους χώρους πρασίνου, όπως είναι το πάρκο 

Δηλαβέρη και το εργοστάσιο του ΟΣΕ το οποίο θα μπορούσε να μετατραπεί σε 

σιδηροδρομικό πάρκο και να συνδυάζεται με τον αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνιας 

πύλης (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, 

2015-2020). 

 

 

Εικόνα 22. Αρχαιολογικός χώρος στον Πειραιά, Ηετιώνια Πύλη.  

Πηγή:DESTINATION PIRAEUS, www.destinationpiraeus.com 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Marianna/Downloads/www.destinationpiraeus.com
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Εικόνα 23. ΟΙ ΝΕΩΣΟΙΚΟΙ. Έτσι ονομάζονταν οι στεγασμένες παράκτιες 

εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευών των τριήρεων του αθηναϊκού στόλου. 

Πηγή: www.destinationpiraeus.com 

 

Μια παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει κατόπιν μελέτης του Σχεδίου 

Αειφόρου Ενέργειας και του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Πειραιά, είναι η σημασία της πράσινης υποδομής ως κατεύθυνση 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση πράσινης υποδομής είναι 

μια έννοια που υπάρχει (αν και δεν αποτυπώνεται ευκρινώς) στο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης. Στη τρέχουσα συγκυρία, η ΕΕ έχει επενδύσει στη Στρατηγική της 

πράσινης υποδομής
58

 στοχεύοντας αφενός στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων 

αλλά και στο αναπτυξιακό αποτύπωμα αυτών των παρεμβάσεων στις τοπικές 

κοινωνίες.  

 

Η ελκυστικότητα της πράσινης υποδομής έγκειται στο γεγονός, ότι προσφέρει 

μια πλειάδα λειτουργιών σε σχέση με τη γκρίζα υποδομή που προορίζεται να επιτελεί 

                                                           
58

 Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ως πράσινη υποδομή ορίζεται ένα δίκτυο από 

φυσικές και ημιφυσικές περιοχές και πράσινους χώρους που παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις 

οποίες στηρίζεται η ανθρώπινη ευημερία. 

 

file:///D:/Kρήτη/www.destinationpiraeus.com
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μια συγκεκριμένη μόνο λειτουργία
59

. Η πράσινη υποδομή αποτελεί βασικό παράγοντα 

ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, όπως επίσης και διατήρησης της οικονομικής 

αξίας των οικοσυστημικών υπηρεσιών που επιτελούν
60

.  

 

Πίνακας 9. Στοιχειά πρασίνων υποδομών.  Πηγή: European Environment Agency, 

2011. 

                                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΟΜΒΟΙ Κυρίαρχες περιοχές υψηλής 

βιοποικιλλότητας οι οποίες 

προστατεύονται(ΝΑΤURA 2000)  

  

ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Φυσικά χαρακτηριστικά όπως ποτάμια, 

μικρές λίμνες, ρυάκια κτλ 

  

ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οικο-γέφυρες ,ιχθυόσκαλες, πράσινες 

στέγες 

  

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Συμβατικές χρήσεις γης (γεωργία και 

κτηνοτροφία) 

 

                                                           
59

 Ένα πολύ καλό παράδειγμα πράσινης υποδομής αποτελεί ο φυσικός μηχανισμός συγκράτησης 

των όμβριων υδάτων από τα δέντρα, τα οφέλη του οποίου δεν περιορίζονται μόνο στη συγκεκριμένη 

λειτουργία. Η συγκεκριμένη υποδομή μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 

στη βελτίωση του μικροκλίματος αλλά και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας 

https://www.eea.europa.eu/el/articles/prasini-ypodomi-kalyteri-diabiosi-meso#tab-νέα-και-άρθρα 

60
 Λόγω της αυξημένης σημασίας τους οι πράσινες υποδομές εκτός από έναν μηχανισμό διατήρησης της 

βιοποικιλότητας συνδέονται και με ένα πλέγμα άλλων πολιτικών όπως η διαχείριση κινδύνων 

καταστροφών. 

https://www.eea.europa.eu/el/articles/prasini-ypodomi-kalyteri-diabiosi-meso#tab-νέα-και-άρθρα
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Από όλα τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες 

παρεμβάσεις συσχετίζονται με τις αρχές της συμπαγούς πόλης που έχουν διατυπωθεί ως 

κατεύθυνση στο Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

(2008)
61

 και στην Πράσινη Βίβλο για το αστικό περιβάλλον (1990). Εκτιμάται ότι οι  

δράσεις αστικών αναπλάσεων διαμορφώνουν σοβαρές προϋποθέσεις ενοποίησης του 

κατακερματισμένου χώρου με την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων (συνεχής 

αστική δομή). Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να περιορίσουν τις όψεις 

αστικής συρρίκνωσης
62

, καθώς η οργανική σύνδεση πράσινης υποδομής με τους 

αρχαιολογικούς χώρους θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για τις επιχειρήσεις 

δημιουργώντας προϋποθέσεις επισκεψιµότητας και για τους τουρίστες της κρουαζιέρας. 

Επίσης οι πεζοδρομήσεις, η δημιουργία γραμμικού πάρκου και ποδηλατοδρόμου 

αναμένεται να καταστήσουν λιγότερο ελκυστική τη χρήση του αυτοκινήτου, 

ενθαρρύνοντας έτσι τις βιώσιμες μεταφορές. Άλλωστε η συμπαγής πόλη θεωρείται η  

πιο οικονομική αστική δομή σε όρους ενεργειακής κατανάλωσης (Newman, 2005). 

 

 

 

 

 

                                                           

61  Γενικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008). 

 καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη 

χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, 

 αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και 

 προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών οι βασικές προτεραιότητες και οι 

στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση 

του εθνικού χώρου. 

 

62
 Ειδικότερα, η αστική συρρίκνωση επέρχεται σε πόλη με πληθυσμό τουλάχιστον 10.000 κατοίκων η 

οποία αντιμετωπίζει συνεχή δημογραφική μείωση για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών ενώ συντελούνται 

οικονομικές αλλαγές και υπάρχουν συμπτώματα δομικής κρίσης . 

http://www.ess.co.at/URBANECOLOGY/Simona_Schett.pdf 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=znJpFQj917U%3d&tabid=513&language=el-GR
http://www.ess.co.at/URBANECOLOGY/Simona_Schett.pdf
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Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά συμπαγών πόλεων, Πηγή: Newman, 2005. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

Συγκεντρωμένη αστική ανάπτυξη  

Συνεχής αστική δομή  

Πολλαπλά μέσα μαζικής μεταφοράς 

Υψηλός βαθμός συνδετικότητας των οδών, συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και 

των ποδηλατοδρόμων 

Συντονισμένος και ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός 

Ικανοί και ποιοτικοί ανοικτοί χώροι 

 

 

3.4.3 Σύνδεση δράσεων ΟΧΕ με αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος: 

Ο Πειραιάς ως λιμάνι εκκίνησης (ΗΟΜΕ PORT) 

 

To πιο θετικό στοιχείο της πρότασης του Δήμου Πειραιά είναι  πως όλες οι 

παρεμβάσεις από τη βελτίωση του οδικού δικτύου μέχρι και τη διαχείριση του 

πρασίνου στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης.  Η λογική 

πίσω από αυτή την κατεύθυνση είναι πως δυστυχώς, τα μουσεία, το αρχαιολογικό 

απόθεμα και η πληθώρα βιομηχανικών κτιρίων του Πειραιά έχουν μείνει στην αφάνεια. 

Οι προσφιλείς διαδρομές στο γενικό κοινό δεν έχουν σταθμούς μέσα στην πόλη με 

αποτέλεσμα οι τουρίστες να μην μπορούν να ακολουθήσουν τα σημαντικά πολιτιστικά 

τοπόσημα αφού δεν υπάρχει η απαραίτητη οδοσήμανση. Οι παρεμβάσεις για την 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος περιλαμβάνουν δράσεις όπως : 

 Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για την προβολή του Πειραιά στις διεθνείς 

αγορές 

 Στήριξη επιχειρηματικών δικτύων και συστάδων επιχειρήσεων σε τομείς του 

τουρισμού και του πολιτισμού. 

Από τις συνεντεύξεις στην Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου 

έγινε σαφές, ότι πρωταρχικός αναπτυξιακός στόχος είναι η αύξηση των ροών 

κρουαζιέρας η οποία όμως θα συνδυαστεί με συγκράτηση των επισκεπτών στην πόλη 
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του Πειραιά ώστε να αποφευχθεί η διαρροή τους προς την Αθήνα. Στο Επιχειρησιακό 

Σχέδιο του Δήμου Πειραιά αναφέρεται ως τιμή στόχος το 25% των επιβατών 

κρουαζιέρας να παραμένει στον Πειραιά. Τον Σεπτέμβριο (2017) δημοσιεύθηκε   

έκθεση του ΟΟΣΑ για την περίπτωση της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά και 

κρίθηκε αναγκαία η παράθεση στοιχείων για τους λόγους που η κρουαζιέρα δεν έχει 

αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της 

πόλης. 

 

Παρά την άρση του καμποτάζ το 2012  για τα κρουαζιερόπλοια με σημαία 

τρίτης χώρας, ο Πειραιάς όπως και όλα τα λιμάνια της χώρας δεν κατάφεραν μέχρι και 

σήμερα να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μέρος στην αγορά της κρουαζιέρας. Τα ελληνικά 

λιμάνια, όπως και το λιμάνι του Πειραιά αποτελούν κυρίως λιμάνια διέλευσης (ports of 

call) και όχι λιμάνια εκκίνησης (home ports). Aυτό πρακτικά σημαίνει, απώλειες 

εσόδων και από τις εταιρίες κρουαζιέρας αλλά και από τους επιβάτες.  Τα λιμάνια 

εκκίνησης είθισται να χρησιμοποιούνται ως βάσεις ανεφοδιασμού καυσίμων και 

τροφίμων αλλά συγχρόνως εκεί πραγματοποιούνται και οι επισκευές των πλοίων. 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας (2012),  η μέση δαπάνη ανά επιβάτη 

είναι 300 ευρώ ενώ για τα λιμάνια διέλευσης μόλις 20 ευρώ, αν σε αυτά υπολογιστούν 

και οι απώλειες εσόδων από τις δαπάνες διαμονής που εκτιμώνται στα 240 ευρώ ανά 

επιβάτη, οι απώλειες διαμορφώνονται ως εξής:  

 

Εικόνα 24. Απώλειες εσόδων ανά επιβάτη επειδή ο Πειραιάς δεν πληροί 

προδιαγραφές λιμένος εκκίνησης. 

 

€280 

€240 

€520/επιβάτη 
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Οι βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν τον Πειραιά να καθιερωθεί ως λιμάνι 

εκκίνησης στον ναυτιλιακό κόσμο συνδέονται με υποδομές που δεν υπάρχουν στο ίδιο 

το λιμάνι, με υποδομές που δεν έχουν μεριμνήσει οι δημοτικές αρχές να υπάρχουν στην 

πόλη αλλά και με την έλλειψη συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής για την 

κρουαζιέρα. Ως βασική αδυναμία αναφέρεται, η έλλειψη γρήγορης και αξιόπιστης 

σύνδεσης με τον κεντρικό αερολιμένα. Συγχρόνως, το Ελ. Βενιζέλος θεωρείται από τα 

ακριβότερα αεροδρόμια της χώρας και οι απευθείας πτήσεις για τις ΗΠΑ είναι μόλις 

μία την ημέρα με προορισμό την Ν. Υόρκη  σε σχέση με επτά που διαθέτει ο βασικός 

ανταγωνιστής του το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολής (OECD, 2017)
63

. 

 

Ειδικά για τον Πειραιά στην Έκθεση αναφέρεται, ότι ο μέσος όρος παραμονής 

των πλοίων που έχει υπολογιστεί  είναι  5-13 ώρες  με το 73% των πλοίων να φτάνουν 

πριν τις 8.30 το πρωί και να έχουν φύγει μέχρι τις 7.00 το απόγευμα. Αυτό το στοιχείο 

από μόνο του υποδεικνύει αλλαγή της στρατηγικής για την προσέλκυση των 

επισκεπτών. Η πρόταση του ΟΟΣΑ συνοψίζεται σε:  περισσότερη ευελιξία στο ωράριο 

των καταστημάτων (άνοιγμα και τις Κυριακές), αλλά και περισσότερες τουριστικές 

επιχειρήσεις  που ανταποκρίνονται στο προφίλ των επισκεπτών πέριξ του λιμανιού. Η 

ένσταση μας ως προς αυτή την πρόταση αφορά τον κίνδυνο που υπάρχει να 

εγκλωβιστεί πιθανά η αναπτυξιακή επίδραση της κρουαζιέρας μέσα στο λιμάνι και να 

μην υπάρξει διάχυση μέσα στον αστικό ιστό (OECD, 2017). 

 

Η έρευνα του ΟΟΣΑ αποδεικνύει ότι οι επισκέπτες κρουαζιέρας δεν 

αντιμετωπίζουν τον Πειραιά ως τουριστικό προορισμό, αλλά και η ίδια η πόλη του 

Πειραιά δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές που θα την καταστήσουν ελκυστική για 

τον τουρίστα.  Ως βασικός αποθαρρυντικός παράγοντας παραμένει η σοβαρή έλλειψη 

πρασίνου που δεν καθιστά ελκυστικές τις διαδρομές του Πειραιά για περίπατο, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Στην μελέτη του ΟΟΣΑ, γίνεται σαφής αναφορά 

και στη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας που θα επιτευχθεί μέσα από τις 

παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης στην ακτή Μιαούλη και στον ποδηλατόδρομο με 

το επενδυτικό εργαλείο της ΟΧΕ. 

                                                           
63

OECD (2017), Cruise Shipping and Urban Development. 
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Εικόνα 25. Εκτάσεις αστικού πρασίνου στο Δήμο Πειραιά, Περιφέρεια Αττικής, 

2017. 

 

Ωστόσο το έργο το οποίο αναμένεται να αλλάξει το τοπίο της πόλης με την 

ολοκλήρωση του και να δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για το τουρισμό είναι η 

Πολιτιστική Ακτή του ΟΛΠ. Το Σχέδιο της Πολιτιστικής Ακτής αποτελεί τη 

μεγαλύτερη τουριστική και πολιτιστική παρέμβαση στην Αττική αυτή τη στιγμή και 

περιλαμβάνει τέσσερα Μουσεία: Ενάλιων Αρχαιοτήτων, Θεματικό Αρχαιολογικό, 

Μετανάστευσης και Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
64

, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Επιτροπή Μουσείων. Η συγκεκριμένη έκταση 

180.000 τ.μ ανήκει στην ιδιοκτησία της COSCO και περιλαμβάνει την περιοχή όπoυ 

βρίσκεται το γνωστό αρχιτεκτονικό τοπόσημο SILO (καθώς λειτουργούσε ως 

διαμετακομιστική αποθήκη σιτηρών). Το συγκεκριμένο κτίριο θα φιλοξενήσει το 

Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων που φιλοδοξεί να αποτελέσει το δεύτερο 

μεγαλύτερο μουσείο της χώρας μετά το Μουσείο της Ακρόπολης. Ο αρχιτεκτονικός 

                                                           
64

 http://www.olp.gr/GR_PDF/Deltia_Typou/2011/OLP%20Politistiki%20Akti%20Peiraia.pdf 



94 
 

διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και στη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού(80 εκ 

ευρώ) συμμετέχουν η Περιφέρεια με ίδιους πόρους, το ΕΣΠΑ και η ΕΤΕπ.  

 

Αναφορικά με το επίπεδο συντονισμού των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων, η 

μελέτη εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες . Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία Προορισμός 

Πειραιάς δεν έχει καταφέρει να εμπλέξει αποτελεσματικά τους τοπικούς παράγοντες 

τουριστικών επιχειρήσεων. Ως καλή πρακτική παρουσιάζεται  το Αμβούργο το οποίο 

έχει δημιουργήσει ένα κέντρο κρουαζιέρας (Hamburg Cruise Center) που αποτελείται 

από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης, ναυτιλιακές εταιρίες, εμπορικούς συλλόγους, 

εταιρίες logistics και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνοντας μεγάλη 

έμφαση, σε μια στρατηγική ολοκληρωμένη που δεν εξαιρεί κανένα κοινωνικό εταίρο 

εξασφαλίζοντας οφέλη για όλα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.  

 

 

Εικόνα 26. Ιστοσελίδα καμπάνιας ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 

www.destinationpiraeus.com 

 

file:///D:/Kρήτη/www.destinationpiraeus.com
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Τέλος, η έκθεση καταλήγει πως η ιδιωτικοποίηση του λιμένα έχει επιφέρει 

σταθεροποίηση και θα συμβάλλει στην ανοδική πορεία της κρουαζιέρας καθώς 

αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις στρατηγικούς στόχους της COSCO , ακολουθεί η 

ενίσχυση των υπηρεσιών logistics της εταιρίας καθώς και οι υπηρεσίες επισκευών 

πλοίων (OECD, 2017). 

 

3.5 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

3.5.1 Ολοκληρωμένος χαρακτήρας παρεμβάσεων 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ μια στρατηγική 

χαρακτηρίζεται ολοκληρωμένη όταν οι αναπτυξιακές ανάγκες οι οποίες περιγράφονται, 

βασίζονται σε αξιόπιστη γεωγραφική και χωροταξική ανάλυση, συγχρόνως όμως και σε 

άλλα στοιχεία τεκμηρίωσης της Eurostat ή της ΕΛΣΤΑΤ. H πρόταση του Πειραιά 

αξιοποίησε την βάση δεδομένων του Urban Audit της Eurostat αλλά συγχρόνως η 

Δ/νση Προγραμματισμού είχε μεριμνήσει για την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού καθώς ο Δήμος Πειραιά  είναι μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων για το 

κλίμα και την ενέργεια και έχει δεσμευτεί με στόχους στο Σχέδιο Αειφόρου Ενέργειας. 

Συμμετέχει, επίσης σε μια σειρά προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

CYCLE CITIES,
65

 SMILE
66

, REPUBLIC MED
67

. Η συμμετοχή τις πόλης σε αυτά τα 

                                                           
65 Ο γενικός στόχος του έργου CYCLECITIES είναι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς και η δημιουργία ενός «κεφαλαίου γνώσης», το οποίο θα 

υποστηρίζει την ένταξη του ποδηλάτου στα αστικά προγράμματα διαχείρισης της κινητικότητας για τη 

βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος της πόλης.  

http://el.cyclecities.eu/ 

66
 Aντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά ευφυών 

πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης 

πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών 

εμπορευματικών μεταφορών. https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/smile_en 

67
 Tο έργο REPUBLIC-MED πραγματεύεται την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής μεθοδολογίας 

εκπόνησης ολοκληρωμένων τεχνο-οικονομικών μελετών για την πρόταση μέτρων ενεργειακής 

αναβάθμισης κτιρίων και της αντιμετώπισης του φαινομένου UHI σε ανοικτούς χώρους. Η μεθοδολογία 

http://el.cyclecities.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/smile_en
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προγράμματα προσφέρει τεχνογνωσία στο προσωπικό του Δήμου η οποία αξιοποιείται 

καθώς τα περισσότερα προγράμματα αποτελούν και ένα δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων 

πρακτικών για την κατάθεση άρτιων τεχνοοικονομικών μελετών. Γενικότερα, αυτό που 

διαπιστώθηκε και από τις συνεντεύξεις που μας παραχωρήθηκαν από το προσωπικό του 

Δήμου Πειραιά, είναι πως υπάρχει μια συγκροτημένη  στρατηγική για  όλα τα κρίσιμα 

ζητήματα. Μάλιστα, ο Πειραιάς ανακηρύχτηκε, στα πλαίσια του προγράμματος 

URBACT, πόλη καλής πρακτικής για την γαλάζια ανάπτυξη καθώς διοργανώνει για 

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το BLUE GROWTH INITIATIVE
68

 που σκοπό έχει να 

αναδείξει την πιο καινοτόμα επιχείρηση στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας.  

 

Τέλος, κατόπιν μελέτης του Επιχειρησιακού Σχεδίου συνάγεται συνάφεια των 

δράσεων ΟΧΕ και με τους τέσσερις άξονες του Πενταετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (έχει δημοσιευθεί μόνο η Α΄ Φάση). Στον Πίνακα 13 (Παράρτημα Β) 

αποτυπώνονται οι Άξονες Προτεραιότητας και οι πιο χαρακτηριστικές δράσεις της 

ΟΧΕ, όπως αντιστοιχήθηκαν με τους Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου. 

 

3.5.2  Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 

(ΚΕΚΓΑ) 

 Το ζήτημα της καινοτομίας έχει σημαντικό ρόλο στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά καθώς συναρτάται με την δραστηριότητα του 

ναυτιλιακού cluster
69

 στο λιμάνι και με  την δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικής 

                                                                                                                                                                          
βασίζεται στην χρήση καινοτόμων μεθόδων ποσοτικοποίησης ενεργειακών, μικροκλιματικών, 

περιβαλλοντικών και συνθηκών άνεσης δεικτών που απαντώνται ευρέως στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Σκοπός του Έργου είναι ο εντοπισμός των αδυναμιών των τωρινών εργαλείων και πολιτικών για την 

εκπόνηση έργων μετασκευής «δημόσιων χώρων» και η εξάλειψη των τυχόν μειονεκτημάτων με τη χρήση 

καινοτόμων μεθόδων στη φάση της εκπόνησης της τεχνο-οικονομικής μελέτης. 

 http://www.republic-med-apps.eu/ 

68
 http://www.bluegrowth.gr/ 

69
 Όλες οι δυνητικές κατηγορίες εκπροσωπούνται από «παράγοντες» του πλέγματος, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν από εταιρείες παροχής υπηρεσιών, μέχρι εταιρείες πιο τεχνικών εργασιών, καθώς και 

http://www.republic-med-apps.eu/
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Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, το οποίο προβλέπεται στο Σχέδιο των ΟΧΕ και 

θα λειτουργήσει ως θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων. Το cluster δημιουργήθηκε πριν από 

ένα χρόνο και λειτουργεί περισσότερο σαν Μητρώο επιχειρήσεων παρά σαν σύμπλεγμα 

οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμη φάση παρά τον 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που το αποτελούν (3.273 επιχειρήσεις σε 28 τομείς). Η 

δημιουργία του cluster εξασφάλισε σοβαρές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του 

ΚΕΚΓΑ. Σκοπός του έργου είναι να επιταχύνει τον πειραματισμό και την καινοτομία, 

μέσω των τοπικών μοντέλων του Τετραπλού Έλικα με συνέργειες από την ΚτΠ, τα 

ερευνητικά ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Αυτός ο 

προγραμματισμός των παρεμβάσεων  αποτελεί   εχέγγυο αποτελεσματικότητας  καθώς 

κάνει αντιληπτή  την τοπική ανάπτυξη ως συστημικό φαινόμενο και όχι ως διοικητική 

διαδικασία συμβαδίζοντας απόλυτα με τις αρχές της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση.  Κεντρική κατεύθυνση είναι η υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων 

σε τεχνολογίες έξυπνης πόλης, γαλάζιας οικονομίας και τουρισμού μέσω δράσεων 

mentoring και προσέλκυσης μικροχρηματοδοτήσεων. 

 

3.5.3 Συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς 

 

          Στα θετικά σημεία της πρότασης του Πειραιά πιστώνεται η συμμετοχή του 

ιδιωτικού τομέα σε πολλά στάδια της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως μας 

ενημέρωσαν από το Γραφείο του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου αρμόδιου για τα 

θέματα Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδότησε την έρευνα για τις 

παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα και την κατάρτιση ενός Σχεδίου εφαρμογής 

ολοκληρωμένων, στοχευόμενων και αποτελεσματικών τοπικών κοινωνικών πολιτικών 

με το ποσό των 40.000 ευρώ.  

 

         Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά να εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση για την τεχνοοικονομική μελέτη του έργου «Εκσυγχρονισμός της 

ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού». Ο Δήμος Πειραιά 

                                                                                                                                                                          
ιδρύματα, πανεπιστήμια, συλλόγους, οργανισμούς, υπουργεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες, λιμενικές 

υπηρεσίες και πολλά ακόμα (ΕΥ,2017). 
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προκειμένου να διασφαλίσει χρηματοδότηση για την τεχνικοοικονομική μελέτη, καθώς 

και υποστήριξη για τη δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό της 

ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού ήλθε σε επαφή με την 

EΤΑΑ
70

, η οποία γνωστοποίησε στον Δήμο Πειραιά την απόφασή της να 

χρηματοδοτήσει τρεις μελέτες ηλεκτροφωτισμού στην Ελλάδα, μία εκ των οποίων θα 

αφορούσε το έργο του Δήμου Πειραιά.  

 

          Τέλος,  αναφορικά με τις παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα ο ΚΟΜΒΟΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θεωρείται ένα πολύ φιλόδοξο και πρότυπο έργο ολιστικής λογικής  

καθώς θα λειτουργήσει ως σύγχρονο κοινωνικό one-stop shop. Εκεί, οι πολίτες θα 

μπορούν να απευθυνθούν για ποικίλες κοινωνικές ανάγκες (σίτιση κοινωνικά ευάλωτων 

ομάδων πληθυσμού, δημιουργική απασχόληση παιδιών των οποίων οι γονείς ανήκουν 

σε κατηγορίες χαμηλών εισοδημάτων, ψυχολογική υποστήριξη ατόμων από 

κοινωνικούς λειτουργούς). Για το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η χρηματοδοτική 

ενίσχυση από δωρεές και χορηγίες για την  κάλυψη ειδών σίτισης και πρώτης ανάγκης 

κατοίκων που πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. 

 

3.5.4 Το στάδιο της υλοποίησης των δράσεων 

 

 Παρά το φιλόδοξο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που έχει καταθέσει ο 

Δήμος Πειραιά, υπάρχουν κάποια σημεία που δημιουργούν προβληματισμό. Αρχικά, ως 

κρίσιμο ζήτημα ανακύπτει η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας του ΕΦΔ σε σχέση με 

την διαχείριση 55 δράσεων και αντίστοιχα ισάριθμων δικαιούχων. Η διοικητική 

εμπειρία έχει δείξει, ότι πολλές φορές οι δικαιούχοι αδυνατούν να κατανοήσουν τις 

υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των προς υλοποίηση δράσεων. 

Ειδικότερα, η ανησυχία που προκύπτει σχετίζεται με τη στελέχωση του ΕΦΔ από το 

ήδη περιορισμένο προσωπικό των Δ/νσεων Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων.  

Επιπρόσθετα, ο ΕΦΔ θα πρέπει να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης των 

δικαιούχων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή 

των σχετικών δράσεων (ενδεικτικά: ανάπτυξη οδηγών εφαρμογής, λειτουργία help desk 

                                                           
70

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
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χρήσης ΟΠΣ). Επιπλέον, η στελέχωση του ΕΦΔ θα πρέπει να γίνει από το ήδη 

υποστελεχωμένο προσωπικό των Διευθύνσεων του Δήμου. 

 Ωστόσο, υπάρχουν και ισχυρές ενδείξεις που φανερώνουν ότι το 

χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί. Ο υψηλός βαθμός ωριμότητας των μεγάλων έργων και 

η άρτια τεχνικοοικονομική μελέτης της ΟΧΕ είναι μερικοί από αυτούς. Μια άλλη 

θετική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων είναι και η σύμπτωση των στρατηγικών στόχων 

της διοίκησης της COSCO για την αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας με την 

στρατηγική του Δήμου Πειραιά για τη συγκράτηση του 25% των επιβατών της 

κρουαζιέρας εντός της πόλης. Ο λόγος που γίνεται αυτή η παρατήρηση είναι γιατί δεν 

ήταν πάντα ομαλές οι σχέσεις των δημοτικών αρχών με τις διοικήσεις του ΟΛΠ και της 

COSCO αντίστοιχα. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Πίνακας 14) παρατίθεται SWOT με τα 

δυνατά σημεία, τις ευκαιρίες, τις αδυναμίες και τις απειλές που αναμένεται να 

υπάρξουν κατά τη φάση της υλοποίησης των δράσεων ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πόρων οδήγησε τον περιφερειακό 

προγραμματισμό της ΕΕ σε λογικές παρέμβασης  περισσότερο στοχευμένες σε σχέση 

με το παρελθόν. Σύμφωνα μάλιστα με Έκθεση του ΟΟΣΑ (2009),  διαπιστώνεται πως 

«η ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κρίση αποτελεί δείγμα γραφής της 

ηγεσίας της Τ.Α. καθώς φαίνεται πως η κρίση επανεφηύρε την τοπική ανάπτυξη» 

(Ψυχάρης, 2011). Οι ΟΧΕ ως εργαλείο χωρικής ανάπτυξης υιοθετούν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά καλών πρακτικών τοπικής ανάπτυξης διεθνών οργανισμών, όπως ο 

ΟΟΣΑ. Η βασική του διαφορά σε σχέση με άλλα εργαλεία παρεμβάσεων είναι ότι 

στοχεύει στην ανάδειξη του εδαφικού κεφαλαίου της κάθε περιφέρειας, απορρίπτοντας 

λογικές one size fits all. Γι’ αυτόν το λόγο, υποδεικνύει δράσεις που αφορούν περιοχές 

με αναπτυξιακή δυναμική αλλά και περιοχές που εμφανίζουν όψεις αστικής 

υποβάθμισης. Αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους, επιδιώκοντας 

πολλαπλασιαστικές συνέργειες μεγάλων χωρικών ενοτήτων παρέμβασης που 

δημιουργούν προϋποθέσεις  περιορισμού του φαινομένου της  μονοκεντρικότητας. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διάχυση της ανάπτυξης καθίσταται πιο ρεαλιστικός και 

επιτεύξιμος στόχος για περισσότερες περιοχές παρέμβασης. 

 

  Συγχρόνως, προκρίνει σχέσεις συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα μέσω 

συνεργασίας με την ΕΤΕπ που, όπως φαίνεται σε πολλά σχέδια αστικών παρεμβάσεων, 

δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας των πόρων. Εκτός όμως από 

την αποτελεσματικότητα, δίδει έμφαση  στην επίτευξη  της κοινωνικής συνοχής και 

στις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας αναδεικνύοντας τον βιώσιμο χαρακτήρα της 

τοπικής ανάπτυξης εφαρμόζοντας τις αρχές εμβληματικών κειμένων της ΕΕ (Εδαφική 

Ατζέντα). Το εργαλείο των ΟΧΕ, όπως αποδείχτηκε μέσα από την Εγκύκλιο 

Σχεδιασμού της ΕΥΣΣΑ και τον Οδηγό Εφαρμογής της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής 

σε σχεδιαστικό επίπεδο παρουσιάζει ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ωστόσο, 

εντοπίστηκαν κάποια σημεία που δημιουργούν προβληματισμό για τη διαδικασία που 



101 
 

ακολουθήθηκε κατά τη φάση του σχεδιασμού σε επιτελικό επίπεδο και περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Η εμπειρία και η συλλογική ευφυΐα των τοπικών κοινοτήτων αξιοποιείται πιο 

αποτελεσματικά όταν οι τελευταίες μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό 

παρεμβάσεων που τους αφορούν. Σε επίπεδο σχεδιασμού, στην περίπτωση των 

ΤΑΠΤΟΚ εντοπίστηκε πιο ισχυρή  διαβουλευτική διαδικασία μέσω των Ομάδων 

Τοπικής Δράσης, η σύνθεση των οποίων προβλέπεται και στον Κανονισμό αριθμ. 

1303/2013 της ΕΕ. Οι εν λόγω ομάδες παρουσιάζουν ομοιότητες με τα Local Support 

Groups των προγραμμάτων URBACT (δίκτυο καλών πρακτικών αστικής ανάπτυξης) 

και των Local Action Groups των προγραμμάτων LEADER (αγροτική ανάπτυξη), οι 

οποίες συνεισφέρουν στην διάγνωση των πραγματικών τοπικών αναγκών με ένα 

μονίμως συγκροτημένο δίκτυο κοινωνικών εταίρων που σχεδιάζει την αναπτυξιακή 

στρατηγική και στην περίπτωση των LEADER μπορεί και να την εφαρμόζει.  

 

Ωστόσο, στην Ελλάδα, όπως μας  τόνισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, η εμπειρία με 

τα ΤΟΠΕΚΟ 
71

 και ΤΟΠΣΑ
72

 αποδεικνύουν ότι η κουλτούρα της τοπικής συνεργασίας 

μεταξύ κοινωνικών εταίρων και επιχειρηματικών φορέων δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα. Προτείνεται, η συμμετοχή φορέων της ΚτΠ στη φάση του σχεδιασμού 

                                                           
71

 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ:. 

Αντικείμενο των ΤΟΠΕΚΟ αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων, με σκοπό την εξασφάλιση 

της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα 

διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων, σε 

συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. http://www.topeko.akomm.gr/gr/demo.html 

72
 ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔIA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: αντικείμενό τους είναι η ενεργοποίηση και 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 

ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Η υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω  των 

Τοπικών Σχεδίων Δράσης. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤοπΣΑ είναι ότι για κάθε Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αφορά μια 

συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία 

συμμετέχουν, ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

http://www.top-sa.gr/content/ti-einai-ta-topsa 

http://www.topeko.akomm.gr/gr/demo.html
http://www.top-sa.gr/content/ti-einai-ta-topsa
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των ΟΧΕ σε εθνικό (σχεδιασμός από την ΕΥΣΣΑ), περιφερειακό επίπεδο (σχεδιασμός 

από ΕΥΔΕΠ) και τοπικό (σχεδιασμός από Αστικές Αρχές των Δήμων).  

 

Αξιοποιώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι Δημοτικές Επιτροπές 

Διαβούλευσης (του ν.3852/2010) θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ένα 

συγκροτημένο δίκτυο κοινωνικών εταίρων στη φάση του σχεδιασμού των προτάσεων 

εκπονώντας τοπικά σχέδια δράσης, για τις αναγκαίες δράσεις ΟΧΕ, καθώς διαθέτουν 

μητρώο εκπροσώπων των φορέων των τοπικών κοινωνιών, πάντα όμως με τη δέουσα 

προσοχή ώστε να αποφευχθεί ο έλεγχος τους από τις δημοτικές αρχές (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2010)
73

.  

 

Εικόνα 27. Εμπλεκόμενοι φορείς στο στάδιο της δημοτικής διαβούλευση. Πηγή: 

Υπουργείο Εσωτερικών, 2011 (Ίδια επεξεργασία). 

 

Το εργαλείο των ΟΧΕ, αναντίλεκτα, προσφέρει τη δυνατότητα 

πολλαπλασιαστικών συνεργειών και επιβραβεύει τις συσπειρώσεις δήμων που 
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 Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωματικών µελών µεταξύ των εκπροσώπων των φορέων γίνεται 

µε την ακόλουθη διαδικασία: α. Το προεδρείο του δηµοτικού συμβουλίου, συνεπικουρούμενο από τις 

δηµοτικές υπηρεσίες, προσκαλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας όπως 

εκδηλώσουν εντός πέντε (5) ηµερών το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στην 

επιτροπή διαβούλευσης. β. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καταθέτουν στο προεδρείο του 

δηµοτικού συμβουλίου τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, 

καθώς και το όνοµα του τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου τους στην επιτροπή, 

υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως και την κατηγορία στην οποία εµπίπτουν. Με ευθύνη του προέδρου, αυτά 

ελέγχονται και καταρτίζεται ο πίνακας των υποψηφίων µελών της επιτροπής κατά κατηγορία φορέων. 
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λειτουργούν αξιοποιώντας στο μέγιστο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο προβληματισμός 

που προκύπτει σε αυτό το σημείο, είναι πως πολλές φορές η επιδίωξη των συνεργειών 

γίνεται αυτοσκοπός κινδυνεύοντας με απένταξη έργα τα οποία οι τοπικές κοινωνίες 

έχουν μεγάλη ανάγκη. Η περιορισμένη συμμετοχή  των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

στη φάση  σχεδιασμού των ΟΧΕ, δημιουργεί εύλογες απορίες για το αν τέτοιου είδους 

παρεμβάσεις εξασφαλίζουν στις τοπικές κοινωνίες, τελικά, αυτό που έχουν ανάγκη ή αν 

απλά λαμβάνουν ό,τι τους δίδεται από τα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης. 

Επιπρόσθετα, προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιλέγονται περιοχές και 

αποκλείονται άλλες χωρίς εμφανή σχεδιαστικό λόγο, όπως συνέβη με την περίπτωση 

της Αττικής, αναιρώντας ταυτόχρονα τις κατευθύνσεις νομοθετικών και πολιτικών 

κειμένων, όπως το ΡΣΑ και η ΠΣΕΕ (αποκλεισμός 26 Δήμων από την Περιφέρεια 

Αττικής)
74

. Τέλος, αναμένεται τα ιδιαιτέρως αυστηρά προαπαιτούμενα των ΟΧΕ και η 

ανταγωνιστική διαδικασία να αποθαρρύνουν μικρότερους δήμους να υποβάλουν 

συμμετοχή ακόμα και με τη μορφή διευρυμένων σχημάτων. Συγχρόνως, οι μεγάλοι 

δήμοι δεν φαίνεται να επιδιώκουν συνεργασίες με μικρότερους δήμους (περίπτωση 

Δήμου Πειραιά). 

 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 

Σε επίπεδο διακυβέρνησης των ΟΧΕ, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

σχετίζονται με αυτές που αφορούν τη χωρική διακυβέρνηση στο σύνολο της. Η έλλειψη 

συντονισμού ανάμεσα στα Υπουργεία, είναι εμφανής στη φάση του σχεδιασμού των 

ΟΧΕ. Συγχρόνως, η ΕΥΣΣΑ οφείλει να επιδιώξει πιο συστηματική συνεργασία με τη 

Γενική Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο στάδιο 

της διαδικασίας του σχεδιασμού των ΟΧΕ. Ωστόσο, κρίνεται ικανοποιητικό το επίπεδο 

συντονισμού των τομεακών πολιτικών καθώς τα κείμενα χωροταξικού, πολεοδομικού 

σχεδιασμού (ΣΟΑΠ, ΡΣΑ, ΓΠΣ, ΠΠΧΣΑΑ) και κείμενα αναπτυξιακής κατεύθυνσης 

(ΠΕΠ, ΠΣΕΕ) λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό του εργαλείου των ΟΧΕ.  

 

                                                           
74 Ως επιλέξιμη περιοχή ορίστηκε μόνο το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών-Πειραιώς. 
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Η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι ένα αίτημα που επανέρχεται κάθε φορά με 

την απόπειρα κάποιας μεταρρύθμισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως συνέβη 

πρόσφατα με το Πόρισμα της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου 

της Τ.Α. (Υπουργείο Εσωτερικών, 2017).  Αυτό συμβαίνει γιατί  γίνεται αντιληπτό ότι 

ζητήματα, όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον και ο  χωρικός σχεδιασμός μπορούν να 

ρυθμιστούν πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο Περιφέρειας. Η απουσία μιας ισχυρής 

δομής μητροπολιτικής διακυβέρνησης για την Περιφέρεια Αττικής, είναι και ο λόγος 

που εκτιμάται ότι η εφαρμογή των δράσεων ΟΧΕ ενδέχεται να συναντήσει δυσκολίες, 

στο βαθμό που απουσιάζουν και δομές διαδημοτικής συνεργασίας. 

 

 Ειδικότερα, στην περίπτωση της Αττικής, η Περιφέρεια θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως Κέντρο Διακυβέρνησης
75

 συγκεντρώνοντας ουσιαστικές αρμοδιότητες 

που υπάρχουν και τώρα αλλά παραμένουν ανενεργές, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν οι Μητροπολιτικές Επιτροπές, όπως προβλέπονται στο ν.3852/2010.  Ως 

προς αυτό το σημείο, δεν εντοπίζεται θεσμική αδυναμία αλλά έλλειμμα εφαρμογής του 

θεσμικού πλαισίου.  

 

 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Η περίπτωση της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά παρουσιάζει σχεδιαστικό ενδιαφέρον 

καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει όψεις αστικής συρρίκνωσης (urban shrinkage) που 

εντάθηκαν το τελευταίο καιρό εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης. Η εκτεταμένη 

αποβιομηχάνιση κληροδότησε στον Πειραιά εγκαταλελειμμένες εκτάσεις που 

κατακερματίζουν τον αστικό ιστό και τις χρήσεις γης.  Η στρατηγική της ΟΧΕ του 

Δήμου Πειραιά αποτελεί ένα συγκροτημένο σχέδιο αστικής αναγέννησης που στοχεύει 

στην δημιουργία μιας πόλης με ποιοτικούς και ανοικτούς χώρους,  συνεχή αστική δομή, 

δίκτυο πεζοδρομήσεων, πράσινες υποδομές και συγκεντρωμένη αστική ανάπτυξη. 

Διαπιστώθηκε, πως οι παρεμβάσεις της πρότασης ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά 

παρουσιάζουν κάποια στοιχεία των αρχών της συμπαγούς πόλης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι 

θα προέκυπταν περισσότερες συνέργειες και για περισσότερες περιοχές αν η πρόταση 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012), Λευκή Βίβλος 
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ήταν ένα διευρυμένο σχήμα που θα αποτελούνταν και από τους όμορους Δήμους 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού και Περάματος. 

 

Συγχρόνως, το αναπτυξιακό στοίχημα για την πόλη του Πειραιά είναι κατά 

πόσον οι δράσεις της ΟΧΕ θα συμβάλλουν καταλυτικά στη δημιουργία ενός 

ελκυστικού προορισμού για τους επιβάτες της κρουαζιέρας οι οποίοι θα επιθυμούν να 

γνωρίσουν την πόλη του Πειραιά και όχι μόνο αυτή των Αθηνών (εκπλήρωση του 

στόχου για συγκράτηση 25% των επιβατών κρουαζιέρας στην πόλη του Πειραιά). 

 

 Η  έρευνα του ΟΟΣΑ (Σεπτέμβριος 2017) αποκαλύπτει ότι παρά την άρση του 

καμποτάζ, οι απώλειες των εσόδων για την πόλη του Πειραιά υπολογίζονται στα 520 

ευρώ/επιβάτη στο σύνολο του 1.094.000  επιβατών κρουαζιέρας, καθώς το λιμάνι του 

Πειραιά δεν θεωρείται λιμάνι εκκίνησης για τα κρουαζιερόπλοια. Μεταξύ των 

προτάσεων που καταγράφηκαν είναι: η βελτίωση των χερσαίων μεταφορικών 

συνδέσεων με τα τουριστικά αξιοθέατα και το Ελ Βενιζέλος,  μεγαλύτερη συνεργασία 

της Διοίκησης του Λιμένα με το ναυτιλιακό cluster, το Κέντρο Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας (που θα δημιουργηθεί μέσω δράσεων ΟΧΕ), την τοπική αυτοδιοίκηση 

καθώς και με επαγγελματικούς φορείς της πόλης.  

 

Τέλος, τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν στη φάση της υλοποίησης 

σχετίζονται κυρίως με τη διαχειριστική επάρκεια του Ενδιάμεσου Φορέα και τη 

συνεργασία των κεντρικών/περιφερειακών και τοπικών επιπέδων της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της υλοποίησης των 

δράσεων ΟΧΕ  μας τόνισε ότι «οι Δήμοι θα πρέπει να λειτουργήσουν ως Αστική Αρχή 

(με τις όποιες αρμοδιότητες προβλέπονται κατά περίπτωση), ως τελικοί δικαιούχοι για 

την υλοποίηση επιμέρους δράσεων αλλά και ως εμψυχωτές και κινητήριοι μοχλοί για 

άλλους φορείς που συμμετέχουν στις ΟΧΕ αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Με βάση τα 

παραπάνω και ανεξαρτήτως του μεγέθους των Δήμων μια πρώτη δυσκολία έχει να κάνει 

με το στελεχιακό δυναμικό (έλλειψη ειδικοτήτων ή περιορισμένος αριθμός στελεχών)». 

 



106 
 

 Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένως διατυπώσει τη γνώμη 

της για τη διενέργεια προσλήψεων προσωπικού υψηλών προσόντων στους Δήμους 

προκειμένου να στελεχώσουν τους Ενδιάμεσους Φορείς (για τη φάση της υλοποίησης 

των έργων) αλλά και τις Δ/νσεις Προγραμματισμού των Δήμων που θα λειτουργούν 

μεταξύ άλλων ως Μονάδες  Τεκμηρίωσης και Υποβολής προτάσεων σε αντίστοιχες 

διαδικασίες και προγράμματα. Εναλλακτικά,  προτείνεται η στελέχωση του φορέα με 

αποσπάσεις προσωπικού από την ΜΟΔ ΑΕ (πρακτική που συνηθίζεται στους 

Ενδιάμεσους Φορείς) και η επιμόρφωση του προσωπικού σε ζητήματα του ΣΔΕ 2014-

2020. Ειδικότερα, στο στάδιο της διαδικασίας προετοιμασίας των προτάσεων ΟΧΕ θα 

πρέπει να επιδιώκεται συνεργασία με τη Μονάδα Υποστήριξης Δικαιούχων της ΜΟΔ 

Α.Ε αλλά και με το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΤΑΑ και της ΚΕΔΕ, καθώς το 

φαινόμενο που παρατηρείται είναι η ανάθεση των προτάσεων Στρατηγικής ΟΧΕ σε 

εξωτερικούς συνεργάτες. Όταν μάλιστα, αυτά τα σχέδια αφορούν τον αναπτυξιακό 

κορμό των πόλεων της επόμενης πενταετίας, γίνεται αντιληπτό, ότι θα πρέπει να 

αποτελούν αντικείμενο και των Δ/νσεων Προγραμματισμού. 

 

Εν κατακλείδι, οι ΟΧΕ είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο χωρικής ανάπτυξης 

της νέας προγραμματικής περιόδου. Είναι αυτονόητο ότι η ανάλυση που προηγήθηκε,  

έγινε στο σχεδιαστικό τμήμα των ΟΧΕ καθώς αναμένεται να κριθεί στην πράξη το 

αναπτυξιακό αποτύπωμα των παρεμβάσεων. Συμπεράσματα ασφαλή θα μπορέσουν να 

εξαχθούν μετά το πέρας της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Με τα στοιχεία που 

θα έχουν προκύψει από την ex-post αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

θα γίνουν κατανοητές οι αδυναμίες του εργαλείου των ΟΧΕ και θα αναδειχθούν οι 

δυνατότητες του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι τότε θα παρακολουθούμε τα 

γεγονότα και θα καταγράφουμε τις εξελίξεις. 

 

 

 

 

 



107 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Για λόγους πιστής απόδοσης των απόψεων των αιρετών λειτουργών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης παρατίθενται αυτούσιες οι συνεντεύξεις όπως μας ζητήθηκε και από 

τους ίδιους. Τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις με τους υπόλοιπους 

συνεντευξιαζόμενους παρατίθενται εμβόλιμα στο κείμενο. Ευχαριστούμε θερμά τον 

κύριο Πατούλη και τον κύριο Κόκκαλη για την πολύτιμη αρωγή τους.  

 

1. Ερωτηματολόγιο που υπεβλήθη στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο 

Γιώργο Πατούλη. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΧΕ 

1. Ποια είναι η γνώμη της ΚΕΔΕ για το εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων(ΟΧΕ)? Ποια η προστιθέμενη αξία του εν λόγω εργαλείου σε σχέση με 

άλλα εργαλεία αστικών  παρεμβάσεων του παρελθόντος? Θεωρείτε ότι έχουν μια 

πραγματικά ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα ζητήματα της υποβάθμισης των 

αστικών περιοχών? 

Οι Δήμοι ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού αποτελούν την 

ουσιαστική θεσμική έκφραση των τοπικών κοινωνιών, στο πλαίσιο του πολιτικού και 

διοικητικού συστήματος της χώρας. Με την έννοια αυτή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ 

βαθμού, ως μια οργανική βαθμίδα του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αναλαμβάνει, στο 

πλαίσιο των πολιτικών και διοικητικών δομών του κράτους,  καθοριστικό ρόλο στην 

αναπτυξιακή διαδικασία.  

Η επιδιωκόμενη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να επιτευχθεί σε όρους οικονομικής 

σύγκλισης, κοινωνικής συνοχής, προστασίας περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη αυτής της βιώσιμης ανάπτυξης, 

απαιτείται εξειδίκευση των στρατηγικών στο τοπικό επίπεδο με αντιμετώπιση των 

τοπικών αδυναμιών και αναγκών και παράλληλη ανάδειξη και αξιοποίηση συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και ευκαιριών. Στη λογική αυτή οι ΟΧΕ αξιολογούνται θετικά ως 

εξειδικευμένη προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης που θα διασφαλίσει και την 

ανάπτυξη στο Εθνικό αλλά και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όρους 

συμπληρωματικότητας και όχι ανταγωνισμού. 

Οι ΟΧΕ όπως έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο των ΠΕΠ έχουν ολοκληρωμένο και 

πολυταμειακό χαρακτήρα και παρεμβαίνουν στο δομημένο, φυσικό, πολιτιστικό αλλά 

και στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.     
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Ο ολοκληρωμένος και πολυταμειακός χαρακτήρας των ΟΧΕ δημιουργεί προστιθέμενη 

αξία συγκριτικά με το εργαλείο της ανάπλασης και έχει κοινά χαρακτηριστικά με το 

εργαλείο «Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ)» 

2. Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι για την υποβολή προτάσεων? 

Μπορούν μικρότεροι Δήμοι να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

αξιώσεις? Μήπως ο σχεδιασμός του εργαλείου στοχεύει σε υποψηφιότητες  

μεγάλων Δήμων ή συσπειρώσεις μικρότερων? Η ανταγωνιστική διαδικασία 

θεωρείτε ότι είναι η καλύτερη μέθοδος επιλογής? 

Οι ΟΧΕ, όπως προβλέπονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προϋποθέτουν ότι οι Δήμοι 

έχουν πολλαπλό ρόλο. Πρέπει κατ’ αρχήν να ανταποκριθούν κατά την υποβολή των 

προτάσεων στις αυξημένες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης 

στρατηγικής αλλά και για τις διαδικασίες διαβούλευσης, με τους τοπικούς εταίρους. 

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι απαιτήσεις κατά την διαδικασία υλοποίησης διότι οι 

Δήμοι θα πρέπει να λειτουργήσουν ως Αστική Αρχή (με τις όποιες αρμοδιότητες 

προβλέπονται κατά περίπτωση), ως τελικοί δικαιούχοι για την υλοποίηση επιμέρους 

δράσεων αλλά και ως εμψυχωτές και κινητήριοι μοχλοί για άλλους φορείς που 

συμμετέχουν στις ΟΧΕ αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Με βάση τα παραπάνω και 

ανεξαρτήτως του μεγέθους των Δήμων μια πρώτη δυσκολία έχει να κάνει με το 

στελεχιακό δυναμικό (έλλειψη ειδικοτήτων ή περιορισμένος αριθμός στελεχών). 

Ως προς το μέγεθος των Δήμων που υλοποιούν ΟΧΕ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 

2020, υπάρχει σαφής πρόβλεψη ότι απευθύνεται σε περιοχές με υψηλά ποσοστά 

αστικού πληθυσμού και σημαντική ζώνη λειτουργικής επιρροής. Με βάση αυτά τα 

κριτήρια, εξαρχής οι ΟΧΕ προορίζονται για μεγάλους Δήμους ή συσπειρώσεις 

μικρότερων Δήμων. Σίγουρα όμως σε όλους τους Δήμους μπορεί να αξιοποιηθεί η 

πρόβλεψη της νομοθεσίας μας για τα ΣΟΑΠ, που είναι παρόμοια με τις ΟΧΕ 

διασφαλίζοντας βέβαια και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.   

Οι περιορισμένοι πόροι που διατίθενται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αναγκαστικά 

επιβάλλουν ανταγωνιστική διαδικασία (όχι μόνο για τις ΟΧΕ, αλλά και για άλλες 

κατηγορίες έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ), γι’ αυτό η ΚΕΔΕ διεκδικεί 

διαρκώς αύξηση των πόρων που προορίζονται για την  τοπική ανάπτυξη, είτε από το 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020, είτε από το Πράσινο Ταμείο, είτε από Εθνικούς Πόρους ή και από 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

3. Ποια η συμβολή της ΚΕΔΕ στην φάση του σχεδιασμού του εργαλείου? Συμμετείχε 

στην πρώιμη φάση της Διαβούλευσης ? Θα συμμετέχει και στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης στη φάση της υλοποίησης? 

Η ΚΕΔΕ συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη και 

καταθέτει συστηματικά τις απόψεις της.  
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Η ΚΕΔΕ δεν συμμετείχε στην πρώιμη φάση διαβούλευσης για τον σχεδιασμό των 

ΟΧΕ, κατέθεσε όμως σε όλους τους συναρμόδιους φορείς τις απόψεις τις για επιμέρους 

θέματα που συνδέονται με τις ΟΧΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι προτάσεις για 

επίσπευση της ολοκλήρωσης του Χωρικού Σχεδιασμού (βάσει του οποίου επιλέγονται 

οι περιοχές εφαρμογής των ΟΧΕ), οι προτάσεις για παρακολούθηση κοινωνικών και 

οικονομικών χαρακτηριστικών σε επίπεδο χαμηλότερο από τις Δημοτικές Ενότητες 

καθώς και οι προτάσεις για αποτελεσματική στελέχωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών 

των Δήμων .           

4. Θεωρείτε πως εργαλεία όπως τα ΤΑΠΤΟΚ  (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων) σε σύγκριση με τις ΟΧΕ  εξασφαλίζουν περισσότερο τη 

συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι τη φάση 

της υλοποίησης? Θα ήταν χρήσιμο να εφαρμόζονται παράλληλα με τις ΟΧΕ? 

Τα ΤΑΠΤΟΚ προβλέπονται από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από το 

ΕΚΤ. Παρόμοιες παρεμβάσεις ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ, υλοποιήθηκαν κατά την 

προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο με χρηματοδότηση από το ΕΚΤ μέσα από 

συμπράξεις όπου οι Δήμοι κατά κανόνα συμμετείχαν ως απλοί εταίροι. Με βάση την 

εμπειρία της υλοποίησης από ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ και την μέχρι σήμερα εμπειρία 

σχεδιασμού των ΟΧΕ, διαφαίνεται ότι οι τοπικές κοινωνίες κινητοποιούνται 

περισσότερο στο πλαίσιο των ΟΧΕ με κινητήριο μοχλό τον ίδιο τον Δήμο. 

Τόσο οι ΟΧΕ όσο και τα ΤΑΠΤΟΚ, έχουν ως πεδίο εφαρμογής περιοχές υποβάθμισης. 

Η διαφορά είναι ότι οι ΟΧΕ παρεμβαίνουν σε περισσότερες παραμέτρους που 

συντελούν στην υποβάθμιση με χρηματοδότηση τόσο από το ΕΤΠΑ όσο και από το 

ΕΚΤ, ενώ τα ΤΑΠΤΟΚ παρεμβαίνουν σε κοινωνικές παραμέτρους με χρηματοδότηση 

μόνο από το ΕΚΤ. Για να είναι λοιπόν αποτελεσματική η υλοποίηση τους και για να 

μεγιστοποιηθούν τα θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματική 

δράση των 2 εργαλείων. Για να διασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα θα πρέπει να 

υπάρχει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των χαρακτηριστικών (δομημένο, 

φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον) με βάση αυτή την συνολική 

αξιολόγηση να οριοθετούνται περιοχές προβληματικές ως προς τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά και μέσα από αυτήν την οριοθέτηση να προκύπτουν τόσο οι 

στρατηγικές και το Πρόγραμμα Δράσης, για τις ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ, όσο και οι 

περιοχές εφαρμογής τους. Κατά την φάση υλοποίησης, θα πρέπει επίσης να 

διασφαλίζεται συγχρονισμός της εφαρμογής τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

συμπληρωματικότητά τους.        

5. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα προαπαιτούμενα είναι τόσο αυστηρά προσδιορισμένα 

και τόσο κεντρικά σχεδιασμένα  από τις εθνικές αρχές που τελικά οι τοπικές 

κοινωνίες δεν παίρνουν  αυτό που έχουν ανάγκη αλλά αυτό που τους δίδεται. 

Συμφωνείτε με αυτή την άποψη? 

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα ερωτήματα, προκύπτει 

σαφώς ότι η τεκμηρίωση της στρατηγικής, του Προγράμματος Δράσης και της περιοχής 

εφαρμογής για τις ΟΧΕ, έχει ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις και σίγουρα υπάρχουν πολλά 
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ζητήματα που δυσκολεύουν τους Δήμους, στο να ανταποκριθούν σε αυτές τις 

απαιτήσεις. Παρά τις δυσκολίες όμως, οι Δήμοι έχοντας διαρκή επικοινωνία με τις 

τοπικές κοινωνίες, έχουν πολύ καλύτερη γνώση των αναγκών, αλλά των δυνατοτήτων 

που υπάρχουν για την τοπική ανάπτυξη. Στη λογική αυτή θα έπρεπε να υπάρχει 

εντονότερη συμμετοχή των Δήμων κατά την πρώιμη φάση σχεδιασμού των ΟΧΕ, στο 

πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων              

 

2.Ερωτηματολόγιο που υπεβλήθη στο Γραφείο του Εντεταλμένου 

Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Πέτρου Κόκκαλη, υπεύθυνου για 

θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Δήμο Πειραιά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

1. Ο ρόλος της διαβούλευσης στο σχεδιασμό της πρότασης του Δήμου Πειραιά. 

Υπήρξαν αλλαγές στους άξονες προτεραιότητας ως αποτέλεσμα της εξωτερικής 

διαβούλευσης? 

 

Α) Ο Δήμος Πειραιά από τις αρχές του 2015 ανέπτυξε μια σειρά ενεργειών 

διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης 

στρατηγικής της ΟΧΕ. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνθηκε στους τοπικούς φορείς 

και ενώσεις, την επιχειρηματική κοινότητα και τους κατοίκους και στόχο είχε τη 

συγκέντρωση απόψεων, ιδεών και προτάσεων ώστε η αναπτυξιακή στρατηγική του 

Δήμου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της πόλης.  

Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε παράλληλα και σε μια εσωτερική διαδικασία 

διαβούλευσης με τα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να συμπεριλάβει τη 

δική τους οπτική στην εκπόνηση της στρατηγικής για την πόλη, αξιοποιώντας την 

εμπειρία και τεχνογνωσία τους στην αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων αναφορικά με 

την υλοποίηση παρεμβάσεων από τη μεριά του Δήμου. Η «εσωτερική διαβούλευση» 

συμπεριέλαβε τη σταδιακή συζήτηση των προτάσεων – όπως αυτές αναπτύσσονταν 

κατά την εξέλιξη της εκπόνησης της στρατηγικής - στις υπηρεσίες του Δήμου, τους 

αντιδημάρχους και τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και συμπεριέλαβε την 

εμπειρία, τους προβληματισμούς, τις συμβουλές και τις παραινέσεις τους στη 

διαμόρφωση της τελικής αναπτυξιακής στρατηγικής.    

Η δημόσια διαβούλευση για την αναπτυξιακή στρατηγική του Πειραιά έλαβε χώρα σε 

δύο φάσεις. 

Η πρώτη φάση έλαβε χώρα από τον Απρίλιο ως τον Αύγουστο του 2015 και σκοπό είχε 

την πρωτογενή καταγραφή των απόψεων φορέων και κατοίκων αναφορικά με την 



111 
 

οικονομική, κοινωνική και αστική κατάσταση στην πόλη, καθώς και τις προτάσεις τους 

αναφορικά με τον προσανατολισμό της στρατηγικής και τον χαρακτήρα των 

παρεμβάσεων που πρέπει να περιλαμβάνει. Για τη συγκέντρωση προτάσεων αλλά και 

ιδεών από όλους τους ενδιαφερόμενους (ενεργούς πολίτες και φορείς) δημιουργήθηκε 

μια πλατφόρμα διαβούλευσης (www.planpiraeus.gr) στην οποία υποβλήθηκαν πάνω 

από 300 προτάσεις ενώ 120 προτάσεις αφορούσαν συγκεκριμένες προτάσεις για 

δράσεις και έργα.  

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αρκετοί φορείς κατέθεσαν τις απόψεις τους όχι 

μόνο ηλεκτρονικά αλλά και γραπτά με επιστολές που έστειλαν στον Δήμο Πειραιά. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν διμερείς συναντήσεις με φορείς (όπως μεταξύ άλλων 

Επιμελητήρια, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, κοινωνικοί φορείς, φορείς της κεντρικής 

κυβέρνησης, ΤΡΑΜ Α.Ε., ΚΕΔ, ΟΛΠ, ΟΣΕ, ΤΑΙΠΕΔ κοκ) αλλά και με ΜΚΟ. 

Η πρώτη φάση διαβούλευσης ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2015. Με βάση τις 

συμβολές και τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης διαμορφώθηκε η πρώτη εκδοχή της 

αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου Πειραιά (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2015).Μέχρι 

την έναρξη της δεύτερης φάσης της δημόσιας διαβούλευσης, η ομάδα έργου συνέχισε 

τη διαβούλευση και τη στενή συνεργασία με φορείς και θεσμικά όργανα για την 

οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής, την ωρίμανση των δράσεων και 

τη διαμόρφωση του καταλόγου των παρεμβάσεων.  

Η δεύτερη φάση της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και 

επικεντρώθηκε στη συλλογή απόψεων και ιδεών αναφορικά με τις προτεραιότητες της 

στρατηγικής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης 

περιείχαν και προτάσεις για την εξειδίκευση της στρατηγικής, οι οποίες ελήφθησαν 

υπόψη στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης της πρότασης του Δήμου. Η συμμετοχή 

κατοίκων και φορέων στη δημόσια διαβούλευση έλαβε χώρα είτε μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας είτε μέσω της αποστολής προτάσεων από τους φορείς και τις 

ενώσεις στον Δήμο ως απάντηση της επιστολής/πρόσκλησης που έστειλε ο Δήμαρχος.  

Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του Δήμου Πειραιά για τη διενέργεια μιας ποιοτικής 

διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης με στόχο την ουσιαστική συμβολή και 

συμπερίληψη των απόψεων και των προτάσεων φορέων και πολιτών σε διάφορα στάδια 

εκπόνησης της στρατηγικής της ΟΧΕ, ο Δήμος Πειραιά έλαβε επιστολές υποστήριξης 

από τους κάτωθι φορείς: 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

 ΑΕΙ Πειραιά  

 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά  

 Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων  

 Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας  

 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

 Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων 

 Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά  
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 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

 Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς  

 Εμπορικός σύλλογος Πειραιώς  

 

 

Β)  Δεν προέκυψαν σημαντικές  αλλαγές στους άξονες προτεραιότητας της ΟΧΕ ως 

αποτέλεσμα της εξωτερικής διαβούλευσης. Οι Άξονες που περιλήφθηκαν στη σχετική 

πρόταση του Δήμου είναι οι εξής: 

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Δημόσια Δαπάνη % Κατανομή 

Α.Πρ. 1: Βελτίωση της 

Ελκυστικότητας και της 

Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του 

Πειραιά – Αξιοποίηση συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων 

 επιχειρηματικών ευκαιριών - 

Στήριξη της Προσαρμοστικότητας 

υφιστάμενων και της δημιουργίας 

νέων και καινοτόμων Επιχειρήσεων. 

28.207.000 € 35,2% 

Α.Πρ. 2: Αστική Αναβάθμιση και 

Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της 

Πόλης του Πειραιά ως 

αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού 

και πολιτιστικού προορισμού – 

Διαχείριση και διάχυση των 

τουριστικών και πολιτιστικών ροών 

στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων 

στις αστικές και κοινωνικές 

λειτουργίες 

24.521.000 € 30,6% 

Α.Πρ. 3: Ενίσχυση της Κοινωνικής 

Συνοχής και της Πρόσβασης των 

Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ένταξης και 

Προώθησης στην Απασχόληση και 

στην Επιχειρηματικότητα 

27.337.000 € 34,2% 

ΣΥΝΟΛΑ: 80.065.000 € 100% 

 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω μέσα διαβούλευσης χρησιμοποιήσατε πριν την υποβολή 

της πρότασης? Λάβατε υπόψη τον Οδηγό Διαβούλευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών? 
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a. Δημόσιες Συναντήσεις  (ΝΑΙ) 

b. Εργαστήρια / Σεμινάρια και ομάδες εστιασμένης συζήτησης (Focus 

Group).. 

c. Φόρουμ   (ΝΑΙ) 

d. Διαδικτυακά εργαλεία  (ΝΑΙ) 

e. Πάνελ Πολιτών 

f. Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (ΝΑΙ) 

g. Ερωτηματολόγια  (ΝΑΙ) 

 

 

Κατά τη Διαβούλευση λήφθηκε υπόψη ο Οδηγός Διαβούλευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

 

3. Διακυβέρνηση  ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά.  Η Μονάδα ΟΧΕ που αναφέρεται στο 

Σχέδιο της Διαβούλευσης είναι ουσιαστικά, Ομάδα Διοίκησης Έργου με 

υπαλλήλους του Δήμου?  Το Συμβούλιο των Εταίρων έχει θεσμοθετηθεί?  Ποια 

είναι τα μέλη του? 

 

Με εντολή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμ. 

64005/23596), έχει επέλθει τροποποίηση  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Πειραιά με  σκοπό τη σύσταση  Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων 

ΟΧΕ που θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σύμφωνα με τις 

διαδικασίες του Συστήματος και Διαχείρισης Ελέγχου 2014-2020(ΦΕΚ 

3330/Τ.Β΄/22.9.2017). Σημειώνουμε επίσης ότι το Συμβούλιο των Εταίρων δεν έχει 

ακόμα θεσμοθετηθεί. 

 

4. Ποιους κινδύνους αξιολογείτε ως πιο σημαντικούς στη φάση της υλοποίησης 

των έργων?(θεσμικούς, νομικούς, συνεργασία με φορείς , υποστελέχωση, 

ωριμότητα έργων)? 

 

Ως κρίσιμα ζητήματα για την φάση υλοποίηση των έργων της ΟΧΕ επισημαίνονται τα 

εξής: 

 

 Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας του ΕΦΔ που είναι σε διαδικασία σύστασης, 

σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες προγραμματισμού και διαχείρισης ενός 

σημαντικού πλήθους παρεμβάσεων που προβλέπει η ΟΧΕ (55 

παρεμβάσεις/»έργα») σε συνδυασμό με τον αριθμό των δικαιούχων που 

αναμένεται να λάβουν ενίσχυση.  

 Η επαρκής στελέχωση του ΕΦΔ τόσο σε επίπεδο αριθμού στελεχών όσο και σε 

επίπεδο ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων (διαχείρισης έργων, αξιοποίηση ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ, γνώσεις project management). Ειδικά στα στάδια αξιολόγησης των 

προτάσεων έργων και διενέργειας πιστοποιήσεων (διοικητικών ή επιτόπιων) των 

έργων, ο διαχειριστικός φόρτος των αρμόδιων μονάδων του ΕΦΔ αναμένεται να 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ως εκ τούτου ο ΕΦΔ οφείλει να λάβει υπόψη του 
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κατά το χρονοπρογραμματισμό των δράσεων τις περιόδους υψηλών αναγκών 

ανθρώπινων πόρων και να επιλέξει τρόπους κάλυψης των αναγκών αυτών, είτε 

εσωτερικά (πχ. με ορισμένου χρόνου αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες του 

Δήμου), είτε με την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (πχ. εμπειρογνώμονες- 

αξιολογητές, πιστοποιητές). 

 Η επαρκής υποδομή, εξοπλισμός και εργαλεία (οδηγοί, τυποποιημένα έντυπα, 

συστήματα παρακολούθησης) για τη διαχείριση των δράσεων. 

 Η επιχειρησιακή ικανότητα των δικαιούχων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

διαχείρισης που προσδιορίζονται στις αποφάσεις χρηματοδότησης και στο ΣΔΕ. 

Όπως έχει δείξει η εμπειρία από παρόμοιες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο 

παρελθόν, συχνά οι δυνητικοί δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να 

κατανοήσουν και ως εκ τούτου να εφαρμόσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις.  

5. Στο χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης εκτός από τη χρήση πόρων που 

προβλέπονται από επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΕΠ και Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υπάρχει πρόβλεψη και για άλλες πηγές 

χρηματοδότησης (HORIZON, ΣΔΙΤ)? 

 

Στην  Πρόταση του Δήμου Πειραιά περιεγράφηκαν  όντως συμπληρωματικές προς 

αυτές της ΟΧΕ προτάσεις δράσεων / έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από 

πηγές χρηματοδότησης εκτός του ΠΕΠ και των Τομεακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. Πρόκειται για τις εξής δράσεις: 

 

 Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (ΚΕΚΓΑ) 
που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (ΠΕΕ) της 

Περιφέρειας Αττικής  

 Ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου: Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε 

πρωτοβουλία για τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών ώστε να λάβει 

χώρα η ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου. Η Περιφέρεια Αττικής ενέταξε την 

ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου στον προϋπολογισμό και το 

πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15 

εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 

Πρόκειται για μια ώριμη και ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση βιώσιμης 

ανάπτυξης της περιοχής του Αγίου Διονυσίου, η οποία έχει σχεδιαστεί σε 

συνάφεια με τη στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

του Δήμου Πειραιά.   

 Εκσυγχρονισμός της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου 

οδοφωτισμού (ΣΔΙΤ): Ο Δήμος Πειραιά, προκειμένου να διασφαλίσει 

χρηματοδότηση για την τεχνικοοικονομική μελέτη καθώς και υποστήριξη για τη 

δημοπράτηση έργου ΣΔΙΤ που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό της ενεργειακής 

απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού, ήλθε από σε επαφή με την 

EBRD η οποία γνωστοποίησε στον Δήμο Πειραιά την απόφασή της να αναθέσει 

και να χρηματοδοτήσει τρεις μελέτες ηλεκτροφωτισμού στην Ελλάδα, μία εκ 

των οποίων θα αφορούσε το έργο του Δήμου Πειραιά, με σκοπό την 

προετοιμασία της δημοπράτησης του έργου και της επιλογής αναδόχου που θα 

υλοποιήσει και λειτουργήσει το έργο με μορφή ΣΔΙΤ. Συνεπώς, ο Δήμος 

Πειραιά έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό 

της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού με ΣΔΙΤ.  
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 Μελέτη της υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης και Σχέδιο δράσης 

κοινωνικής πολιτικής: Ο Δήμος Πειραιά προγραμμάτισε, σε συνεργασία με το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την εκπόνηση μελέτης και αξιολόγησης της 

υφιστάμενης κοινωνικής κατάστασης στον Δήμο Πειραιά και την κατάρτιση 

ενός  Σχεδίου εφαρμογής ολοκληρωμένων, στοχευόμενων και αποτελεσματικών 

τοπικών κοινωνικών πολιτικών. Στόχος της μελέτης είναι η εκτίμηση των 

κοινωνικών δράσεων που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων στον Δήμο Πειραιά, καθώς και η διαμόρφωση ενός Σχεδίου 

εφαρμογής παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα που προτίθεται να 

χρηματοδοτήσει το ΙΣΝ.  Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΙΣΝ με το ποσό των 

40.000,00 ευρώ.    

 

6. Τι αναμένετε από τη δημιουργία του Κέντρου Επιχειρηματικότητας? Έχετε 

θέσει κάποιους ποσοτικούς στόχους για τα επιχειρηματικά σχήματα που θα 

δημιουργηθούν?(brain-drain, εξωστρέφεια)? Έχετε εξασφαλίσει συνεργασία με 

το ναυτιλιακό cluster για τις παρεμβάσεις μέσω της ΟΧΕ? Υπάρχει πρόβλεψη 

για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ή και με άλλα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα? 

 

Σημειώνουμε ότι,  σε συνέχεια της διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς της Πόλης, 

έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με το ναυτιλιακό cluster για τις παρεμβάσεις μέσω της  

ΟΧΕ και υπάρχει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τον ίδιο σκοπό. 

 

7. Θεωρείτε ότι οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να ωφεληθούν από τέτοιου είδους 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις? Μήπως ο σχεδιασμός του εργαλείου είναι τόσο 

κεντρικός (από την Εθνική Αρχή Συντονισμού) που οι τοπικές κοινωνίες δεν 

εξασφαλίζουν αυτά που χρειάζονται?  Θεωρείτε πως θα έπρεπε να υπάρχει 

περισσότερη διαβούλευση στη φάση του σχεδιασμού όπως γίνεται στην 

περίπτωση των ΤΑΠΤΟΚ(Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων)? 

 

Το Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της ΟΧΕ περιλαμβάνει τη διαβούλευση και τη 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας ως ουσιώδες στοιχείο του. Θεωρούμε ότι η επιτυχία 

του Σχεδίου Δράσης εξαρτάται από τον βαθμό συμπερίληψης των απόψεων και των 

προτάσεων πολιτών και φορέων καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, ώστε οι 

παρεμβάσεις και οι δράσεις να εναρμονίζονται με τις πραγματικές συνθήκες, να 

επιδρούν αποτελεσματικά σε αυτές και να επιφέρουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.  

Συνεπώς, η διαβούλευση - δηλαδή η διαδικασία συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, 

με στόχο τη μέγιστη δυνατή συναίνεση σε προτεινόμενες δράσεις και έργα - οφείλει να 

αναπτυχθεί στο μέγιστο εύρος τοπικών θεσμών, φορέων και κοινωνικών ομάδων. Οι 

δράσεις διαβούλευσης στοχεύουν στην ενεργητική συμβολή και συμμετοχή του 

Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και όλων των κοινωνικών 

εταίρων. Οι δράσεις διαβούλευσης απευθύνονται στους τοπικούς εμπορικούς και 

επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις, τους επιστημονικούς συλλόγους και 

φορείς, τις τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, των εργαζομένων στο 
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δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, τις ενώσεις και συλλόγους γονέων, τους αθλητικούς 

και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, τις εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις 

πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους εκπρόσωπους 

των τοπικών συμβουλίων νέων και εν γένει τους δημότες. 

 

  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πίνακας 11. Αρχιτεκτονική πολίτικης συνοχής 2007-2013.  

Πηγή: Πολιτική Συνοχής, παρατηρήσεις και επίσημα κείμενα (Ίδια επεξεργασία).  

ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΟΜΕΙΣ 

Σύγκλιση   ΕΤΠΑ 

 ΕΚΤ 

 ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

 Καινοτομία και κοινωνία 

της γνώσης,  

 

 Προσαρμογή στις 

οικονομικές και 

κοινωνικές αλλαγές 

 

 Ποιότητα του 

περιβάλλοντος 

 Αποτελεσματικότητα 

των διοικητικών 

υπηρεσιών. 

Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα 

και Απασχόληση  

 ΕΤΠΑ 

 ΕΚΤ 

Όλες εκτός από αυτές 

που εμπίπτουν στο 

στόχο «Σύγκλιση» 

 Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και 

ελκυστικότητας των 

περιφερειών  

 Απασχόληση  

Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία. 

           ΕΤΠΑ Όλες εφόσον είναι 

επιλέξιμες για τους 

Στόχους Σύγκλιση ή 

Περιφερειακή 

Ανταγωνιστικότητα 

 Ενίσχυση της 

διασυνοριακής, 

διακρατικής και 

διαπεριφερειακής 

συνεργασίας 

 Προώθηση κοινών 
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και Απασχόληση λύσεων στους τομείς της 

ανάπτυξης των αστικών, 

αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, της 

ανάπτυξης των 

οικονομικών σχέσεων 

και της οργάνωσης 

δικτύων μεταξύ μικρών 

και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υπο-περιφερειακές/αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις 

.  Δια-περιφερειακές περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινές προκλήσεις, αλλά 

και προβλήματα που απαντώνται στις μειονεκτικές γεωγραφικές περιοχές του ελληνικού 

χώρου. Επιπλέον, ΟΧΕ θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στα όρια διασυνοριακών περιοχών.  

  Περιοχές τομεακών παρεμβάσεων και δράσεων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένη 

χωρική στρατηγική/ σχέδιο.  

 Περιοχές που ορίζονται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης. 

  Περιοχές με χρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ειδικότερα για 

τις αστικές περιοχές που ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου, των οποίων ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 

10.000 κατοίκους και αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις, οικονομικές, κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής, δημογραφικές και λειτουργικής οργάνωσης, 

προκρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες περιοχών:  

Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή Περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές 

παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ή/ και στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Περιοχές 

εφαρμογής Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης ή ισοδύναμων σχεδίων 

στρατηγικού σχεδιασμού, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία. 

  Ζώνες αποβιομηχάνισης, περιοχές που περισσότερο δοκιμάζονται από την οικονομική 

κρίση με συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας, υψηλών ποσοστών ανεργίας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης.  

 Αστικά κέντρα που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων 

Πίνακας 12. Περιοχές παρέμβασης ΟΧΕ για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Πηγή : 

ΣΕΣ 2014-2020 
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Πίνακας 13. Ανάλυση στρατηγικού σχεδιασμού με SWOT ANALYSIS. 

 

 

STRENGTHS WEAKNESSES 

 Δεύτερο σημαντικότερο μητροπολιτικό 

κέντρο μετά την Αθήνα στην Αττική. 

 Ναυτιλιακό και εμπορικό  κέντρο της 

χώρας 

 Στρατηγική θέση του Πειραιά ως πύλη 

Μεσογείου( 6
ο
 επιβατικό λμάνι) 

Γειτνίαση με εγκαταστάσεις logistics 

 

 Προσβασιμότητα στην πόλη με υψηλό 

δίκτυο αξόνων. 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις υπερτοπικής 

εμβέλειας. 

 Δίκτυο κοινωνικών υποδομών για 

ευάλωτες ομάδες 

 Δημογραφική συρρίκνωση 

 Κατακερματισμένος αστικός χώρος ως 

αποτέλεσμα εγκαταλελειμμένων 

βιομηχανικών χώρων 

 Αναξιοποίητο πολιτιστικό απόθεμα 

 Πολύ μικρό ποσοστό αστικού πρασίνου 

και κοινόχρηστων χώρων 

 Επιβαρυμένη κυκλοφοριακή κατάσταση 

/ανεπαρκές δίκτυο δημοσίων 

συγκοινωνιών 

 Κορεσμένος πολεοδομικός ιστός 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 

 Αδυναμία του λιμένα να καταστεί home 

port για τα κρουαζιερόπλοια 

 Έλλειψη σε ποιοτικό ξενοδοχειακό 

δυναμικό 

 Ραγδαία πτώση οικοδομικής 

δραστηριότητας 

 Υψηλό ποσοστό ανεργίας 

OPPORTUNITIES THREATS 

 Έργα σταθερής τροχιάς(τραμ,μετρο) 

βελτιώνουν συνδεσιμότητα της πόλης 

 Κενοί βιομηχανικοί χώροι μπορούν να 

αξιοποιηθούν ποικιλλοτρόπως από το 

Δήμο 

 Η ιδιωτική επένδυση στις προβλήτες ΙΙ 

και ΙΙΙ θα δημιουργήσει θετικές 

συνέργειες με οικονομικές 

δραστηριότητες στην πόλη 

 Η επέκταση του νοτίου λιμένα 

αναμένεται να προσελκύσει 

περισσότερο τουρισμό 

 

 Αυτόνομη αναπτυξιακή πορεία λιμένα 

αποκομμένη από την πόλη 

 Αδυναμία συγκράτησης τουριστών από 

κρουαζιερόπλοια 

 70% του πληθυσμού είναι μισθωτοί και 

συνταξιούχοι με αποτέλεσμα να 

επηρεάζονται άμεσα από τις οριζόντιες 

περικοπές. 
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Πίνακας 14. Συσχέτιση Αξόνων προτεραιότητας Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου 

Πειραιά και Αξόνων Προτεραιότητας ΟΧΕ (Ίδια επεξεργασία). 

ΑΞΟΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ  

                      ΑΞΟΝΕΣ ΟΧΕ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Περιβάλλον, 

ποιότητα  ζωής 

 

 

ΑΠ-2 Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση– Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως 

αναγνωρίσιμου διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού – Διαχείριση και 

διάχυση των τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής «έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές 

λειτουργίες 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

-Σύνδεση τουριστικών/πολιτιστικών/πράσινων διαδρομών 

-Δημιουργία γραμμικού πάρκου στην περιοχή Λεύκας-Αγ.Διονυσίου 

-Πράσινες Υποδομές/Πράσινα Σημεία 

-Αστικές αναπλάσεις (ακτή Δηλαβέρη, ΣΕΦ,Μικρολίμανο) 

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

-Εγκατάσταση υποδομών φόρτισης εντός του λιμανιού(shore shide charging) 

-Βιοκλιματική αγορά(οδός Δημοσθένους) 

 

Κοινωνική Πολιτική, 

Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός 

ΑΠ-3 : Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

- Κοινωνικές δομές τύπου One stop shop, ΚΟΜΒΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

- Ανάπτυξη εργαλείων ταυτοποίησης ευπαθών ομάδων(social inclusion tool) 
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Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση 

ΑΠ-1 Βελτίωση της Ελκυστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά 

 – Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ανάδειξη νέων  επιχειρηματικών 

ευκαιριών - Στήριξη της Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων και της δημιουργίας νέων και 

καινοτόμων Επιχειρήσεων. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

-MARITIME BUSINESS SUPPORT CENTER 

-Δημιουργία και στήριξη Κοινοτήτων Καινοτομίας, venture labs,για την υποστήριξη 

μικροχρηματοδοτήσεων 

-Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, πολιτιστικών 

και δημιουργικών δραστηριοτήτων 

-Συνεργασία με maritime cluster 

-Προαγωγή και στήριξη ΚΟΙΝΣΕΠ 

 

Βελτίωση Διοικητικής 

Ικανότητας  Δήμου 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

-Ενιαία πλατφόρμα ταυτοποίησης, διαμεσολάβησης παρακολούθησης κοινωνικών 

υπηρεσιών 

-Καθοδήγηση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της 

Ο.Χ.Ε. – Αναβάθμιση των Ικανοτήτων των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών (Capacity 

Building) 

-Συνεκτική Αξιοποίηση Δημόσιων, Δημοτικών και Ιδιωτικών Ακινήτων - Μόχλευση των 

αποτελεσμάτων της Ο.Χ.Ε. και των διαθέσιμων Πόρων μέσω ευρύτερων συνεργασιών 
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Πίνακας 15. Ανάλυση SWOT Δήμου Πειραιά για το στάδιο της εφαρμογής των 

δράσεων ΟΧΕ. 

 

STRENGTHS WEAKNESSES 

- Εμπειρία Δ/νσης Προγραμματισμού σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

- Προσωπικό υψηλής κατάρτισης(ειδικοί 

χωροτάκτες μηχανικοί) 

- Μεγάλα έργα έχουν υψηλό βαθμό 

ωριμότητας 

- Άρτια και τεκμηριωμένη πρόταση ΟΧΕ 

- Διαρκής συμμετοχή προσωπικού 

Δ/νσης Προγραμματισμού σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια  

 

- Ανεπαρκής στελέχωση Δ/σης 

Προγραμματισμού και Τεχνικών Έργων 

- Απουσία εξειδικευμένων δομών μέσα στο 

Δήμο(π.χ Τουριστικής Προβολής 

Πειραιά) 

- Αδυναμία Στελέχωσης Ενδιάμεσου Φορέα 

σε επίπεδο αριθμού στελεχών και ειδικών 

προσόντων(διαχείριση ΟΠΣ, Project 

Management) 

- Υποδομή και εργαλεία(συστήματα 

παρακολούθησης, έντυπα) 

- Προετοιμασία φακέλου ΟΧΕ από 

εξωτερικό γραφείο, πολύ περιορισμένη η 

συμμετοχή της Αστικής Αρχής και της 

Δ/νσης Προγραμματισμού του Δήμου 

 

OPPORTUNITIES THREATS 

- Συνεργασία με φορείς ιδιωτικού 

τομέα(ΣΔΙΤ, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) 

- Η αναπτυξιακή προσέγγιση που έχει ο 

Δήμος Πειραιά για την κρουαζιέρα 

συμπίπτει με τη στρατηγική της 

COSCO 

- Kαλύτερη συνεργασία των δημοτικών 

αρχών με τη διοίκηση του Λιμένα σε 

σχέση με το παρελθόν 

- Υψηλός βαθμός συναίνεσης της ΚτΠ 

εξαιτίας της εκτεταμένης διαβούλευσης 

- Δυνατότητα αποζημίωσης πολιτών 

λόγω απαλλοτριωμένων εκτάσεων 

 

- Επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων να 

ανταποκριθούν στο ΣΔΕ 2014-2020 

- Μεγάλος αριθμός έργων(55!) και συνεπώς 

πολλοί δικαιούχοι 

- Ενστάσεις υποψήφιων αναδόχων 

- Εφαρμογή νέου νόμου δημοσίων 

συμβάσεων  

- Έλλειψη εμπειρίας του Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης 

- Μη έγκαιρη ανταπόκριση των 

συναρμόδιων υπηρεσιών σε 

κεντρικό/περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
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μέσω του θεσμού της μεταφοράς 

συντελεστή δόμησης
76

 

- Προβληματική εφαρμογή 

χρηματοδοτικών εργαλείων λόγω του 

ασταθούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, όπως αποδείχτηκε στην 

προηγούμενη προγραμματική 

- Έλλειψη πόρων για αποζημιώσεις 

απαλλοτριώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 α) Βαρυνόμενο ακίνητο: είναι το ακίνητο για το οποίο δύναται να χορηγηθεί “Τίτλος Δικαιώματος 

Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης 

β) Ωφελούμενο ακίνητο: είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου 

Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) από βαρυνόμενο ακίνητο,  

γ) Μεταφορά συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.): είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο 

ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο, Διαβούλευση Νόμου για την προστασία και τον 

έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος,2017. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Πίνακας 16. Οι επενδυτικές προτεραιότητες που επελέγησαν από την Περιφέρεια  

Αττικής για την υλοποίηση των ΟΧΕ όπως αποδελτιώθηκαν από το ΠΕΠ Αττικής 

και τον Οδηγό Εφαρμογής της ΕΥΣΕΠ Περιφέρειας Αττικής. Ίδια επεξεργασία. 
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Επενδυτική προτεραιότητα  Περιγραφή Στόχου 

 

 

6α- Επενδύσεις στον τομέα των 

αποβλήτων 

 

(ETΠΑ) 

 

Εφαρμογή Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Κεκτημένου και 
Εθνικών Στρατηγικών στον Τομέα 
των Απορριμμάτων σε 
Περιφερειακό Επίπεδο 
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6c-Διατήρηση , προστασία, προώθηση 

και ανάπτυξη της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

6e - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση 

του αστικού περιβάλλοντος, την 

ανάπλαση των πόλεων, την 

αναζωογόνηση και την απολύμανση των 

υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 

εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 

προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 

την προώθηση μέτρων για τον 

περιορισμό του θορύβου 

 

Ανάγκη ανάδειξης πολιτιστικών πόλων 

και αναβάθμισης τουριστικών υποδομών 

 

Ενδεικτικές Δράσεις:  

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής 

αναζωογόνησης με επίκεντρο 

«υποβαθμισμένες» ή «ειδικές δυναμικού 

χαρακτήρα» περιοχές ή συνδυασμού 

αυτών. 

 • Παρεμβάσεις μείωσης της χρήσης του 

Ι.Χ.Ε. με κατάλληλες χωρικές 

παρεμβάσεις – συμπλήρωση 

υφιστάμενων δικτύων ΜΜΜ για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών των 

μετακινήσεων, με ιδιαίτερη μέριμνα για 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) 

 • Βιώσιμη αστική κινητικότητα κ με 

έμφαση σε «πράσινες» διαδρομές, ιδίως 

σε υποβαθμισμένες περιοχές 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

 

Η Διαχειριστική Αρχή θα διασφαλίζει 

μέσω της οικείας πρόσκλησης και των 

κριτηρίων επιλογής ότι θα 

περιλαμβάνεται η εκπόνηση Sustainable 

Urban Mobility Plan για τις περιοχές 

εφαρμογής των ΟΧΕ και κατά συνέπεια 
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οι πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν θα 

καλύπτουν τις απαιτήσεις για βιώσιμη 

αστική κινητικότητα, η οποία συνδέεται 

με τα σχέδια ποιότητας αέρα της 

Οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT 

ΠΗΓΗ:EETAA, 2015 

Βασικά χαρακτηριστικά προγράμματος 

Το πρόγραμμα URBACT προσφέρει τρία κύρια πακέτα δράσεων στα αστικά κέντρα 

και τους 

φορείς της πραγματικής οικονομίας. 

Κάθε πόλη μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτή. 

Α. Διακρατικά Δίκτυα 

Το URBACT διευκολύνει τις Ευρωπαϊκές πόλεις ώστε να συνεργαστούν και να 

αναπτύξουν 

αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις σε κύριες αστικές προκλήσεις, 

επαναβεβαιώνοντας 

τον κύριο ρόλο που διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων σύνθετων 

κοινωνικών προκλήσεων και ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μέσω των Διακρατικών 

Δικτύων 

Ανταλλαγής. 

Β. Κεφαλαιοποίηση και Διάδοση της Γνώσης 

Το URBACT διευκολύνει τις πόλεις στην ανταλλαγή των καλών πρακτικών και 

διδαγμάτων 

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αστικών 

πολιτικών στην Ευρώπη, οικοδομώντας γνώση και τεχνογνωσία από τις άμεσες 

εμπειρίες με 

συστηματική κεφαλαιοποίηση και διαδικασίες επικοινωνίας. 

Γ. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 

Οι πόλεις θα πρέπει να αυξήσουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους σχετικά με τη 

βιώσιμη 

ανάπτυξη με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. 

Οι κατηγορίες των δικτύων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα είναι: 

 

· Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (action planning networks): για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των πόλεων να σχεδιάζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης με 

στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

· Δίκτυα Υλοποίησης δράσεων (implementation networks): για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των πόλεων να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης 

με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

· Δίκτυα Μεταφοράς καλών πρακτικών (transfer networks): για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των πόλεων να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές/σχέδια δράσης 

υιοθετώντας, μεταφέροντας και χρησιμοποιώντας, σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές 

που έχουν προσδιοριστεί στον τομέα της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Οι τρείς κατηγορίες των διακρατικών δικτύων μπορούν να επιλεγούν μέσω 

διαφορετικών 

προσκλήσεων, σε διαφορετικό χρόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Πίνακας 17. Άξονες Προτεραιότητας ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά. Πηγή: 

Περιφέρεια Αττικής , 2017 

Α1 

 

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με επενδύσεις στην έρευνα 

και καινοτομία και τις εφαρμογές ΤΠΕ 

Α2 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Ναυτιλιακό 

πλέγμα και Γαλάζια οικονομία 

Α3 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Τουρισμός, 

Πολιτισμός και Δημιουργική οικονομία 

Α4 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Βιώσιμη 

οικονομία των αναγκών 

Α5 Αξιοποίηση μεγάλων δημόσιων/δημοτικών και ιδιωτικών ακινήτων 

Α6 Καταπολέμηση της ανεργίας 

Α7 Προώθηση της ένταξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων - 

Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας 

Α8 Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών 

Α9 Αναβάθμιση του αστικού χώρου και αναζωογόνηση περιοχών 

Α10 Οργανική σύνδεση του οικιστικού ιστού με το λιμάνι και τη 

θάλασσα (θαλάσσιο μέτωπο) 

Α11 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (περιβαλλοντικά μέσα και 

υποδομές) 
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Α12 Προώθηση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας 

Α13 Βελτίωση διαχείρισης και διανομής της ενέργειας 

Α14 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Α15 Αναβάθμιση των ικανοτήτων του Δήμου και άλλων εμπλεκόμενων 

φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΟΑΠ και των 

άλλων προγραμμάτων για την περιοχή 
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