αθήνα 16/2/2010
ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ – ΔΔΔ: ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ.
Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ
ΑΣΣΙΚΗ 2020.

ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΟ ΟΡΑ.
ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΙΑ:
«ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΥΩΡΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ
ΣΟΤ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΟΝ ΑΣΙΚΟ ΙΣΟ.»

κεπηικό: Η στρατηγική του Οργανισμού Αθήνας για την εξέλιξη της

•
•

πόλης, όπως και του Εθνικού Χωροταξικού, προωθεί τις κομβικές
πολιτικές για συμπαγή πόλη, πολυκεντρικότητα, αναβάθμιση των
κέντρων της Αττικής.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές του λιανικού εμπορίου έχουν σοβαρές
επιπτώσεις και ενισχύουν τα φαινόμενα διάχυσης της Αθήνας στον
εξωαστικό χώρο και υποβάθμισης του αστικού ιστού. Οι αλλαγές
κινούνται ανάμεσα :
στην εμφάνιση νέων δυναμικών μορφών μεγάλου εμπορίου μέσα
και έξω από την πόλη και
στη συρρίκνωση του μικρού εμπορίου στα κέντρα και στον αστικό
ιστό της.

Για την αναβάθμιση του αστικού ιστού και της εμπορικής
δραστηριότητας σε περίοδο κρίσης, χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι
επιτυχημένες καλές πρακτικές και καινοτόμες στρατηγικές.
Η εισήγηση εστιάζει: Στο Λιανικό Εμπόριο εντός αστικού ιστού,
(ενότητα 1)
και στις Νέες χωρικές στρατηγικές για το Μικρό Λιανικό Εμπόριο.
(ενότητα 2)

1.ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

1.1.Ποιοί είναι οι ζηπαηηγικοί ζηόσοι για ηην αναβάθμιζη
ηος αζηικού σώπος και ηος εμποπίος.
1.1.1. αθήρ ζηπαηηγική επιλογή για ηην πόλη.
Η αναβάθμιζη ηος δομημένος και δημόζιος αζηικού σώπος κε
θαηεπζύλζεηο ηελ επαλάρξεζε , πνιπιεηηνπξγηθόηεηα θαη βηώζηκε
θηλεηηθόηεηα, ζηεξίρζεθε από ηελ Ε.Ε θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην
ΕΠΑ .
Όκσο ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην βάξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο
αζηηθήο αλαβάζκηζεο κεηαηνπίδεηαη πξνο λέεο κεζόδνπο όπσο είλαη ε
αμηνπνίεζε όινπ ηνπ δπλακηθνύ ησλ πόιεσλ κέζσ ζπλεξγαζηώλ,
ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ, λέσλ κνξθώλ δηαθπβέξλεζεο .
Η ζπλέξγηα όισλ απαηηεί ζαθή ζηξαηεγηθή νπηηθή γηα ην ξόιν ηνπ θάζε
αζηηθνύ θέληξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δόκεζε πνιηηηθώλ, πξνηεξαηνηήησλ
θαη ζπλάξζξσζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ θάζε θνξέα.

(ζςνέσεια 1.1.: ηπαηηγικοί ζηόσοι)
1.1.2. Νέερ σωπικέρ καηεςθύνζειρ για ηην αναβάθμιζη ηηρ
εμποπικήρ λειηοςπγίαρ ηηρ πόληρ
Η αναβάθμιζη ηηρ εμποπικήρ λειηοςπγίαρ ηηρ πόληρ,
ππνζηεξίδεηαη από λέα ρσξηθά εξγαιεία θαη θαηεπζύλζεηο, όπσο:

- ρσξνηαμηθέο ξπζκίζεηο, ρξήζεηο γεο, εμηζνξξόπεζε ιεηηνπξγηώλ,
θέξνπζα ηθαλόηεηα,
- ζπζρεηηζκόο εκπνξηθώλ πεξηνρώλ θαη βηώζηκσλ κεηαθηλήζεσλ –
κεηαθνξώλ,
- δεκηνπξγία εκπνξηθώλ πόισλ θπξίσο κηθξώλ θαη κεζαίσλ
εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ελζσκαησκέλσλ ζηνλ αζηηθό ηζηό,
- δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ εκπνξηθώλ πεξηνρώλ,
- παξνπζία επηρεηξήζεσλ κε ξόιν «εκπνξηθώλ αηκνκεραλώλ» ζηα
θέληξα ηεο κεηξόπνιεο ζε ζέζεηο κε θαιή εμππεξέηεζε από ΜΜΜ
ηδίσο ζηαζεξήο ηξνρηάο.

1.2. Νέα μεθοδολογία για ηη πύθμιζη ηος λιανικού εμποπίος
ζε ζσέζη με ηην αναβάθμιζη ηηρ πόληρ.
• Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζηξαηεγηθή ξύζκηζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηεξίδεηαη
ζε μια ζςνδςαζμένη μεθοδολογία εξιζοππόπηζηρ κεηαμύ
κεγεζώλ θαη ηνκέσλ εκπνξίνπ θαη ζπλέξγηάο ηνπ κε άιιεο
ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πόιεο.
• Η λέα κεζνδνινγία πξνζκεηξά έλα ζύλνιν παξακέηξσλ γηα:
- Σνλ ηδηαίηεξν ξόιν ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πόιε.
- Σελ ππάξρνπζα εκπνξηθή πξνζθνξά, ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα
κεγέζε, ηα είδε ησλ επηρεηξήζεσλ θιπ.
- Σηο ζρέζεηο ησλ ζεκείσλ πώιεζεο ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε ηνλ
πνιηηηζκό, αλαςπρή, βηνηερλία, ππεξεζίεο πξνο ην εκπόξην θιπ.
- Επίζεο εξεπλάηαη αλ νη μερσξηζηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ
ζηξαηεγηθή ώζηε λα ζπκβάινπλ ζηε ζπλνιηθή ειθπζηηθόηεηα ηεο
πεξηνρήο.

(ζςνέσεια 1.2: Νέα μεθοδολογία για ηη πύθμιζη
ηος λιανικού εμποπίος για ηην αναβάθμιζη ηηρ πόληρ.)

ηε ζπλέρεηα ε λέα κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ζπκπεξάζκαηα γηα:
-ην ζρεδηαζκό βειηίσζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη βειηίσζεο ησλ
ζπλζεθώλ αζθάιεηαο, άλεζεο γηα ηνλ πνιίηε/θαηαλαισηή.
-ηε βειηίσζε ηεο εκπνξεπκαηηθήο ιεηηνπξγίαο (πξνζβαζηκόηεηα,
ζηάζκεπζε, θαηλνηνκίεο γηα παξαιαβή-δηαλνκή εκπνξεπκάησλ)
- ην ζπληνληζκό κεηαμύ πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.
- Σελ επέιηθηε ρξήζε μερσξηζηώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα πξνγξάκκαηα
αζηηθήο - εκπνξηθήο αλαβάζκηζεο.
- ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα,
- ηε δεκηνπξγία ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ .

1.3. ηπαηηγική ζςνεπγαζιών επισειπήζεων αςηοδιοίκηζηρ.
1.3.1. ςνεπγαζίερ μεηαξύ εμποπικών επισειπήζεων .
Τπάξρεη πιήζνο παξαδεηγκάησλ .
• πλεξγαζίεο ππεξηνπηθήο θιίκαθαο όπσο:
– κεηαμύ κηθξώλ αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ κε πεξηερόκελν: ηνλ
θύθιν δηαλνκήο (επηπέδνπ ρώξαο, π.ρ. Ιηαιία), ηελ εγγύηεηα
ζηνλ παξαγσγό (commerce equitable, δηεζλνύο επηπέδνπ) θ.ά.
– κεηαμύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε κηα θεληξηθή
επηρείξεζε (franchise θιπ).
• πλεξγαζίεο ηνπηθήο θιίκαθαο, όπσο ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ
(clusters), κε πεξηερόκελν ηελ πξνβνιή, δηαλνκή θιπ.
Πνιιέο θνξέο νη ζπλεξγαζίεο απηέο γίλνληαη βάζεη θεληξηθνύ
ζρεδηαζκνύ.

(ζςνέσεια 1.3.) ηπαηηγική ζςνεπγαζιών επισειπήζεων αςηοδιοίκηζηρ.
1.3.2. ςνεπγαζίερ εμποπικών επισειπήζεων - αςηοδιοίκηζηρ.
Νέορ ηύπορ Γιακςβέπνηζηρ.
• Ο Δήκνο θαη ε Πεξηθέξεηα έρνπλ ήδε ζεκαληηθό ξόιν γηα :
ηελ αλάθηεζε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πινπνίεζε έξγσλ
πξνζβαζηκόηεηαο, εμαζθάιηζε πόξσλ, εγθαηάζηαζε εκπνξηθώλ
επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξάκκαηα
αλαβάζκηζεο.
• ήκεξα ζηελ Επξώπε, έρνπκε έλα λέν ηύπν δηαθπβέξλεζεοζπλεξγαζίαο κε θέληξν ηελ απηνδηνίθεζε, πνπ είλαη :
1. Πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ γηα ηελ νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκό,
ξύζκηζε, εμηζνξξόπεζε, αδεηνδόηεζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.
2. Δεκνηηθνύ επηπέδνπ, όπσο ηα «districts» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ
από Ε.Ε κε πεξηερόκελν: δηαθίλεζε, logistics, αζηηθό ζρεδηαζκό,
αληηθείκελα εμνπιηζκνύ, βηηξίλεο θ.ά

ΔΝΟΣΗΣΑ 2. ΝΔΔ ΥΩΡΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΓΙΑ ΣΟ
ΜΙΚΡΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΟΝ ΑΣΙΚΟ ΙΣΟ

2.1. Απαξαίηεηε είλαη ε ζςνέπγια με ηη ζηπαηηγική
επιλογή για ηην Αθήνα – Αηηική 2020.
Επηθεληξώλνληαο ζην κηθξό ιηαληθό εκπόξην, ηνλίδεηαη μαλά όηη:
Οη λέεο ρσξηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ην αθνξνύλ, ρξεηάδεηαη λα
δνκεζνύλ ζε ζπλέξγηα κε ηελ θεληξηθή ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ
Νένπ Ρ.. Αζήλαο - Αηηηθήο 2020 :
Η επηινγή «Αθήνα ηος Πολιηιζμού και ηηρ Καινοηομίαρ» αμηνπνηεί
ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Αηηηθήο θαη ην ζπγθεληξσκέλν
θνηλσληθννηθνλνκηθό δπλακηθό ηεο.

2.2. Απαπαίηηηη είναι η πποώθηζη νέων σωπικών
ζηπαηηγικών για ηο μικπό λιανικό εμπόπιο:
Α. είναι απαπαίηηηη, διόηι ηο μικπό εμπόπιο:
- έρεη ξόιν ζηελ απαζρόιεζε, θνηλσληθή ζπλνρή, αλάπηπμε θαη
ππνζηήξημε ηεο πόιεο θαηά ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο .
- ζηξέθεη ηόζν ην δεκόζην όζν θαη ην ηδησηηθό ελδηαθέξνλ ζηηο
πνιηηηθέο αζηηθήο αλαζπγθξόηεζεο.
- εληζρύεη ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμεζε
πνιηηηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δξαζηεξηνηήησλ ειεύζεξνπ ρξόλνπ.
- εληζρύεη ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξνζθνξά πνπ ελδηαθέξεη ηνπο
πνιίηεο - θαηαλαισηέο.
Β. και για να πεηύσει, απαιηεί ηην αξιοποίηζη:
- ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο,
- αλαβάζκηζε πεξηνρώλ εκπνξίνπ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.
- θαηλνηνκηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξίνπ
- λέσλ ζρεκάησλ ζπλεξγαζίαο .
- λέσλ κνξθώλ δηαθπβέξλεζεο .

2.3. Νέερ Υωπικέρ ηπαηηγικέρ
Α. ηπαηηγικέρ παπεμβάζειρ αναβάθμιζηρ κενηπικών πεπιοσών με
θεμαηικούρ θύλακερ εμποπίος.
Πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ, κε κέηξα όπσο:
- ζύιαθεο εκπνξίνπ λέσλ επηρεηξεκαηηώλ κε επαλάρξεζε
ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ.
- αλάδεημε παξαδνζηαθώλ εκπνξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ: αλάδεημε ηεο
Κεληξηθήο Αγνξάο ζηελ Αζελάο, δξόκνο κπαραξηθώλ, εξγαιείσλ θ.α
- Υαξαθηεξηζκόο ηκεκάησλ δξόκσλ εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Β. Αξιοποίηζη ηηρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ ηος αζηικού
πεπιβάλλονηορ.
Πξνώζεζε κέηξσλ ιεηηνπξγίαο εκπνξηθώλ πεξηνρώλ, όπσο:
- Καζνξηζκόο θαη αλαβάζκηζε ηνπξηζηηθώλ πεξηνρώλ.
- Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα Αλαβάζκηζεο Κέληξνπ θαη θεληξηθόηεηαο.
- Καζνξηζκόο ζπιάθσλ εκπνξίνπ γύξσ από ζεκεία πνιηηηζκνύ.

2.4. Πποώθηζη ηων καινοηομιών ζηη λειηοςπγία
ηος μικπού λιανικού εμποπίος.
• Α. Μικηέρ σπήζειρ επισειπήζεων. Κεληξηθέο πεξηνρέο ηεο πόιεο
εκθαλίδνπλ λέα κηθηή ιεηηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ εκπνξίνπ. Π.ρ.
βηβιηνπσιείν κε ρώξν πνιηηηζκνύ, θαηάζηεκα έλδπζεο κε ρώξν
αλαςπρήο θ.ι.π.
• Β. Νέερ μοπθέρ διακςβέπνηζηρ και ζςνεπγαζιών ησλ κηθξώλ
επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ, πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηελ
ηζόξξνπε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αηηηθή ηνπ 2020.
2.5. Καηεςθύνζειρ πος μποπεί να ζςμβάλοςν .
Σν Ρπζκηζηηθό ρέδην, κπνξεί λα δώζεη θαηεπζύλζεηο:
- πξνο ηα ΓΠ λα πεξηιάβνπλ ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθηλήζεηο.
- γηα ηε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ.
- γηα ην ξόιν ηεο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ.

