Η ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
1. Ο πόλορ ηηρ Αθήναρ-Αηηικήρ ζηην οικονομική κπίζη
Σν ζέκα ηνπ πλεδξίνπ, η Έξοδορ από ηην Κπίζη, απνηειεί κηα απφ ηηο 4
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ "Εςπώπη 2020". Ωζηφζν γηα ηελ
Διιάδα απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα πνπ ζε κεγάιν βαζκφ
θαζνξίδεη φιεο ηηο πνιηηηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηηο πνιηηηθέο ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ.
Ο δηεζλήο ξφινο ηεο Αζήλαο, σο Πξσηεχνπζαο θαη κεγαιχηεξεο κεηξφπνιεο
ηεο ρψξαο, ήηαλ πάληα θαη παξακέλεη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηε ζέζε ηεο
Διιάδαο ζην δηεζλέο θαη ην επξσπατθφ πιαίζην.
ηελ παξνχζα ζπγθπξία ην ζέκα ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο-Αηηηθήο
ζην δηεζλή ρψξν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αληίθαζε. Απφ ηε κηα πιεπξά
κπνξεί λα έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ηελ έμνδν
απφ ηελ θξίζε. Παξάιιεια φκσο, απηή ε θξίζε επεξεάδεη δπζκελψο ηηο
πξννπηηθέο ηεο Αζήλαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζην ζχζηεκα ησλ
επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ κεηξνπφιεσλ.
ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηεο φμπλζεο ηνπ
δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ζεσξνχληαη σο κνρινί
αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ
ηνπο ρψξνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ε ειιεληθή Πξσηεχνπζα, πνπ πάληνηε
θαηείρε ηελ θπξίαξρε ζέζε ζηελ νηθνλνκηθή, δηνηθεηηθή θαη ρσξηθή δνκή ηεο
ρψξαο, θαιείηαη λα αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο, ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη γεληθά ηεο βειηίσζεο ηεο δηεζλνχο
ζέζεο ηεο ρψξαο.
Οη ρξφληεο αδπλακίεο ηεο Αζήλαο, φκσο, λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ηεο δελ είλαη εχθνιν λα μεπεξαζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο θξίζεο πνπ βηψλεη ε
ρψξα. ηηο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο αμηνινγήζεηο πφιεσλ ε Αζήλα
θαηαηάζζεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν, ζε ηνκείο φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα, ην
επελδπηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ, ε πνηφηεηα δσήο.
Σψξα φκσο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ
νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο Αζήλαο ζην δηεζλέο πιαίζην θαη
γηα ηελ επαλεμέηαζε θαη αλακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.
1

2.

Οι νέερ πποοπηικέρ

Μέρξη πξφζθαηα ε Διιάδα ήηαλ ε κφλε επξσπατθή ρψξα πνπ δελ είρε θνηλά
ζχλνξα κε θακία άιιε ρψξα κέινο ηεο ΔΔ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
απνκαθξπζκέλε γεσγξαθηθά ζέζε ηεο απφ ηνλ ππξήλα ησλ ηζρπξψλ
επξσπατθψλ θξαηψλ ("Πενηάγωνο") θαη ηε ρακειή πνηφηεηα ησλ ρεξζαίσλ
ζπλδέζεσλ κε ηελ Δπξψπε, ζπλεηέιεζε ζηελ έληνλε πεξηθεξεηαθφηεηα πνπ
ηελ ραξαθηεξίδεη θαη είρε αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηελ αλαπηπμηαθή ηεο
δπλακηθή.
Παξάιιεια, κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 90’ θαη ζην πιαίζην ησλ εληειψο
δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο, ε δηεζλήο ζέζε ηεο Αζήλαο θαη νη
ζρέζεηο ηεο κε ηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν ειάρηζηα απαζρνινχζαλ ηνλ
αλαπηπμηαθφ θαη ηνλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ 85’ πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Ζ αλάπηπμε ηεο
Πξσηεχνπζαο, κε ηελ ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
εζεσξείην φηη ππνζήθεπε ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο πεξηθέξεηαο
θαη ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηηο έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο πνπ
ραξαθηήξηδαλ ηε ρψξα.
Ζ παξαπάλσ γεληθή ζεψξεζε εθθξάζηεθε κε πνιηηηθέο αλαζηνιήο ηεο
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο Αζήλαο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε
ζηξεβιψζεηο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο
θαη ζπλέβαιαλ ζηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 90’ φκσο θαη κεηά, νη θξίζηκνη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ
ζπληειέζηεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ζηελ ΔΔ
φζν θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηεο
Αζήλαο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο.
Ζ δηεπξπκέλε παγθφζκηα νηθνλνκία αλέδεημε ηνλ πξνσζεηηθφ ξφιν ησλ
κεγάισλ αζηηθψλ θαη θπξίσο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ γηα ηελ αλάπηπμε
θαη ηελ απαζρφιεζε. Απηφ νδήγεζε ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζηφρσλ
ησλ πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ ελδνγελή ηνπηθή αλάπηπμε ζηελ
ελίζρπζε ηεο δπλακηθήο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ.
Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην άλνηγκα λέσλ αληαγσληζηηθψλ
αγνξψλ, δεκηνπξγνχλ έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ
παξάγεη λένπο ζπζρεηηζκνχο, αλαδεηθλχεη λένπο αλαπηπμηαθνχο πφινπο θαη
άμνλεο θαη δηαθνξνπνηεί ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ.
ην πιαίζην απηψλ ησλ λέσλ ζπζρεηηζκψλ, ε γεσγξαθηθή ζέζε θάπνησλ
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κέρξη πξφηηλνο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζα κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε
ελ δπλάκεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα.
ην κεηαβαιιφκελν γεσπνιηηηθφ πιαίζην ζηελ ΔΔ, ηε Μεζφγεην θαη ηε Μέζε
Αλαηνιή, λέεο πξννπηηθέο δηακνξθψλνληαη γηα ην δηεζλή ξφιν ηεο Αζήλαο.
Μεηά ηε δηεχξπλζε πξνο ηα αλαηνιηθά ε Αζήλα βξέζεθε εληαγκέλε ζε κηα
επξσπατθή καθξν-πεξηθέξεηα, ηε Ν.Α. Δπξψπε, κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα κέζα
ζηελ ΔΔ, ιφγσ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο ξφινπ ζην πιαίζην ησλ αλαθαηαηάμεσλ
θαη ησλ ζχλζεησλ δπλακηθψλ πνπ αλαδχνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο.
Ο απνθαζηζηηθφο ξφινο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ κε ηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ (TEN-T) θαη
ηνπο Παλεπξσπατθνχο Μεηαθνξηθνχο Γηαδξφκνπο (TINA) θαη ηε βειηίσζε ηεο
πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη
ζηελ αλάδεημε λέσλ αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ θαη πφισλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε
ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε ηεο ρσξηθήο δνκήο ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Ν.Α.
Δπξψπεο.
Παξά ηηο ζεκαληηθέο απηέο εμειίμεηο, παξακέλεη δεηνχκελν θαηά πφζνλ νη
κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο ζα θαηνξζψζνπλ λα
αλαβαζκίζνπλ ην ξφιν ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΑΚΧ/ESDP (ρέδην Αλάπηπμεο
Κνηλνηηθνχ Χψξνπ) γηα ηελ πνιπθεληξηθή αλάπηπμε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ,
πξνσζψληαο θαη αμηνπνηψληαο επξχηεξεο ζπλέξγεηεο, ζπκπιεξσκαηηθφηεηεο
θαη δηθηπψζεηο.
Ηδηαίηεξα γηα ηελ Αζήλα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη
εληζρπκέλν ξφιν ζηελ ηεξαξρία ησλ επξσπατθψλ κεηξνπφιεσλ είλαη ε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, θαζψο κάιηζηα ζηνλ αληαγσληζκφ
ζπκκεηέρνπλ πιένλ κεηξνπφιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κε ηζρπξά
αλαπηπμηαθά πιενλεθηήκαηα θαη πξννπηηθέο.
Όκσο ε Αζήλα, παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο θαη πέξα απφ ηε δεδνκέλε δηεζλή
αθηηλνβνιία ηεο ιφγσ ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ κλεκείσλ ηεο, εκθαλίδεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζχγρξνλεο δπλακηθήο κεηξφπνιεο κε πςειή ζπγθέληξσζε
πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζπλδέζεηο κε πφιεηο θαη ρψξεο ηφζν
ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηε Βφξεηα Αθξηθή θαη ηελ Αζία.
χκθσλα κε ηελ ηππνινγία ησλ εξεπλψλ ηνπ ESPON ε Αζήλα θαηαηάζζεηαη
ζηελ θαηεγνξία 2-MEGAs (Δπξσπατθέο Μεηξνπνιηηηθέο Πεξηνρέο
Αλάπηπμεο), δειαδή ζηα ηζρπξά MEGAs. Σα MEGAs είλαη νη επξσπατθέο
αζηηθέο πεξηνρέο πνπ ελ δπλάκεη ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην
κέιινλ σο "αληίβαξα" ζηνλ ππεξζπγθεληξσηηθφ ππξήλα ηεο ΔΔ, ζηα πιαίζηα
ηνπ ζηφρνπ ηεο πνιπθεληξηθφηεηαο. Δπίζεο ζην ζελάξην ζχγθιηζεο γηα ην
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2030 ηνπ ESPON ε Αζήλα εκθαλίδεηαη σο
δπλακηθφ ειθηηθφηεηαο.

"ηζρπξφ

MEGA" κε ηζρπξφ

ηα πιαίζηα ηεο επηδησθφκελεο απφ ηελ επξσπατθή πνιηηηθή ηζφξξνπεο θαη
πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, κε ηε δεκηνπξγία
επξχηεξσλ δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαθξαηηθψλ δσλψλ ζπλεξγαζίαο θαη
δηθηχσζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηεμειηρζνχλ ζε Εψλεο Οηθνλνκηθήο
Οινθιήξσζεο (GIZ), ε Αζήλα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή επηθάιπςεο δχν
δηαζηαπξνχκελσλ δηαπεξηθεξεηαθψλ δσλψλ: ηεο πεπιοσήρ Αναηολικήρ
Μεζογείος θαη ηεο πεπιοσήρ Βαλκανικήρ-Αδπιαηικήρ. Ζ θάζε κηα απφ
απηέο εληάζζεηαη ζε κηα επξχηεξε Εψλε εμηζνξξφπεζεο: ε πξψηε ζην
Εςπωμεζογειακό Τόξο θαη ε δεχηεξε ζηελ πεξηνρή γλσζηή σο CADSES
πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Αηγαίν, κέζσ ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κέρξη ηε Βαιηηθή.
Οη επξχηεξεο απηέο δψλεο έρνπλ ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ ΔΔ δηφηη
εθηείλνληαη θαηά κήθνο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο θαη νη ρψξεο πνπ ηηο
απνηεινχλ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο δπλακηθή
εληζρχνληαο θαη πξνσζψληαο ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο ηεο ΔΔ κε ηηο
γεηηνληθέο ηξίηεο ρψξεο. Ζ δπλακηθή πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε
ζπλέξγεηα κέζσ δηθηπψζεσλ απηψλ ησλ ρσξψλ θαη ησλ κεηξνπνιηηηθψλ
πεξηνρψλ ηνπο πξνζδίδεη ζηηο παξαπάλσ δψλεο ηζρπξφ πιενλέθηεκα γηα ηελ
κειινληηθή αλάδεημε ηνπο ζε ηζρπξέο Εψλεο Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο
Σα Γηεπξσπατθά Γίθηπα, νινθιεξσκέλα θαη πξνβιεπφκελα, αλαβαζκίδνπλ
ηελ ζπλδεζηκφηεηα ηεο Αζήλαο-Αηηηθήο, νδηθψο θαη ζηδεξνδξνκηθψο, κε ηνλ
ππξήλα ηεο ΔΔ θαη κε ηελ Εψλε Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο ηνπ CADSES,
θζάλνληαο κέρξη ηελ βνξεηφηεξε κεηξφπνιε ηεο Δπξψπεο, ην Διζίλθη, ελψ νη
Θαιάζζηνη Απηνθηλεηφδξνκνη βειηηψλνπλ ηε ζπλδεζηκφηεηα κε ηα ιηκάληα
θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη απφ ηελ ΔΔ ζηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ
δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία ζα απνηειέζεη πξνζηηζέκελε αμία γηα
νιφθιεξν ηνλ επξσπατθφ ρψξν.
Οη ζπλδέζεηο απηέο θαζηζηνχλ ηελ Αζήλα-Αηηηθή Πφιε-Πχιε γηα ηελ ΔΔ,
αμηνπνηψληαο ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε "ζηο ζηαςποδπόμι ηηρ Εςπώπηρ, ηηρ
Αθπικήρ και ηηρ Αζίαρ .…για ηη ζύνδεζη ηηρ Εςπώπηρ με ηον ςπόλοιπο
κόζμο" , πξνζδίδνληαο ζηελ ειιεληθή Πξσηεχνπζα ζηξαηεγηθφ ξφιν.
Οη πξννπηηθέο ηεο ξηδηθά βειηησκέλεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα ηελ Αζήλα-Αηηηθή
θαη ηνλ ειιεληθφ ρψξν γεληθφηεξα δεκηνπξγνχλ ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο γηα ηελ
αλάπηπμε πνιπθεληξηθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηπψζεσλ ηφζν ζηε βάζε ηνπ άμνλα
Βνξξά-Νφηνπ φζν θαη ηνπ άμνλα Αλαηνιηθά-Γπηηθά (Μεζφγεηνο/Νφηηνο
Παξάιιεινο). Οη ζρέζεηο απηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ
ελζσκάησζε ηεο Αζήλαο ζηηο αληίζηνηρεο Εψλεο Οηθνλνκηθήο Οινθιήξσζεο
4

πνπ επηδηψθεηαη λα ζπγθξνηεζνχλ ζηαδηαθά ζηα πιαίζηα ηεο πεξηζζφηεξν
ηζφξξνπεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ.

Το νέο Ρςθμιζηικό Σσέδιο και οι βαζικοί άξονερ πποηεπαιόηηηαρ.

3.

ην πιαίζην ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη δηεζλψο θαη ηεο
απμεκέλεο ζεκαζίαο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ σο "αηκνκεραλψλ ηεο
αλάπηπμεο", ε πξφθιεζε είλαη ζήκεξα ην λα κπνξέζεη ε Αζήλα-Αηηηθή λα
αμηνπνηήζεη απηέο ηηο λέεο πξννπηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζην δηεζλή ρψξν.
Πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο
εηθφλαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, ε αλάδεημε ηνπ
θπζηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο
θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο.
Σν λέν Ρπζκηζηηθφ ρέδην εζηηάδεη ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ
ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Αζήλαο-Αηηηθήο κε πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ
δηαηξέρνπλ φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.
Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο Αζήλαο-Αηηηθήο πνπ εληζρχνληαη θαη
αλαδεηθλχνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζην
δηεζλή ρψξν θαη ζην ζχζηεκα ησλ επξσπατθψλ κεηξνπφιεσλ είλαη:


Η διεθνώρ αναγνωπίζιμη ιζηοπική πολιηιζηική ηαςηόηηηα ηεο
Αζήλαο πνπ εληζρχεηαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ σο βαζηθνχ
άμνλα ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο ηεο.
Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ πνιηηηζκηθνχ θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάδεημε ησλ
ζχγρξνλσλ
κνξθψλ
πνιηηηζηηθήο
αιιά
θαη
ηερλνινγηθήο
δεκηνπξγηθφηεηαο.



Η κομβική γεωγπαθική ηηρ θέζη, ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ θαη
αλαδπφκελσλ γεσπνιηηηθψλ δνκψλ, ηφζν ζην ζχζηεκα ησλ δηεζλψλ
κεηαθνξψλ φζν θαη ζηα ινηπά δίθηπα ξνψλ θαη αληαιιαγψλ.
Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη:
o

Ζ ελίζρπζε θαη εδξαίσζε ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο σο «πφιεοπχιεο» ζηελ Δ.Δ θαη σο δηεζλνχο θφκβνπ κεηαθνξψλ θαη
δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ κε ηελ ιεηηνπξγηθή έληαμή ηεο ζηα
δηεπξσπατθά δίθηπα ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη ηελ βειηίσζε
ηεο δηαζχλδεζεο κε ηα ιηκάληα θαη ηνπο κεγάινπο νδηθνχο
δηαπεξηθεξεηαθνχο άμνλεο.
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o



Ζ αλάδεημε ηεο σο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο θαζψο θαη,
απφ θνηλνχ κε ηε Θεζζαινλίθε, κε ηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηηο ρψξεο
ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ

Το ανθπώπινο δςναμικό ηεο κε πςειφ επίπεδν γλψζεο θαη
δεμηνηήησλ
Δηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ θνηλσλία
θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε
θαηλνηνκηθά πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη ππεξεζίεο, κε αμηνπνίεζε ηνπ
ζεκαληηθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο θαη κε ηελ αλαβάζκηζε
ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη
εξεπλεηηθψλ θνξέσλ.

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο δηεζλείο δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ
δξάζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία θνηλψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ
θαη εμππεξεηήζεσλ.
Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Αζήλαο, ζηελ ηνκή ησλ δχν αμφλσλ πνπ νξηνζεηνχλ
ηελ Δπξψπε πξνο ηα λφηηα θαη πξνο ηα αλαηνιηθά, πξνζδηνξίδεη ηνπο
πξνλνκηαθνχο άμνλεο πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηηο δηεζλείο δηθηπψζεηο θαη
ζπλεξγαζίεο ηεο, κέζσ κηαο αιιεινπρίαο δηαπεξηθεξεηαθψλ ζπλδέζεσλ θαηά
κήθνο απηψλ ησλ αμφλσλ.
o Ο Αλαηνιηθφο άμνλαο απνηειεί ελ δπλάκεη αναπηςξιακό διάδπομο ζηελ
αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Δπξψπεο πνπ κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο άμνλαο
εμηζνξξφπεζεο απέλαληη ζηελ κνλαδηθή ζήκεξα Εψλε Οηθνλνκηθήο
Οινθιήξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ππξήλα, κε ηελ πξνψζεζε ζρέζεσλ
θαη αληαιιαγψλ κε ηηο πξνο αλαηνιάο ρψξεο.
o Ο Μεζνγεηαθφο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηα κεγάια ιηκάληα ηνπ
επξσπατθνχ λφηνπ, ηα νπνία έρνληαο ζήκεξα ζαθψο κηθξφηεξε
δπλακηθή απφ ηα ιηκάληα ηνπ επξσπατθνχ βνξξά, κπνξνχλ λα
ζπγθξνηήζνπλ έλα δίθηπν δηαζπλδεδεκέλσλ θφκβσλ ζπλδπαζκέλσλ
κεηαθνξψλ θαηά κήθνο ηνπ Μεζνγεηαθνχ ηφμνπ θαη λα αλαπηχμνπλ
θνηλή ζηξαηεγηθή, βαζηζκέλε ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, γηα ηε
βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.
ηηο δηθηπψζεηο απηέο, ε Αζήλα ζα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
Θεζζαινλίθε, σο δίπνιν ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα θιίκαθα,
αλαιακβάλνληαο απφ θνηλνχ πξνσζεηηθφ ξφιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο
ζέζεο ηεο ρψξαο. ε απηφ ην πιαίζην επηδηψθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ εηδηθφηεξνπ
δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δχν ειιεληθψλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ, ηεο
Αζήλαο πξνο ηνλ Αμνλα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηεο
Θεζζαινλίθεο πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα.
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Μαθξνπξφζεζκνο ζηφρνο είλαη ε ζπγθξφηεζε κηαο δηαπεξηθεξεηαθήο δψλεο
ζπλεξγαζίαο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο, πνπ ζα απνηειεί ζπλδεηήξην θφκβν κεηαμχ
Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, Παξαδνπλάβηαο Δπξψπεο, Μαχξεο
Θάιαζζαο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη Β.Α. Αθξηθήο.
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