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Οξγαληζκφο Αζήλαο

ΥΩΡΗΚΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ:
ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ

1. ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΡΑ 1985

Έρνπλ πεξάζεη πιένλ είθνζη πέληε ρξφληα απφ ηφηε πνπ ζεζκνζεηήζεθε γηα
πξψηε θνξά Ρπζκηζηηθφ ρέδην γηα ηελ Αζήλα θαη ηελ Αηηηθή κε ην Νφκν
1515/85, έλα ζρέδην πνπ έρεη γεληθά αλαγλσξηζηεί σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ
γηα ηελ εμέιημε ηεο Αηηηθήο. Σν ΡΑ ηνπ 85 κάιηζηα πεξηιακβάλεη
θαηεπζχλζεηο πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαδείρζεθαλ θαη θαζηεξψζεθαλ σο βαζηθέο
αξρέο απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά
ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ωζηφζν, θαζψο ην ΡΑ ‘85 αληαπνθξηλφηαλ ζηα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλζήθεο
ηεο επνρήο ηνπ, ζε δχν -θαίξηα ζήκεξα- δεηήκαηα ε πξνζέγγηζε ηνπ ήηαλ απφ
ειιηπήο έσο αλχπαξθηε θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ ππάξρεη θακία
αλαθνξά ζε απηά ζηνπο γεληθνχο ηνπ ζηφρνπο:
Σν πξψην ήηαλ ν ξφινο ηεο Αζήλαο ζην επξχηεξν γεσγξαθηθφ ηεο πιαίζην.
Σν Ρ..Α. ηνπ ’85 είρε θαζαξά εζλνθεληξηθφ ραξαθηήξα θαη δελ έθαλε θακία
απνιχησο αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο ζην δίθηπν ησλ
Μεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο ή ζε ζέκαηα ζρέζεσλ κε ην
επξχηεξν Μεζνγεηαθφ θαη Βαιθαληθφ ρψξν.
Σν δεχηεξν ήηαλ ην δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ελ γέλεη ηεο
αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ Πξσηεχνπζα.
Γηα ηα ζέκαηα απηά ε κφλε πξνζέγγηζε πνπ ππήξρε αθνξνχζε ζηελ
νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν κε ηε
δεκηνπξγία ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ θαη δσλψλ ρνλδξεκπνξίνπ. Ζ πνιηηηθή ρσξνζέηεζεο
ηεο βηνκεραλίαο ζε θαζνξηζκέλεο δψλεο είρε ήδε εηζαρζεί απφ ην 1979 κε ην
Π.Γ. 707/79 θαη εμειίρζεθε κε ηε δηαηχπσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο
κε ην Π.Γ. 84/84 ην νπνίν απνηέιεζε ην βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο-βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Αηηηθή επί 17
ρξφληα (θαηαξγήζεθε κε ην λφκν 2965/2001).
Θα κπνξνχζε φκσο θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ε πνιηηηθή απηή, φπσο
δηαηππψζεθε ζην ΡΑ ‘85 ζπλνδεπφκελε κφλνλ απφ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο ηνπ
Πεξηβάιινληνο, αληαπνθξηλφηαλ πεξηζζφηεξν ζηελ επηδίσμε πξνζηαζίαο ησλ
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πεξηνρψλ θαηνηθίαο απφ ηελ ελδερφκελε φριεζε ηεο βηνκεραλίαο παξά ζε
θάπνηα επηδίσμε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο.
ην βαζκφ πνπ ππήξμε θάπνηα πξνζέγγηζε γηα ζέκαηα αλάπηπμεο ζην ΡΑ
ηνπ 85, απηή ήηαλ πεξηνξηζηηθή, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαζηνιήο ηεο
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο Αζήλαο, ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία
αλάπηπμεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ
εμηζνξξφπεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ηεο ρψξαο.
Απηφ νθεηιφηαλ αθ’ ελφο ζηελ εθηίκεζε φηη ε αλάπηπμε ηεο Πξσηεχνπζαο
ήηαλ ππεξδηνγθσκέλε θαη ππνζήθεπε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο
πεξηθέξεηαο, θαη αθ’ εηέξνπ ζηελ εθηίκεζε φηη απηή ε αιφγηζηε αλάπηπμε είρε
νδεγήζεη ηελ Αηηηθή ζε θνξεζκφ θαη ππνβάζκηζε απφ ηελ άπνςε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο.
Δηδηθά ε βηνκεραλία, ζχκθσλα κε ηε γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο επνρήο
(δεθαεηία ηνπ ‘80 θαη αξρέο δεθαεηίαο ’90) εζεσξείην πεξίπνπ σο αλαγθαίν
θαθφ θαη σο ε θχξηα ππεχζπλε γηα ην λέθνο ηεο Αζήλαο (θαηεγνξία πνπ ζηε
ζπλέρεηα απνδείρζεθε αβάζηκε).
Δλδεηθηηθή είλαη ε πξνζζήθε, ην 1990, ζην Π.Γ. 166Γ/87 γηα ηηο ρξήζεηο γεο
ηεο θαηεγνξίαο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ππορ εξςγίανζη, φπνπ ε εμπγίαλζε ηαπηίζηεθε
κε ηνλ πεξηνξηζκφ -θαη ζηελ πξάμε κε ηελ απνκάθξπλζε- ηεο βηνκεραληθήο
δξαζηεξηφηεηαο απφ πεξηνρέο πνπ είραλ 3 ρξφληα πξηλ θαζνξηζηεί σο
ππνδνρείο γη απηήλ.
Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο, πνπ δελ πεξηνξίδνληαλ βέβαηα ζην ΡΑ ’85 –αο
ζπκεζνχκε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Αηηηθήο απφ ηελ πνιηηηθή θηλήηξσλ θαη ηνπο
αλαπηπμηαθνχο λφκνπο εθείλα ηα ρξφληα- νδήγεζαλ ζε ζηξεβιψζεηο ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη ζπλέβαιαλ ζηε
κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ,
επεηδή πξφθεηηαη γηα ηελ Πξσηεχνπζα θαη ην βαζηθφ κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο
ρψξαο, ε πνιηηηθή απηή είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή
δηαδηθαζία ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ.
Όκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πιένλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα κηα λέα
πξνζέγγηζε.

2. ΝΔΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Σα λέα νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα δηακνξθψλνπλ
ζήκεξα έλα εληειψο λέν πιαίζην γηα ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ
δεπηεξνγελνχο ηνκέα:
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1. ηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
φμπλζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα
ζεσξνχληαη σο κνρινί αλάπηπμεο γηα ηνλ επξχηεξν εζληθφ ηνπο ρψξν.
Απηφ αλαδεηθλχεη ηελ νηθνλνκία σο θαζνξηζηηθή ζπληζηψζα ζην
ζρεδηαζκφ ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ. Εεηήκαηα πνπ ζπλαξηψληαη
κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε
αλαβαζκίδνληαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ σο ίζεο ή θαη
κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο απφ θάπνηα ζέκαηα πνπ παξαδνζηαθά
ζεσξνχληαλ σο ην θχξην αληηθείκελν ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.
2. Ζ κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο ηνπνζεηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλψζε, ηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε
δεκηνπξγηθφηεηα ("δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο") ζηνλ ππξήλα ηεο
δηαδηθαζίαο παξαγσγήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
3. Οη κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο δίλνπλ ψζεζε ζηελ αλάδπζε λέσλ θιάδσλ παξαγσγήο πνπ
ζπλαξηψληαη κε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε θαη ηελ νηθν-βηνκεραλία.
4. Ζ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ κπνξεί πιένλ λα ππνζηεξίμεη θηιηθέο πξνο
ην πεξηβάιινλ δηαδηθαζίεο παξαγσγήο γηα φιεο ηηο κνλάδεο, αιιά
αθφκε θαη λα ζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία νηθν-βηνκεραληθψλ πάξθσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απφ θνηλνχ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ηφζν σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ
πφξσλ φζν θαη σο πξνο ηε κείσζε ησλ ξχπσλ θαη ησλ απνβιήησλ,
κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ
πξαθηηθψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή ηεο παξαδνζηαθά
εδξαησκέλεο εηθφλαο γηα ηε βηνκεραλία αιιά θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο
ζηνλ ρσξηθφ ζρεδηαζκφ.
5. Ζ επηδίσμε ζπλέξγεηαο θαη ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ, θιάδσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο νδεγεί ζηελ αλάγθε πξνψζεζεο δηθηπψζεσλ
θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters).
6. Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο θαζηζηνχλ
ζπρλά δπζδηάθξηηα ηα φξηα κεηαμχ ηεο θιαζζηθήο κεηαπνίεζεο θαη ησλ
ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ: πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνπλ
κεηαπνηεηηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή θαη έξεπλα, ελψ ζπρλά
πιένλ ην παξαγφκελν πξντφλ είλαη άπιν θαη αθνξά ζε κεζφδνπο,
δηαδηθαζίεο, ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο ή απνηειεί πνιηηηζηηθφ πξντφλ.
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3. Ο ΥΩΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ
3.1.

ΟΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ

Ζ ρσξηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ππνδνρή θαη ππνζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη, λα πξνιάβεη θαη λα αμηνπνηήζεη
ηνπο επηθείκελνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηα λέα δεδνκέλα,
θαη λα δηακνξθψζεη έλα πιαίζην ρσξηθήο αλάπηπμεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο
απαηηήζεηο κηαο ζχγρξνλεο κεηξφπνιεο.
Οη αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ παξάγνληεο φπσο ε δηεπξπκέλε παγθφζκηα
νηθνλνκία κε ηε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην άλνηγκα λέσλ
αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ, ε ξαγδαία αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε
ηαρχηαηε εμέιημε δηαθφξσλ παξακέηξσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ζηε
δηαθίλεζε, δεκηνπξγνχλ έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
θαη ζα έρνπλ σο ελδερφκελε επίπησζε κηα αχμεζε ηεο αζηάζεηαο ζε
νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηφζν ηεο κεηαπνίεζεο φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ, αθφκε
θαη ζε θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
ε απηή ηελ πξννπηηθή είλαη θαλεξό όηη απαηηείηαη έλα ζεζκηθό πιαίζην
επέιηθην θαη ηθαλό λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο.
3.2.

Ζ ΥΩΡΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Ζ αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ζην ρσξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Αηηηθήο ζα πξέπεη λα
γίλεη ιηγφηεξν «ακπληηθή» απέλαληη ζηε βηνκεραλία θαη λα πεξηιάβεη
θαηεπζχλζεηο ελεξγεηηθήο ππνζηήξημεο, πάληνηε κε γλψκνλα ηε βηψζηκε
αλάπηπμε θαη αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ ή θαη εμάιεηςεο
ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ πνπ καο παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο.
Δηδηθφηεξα:
Ο ζηφρνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Πξσηεχνπζαο ζην
ζχζηεκα ησλ επξσπατθψλ κεηξνπφιεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε
αμηνπνίεζεο ηεο δπλακηθήο ηεο Αηηηθήο (ζπγθέληξσζε ππνδνκψλ,
εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζπλέξγεηα κε εξεπλεηηθέο θαη άιιεο
ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζηξαηεγηθήο
πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε
δπλακηθψλ θιάδσλ αηρκήο, πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο,
θαζψο θαη θιάδσλ κεηξνπνιηηηθήο ρσξνζέηεζεο.
Ζ ζηξαηεγηθή απηή εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο,
ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο,
ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, ζχκθσλα θαη κε ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβψλαο, γηα ηελ νπνία ηο ηρίγωνο ηης
γνώζης - εκπαίδεσζη, έρεσνα και καινοηομία - αποηελεί βαζικό επγαλείο
για ηην επίηεςξη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ και ηηρ αειθόπος οικονομικήρ
ανάπηςξηρ, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο πνπ
δηαηππψλνληαη ζην ΔΠΑ γηα ηελ Αηηηθή.
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη κε δεδνκέλα ηελ έληαζε ηνπ δηεζλνχο
αληαγσληζκνχ θαη ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, γίλεηαη
θαλεξφ φηη ζα πξέπεη πιένλ λα αθνινπζήζνπκε κηα πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε
πνιηηηθή, ρσξίο απνθιεηζκνχο, αιιά κε ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο λα εζηηάδνπλ
ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο πνπ παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ θιάδσλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο
θαηεπζχλζεηο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Σν 7ν Πξφγξακκα-Πιαίζην Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (20072013) ηεο ΔΔ πξνζδηνξίδεη 10 ζεκαηηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο
ππνζηεξίδεηαη ε έξεπλα, κε θχξηα θαηεχζπλζε ηελ ελίζρπζε ηεο
βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ηνκείο απηνί είλαη:
α) πγεία,
β) ηξφθηκα, γεσξγία θαη αιηεία, θαη βηνηερλνινγία·
γ) ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο,
δ) λαλνεπηζηήκεο, λαλνηερλνινγίεο, πιηθά θαη λέεο ηερλνινγίεο
παξαγσγήο,
ε) ελέξγεηα,
ζη) πεξηβάιινλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο),
δ) κεηαθνξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αεξνλαπηηθήο),
ε) θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο,
ζ) δηάζηεκα,
η) αζθάιεηα.
Ζ Έθζεζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμεηδίθεπζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ
ΔΠΑ γηα ζέκαηα Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο, κε
ηίηιν «Δπελδχνληαο ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία», πξνζδηνξίδεη ηηο
ίδηεο ζε γεληθέο γξακκέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, κε αλάιπζε ζε επηκέξνπο
δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηεξαηφηεηεο, θαη πξνζζέηεη επηπιένλ ηελ
Κισζηνυθαληνπξγία, κε ηελ έξεπλα βέβαηα λα θαηεπζχλεηαη ζηε
δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζε απηφλ ηνλ θιάδν.
Σέινο ην ηξαηεγηθφ ρέδην Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη
Καηλνηνκίαο ζην Πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-13, πξνζδηνξίδεη 11 ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο, ζηνπο νπνίνπο ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο έρεη σο ζηφρν
ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηε βειηίσζε ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη ηνκείο απηνί είλαη αληίζηνηρνη κε εθείλνπο ηνπ 7 νπ
Πξνγξάκκαηνο κε ηελ πξνζζήθε ησλ ηνκέσλ Πποφόνηα ςτηλήρ
πποζηιθέμενηρ αξίαρ και ηεσνολογίερ παπαγυγήρ με έμθαζη ζε
παπαδοζιακούρ κλάδοςρ θαη Πολιηιζηική Κληπονομιά.
Απφ ηελ παξαπάλσ παξάζεζε γίλεηαη θαλεξφ φηη κέζα απφ απηνχο ηνπο
ηνκείο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θιάδνη πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθφ
πιενλέθηεκα γηα ηελ Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Ο λένο
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Αλαπηπμηαθφο Νφκνο κε ηελ πνιηηηθή ησλ θηλήηξσλ ζα ππνδείμεη κε
κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηνπο θιάδνπο πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζηελ Αηηηθή.

3.3.

ΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΚΑΗ ΟΗ ΕΩΝΔ

Απηή ε ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο επηιεγκέλσλ θιάδσλ ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιαίζην θηλήηξσλ θαη κέηξσλ, φρη κφλνλ νηθνλνκηθνχ
ραξαθηήξα, πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ ηνκέα ζηελ
Αηηηθή.
ε απηφ ην πιαίζην ζα κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη ν θπξίαξρνο ραξαθηήξαο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο επηκέξνπο ππνδνρείο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη, έηζη
ψζηε ε ζπλέξγεηα απφ ηε ζπγθέληξσζε νκνεηδψλ δξαζηεξηνηήησλ λα
εληζρχζεη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (ηερλνινγηθά πάξθα, νηθνβηνκεραληθά πάξθα ή πάξθα εηδηθψλ θιάδσλ). Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε
ζέζπηζε επλντθφηεξσλ φξσλ γηα ηηο επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο, ρσξίο φκσο λα
απνθιείνληαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνκέα. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε
αληηκεησπίδεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ κε ινγηθή δηθηχνπ
αλαπηπμηαθψλ δσλψλ κε δηαθξηηνχο ξφινπο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά.

Σν ζέκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ/παξαγσγηθψλ δσλψλ δελ κπνξεί πιένλ λα
αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ελφο απνζπαζκαηηθνχ ηνπηθνχ ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ, πνπ πεξηνξίδεη ην αληηθείκελν ηνπ ζηνλ θαζνξηζκφ κηαο
κεκνλσκέλεο δψλεο κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Οη
επηρεηξεκαηηθέο δψλεο, εθφζνλ ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο,
ζα απνηειέζνπλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο, θαη ζπγθξνηνχκελεο ζε δίθηπν ηεξαξρεκέλσλ θαη
ζπκπιεξσκαηηθψλ δσλψλ ζα θαζνξίζνπλ ηελ ρσξηθή δνκή ηεο Πεξηθέξεηαο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ρψξνο ηεο Αηηηθήο δηαξζξψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην
παξαγσγηθφ ζχζηεκα, θαζψο νη επηρεηξεκαηηθέο δψλεο θαινχληαη λα
ζπκβάιινπλ φρη κφλνλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ
πινπνίεζε άιισλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηνπ λένπ ΡΑ, φπσο ε πνιπθεληξηθφηεηα,
ε ηζφξξνπε αλάπηπμε θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή.
Δπίζεο ν ζρεδηαζκφο πιένλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ρσξνζέηεζε δσλψλ θαη
ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηηξεπφκελνπ βαζκνχ φριεζεο, αιιά πξνζεγγίδεη
ζέκαηα ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θιαδηθήο ζχλζεζεο, θηλήηξσλ,
δηθηχσζεο, θαζψο θαη έληαμεο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ δξαζηεξηνηήησλ λένπ ηχπνπ,
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φπσο νη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα
αλάπιαζεο θ.α.
3.4.

Ζ ΓΗΚΣΤΩΖ

Πέξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ ππνδνρέσλ, κε ηελ επάξθεηα ησλ ππνδνκψλ θαη κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκέξνπο εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ, ε ειθπζηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ πιένλ απφ ηε ζπιινγηθή δπλακηθή
πνπ αλαπηχζζεηαη. Δηδηθφηεξα, εμαξηάηαη απφ ηε δηθηχσζε ζε έλα απνδνηηθφ
ζχζηεκα θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγίαο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ πφισλ θαη ησλ
πφισλ έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο, απφ ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ ινηπψλ
εκπιεθνκέλσλ, απφ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο
θαη θπξίσο απφ ηηο
δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ.
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