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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ1* & ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς  
* email: aggelakakisaggelos@gmail.com 
 

Περίληψη  

Οι «κρίσιμες υποδομές» αφορούν σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, συστήματα και 

υποσυστήματα που κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών της 

κοινωνίας όπως η υγεία, η φυσική προστασία, η ασφάλεια, η οικονομική και κοινωνική ευημερία 

των πολιτών. Μια τέτοια “κρίσιμη υποδομή” είναι τα λιμάνια, των οποίων ο ρόλος έχει εξελιχθεί 

από το να αποτελούν απλές πύλες μέσω των οποίων μεταφέρονται αγαθά και επιβάτες μεταξύ 

χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, σε κέντρα διαχείρισης μεταφορικών και εμπορευματικών ροών 

και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Για την  αποτελεσματική λειτουργία του κάθε λιμάνι 

χρειάζεται να αξιοποιεί στο βέλτιστο βαθμό τις υποδομές που διαθέτει και να προχωράει τόσο 

σε νέα έργα υποδομών και ανωδομών, όσο και σε έργα βελτιστοποίησης της σύνδεσής τους 

με την ενδοχώρα, στο πλαίσιο της καλύτερης αξιοποίησης των συστημάτων συνδυασμένων 

μεταφορών που εξυπηρετεί.  

Η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων αλλά και γενικότερα των μεταφορικών 

υποδομών απειλείται από συγκεκριμένους κινδύνους που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

(α) φυσικούς κινδύνους και περιλαμβάνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, 

κατολισθήσεις, πλημμύρες, ηφαιστειακές εκρήξεις, πυρκαγιές, πανδημίες και (β) σε 

ανθρωπογενείς κινδύνους που διαχωρίζονται σε ακούσιους (όπως: λάθη διαχείρισης, 

ατυχήματα, απώλεια ηλεκτρικής ισχύος & δικτύων επικοινωνίας, πρόκληση πυρκαγιάς ή 

πλημμύρας) και σε εκούσιους (κυβερνο-επιθέσεις, βανδαλισμοί, παραβίαση προϊόντων, 

ταραχές, τρομοκρατικές επιθέσεις κ.α.). Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων τα 

τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ο όρος «ανθεκτικότητα» που αποτελεί την ικανότητα ενός 

συστήματος να αντέξει σε μια μεγάλη διαταραχή εντός αποδεκτών παραμέτρων 

αποικοδόμησης και να ανακάμψει εντός αποδεκτού χρόνου και σύνθετου κόστους. Η σημασία 

της παρακολούθησης της ανθεκτικότητας των λιμένων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα 

πλαίσια της αξιολόγησης των αναγκών που έχουν τα σύγχρονα λιμάνια, αλλά και των 

μελλοντικών επενδύσεων που θα κληθούν να γίνουν και οι οποίες είναι συνήθως χρονοβόρες 

και απαιτούν μεγάλες δαπάνες. Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας είναι 

να αποτυπώσει τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης της ανθεκτικότητας λιμενικών υποδομών 

σε διεθνές επίπεδο και να εξετάσει τις δυνατότητες υιοθέτησης κάποιων μεθόδων σε εθνικό 

επίπεδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: ανθεκτικότητα, λιμάνια, λιμενική υποδομή, διαχείριση κινδύνου 
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ΟΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1* & ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ2  

1 Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ  
2 Πανεπιστήμιο Κρήτης 
* e-mail: angelakis@imegsevee.gr 
 

Περίληψη  

Η τεχνολογική πρόοδος στο πεδίο των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί μια 

ισχυρή εγκάρσια τάση παραγωγικής μεταβολής καθώς και ένα σημαντικό πεδίο επιστημονικής 

διερεύνησης. Η ιστορική σύντηξη σημαντικών τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων 

τείνουν να μεταβάλλουν τα υφιστάμενα τεχνο-παραγωγικά υποδείγματα και αποτελούν ολοένα 

και περισσότερο μέρος των αναδυόμενων πολιτικών τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης. 

Συγχρόνως, η κλιμάκωση του «τεχνολογικού κύματος» και η ραγδαία συν-εξέλιξη των 

σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαδίκτυο των Πραγμάτων), 

κινητοποιεί συνεχώς τις εξελίξεις σε επίπεδο νέων παραγωγικών διαδικασιών, καινοτόμων 

προϊόντων/υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι η 

εντατικοποίηση της τεχνολογικής μεταβολής συνοδεύεται από διαφοροποιημένες και 

ασύμμετρες επιδράσεις σε επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και οικονομιών. Το παρόν άρθρο 

επιχειρεί να αποτυπώσει εμπειρικά την υφισταμένη κατάσταση σε επίπεδο πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων, όσον αφορά στην ψηφιακή τους ωριμότητα και το βαθμό προσαρμογής 

στις αναδυόμενες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε επίπεδο μεθοδολογίας, αξιοποιούνται πρωτογενή 

και δευτερογενή δεδομένα σε επιμέρους κατηγορίες διερεύνησης (π.χ. επενδύσεις σε ψηφιακές 

τεχνολογίες, ανασχετικοί παράγοντες ενσωμάτωσης τεχνολογικού εξοπλισμού, 

διαφοροποιήσεις σε επίπεδο κλάδου, μεγέθους επιχειρήσεων καθώς και διερεύνηση χωρικών 

προεκτάσεων της ψηφιακής προσαρμογής). Σημειώνεται ότι τα πρωτογενή στοιχεία αντλούνται 

από πρόσφατες σχετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (σε εθνική 

κλίμακα) στο σύνολο των κλάδων κατά τα έτη 2020 (δείγμα 801 επιχειρήσεων) και 2022 

(δείγμα 802 επιχειρήσεων) στην κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων (size class) 0-49 

εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνάρτηση με τα εμπειρικά ευρήματα, εξειδικεύονται 

συγκεκριμένες διαστάσεις που συγκροτούν ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών ψηφιακής 

ανάπτυξης υπό το πρίσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρών επιχειρήσεων.           

Λέξεις – Κλειδιά: ψηφιακός μετασχηματισμός, μικρές επιχειρήσεις, επενδύσεις, βαθμός 

προσαρμογής, πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης 
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ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 
COVID-19 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: angelimi763@gmail.com  

Περίληψη  

Η πανδημία του Covid-19 έχει αναμφίβολα μια σημαντική χωρική διάσταση, η οποία 

συναρτάται τόσο με την εξάπλωση του ιού όσο και με το σύστημα υγείας. Όμως, ενώ αυτή η 

χωρική διάσταση αφορά κατ’ αρχήν στην υγεία, συνδέεται με την κοινωνικοοικονομική όσο και 

την περιβαλλοντική  διάσταση της χωρικής ανάπτυξης. Στην εισήγηση ξεκινάμε από την 

συζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών αυτών των τριών διαστάσεων. Στη συνέχεια, 

εξετάζουμε την προφανώς σημαντική αλληλεπίδραση των ευρωπαϊκών περιφερειών και 

πόλεων με το εθνικό και το ευρωπαϊκό/διεθνές τους πλαίσιο. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο, εξετάζουμε την χωρική πολιτική «απάντησης» στην πανδημία καθώς 

και τις χωρικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. 

Εστιάζουμε στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορισμένες μόνο αναφορές στην 

περίπτωση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, προχωράμε σε μια ανασκόπηση των διαφορετικών 

χωρικών παρεμβάσεων (καινοτόμων ή όχι) που εφάρμοσαν οι ευρωπαϊκές πόλεις και 

περιφέρειες - με ορισμένες αναφορές στις ελληνικές. Μερικά παραδείγματα παρεμβάσεων 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται σε βάθος. 

Ευλόγως, οι χωρικές «απαντήσεις» που δόθηκαν θα πρέπει να ενταχθούν σε μια ευρύτερη 

προσέγγιση πολιτικής που θα αντιμετωπίζει πιθανές μελλοντικές πανδημίες διαφορετικές από 

την πρόσφατη. Επίσης, θα πρέπει να συσχετιστούν με τη στρατηγική ανάκαμψης της ΕΕ η 

οποία συνδέεται (σε όρους «διακηρύξεων») με τους Κοινοτικούς στόχους για μια «πράσινη» 

και «ψηφιακή» ανάπτυξη. Η εισήγηση επιχειρεί να εμβαθύνει στο πως το πρόγραμμα 

ανάκαμψης θα υλοποιήσει ουσιαστικά (χωρίς, δηλαδή, να «μείνει στα χαρτιά») τους 

φιλόδοξους «πράσινους» και «ψηφιακούς» στόχους του, οδηγώντας σε μεγαλύτερη χωρική 

(εδαφική, territorial) συνοχή. 

Το κύριο συμπέρασμα της εισήγησης είναι ότι οι παραπάνω χωρικές δράσεις είχαν πολύ θετικά 

αποτελέσματα σε ορισμένες πόλεις και περιφέρειες, διαμορφώνοντας έτσι μια δέσμη «καλών 

πρακτικών» - οι οποίες όμως υλοποιήθηκαν τελικά σε σχετικά λίγες περιπτώσεις. Σε αρκετές 

πόλεις και περιφέρειες, τα θετικά αποτελέσματα των «δράσεων Covid-19»  ήταν περιορισμένα 

και «πρόσκαιρα». Αυτό συνέβη, όπως υποστηρίζουμε, επειδή οι δράσεις δεν ήταν επαρκώς 

συνδεδεμένες με χωρικούς σχεδιασμούς γενικότερους (σφαιρικούς) και συμμετοχικά 

προσδιορισμένους.  

Σε αυτή τη βάση διατυπώνουμε προτάσεις για τη βελτίωση των στόχων και της εφαρμογής 

των χωρικών δράσεων στις Κοινοτικές πόλεις και περιφέρειες τόσο σχετικά με τις πανδημίες 

και το σύστημα υγείας όσο και για μια ανάκαμψη πράσινη, ψηφιακή, με κοινωνική και χωρική 

συνοχή.  

Λέξεις – Κλειδιά: πανδημία Covid-19, χωρικός σχεδιασμός, χωρικές δράσεις, Ευρωπαϊκές 

πόλεις, Ελληνικές πόλεις 
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ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1, ΡΩΜΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ 1*, PREMYANOV NIKOLAY 1, 
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1, ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ2 & ΤΣΟΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ3 

1 Q-PLAN INTERNATIONAL 
2 Δήμος Θεσσαλονίκης 
3 Ideas Forward 
* e-mail: roma@qplan-intl.gr 

 

Περίληψη  

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου Pop-Machina (Horizon 

2020, Grant Agreement n. 821479), εστιάζοντας στο πιλοτικό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. 

Η συνεργατική παραγωγή και το κίνημα των δημιουργών παρουσιάζουν, τα τελευταία χρόνια, 

σημαντική άνθιση η οποία αποτυπώνεται με την εμφάνιση πολυχώρων δημιουργίας 

(makerspaces), την αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσιτότητας εξοπλισμού (εργαλεία, 

3Δ εκτυπωτές, κ.α.), την εξέλιξη των συνεργατικών τεχνολογιών και την ενσωμάτωση του do-

it-yourself στην κουλτούρα και τη συνείδηση των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο 

Pop-Machina επιδιώκει να ενδυναμώσει την «από-τα-κάτω» ανάπτυξη των κοινοτήτων 

δημιουργών, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές της προεκτάσεις ως προς την τόνωση της αστικής 

καινοτομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τελικά, την αστική αναζωογόνηση και 

την κυκλικότητα. 

Το πόνημα περιλαμβάνει την ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό ενδυνάμωσης της αστικής παραγωγής με έμφαση 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, εργαστήρια, μεταποιητικές μονάδες και επιχειρήσεις 

που σχετίζονται με παραγωγή και μεταποίηση), στο πλαίσιο της κυκλικής ανάπτυξης της πόλης 

και της αστικής αναγέννησης. Στους πιθανούς μοχλούς ενδυνάμωσης συγκαταλέγονται οι ήδη 

υπάρχουσες παραγωγικές αστικές χρήσεις και λειτουργίες, καθώς και οι μη επαρκώς 

αξιοποιημένες αστικές περιοχές ή υποδομές, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιες 

χρήσεις. 

Προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της συνεργατικής παραγωγής, οι πόλεις που συμμετέχουν 

στο έργο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Θεσσαλονίκη, εφαρμόζουν μια καινοτόμα 

μεθοδολογική προσέγγιση για να ταυτοποιήσουν τους δρώντες, τα μέρη και τους χώρους του 

αστικού δημιουργικού οικοσυστήματος και να καταλήξουν σε προτάσεις οργάνωσης αυτών των 

συνιστωσών στο πλαίσιο της κοινωνικό-χωρικής δομής και των δικτύων υποδομής της πόλης. 

Τα αποτελέσματα αυτής της, χωρικά δομημένης, διερεύνησης των πολιτιστικών, κοινωνικο-

οικονομικών, ρυθμιστικών/θεσμικών και τεχνολογικών χαρακτηριστικών της κοινότητας 

δημιουργών της Θεσσαλονίκης, αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της 

πόλης για αστική αναγέννηση και οδήγησαν σε προτάσεις βελτιστοποίησής τους. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολεοδομικός σχεδιασμός, αστική αναγέννηση, κυκλική οικονομία, 

συνεργατικές τεχνολογίες, συνδιαμόρφωση, Θεσσαλονίκη 
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ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: angelimi763@gmail.com  

Περίληψη  

Το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης έχει διαχρονικά περάσει από αρκετά κύματα. Στην Ελλάδα 

η οικοδομική τουριστική «μόδα», μετέβη από υπερμεγέθη και πολυτελή ξενοδοχεία  που 

χαρακτήρισαν τον τουριστικό κλάδο τις δεκαετίες 1970-1980, στο μοντέλο ενοικιαζόμενων 

δωματίων απευθυνόμενων σε μικρότερα budget και έπειτα στο «νομαδικό» παραθερισμό και 

τα καταλύματα τύπου «σπίτι μακριά από το σπίτι». Όλα τα κύματα αυτά των τουριστικών 

trends σαφώς αφήνουν κάθε φορά σημαντικό αποτύπωμα στον εξωαστικό χώρο, ενώ 

δεδομένης της «απαίτησης» για ιδιωτικότητα και αποκλειστικότητα στο χώρο διαμονής, 

συνδυασμένη με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού έχουν πλέον στρέψει το 

τουριστικό μοντέλο ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην αναζήτηση τρόπων δημιουργίας 

οργανωμένων οικιστικών συγκροτημάτων… εκτός σχεδίου.  Η Ελληνική πολεοδομική και 

τουριστική νομοθεσία προσφέρει κάποια πολεοδομικά εργαλεία που, υπό σημαντικές 

προϋποθέσεις, καθιστούν την ιδιωτικά οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη επιτρεπτή. 

Παραδείγματα αποτελούν τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, οι Περιοχές Περιβαλλοντικής 

Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης και τα Παραθεριστικά –Χωριά των Ειδικών Σχεδίων 

Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων. Η χωροθέτηση τέτοιων αναπτύξεων ωστόσο 

αποτελεί μείζον θέμα, πολλώ μάλλον τώρα που η πολιτική της χώρας ευνοεί την επάνοδο των 

ξένων επενδύσεων, αλλά και που μετά από πολλά χρόνια στρέφει το βλέμμα στην πολεοδομική 

ανασυγκρότηση και το ρυθμιστικό ορθολογικό σχεδιασμό βασισμένο στις αρχές της αειφορίας. 

Παράλληλα, δε θα πρέπει να παραβλέπεται και η τάση των νομικών θεσμών της χώρας, όπως 

το Συμβούλιο της Επικράτειας, προς μια στάση θωράκισης του περιβάλλοντος και συγκράτησης 

της «αστικότητας» εντός των ορίων των ήδη υφιστάμενων αστικών περιοχών.  

Αυτές οι προκλήσεις διαμορφώνουν ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από το πώς η πολεοδομία 

και η χωροταξία θα απαντήσουν και θα ρυθμίσουν με συνοπτικές διαδικασίες αρκετά θέματα 

όπως οι σταθερά φθίνουσες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που σταδιακά θα παραλληλιστούν 

με κτίρια βιομηχανικής κληρονομιάς, όπως την ανάγκη υποδοχής και προσαρμογής στο διεθνές 

αυτό μοντέλο τουρισμού και διακοπών, ειδικά σε μια χώρα που οικονομικά εξαρτάται από τον 

κλάδο αυτόν έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η σημαντικά η οικονομία, αλλά και άλλα πάγια 

ζητήματα όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η προσέλκυση επενδύσεων και η 

εκμετάλλευσή τους για ανταποδοτική βελτίωση τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και φυσικά 

η διασφάλιση της ανθρώπινης ευημερίας και ποιότητας ζωής, τόσο των ντόπιων πληθυσμών 

όσο και των επισκεπτών τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: οργανωμένη ανάπτυξη, παραθεριστική κατοικία, παραθεριστικά χωριά, 

πολεοδομία, τουριστική νομοθεσία 
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Ο ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΙΣ «100 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» 

ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ1* & ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ1  

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
* e-mail: stagriou@gmail.com 

 
Περίληψη  

Η κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  βιώσιμη ανάπτυξη 

και η  μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία αποτελεί εκτός από  επείγουσα πρόκληση 

μια  ευκαιρία για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους ,την οποία προσπαθεί 

να επιτύχει ο χωρικός σχεδιασμός. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός μέσω των  εργαλείων που 

διαθέτει μπορεί να προτείνει  λύσεις και να συμβάλει στην υιοθέτηση πρακτικών αντιμετώπισης 

των κινδύνων και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις  ασφαλούς μετάβασης στην κλιματική 

ουδετερότητα. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί  να προσεγγίσει την δυνατότητα μετάβασης στην κλιματική 

ουδετερότητα μέσα από τον  πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς αυτός μπορεί να δημιουργήσει  

τις  κατάλληλες συνθήκες για τη θωράκιση των πόλεων απέναντι στην κλιματική κρίση και 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, αξιοποιώντας τα 

εργαλεία της διαχείρισης των χρήσεων γης, της  αστικής ανάπτυξης, των μεταφορών, της 

βιώσιμης κινητικότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται πεδία έρευνας, όπως: 

• Η καταγραφή των στόχων του επιδιωκόμενου σχεδιασμού 

• Η αναζήτηση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων όσον αφορά την αστική μορφή, 

τον περιορισμό της αστικής διάχυσης και διαφύλαξη εδαφικού κεφαλαίου ως 

περιβαλλοντικού πόρου, την κατανομή των βιοκλιματικών αναπλάσεων και 

αναζωογόνηση περιοχών για την επίτευξη  ισοβαρούς και συμπεριληπτικής  ανάπτυξης 

• Η αναζήτηση της σύνθεσης των επιτρεπομένων χρήσεων γης , των κατάλληλων 

επιλογών για τις μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα 

• Ο εντοπισμός ειδικότερα του τομέα με τη μεγαλύτερη ανάγκη μετασχηματισμού σε 

τοπικό επίπεδο ώστε να επιδιωχθεί άμεση προσαρμογή του συστήματος χωρικού 

σχεδιασμού και των ειδικότερων κατευθύνσεων, πολιτικών, εργαλείων και κανόνων 

που εμπεριέχουν τις απαιτήσεις της κλιματικής κρίσης. 

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η πόλη της Καλαμάτας που πρόσφατα εντάχθηκε στην 

ευρωπαϊκή αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες κι Έξυπνες Πόλεις» (Mission 100 Climate 

Neutral and Smart Cities) που  θα στηρίξει, θα προωθήσει και θα αναδείξει 100 ευρωπαϊκές 

πόλεις στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 καθιστώντας τες 

κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας για το σύνολο των αστικών κέντρων 

Στόχος ο επανασχεδιασμός και η  αναζωογόνηση των αστικών περιοχών με αναμενόμενα 

αποτελέσματα τη βελτίωση: της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος, της 

ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 

υπαίθριου δημόσιου χώρου, τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις, 

την εξοικονόμηση φυσικών πόρων καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών 

περιοχών. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός, κλιματική κρίση, 

κλιματική ουδετερότητα, Καλαμάτα  
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: stagriou@gmail.com 

 
Περίληψη 

Ο τρόπος συγκρότησης και παραγωγής του χώρου, είναι άρρηκτα εξαρτώμενος από τις 

πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, διαμορφώνοντας και μεταλλάσσοντας το 

παραγωγικό μοντέλο και κατ’ επέκταση τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της χώρας, 

καθορίζοντας την βιωσιμότητα αυτής. Ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης, υπήρξε μια στροφή του 

χωρικού σχεδιασμού, προς τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, παραχωρώντας ευνοϊκούς όρους 

στην οργανωμένη δόμηση, εισάγοντας ένα παράλληλο σύστημα σχεδιασμού, με προνομιακούς 

ειδικούς όρους. 

Η παρούσα εργασία διερευνά κατά πόσο η προώθηση χωροθέτησης οργανωμένων υποδοχέων 

βιομηχανικών, και τουριστικών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή συντελείται, 

είναι συμβατή με την αειφορία της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και με την επιδιωκόμενη εδαφική 

και κοινωνική συνοχή. Κατά πόσο με το θεσμοθετημένο πλαίσιο ιδιαίτερα τα χρόνια της 

οικονομικής κρίσης, υπηρετείται ο στόχος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την μετάβαση σε 

ένα νέο δίκαιο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακό υπόδειγμα. Ο χώρος μπορεί να 

είναι υποδοχέας επενδυτικών δραστηριοτήτων, αγνοώντας την κοινωνική και την 

περιβαλλοντική συνιστώσα;  

Στον βιομηχανικό τομέα η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων, χωρίς την ταυτόχρονη 

απαγόρευση της εγκατάστασης βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, σε εκτός αυτών 

περιοχές, δημιουργούν τις συνθήκες ελκυστικότητας ώστε να παραχθούν τα αποτελέσματα του 

ελέγχου της διάσπαρτης τοποθέτησης και τα οφέλη για το περιβάλλον αλλά και την ίδια την 

επιχειρηματικότητα; 

Στον τουριστικό τομέα, η χωροθέτηση οργανωμένων μορφών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με 

την δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, μεταβάλει και με ποιο τρόπο το 

παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη κλίμακα των 

έργων που προϋποθέτουν ένταση κεφαλαίου; 

Μελέτη περίπτωσης επελέγη ο Ν. Μεσσηνίας, δεδομένου ότι διαθέτει οργανωμένους υποδοχείς 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (2 ΒΙΠΕ, 1 ΒΙΟΠΑ) καθώς και την πρώτη 

περίπτωση ανάπτυξης στην χώρα μας, αυτήν της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, εκτός σχεδίου δόμηση, εξωαστικός χώρος, 

οργανωμένοι υποδοχείς, χρήσεις γης, βιώσιμη ανάπτυξη 
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Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΚΑΙ «ΜΠΛΕ» ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 & ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

1 e-mail: altheodom@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα τον 

21ο αιώνα. Οι συνέπειές της, γίνονται περισσότερο ορατές στις περιοχές όπου υπάρχει έντονη 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Η συνεχής αστική επέκταση, η κατάληψη ελεύθερης γης για 

κατοικία και η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση έχουν διαφοροποιήσει το μικροκλίμα των 

πόλεων. Το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης ως ένα πυκνοδομημένο, παράκτιο 

αστικό δίκτυο, κρίνεται ευάλωτο σε ακραία καιρικά φαινόμενα κυρίως σε περιπτώσεις υψηλών 

θερμοκρασιών.  Ο διπλός στόχος της παρούσας μελέτης, είναι αρχικά, η ανάπτυξη ενός χωρικού 

μοντέλου το οποίο θα αξιολογεί την τρωτότητα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης από κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και τις υψηλές θερμοκρασίες, και σε 

δεύτερη φάση, η ανάπτυξη ενός δικτύου υποδομών βασισμένο στις οικοσυστημικές 

προσεγγίσεις, που θα συμβάλλει στη μείωση της τρωτότητας.  Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 

το δορυφόρο “Landsat – 8” και από άλλες επιστημονικές πηγές για οπτικοποίηση σε περιβάλλον 

GIS, εστιάζοντας στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και των πράσινων υποδομών. 

Η αξιοποίηση συγκεκριμένων φασματικών δεικτών, σχετικών με τα επίπεδα βλάστησης, 

κτιριακού αποθέματος, υγρασίας και θερμοκρασίας, οδήγησαν σε χρήσιμα συμπεράσματα και 

στατιστικές συσχετίσεις, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό των ευάλωτων περιοχών λόγω υψηλών 

θερμοκρασιών. Επιπλέον, μέσα από την ανάλυση των δεικτών πρασίνου του ΠΣΘ, προκύπτουν 

σοβαρές ανισότητες μεταξύ χωρικών ενοτήτων, γεγονός που αυξάνει το βαθμό ευαλωτότητας 

συγκεκριμένων περιοχών. Η Διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εισαγωγή των 

οικοσυστημικών προσεγγίσεων στον πολεοδομικό σχεδιασμό, έχει την ικανότητα να 

καταστήσει μια περιοχή πολύ πιο ανθεκτική σε φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή. Η εισαγωγή των «πράσινων» και «μπλε» υποδομών στον αστικό ιστό έχει πολλαπλά 

οφέλη, καθώς αφενός μειώνει την τρωτότητα/ευαλωτότητα, αφετέρου συμβάλλει στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΠΣΘ, προτείνεται η 

δημιουργία ενός δικτύου «πράσινων» και «μπλε» υποδομών, ώστε να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα της Θεσσαλονίκης μέσω των οικοσυστημικών προσεγγίσεων. 

Λέξεις – Κλειδιά: GIS, φασματικοί δείκτες, αστική θερμική νησίδα, πράσινες και μπλε 

υποδομές, οικοσυστημικές προσεγγίσεις, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, e-mail: ialexand@etasa.gr 
 

Περίληψη 

Πριν την οικονομική κρίση, στην Ελλάδα ο κανόνας στον πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν η 

μεμονωμένη αξιοποίηση ακινήτων με βάση τους όρους και περιορισμούς δόμησης που 

καθορίζονταν από τα πολεοδομικά σχέδια με πολεοδομικά κριτήρια. Το θεσμικό πλαίσιο 

προέβλεπε μεν χωρικά εργαλεία που λάμβαναν υπόψη τα ιδιωτικά δικαιώματα, η πρακτική 

εφαρμογή τους ωστόσο ήταν περιορισμένη. Χρειάσθηκε να πληγεί η χώρα από την οικονομική 

κρίση για να στραφεί το δημόσιο και ιδιωτικό ενδιαφέρον στα χωρικά εργαλεία που αυξάνουν 

την αξία των ακινήτων. Έτσι, παράλληλα με τα παλαιότερα πολεοδομικά εργαλεία 

οργανωμένης αξιοποίησης ακινήτων, στις αρχές της δεκαετίας 2010 ακολουθώντας την 

θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του χώρου των προηγούμενων δεκαετιών διεθνώς, το 

εσωτερικό δίκαιο υιοθέτησε διατάξεις που αποβλέπουν στην βελτίωση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών από την αξιοποίηση των ακινήτων. Τούτο, διότι το θεσμικό 

πλαίσιο κλήθηκε να αφομοιώσει τις κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές αλλαγές και τάσεις τη 

δεδομένη στιγμή, που ζητούσαν επαύξηση της αξίας των ακινήτων με σκοπό την οικονομική 

ευημερία. Συγκεκριμένα, κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή του χωρικού σχεδιασμού στη χάραξη 

στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού με στόχο την ενδυνάμωση της Ελληνικής 

οικονομίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση των ακινήτων για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων ενισχύθηκε με την άρση κάποιων εκ των ισχυόντων περιβαλλοντικών 

δεσμεύσεων που περιόριζαν εν γένει τη χρήση των ακινήτων προς εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος. Χαρακτηριστική η περίπτωση στην περιοχή Έξαρχος Αταλάντης όπου κατ’ 

εφαρμογή της νεότερής νομοθεσίας εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση Περιοχής 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος 

εντός δάσους κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του σχετικού σχεδίου προεδρικού διατάγματος 

από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κρίση αυτή όμως συνάντησε τον αντίλογο 

της μειοψηφίας Συμβούλων που έκριναν τις διατάξεις αυτές αντισυνταγματικές. Με την 

παρούσα εισήγηση εξετάζονται οι θεωρίες που προσεγγίζουν τον χωρικό σχεδιασμό ως 

εργαλείο για την προσέλκυση των ιδιωτών επενδυτών, ιδίως δε τα ζητήματα που τίθενται όταν 

η δημόσια πολιτική καλείται να επιλέξει μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της 

οικονομικής ευημερίας.  

Λέξεις – Κλειδιά: οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων, αξιοποίηση ακινήτων, 

πολεοδομικές ρυθμίσεις, φυσικοί πόροι 
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ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, email: ialexand@etasa.gr 
 

Περίληψη 

Η μοίρα των κοινόχρηστων πραγμάτων διαγράφεται «τραγική», όταν χρησιμοποιούνται 

άναρχα εκτός συγκεκριμένου πλαισίου: όπως υποστηρίζεται, λόγω της ελεύθερης προσβάσεως 

όλων σε αυτά, υποβαθμίζεται η ποιότητα και ποσότητά του. Τούτο πρεσβεύει η θεωρία της 

«τραγωδίας των κοινών»: η καταστροφή είναι ο προορισμός, προς τον οποίο τείνουν τα κοινά, 

καθώς το κάθε άτομο επιδιώκει την εξυπηρέτηση του συμφέροντός του σε μία κοινωνία που 

πιστεύει στην ελευθερία σε αυτά. Η τραγωδία, συνεπώς, προκαλείται από την 

υπερεκμετάλλευση του φυσικού πόρου χωρίς ταυτόχρονη επένδυση στη προστασία και στη 

διατήρησή του. Έχοντας ως αφετηρία την θεωρία αυτή, με την παρούσα εισήγηση εξετάζεται 

η πρόσφατη θέση, με νόμο και χωρίς επί της ουσίας μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων, στην κοινή χρήση όλων των παλαιών αιγιαλών, δημοσίων ακινήτων δηλαδή που 

ανέκαθεν ανήκαν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Ποιους επηρεάζει η διάταξη αυτή, 

πως απομειώνει την αξία της δημόσιας περιουσίας και παράλληλα αυξάνει την αξία των όπισθεν 

των παλαιών αιγιαλών ιδιωτικών ακινήτων χωρίς το Δημόσιο να εισπράττει μέρος της υπεραξίας 

και ποια τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κοινοχρησία αυτή στην επενδυτική πολιτική 

της χώρας; Προστατεύεται τελικά με την θέση του στην κοινή χρήση το δημόσιο ακίνητο από 

τους καταπατητές και την άναρχη δόμηση ή η κατάστασή του επιδεινώνεται; Στην εισήγηση 

ειδική αναφορά γίνεται στην περίπτωση του τμήματος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά 

κυριότητας της ανωνύμου εταιρείας «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων ΑΕ» και πως η νομοθετική 

αυτή παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει την αξιοποίησή του. 

Λέξεις – Κλειδιά: παλαιός αιγιαλός, κοινοχρησία, «τραγωδία των κοινών», αξιοποίηση 

δημόσιας ακίνητης περιουσίας 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ1, ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ1*, ΑΚΑΤΣ ΑΤΤΙΛΑ1 & 
ΠΕΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ1 

1 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης  
* e-mail: agaggelak@certh.gr 

 

Περίληψη  

Η Ελλάδα βρίσκεται στα πρώτα στάδια της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων παρέχοντας 

ήδη στους πολίτες της πολύ ελκυστικά κίνητρα για την αγορά τους. Το 2020 ανακοινώθηκε το 

σχέδιο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με στόχο να επιδοτήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και 

φορτιστών μέχρι το τέλος του 2021. Το σχέδιο αυτό διέθεσε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 

εκατομμυρίων ευρώ ώστε να ενισχυθεί η χρήση της ηλεκτροκίνησης, κυρίως των ηλεκτρικών 

οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μέρος ενός 

δεκαετούς πλάνου για την προστασία του κλίματος ακολουθώντας τη Δράση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το κλίμα και την Πράσινη Συμφωνία. Επομένως η διαμόρφωση ενός λειτουργικού 

δικτύου φορτιστών σε όλη την ελληνική επικράτεια είναι κρίσιμη, προκειμένου να μπορούν να 

κινούνται με ασφάλεια όλοι οι τύποι ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, 

ποδήλατα).  Για αυτό το λόγο με βάση το νόμο 4710/2020 με τίτλο: «Προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», το κράτος επιχείρησε να ενισχύσει την ηλεκτροκίνηση σε 

όλη τη χώρα και να επεκτείνει τη χρήση οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών μέσω 

της σύνταξης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Τα Σ.ΦΗ.Ο αφορούν 

σχεδόν όλους τους Δήμους της ελληνικής επικράτειας και έχουν να κάνουν κυρίως με τη 

χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) 

κανονικής ή υψηλής ισχύος εντός των διοικητικών ορίων του κάθε Δήμου. Για την αρτιότερη 

σύνταξη του κάθε σχεδίου σημαντικό ρόλο παίζει η συμμετοχική διαδικασία ενεργών φορέων 

και των πολιτών του κάθε Δήμου και για αυτό το σκοπό η συγκεκριμένη εργασία προτείνει τη 

μεθοδολογία της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεραρχίας, η οποία συμβάλει στη βαθύτερη 

κατανόηση των εναλλακτικών επιλογών για τον σχεδιασμό των θέσεων χωροθέτησης των 

σταθμών φόρτισης, καθώς και στην ποσοτικοποίηση των δεδομένων, ώστε να υποστηριχθεί 

κατάλληλα η διαδικασία λήψης απόφασης και να περιοριστεί το ρίσκο λανθασμένων 

αποφάσεων για τον εκάστοτε Δήμο. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, ηλεκτροκίνηση, διαδικασία 

αναλυτικής ιεραρχίας, συμμετοχική διαδικασία 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ AIRBNB ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ1*, ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ1 & 
ΝΤΡΟΥΓΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: mariakoutsibiri@gmail.com 
 

Περίληψη  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς που συνέβαλλαν στη 

ραγδαία ανάπτυξη του Airbnb τα τελευταία έτη. Αντικείμενο της παρουσίασης αποτελεί ο 

τρόπος λειτουργίας του επιχειρηματικού και τεχνολογικού μοντέλου του Airbnb, η ανάδειξη 

της παρούσας κατάστασης στον τουριστικό κλάδο και πως επηρεάζεται από την ανάπτυξη του 

φαινομένου Airbnb στην πόλη του Βόλου.  

Αναφορικά με την ευρωπαϊκή εμπειρία, αναδείχθηκαν, μέσω της μελέτης, οι τιμές των 

καταλυμάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και το χάσμα μεταξύ των τιμών Airbnb και των 

ξενοδοχειακών μονάδων και διεξάχθηκε το συμπέρασμα πως τα καταλύματα Airbnb αποτελούν 

μια οικονομικότερη επιλογή με λιγότερες ανέσεις. Για την εθνική εμπειρία παρατηρήθηκαν, οι 

τουριστικοί προορισμοί με τις ακριβότερες τιμές καταλυμάτων καθώς και οι προορισμοί με την 

εντονότερη τουριστική δραστηριότητα. 

Για τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου, αποκλειστικά για το φαινόμενο 

των Airbnb, συγκεντρώθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα της AirDNA, δεδομένα και 

διαγράμματα που συνέβαλλαν στην διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ένταση της 

τουριστικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένες περιόδους, την μεταβολή των τιμών (ενοικίαση, 

καθαρά κέρδη, ποσοστό κράτησης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα) μέσα σε ένα έτος καθώς και 

τη χωροθέτηση των καταλυμάτων Airbnb στον αστικό ιστό του Βόλου. 

Τα καταλύματα Airbnb μπορούν να αντιμετωπισθούν ως μια καινοτομία του τουριστικού 

κλάδου. Η παρουσία τους στην τουριστική δραστηριότητα είναι εμφανέστατη, καθώς μέσω 

των Airbnb, έχει επιτευχθεί η άνοδος και η αναβάθμιση των καταλυμάτων και παροχών. Λόγω 

της ταχύτατης ανάπτυξης τους, παρατηρείται αύξηση των ανταγωνιστικών επιπέδων μεταξύ 

των ξενοδόχων. Η καινοτόμα αυτή τουριστική υποδομή αποτελεί ιδιοκτησιακή και κρατική πηγή 

εσόδων, διαμορφώνει καινούριες εργασιακές θέσεις και αυξάνει την ελκυστικότητα του 

προορισμού. Οι επιλογές ως προς τα καταλύματα για τους επισκέπτες είναι, αυξημένες όπως 

επίσης και οικονομικότερες. Η νέα αυτή μορφή επιχειρηματικότητας αποτέλεσε καρποφόρα 

επένδυση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς οι περιουσίες τους άρχισαν να αποτελούν πηγές 

εσόδων. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως το Airbnb έχει επιφέρει άνθιση στον οικονομικό και 

επιχειρηματικό κλάδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: Airbnb, τουρισμός, Βόλος, καταλύματα, ξενοδοχεία 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ‘ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ’ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: ganasta0@otenet.gr 
 

Περίληψη 

Το αντικείμενο της ερευνητικής προσπάθειας εστιάζει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τη 

τριαντάχρονη αντίστιξή της πορεία του με την εξέλιξη της πόλης του Βόλου. Το Π.Θ ως μελέτη 

περίπτωσης της  Κοινωνίας & Οικονομίας της Γνώσης,  αξιολογείται ως αναπτυξιακός μοχλός 

εξέλιξης της πόλης και βασικός πυλώνας διαμόρφωσης της Ασφαλούς Οικονομικής Βάσης του 

Βόλου. Αποτελεί το ερευνητικό μοντέλο εξέλιξης μιας πόλης μεσαίου μεγέθους, ως προς την 

συσχέτισή της με την Ασφαλή Οικονομική της Βάση, δηλ τους τομείς εκείνους της 

παραγωγικής, κοινωνικής, πολιτιστικής φυσιογνωμίας ενός τόπου, των οποίων η σύνδεση & 

αλληλεπίδρασή προκαλούν σημαντικό χωρικό - οικονομικό αποτέλεσμα.  

Η Ασφαλής Οικονομική Βάση μιας πόλης μεσαίου μεγέθους στην οποία πρωταγωνιστεί η 

οικονομία της Γνώσης την μετατρέπει σε  οικονομικό μοντέλο και αποτέλεσμα χωρικής, 

παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου, που αναδεικνύεται αντικειμενικά σε 

αναπτυξιακό πυλώνα μαζί με τον Δημόσιο  Τομέα, τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.  

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο καταδεικνύουμε πως υπήρξε συνδετικός πυλώνας της 

Ασφαλούς Οικονομικής Βάσης της πόλης σε περίοδο δημιουργικής καταστροφής, οικονομικής 

κρίσης και εξέλιξης του παραγωγικού της μοντέλου. Η διασύνδεση της Οικονομίας & και της 

Κοινωνίας της Γνώσης, με την χωρική και παραγωγική ταυτότητα του τόπου είναι πολυεπίπεδη 

και ισχυρή, συμβάλλοντας καίρια  στην  διαμόρφωση του τριτογενούς τομέα της πόλης, που 

αποτέλεσε συνειδητή εναλλακτική επιλογή & αναπτυξιακή πρόκληση της τοπικής κοινότητας. 

Εξετάζεται η συμβολή του στη χωρική εξέλιξη και  αστική ανάπλαση του Βόλου, στον τουρισμό 

και την επισκεψημότητα της πόλης, στον ρόλο που διαδραματίζουν οι υποδομές του ως 

διαχρονικός πόρος ανάπτυξης και πολιτισμού. Αξιολογείται η συμβολή του κόστους της 

φοιτητικής ζωής στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της πόλης. Εντοπίζεται ο 

βαθμός επιρροής στην καθημερινή λειτουργία της πολύ-επίπεδα καθώς ως κοινότητα το 

Πανεπιστήμιο έχει  σημαίνων οικονομικό αποτύπωμα  στη πόλη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον 

παράλληλα εστιάζει στο μέλλον, στο κατά πόσο η περαιτέρω ανάπτυξή του Πανεπιστημίου με 

τα νέα του τμήματα στη πόλη του Βόλου και υποδομές, όπως τα κτίρια της Πολυτεχνικής 

Σχολής, το campus της Βαμβακουργίας, την Κίτρινη Αποθήκη, το Ινστιτούτο Κομφούκιος, τα 

Μεταπτυχιακά του Προγράμματα, θα συνεχίσει να επηρεάζει & εξελίσσει την πόλη στην νέα 

εποχή, συμβάλλοντας περαιτέρω στην πολύπλευρη ανάπτυξή της και στην εξωστρέφειά της. 

Λέξεις – Κλειδιά: κοινωνία - οικονομία της γνώσης, ασφαλής οικονομική βάση, δημιουργική 

καταστροφή 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ) ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ. 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
«ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ» 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΔΕΗ Α.Ε., e-mail: al.antoniou@dei.gr 

  

Περίληψη  

Το κτηριακό συγκρότημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ηλεκτροφωτισμού Καβάλας, γνωστής και 

ως Ηλεκτρικής Εταιρείας, βρίσκεται επί της οδού Σέκερη και Ιεροσολύμων, στην προσφυγική 

συνοικία του Βύρωνα, στη δυτική πλευρά της πόλης, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από 

το κέντρο και 300 m από τη θάλασσα. Πρόκειται για αξιόλογο μεσοπολεμικό βιομηχανικό 

συγκρότημα που στέγασε τη Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτροφωτισμού, η οποία ιδρύθηκε το 

1924, όταν η πόλη της Καβάλας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας καπνού 

στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Το 1960, στο πλαίσιο εξαγοράς των τοπικών 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των εκμεταλλεύσεών τους από τη ΔΕΗ, η 

Επιχείρηση περιήλθε στην ιδιοκτησία της τελευταίας. Σήμερα, ο χώρος χρησιμοποιείται ως 

κεντρική αποθήκη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το συγκρότημα έχει έκταση περίπου 4100 τ.μ. και 

αποτελείται από ένα επίμηκες λιθόκτιστο κτήριο μηχανοστασίου, στεγασμένο με μεταλλική 

στέγη, επικαλυμμένη από κεραμίδια και από μικρότερα μονώροφα και διώροφα λιθόκτιστα 

κτήρια, κτισμένα σε επαφή ή σε μικρή απόσταση από το μηχανοστάσιο, όπως κτήριο κυψελών, 

υποσταθμός,  αντλιοστάσιο, σιδηρουργείο, κατοικία προσωπικού-γραφείο-αποθήκες κ.ά. Η 

κατάσταση διατήρησης του συγκροτήματος είναι σχετικά καλή, αλλά παρατηρούνται φθορές 

και αλλοιώσεις αρχιτεκτονικών μορφολογικών στοιχείων σε όλα τα κτήρια. 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η σύνθεση και παρουσίαση της αρχιτεκτονικής ιστορίας του 

συγκροτήματος με προοπτική την ευαισθητοποίηση για την προστασία, αποκατάσταση και 

απόδοση σε αυτό μιας νέας, ήπιας χρήσης. Η χρήση αυτή χρειάζεται να εξασφαλίσει, 

παράλληλα με την οικονομική εκμετάλλευση του συγκροτήματος, τη διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης, την προβολή της αρχιτεκτονικής του και, εν τέλει, τη δημιουργική επανένταξή του 

στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης, ως τοπόσημο και εστία τοπικής 

ιστορίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής και βιομηχανικού τουρισμού. 

Στο πλαίσιο της εισήγησης, πραγματοποιείται αρχειακή έρευνα σε αρχεία δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, όπως στο Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ Α.Ε., στα αρχεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς επίσης 

βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα πεδίου. 

Λέξεις – Κλειδιά: Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτροφωτισμού Καβάλας, ηλεκτρικές εταιρείες, 

ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, βιομηχανική-αρχιτεκτονική κληρονομιά, βιομηχανικός τουρισμός, 

αποκατάσταση - επανάχρηση 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , e-mail: geo91289@gmail.com 

 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο επιδιώκει να συσχετίσει την αστική ταυτότητα και τις επιμέρους συνιστώσες 

της με τις πολεοδομικές πρακτικές και παρεμβάσεις στον αστικό ιστό μέσα από παραδείγματα 

αστικών περιοχών ανά τον κόσμο. Ο όρος «αστική ταυτότητα» έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής 

τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην  πολεοδομική και αστική θεωρία 

και έρευνα, και  χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία περισσότερο ως «σύνδεση με έναν τόπο». 

Κάθε πόλη έχει μία μοναδική ταυτότητα, η οποία γίνεται αντιληπτή μέσα από εικόνες και μνήμες 

που είναι είτε αρνητικές είτε θετικές. Για αυτό τον λόγο κεντρική έννοια στo θεωρητικό πλαίσιο 

της ταυτότητας αποτελεί η μοναδικότητα. Παράλληλα όμως σημαντικές έννοιες αποτελούν και 

η συνέχεια, το νόημα και η εμπειρία. Η αστική ταυτότητα θα μπορούσε να οριστεί ως 

«ταυτότητα τόπου»,  «χαρακτήρας ενός τόπου», «εικόνα ενός τόπου», «αίσθηση του τόπου» 

και «πνευματικότητα του τόπου», εκφράζοντας την ιδιαιτερότητα αυτού. Ένα παράδειγμα 

αποτελούν τα ιστορικά αστικά κέντρα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

ταυτότητας του τόπου, της μνήμης και του ανήκειν, ενώ τείνουν να δημιουργούν μια αστική 

ταυτότητα για ολόκληρη την  πόλη. Η μελέτη της αστικής ταυτότητας συσχετίζεται επίσης 

έντονα με τις παρεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στον αστικό ιστό, είτε πρόκειται για 

αναδιαμόρφωση αστικών χώρων όπως είναι οι δημόσιοι χώροι, είτε για μεμονωμένες 

πολεοδομικές παρεμβάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος ή ακόμη και για πολιτικές και εργαλεία 

του πολεοδομικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται στις πόλεις. Η σύγχρονη πολεοδομία πρέπει 

να είναι σε θέση να αναδείξει μια εντονότερη αίσθηση της ταυτότητας, μέσω της εξάλειψης 

των αστικών παθογενειών, έχοντας ως εργαλείο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με όλα 

τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι πλέον τίθεται συχνά το ζήτημα των πόλεων για 

επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους μέσω της αστικής διαμόρφωσης και των 

πολεοδομικών πολιτικών.  

Λέξεις – Κλειδιά: τόπος, αστική ταυτότητα, πολεοδομία, σχεδιασμός, εικόνα 
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ1* & ΜΠΥΡΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
* e-mail: aaaposto@plandevel.auth.gr 

Περίληψη  

Ο αστικός ιστός συνιστά ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ετερογενές σύστημα αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ του ατομικού και του συλλογικού, του φυσικού και του τεχνητού, του λειτουργικού και 

του συναισθηματικού, του εσωτερικού και του εξωτερικού, του οργανωμένου και του τυχαίου 

(Jacobs, 1961; Kavaratzis and Hatch, 2013). Η πόλη αποτελεί ένα παλίμψηστο, είναι δηλαδή 

κάτι πολύ περισσότερο από το κτισμένο περιβάλλον που την αποτελεί. Η πόλη υφαίνεται και 

σχηματοποιείται μέσα από διαφορετικά στοιχεία, υλικά και άυλα, επηρεάζεται από τη διάσταση 

του χρόνου, χαρακτηρίζεται από τις αναμνήσεις και υφίσταται μέσω της αλληλεπίδρασης και 

της κίνησης μεταξύ των ανθρώπινων σωμάτων και των αισθήσεων (Karandinou et al, 2009).  

Ο τρόπος ανάλυσης της δυναμικής των πόλεων και των κοινωνικο-χωρικών δεσμών, 

επικεντρώνεται στις πολυδιάστατες αντιλήψεις για την πόλη, που αντικατοπτρίζουν και 

αλληλοσυνδέουν την πλούσια ποικιλομορφία και πολυπλοκότητα της σύγχρονης αστικής ζωής 

(Healey, 2002). Υπό το πρίσμα ότι η πόλη θα μπορούσε να θεωρηθεί τόσο ως χωρικό όσο και 

ως χρονικό σημείο αναφοράς, αποτελεί το πιο προνομιακό πεδίο για την κατανόηση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας και των επιρροών της στο χώρο (Στεφάνου, 2001).  

Στην παρούσα έρευνα, επιλέγεται η ανάγνωση της πόλης και η διερεύνηση της 

πολυπλοκότητάς της, μέσω μιας μη υλικής παραμέτρου: του ήχου. Στα αστικά ηχητικά τοπία 

υφίσταται μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος  με 

τους ανθρωπογενείς ήχους και τους ήχους από φυσικά στοιχεία και άλλους ζωντανούς 

οργανισμούς. Αποτελεί μια δυναμική σχέση, επηρεασμένη από τους φυσιολογικούς ρυθμούς 

της ζωής στην πόλη, τον καιρό και τις εποχιακές αλλαγές αλλά και τις εξελισσόμενες 

τεχνολογίες, τις σχεδιαστικές αποφάσεις, τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

περιβαλλοντικές τάσεις (Cusack, 2017). Η έρευνα μεθοδολογικά προσεγγίζεται α) με εκτενή 

βιβλιογραφική ανασκόπηση που στόχο έχει την κατανόηση της συνάφειας της διάστασης του 

ήχου και του αστικού ηχοτοπίου με την πολυπλοκότητα της δομής της πόλης, β) με επιτόπια 

έρευνα που περιλαμβάνει επιτόπιες ηχογραφήσεις του αστικού ηχοτοπίου και παρατήρηση – 

ανάλυση του αστικού περιβάλλοντος. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η πόλη της 

Θεσσαλονίκης, μια πολυπολιτισμική πόλη με μακρύ ιστορικό παρελθόν και πληθυσμό με 

ζωντανό και ποικίλο πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο αντικατοπτρίζεται στα απτά και άυλα 

στοιχεία του αστικού χώρου. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολυπλοκότητα, αστικός ιστός, αστικό ηχοτοπίο 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

37 
 

ΤΟΠΙΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ 
ΣΗΜΑΣΙΩΝ 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ1 & ΘΕΜΟΥ ΜΟΝΙΚΑ2 

1 Πολεοδόμος Χωροτάκτης 
2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
* e-mail: monika.themou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η προστασία του τοπίου στο ελληνικό δίκαιο εμφανίζεται στις αρχές του  20ου αιώνα. Τα 

θεσμικά μέτρα ξεκινούν το 1938 για να συμπληρωθούν σταδιακά μέχρι την κύρωση, το 2010, 

της «Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». Οι ρυθμίσεις αυτές εμπίπτουν τόσο στη δασική 

νομοθεσία όσο και στη νομοθεσία του υπουργείου Πολιτισμού. Νομοθεσία-τομή αποτέλεσε ο 

νόμος-πλαίσιο για το Περιβάλλον Ν1650/1986, ο οποίος, αντανακλώντας το πνεύμα της 

εποχής, αναγνώρισε την αλληλεξάρτηση των στοιχείων του περιβάλλοντος και εισήγαγε την 

προστασία της φύσης και του τοπίου συνολικά, στη βάση της έννοιας του οικοσυστήματος.  

Στο σχεδιασμό το τοπίο θα ενταχθεί κατά τη 10ετία του ’80. Ο μεν Ν.1650/86 εισήγαγε το 

πρώτο εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού, τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) με 

ρητή αναφορά στο τοπίο, αλλά θα είναι το εργαλείο των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών (ΕΧΜ) 

που, από τα τέλη της 10ετίας του ’80 και καθ’ όλη τη 10ετία του ’90, μέσα από τη μελέτη 

‘ευαίσθητων’ περιοχών θα εντοπίσει και αναδείξει ως άξια προστασίας μη χαρακτηρισμένα μέχρι 

τότε τοπία («περιβαλλοντικές» ΖΟΕ του Ν.1337/83 -άρθ. 29, παρ.2). 

Η χωρική νομοθεσία των Ν2508/97 και Ν2742/99 θα προσθέσει κυρίως στη ρητορική της 

βιώσιμης ανάπτυξης και λιγότερο σε δεσμευτικές ρυθμίσεις. Ωστόσο αξιόλογες είναι οι 

προβλέψεις του Γενικού Πλαισίου (2008) και οι ρυθμίσεις ορισμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ για τοπία 

στον εξωαστικό χώρο.  

Στην αλλαγή του αιώνα θα υπογραφεί στη Φλωρεντία η Ευρωπαική Σύμβαση για το Τοπίο, για 

να κυρωθεί στην Ελλάδα με τον ν.3827/2010. Με βάση τις υποχρεώσεις του κυρωτικού νόμου 

θα περιληφθεί νέο ειδικό κεφάλαιο για το τοπίο στις επικείμενες τότε (2013) αναθεωρήσεις 

των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. 

Η εισήγηση, παίρνοντας υπόψη την προϊστορία και την παρακαταθήκη στην προστασία του 

τοπίου, θα εξετάσει τις προοπτικές από την επικείμενη δέσμη χωρικών μελετών με βάση την 

τρέχουσα νομοθεσία, τις προδιαγραφές, τις μελετητικές διαδικασίες και τις διοικητικές 

πρακτικές, προκειμένου να αξιολογήσει αν μπορούμε να περιμένουμε βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού στην διαφύλαξη του τοπίου ή εάν σε μια εποχή που το 

πρόταγμα της ‘ανάπτυξης’ κυριαρχεί, κινδυνεύουμε με οπισθοδρόμηση ακόμη και ως προς αυτά 

τα αποτελέσματα που ήδη πριν πάνω από 20 χρόνια κρίθηκαν πλήρως ανεπαρκή. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολυπλοκότητα, αστικός ιστός, αστικό ηχοτοπίο 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΕΑ 
ΜΕΤΑΛΛΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ZN ΚΑΙ CD ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 – 2021.  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΒΟΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ1*, ΓΚΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ2, ΝΤΥΚΕΝ ΜΑΡΙ-ΝΟΕΛ1& 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: panagiotis.aslanidis@yahoo.gr 

Περίληψη  

Η επίδραση των βαρέων μετάλλων (ΒΜ) ή εν δυνάμει τοξικών στοιχείων (ΕΤΣ) είναι σημαντική 

στην παρακολούθηση, παρατήρηση και μελέτη της αστικής εδαφικής ρύπανσης. Επιπρόσθετα, 

η αστική εδαφική ρύπανση αποτελεί άμεσο απότοκο πέντε κύριων κινητήριων δυνάμεων: 

ραγδαία αύξηση πληθυσμού, αστικοποίηση, (από-) βιομηχανοποίηση, ενεργειακή κρίση 

(καυσίμων) και COVID – 19. Οι παραπάνω κινητήριες δυνάμεις μπορούν να αντιμετωπιστούν 

μέσω της εφαρμογής πράσινης τεχνολογίας, όπως η φυτοθεραπεία. Επιπλέον, δύο σχολές 

σκέψης της κυκλικής οικονομίας (ΚΟ) (η ‘’βιομίμηση’’ και η ‘’από την πηγή στην πηγή’’), καθώς 

και η έννοια της ισχυρής αειφορίας (ΙΑ) θα αποτελέσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και δύο εκ 

των προσεγγίσεων της παρούσας εργασίας όσον αφορά την αντιμετώπιση τούτου του σκέλους 

της περιβαλλοντικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα, θα γίνει αναφορά στην σημασία της 

βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα εντός των πόλεων. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 11 και 12, καθώς και στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία (ΕΠΣ) με 

σκοπό να δοθεί το θεσμικό πλαίσιο ανάδειξης της σημασίας αντιμετώπισης τέτοιου είδους 

περιβαλλοντικών φαινομένων. Συνεπώς, χρήζει εξαιρετικής προσοχής η παρακολούθηση της 

αστικής εδαφικής ρύπανσης από ΒΜ προκειμένου να μην τίθεται η περιβαλλοντική κατάσταση 

σε ανισορροπία. Για τους παραπάνω λόγους, η παρούσα εργασία θα εστιάσει τόσο στην 

στατιστική παρουσίαση των στοιχείων Zn και Cd μέσω του SPSS, όσο και στη χωρική 

απεικόνιση της αστικής εδαφικής ρύπανσης μέσω της δημιουργίας θεματικών χαρτών από το 

πρόγραμμα QGIS 16 οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί στο εμπορικό κέντρο του Βόλου. Μάλιστα, 

θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον σιδηροδρομικό σταθμό, 

το λιμάνι και τους σταθμούς – αστικών και υπεραστικών – λεωφορείων. Τελικά, θα προταθεί η 

φυτοθεραπεία με εφαρμογή γρασιδιού (Brassica Napus) και της ιτιάς (Salix Nigra) ως βέλτιστες 

λύσεις ή λύσεις-βασιζόμενες-στην-φύση (NbS) για την καταπολέμηση της αστικής εδαφικής 

ρύπανσης. Εν κατακλείδι, η αστική εδαφική ρύπανση από ΕΤΣ αποτελεί σημαντική παράμετρο 

η οποία θέτει σε ανισορροπία τόσο το περιβάλλον, όσο και την ευημερία των πολιτών μίας 

πόλης. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική εδαφική ρύπανση, βαρέα μέταλλα, κυκλική οικονομία, ισχυρή 

αειφορία, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ1* & ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

* e-mail: sevasti.aslanidou8@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Αττικής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αστικής 

διάχυσης, όπου διαχρονικά έχει παρατηρηθεί μία μη χωροθετημένη και αυθαίρετη δόμηση, με 

αρκετές μεταβολές στις χρήσεις γης και στις πληθυσμιακές πυκνότητες. Ο εντοπισμός και η 

ποσοτικοποίηση των μεταβολών των χρήσεων/καλύψεων γης μέσω τηλεπισκόπησης παρέχει 

ένα πλαίσιο προσέγγισης του ρόλου του σχεδιασμού και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός 

παρακολούθησης των διαδικασιών ανάπτυξης μιας περιοχής. Οι φασματικοί δείκτες δομημένου 

περιβάλλοντος, δίνουν την δυνατότητα για την χαρτογράφηση και αναγνώριση δομημένου 

περιβάλλοντος χωρίς την χρήση εξειδικευμένων και χρονοβόρων αλγορίθμων. Μέσω της 

παρούσας έρευνας, πραγματοποιείται η ποσοτική προσέγγιση των μεταβολών του δομημένου 

περιβάλλοντος στην περιοχή των Μεσογείων την τελευταία εικοσαετία. Για την επίτευξη αυτού 

του σκοπού, πραγματοποιείται η αξιολόγηση και η συγκριτική μελέτη πέντε διαφορετικών 

φασματικών δεικτών δομημένου περιβάλλοντος. Εκτιμάται η αποτελεσματικότητά τους για 

αποτύπωση της μεταβολής του τοπίου σε ένα σύνθετο, ετερογενές, περιαστικό περιβάλλον. 

Τα δορυφορικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι δορυφορικές 

εικόνες των δεκτών Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ και Landsat 8 OLI για τις χρονολογίες 

2000, 2008 και 2020. Η επιλογή των χρονικών στιγμών των δορυφορικών δεδομένων 

βασίστηκε στα χρονολογικά πλαίσια που αποτυπώνουν τις κοινωνικό-οικονομικές μεταβολές 

της περιοχής.  

Η ανάλυση δίνει έμφαση στον διαχωρισμό μεταξύ δομημένου και μη δομημένου 

περιβάλλοντος, μέσω της εκτίμησης του βέλτιστου διαχωριστικού ορίου στις τιμές των 

δεικτών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι από το σύνολο των πέντε αστικών φασματικών 

δεικτών που εξετάστηκαν, ο δείκτης VgNIR-BI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιο ακριβή 

ταξινόμηση δομημένης γης με βάση τους δορυφορικούς δέκτες Landsat, με ολική ακρίβεια 

77.33% (2000), 88% (2008), 84.67% (2020), ευαισθησία 77.94% (2000), 85.53% (2008), 

81.82% (2020) και ειδικότητα 76.83% (2000), 90.54% (2008), 87.67% (2020). Παρόλο που 

οι ακρίβειες είναι σχετικά κατώτερες από αυτές των πολυφασματικών ταξινομήσεων, τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορούν συνεισφέρουν ως πληροφοριακό υπόβαθρο για μια 

γρήγορη εκτίμηση των αλλαγών του αστικού τοπίου και των χωρικών τάσεων εξάπλωσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική διάχυση, φασματικοί δείκτες δομημένου περιβάλλοντος, βέλτιστο 

κατώφλι, Landsat, Μεσόγεια 
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: asprogerakas@uth.gr 

Περίληψη  

Η έννοια της «ανθεκτικότητας» προσδιορίζει τη σταθερότητα ενός συστήματος έναντι χρόνιων 

πιέσεων ή/και αιφνίδιων κρίσεων, αποτελεί επιθυμητό χαρακτηριστικό για τα χωρικά 

συστήματα και η επίτευξή της συνδέεται με την προσέγγιση της χωρικής διακυβέρνησης. Το 

“Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030” αποτελεί μια 

εθελοντική, μη δεσμευτική συμφωνία που μεταξύ άλλων αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του 

πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού ως πεδίο δράσης για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης στην περίπτωση μιας καταστροφής 

αποτελεί μια κυκλική μακρόχρονη διεργασία που περιλαμβάνει διάφορες επικαλυπτόμενες 

φάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών.  

Η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες συμβολής του χωρικού σχεδιασμού στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ανθεκτικότητας μιας χωρικής ενότητας αναζητώντας παράγοντες 

διαμόρφωσης ενός πλαισίου για την παρέμβαση σε περιοχές που παρουσιάζουν επικινδυνότητα 

σε φυσικές καταστροφές. Με αφορμή την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής τον Ιούλιο του 2018, με 

μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές και έχοντας υπόψη τη διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την αναδιοργάνωση της περιοχής, αναζητούνται και καταγράφονται 

επιμέρους στοιχείων της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού τα οποία μπορούν να έχουν 

ουσιαστικό ρόλο στον «κύκλο διαχείρισης καταστροφής». Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά 

στην αναγνώριση των κατευθυντήριων αρχών του σχεδιασμού, την ενσωμάτωση δράσεων 

πολιτικής προστασίας στον χωρικό σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων 

αποτελεσματικής λειτουργίας δομών και διαδικασιών σε περιπτώσεις καταστροφών υπό την 

προσέγγιση της χωρικής διακυβέρνησης με βάση την εμπειρία από την εκπόνηση του ΕΠΣ για 

το «Μάτι». Στα συμπεράσματα επιχειρείται η σύνοψη της πιθανής συμβολής ενός 

αποτελεσματικού χωρικού σχεδιασμού στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, καθώς και η 

αναγνώριση βασικής μεθοδολογίας / βημάτων για τον περιορισμό της διακινδύνευσης.  

Λέξεις – Κλειδιά: ανθεκτικότητα, φυσικές καταστροφές, χωρικός σχεδιασμός, χωρική 

διακυβέρνηση  
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: asprogerakas@uth.gr 

 

Περίληψη 

Η διαδικασία ανάπτυξης του οικιστικού δικτύου σε μια κλειστή οικονομία έχει μελετηθεί 

διεξοδικά και αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο εφαρμογής χωροταξικής πολιτικής. Σημαντικός για 

τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών είναι ο ρόλος των πόλεων μεσαίου και μικρού μεγέθους 

που λειτουργούν σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο στο οικιστικό δίκτυο και ανταγωνιστικά στο 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Τα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν να επιδείξουν 

μακροχρόνιες πολιτικές σε σχέση με την ισόρροπη ανάπτυξη του χώρου και του αστικού 

δικτύου καθώς και τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των πόλεων. Ο στρατηγικός χωρικός 

σχεδιασμός έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη ως εργαλείο άσκησης δημόσιας πολιτικής με τις χώρες 

να διαμορφώνουν συστήματα σχεδιασμού προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Παράλληλα, στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναδειχθεί καινοτόμες χωρικές προσεγγίσεις όπως η 

πολυκεντρικότητα και η εταιρική σχέση πόλης – υπαίθρου που βρήκαν εφαρμογή σε διάφορα 

επίπεδα. Πιο πρόσφατα, η τοποκεντρική προσέγγιση της ανάπτυξης σε συνδυασμό με την 

έννοια της χωρικής διακυβέρνησης διαμόρφωσαν ένα σύγχρονο πλαίσιο για τον καλύτερο 

συντονισμό των πολιτικών στο χώρο και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Η 

παρούσα εργασία επιχειρεί μια πρώτη ανάγνωση της απήχησης εννοιών και προσεγγίσεων που 

βρήκαν εφαρμογή σε Ευρωπαϊκές χωρικές πολιτικές, κατά το χωρικό σχεδιασμό στο 

διαφοροποιημένο γεωγραφικά, κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλον της Σαουδικής Αραβίας. 

Στην προσπάθεια αυτή, σκιαγραφείται η διαδικασία αστικοποίησης συνοψίζονται οι βασικές 

πολιτικές που διαμορφώνουν σήμερα το πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης της χώρας καθώς και οι 

σημαντικότερες προκλήσεις για το οικιστικό δίκτυο και τις πόλεις. Η κατάρτιση ενός 

προγράμματος ενίσχυσης των μεσαίων και μικρών αστικών κέντρων αποτελεί την αφορμή για 

υιοθέτηση μιας τοποκεντρικής προσέγγισης διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της δυτικής 

χωρικής σκέψης στο βασίλειο. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωροταξία, οικιστικό δίκτυο, χωρική πολιτική, Σαουδική Αραβία 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΩΝΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ1 

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1*, ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ1, ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2, 
ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ2, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2, 
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΝΑ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
2 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
* e-mail: asprogerakas@uth.gr 

 

Περίληψη 

Παρά τη μοναδική θέση του πολιτισμού στην ανθρώπινη ευημερία η ανάγκη να συμπεριληφθεί 

στο διάλογο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέχρι στιγμής, έχει υποτιμηθεί. Οι 

προσεγγίσεις που βασίζονται στον πολιτισμό μπορούν να βοηθήσουν να μετατοπιστεί το 

επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα από τα ανταγωνιστικά συμφέροντα σε κοινές 

αξίες και το κοινό καλό. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια πρόκληση 

που αντιμετωπίζεται σε τοπικό, υποεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ρητή διασύνδεση μεταξύ της μείωσης του κινδύνου 

καταστροφών, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της ανθεκτικότητας και της 

βιωσιμότητας. Αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των 

συνιστωσών των κλιματικών κινδύνων (κίνδυνοι, έκθεση, ευπάθεια), αλλά επίσης καθιστά 

σαφές ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να ιδωθεί μεμονωμένα από άλλους 

παράγοντες κινδύνου. Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός μεθοδολογικού 

πλαισίου για τον προσδιορισμό επιμέρους ζωνών ανάλυσης σε τοπική χωρική κλίμακα (επίπεδο 

δήμου) προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόβλεψη και η διαχείριση κινδύνων που συναρτώνται 

με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανόμενων των ακραίων καιρικών φαινομένων). Η 

πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής αφορά σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους 

και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO σε εξωαστικές περιοχές. Πιο 

συγκεκριμένα, τα επιλεγμένα μνημεία  αντιμετωπίζονται ως σύνθετα χωρικά συστήματα που 

περιλαμβάνουν ένα οικολογικό υποσύστημα με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία (φυσικό και 

δομημένο περιβάλλον) και ένα κοινωνικό υποσύστημα με κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτιστικές παραμέτρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ως σημαντική αναδεικνύεται η έννοια του 

τοπίου που θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των προαναφερόμενων συστημάτων. 

Λέξεις – Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, προσαρμογή, πολιτιστικοί χώροι, τοπίο 

  

 
1 Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Climascape - «Ανάπτυξη πλατφόρμας και 

πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής 
αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος – εφαρμογή για επιλεγμένους 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», με κωδικό 
MIS 5032809 (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04044) εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
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«ΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ»: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ1, ΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1* & ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ2 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
2 Δήμος Παύλου Μελά 
* e-mail: kourtiprs@gmail.com 

 

Περίληψη  

«Οι καλές πόλεις έχουν να κάνουν μόνο με τους ανθρώπους» είναι η καταληκτική φράση του 

επιλόγου του βιβλίου των Jan Gehl & Birgitte Svarre (2013) σχετικό με τις ενδεικνυόμενες 

μεθόδους μελέτης της δημόσιας ζωής σε αστικούς χώρους και τις βέλτιστες σε αυτούς 

επεμβάσεις. Αυτή η κατεύθυνση «ανθρωποκεντρικής» μελέτης των αστικών συγκεντρώσεων 

του νέο – παραδοσιακού μοντέλου σχεδιασμού (new urbanism) αποτελεί μια μόνο έκφανση 

της σημαντικής επιρροής που έχουν ασκήσει τις τελευταίες δεκαετίες οι διαβουλευτικές – 

συμμετοχικές θεωρίες και πρακτικές στο ακαδημαϊκό περιβάλλον αλλά και σε όλη την πολιτικο-

διοικητική δραστηριότητα των δυτικών κρατών. Γενικά μπορούμε να αποδεχθούμε ότι σήμερα 

- εντονότερα δε για το πλαίσιο δράσης του ευρωπαϊκού θεσμικού σχηματισμού - θεωρείται 

επιβεβλημένη η δέσμευση κάθε επιπέδου διοίκησης σε έναν όσο το δυνατό πιο ειλικρινή, 

ανόθευτο και αμερόληπτο διάλογο με τους πολίτες πριν από την ολοκλήρωση  οποιουδήποτε 

(στρατηγικού) χωρικού προγράμματος (Healey 2003:110). Πλέον και πέρα από την πρακτική 

του χωρικού σχεδιασμού, η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής και συναίνεσης 

των πολιτών στην δημόσια ζωή και την διοίκηση των υποθέσεών της θεωρείται  αναγκαία και 

δέουσα από πλήθος νέων ή ανανεωμένων πολιτικών θεωριών προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

προβλήματα όπως η πολιτική αδιαφορία, ο κυβερνητικός ελιτισμός κ.α.  

Στο προτεινόμενο άρθρο παρουσιάζεται το πλαίσιο, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα 

έρευνας σχετικής με τις απόψεις των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά επί των προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουν στις γειτονιές τους καθώς και επί των προτεραιοτήτων σχεδιασμού 

παρεμβάσεων σε αυτές. Ο Δήμος Παύλου Μελά αποτελεί διοικητική ενότητα του 

μητροπολιτικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης με πληθυσμό 99.245 άτομα κατά τα δεδομένα 

απογραφής του 2011. Η έρευνα διενεργήθηκε στο τέλος του έτους 2020 και τα αποτελέσματα 

της αντιπαρατίθενται με τις προτεραιότητες του πολιτικο-διοικητικού σχηματισμού του Δήμου 

έτσι όπως αυτές εξάγονται από τον πενταετή επιχειρησιακό του σχεδιασμό και τα ετήσια σχέδια 

δράσης. Περαιτέρω παρατίθενται χωρο-κοινωνικά δεδομένα των πολεοδομικών ενοτήτων-

γειτονιών του Δήμου έτσι όπως αυτά προέκυψαν από εξειδικευμένη μελέτη του επιπέδου 

διαβίωσης των κατοίκων συσχετισμένα με το δείγμα της έρευνας και τα αποτελέσματά της. 

Τέλος στο άρθρο αποτιμάται η έρευνα γνώμης πολιτών ως μέθοδος πληροφοριακής 

τροφοδότησης για την καθοδήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού – επιχειρησιακού 

προγραμματισμού στο δημοτικό επίπεδο ενώ εξετάζεται και η γενικότερη αναγκαιότητα και 

αποτελεσματικότητά της ως διαβουλευτική πρακτική στα δεδομένα της ελληνικής δημόσιας 

σφαίρας.    

Λέξεις – Κλειδιά: διαβουλευτική δημοκρατία, έρευνα γνώμης πολιτών, συμμετοχικές 

διαδικασίες σχεδιασμού, στρατηγικός σχεδιασμός 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ 
ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ: ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ1, ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΝΙΟΒΗ1 & ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ1* 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: chatzianastasiadou.96@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή παγκοσμίως και αδιαμφισβήτητα συνδέεται με 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα και την παγκόσμια οικονομία. Ο 

τουρισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και συμβάλλει 

καθοριστικά στην ένταση του φαινομένου. Διαχρονικά, η Ελλάδα αποτελεί τουριστικό πόλο 

έλξης, προσελκύοντας πλήθος τουριστών και καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες θέσεις 

στην τουριστική κατάταξη, παγκοσμίως. Ωστόσο, οι τουριστικές δραστηριότητες επιφέρουν 

σημαντική συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή, τόσο με τις παρεμβάσεις στην αλλαγή χρήσης 

γης για την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και εγκαταστάσεων όσο και με τη λειτουργία 

τους που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων αλλά και για την μεταφορά των 

τουριστών σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού είναι 

σημαντικό και συνδέεται άμεσα με τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που επηρεάζουν 

άμεσα το κλίμα. Ο τουριστικός τομέας οφείλει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κλιματικής 

αλλαγής ώστε να διατηρηθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα και να αναπτυχθεί περαιτέρω με 

βιώσιμο τρόπο, εξελισσόμενος σε χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόν 

υψηλής ποιότητας και οικονομικής αξίας. Συνεπώς, ο τουριστικός τομέας οφείλει να υιοθετήσει 

ένα καινοτόμο τουριστικό μοντέλο, τον τουρισμό χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

το οποίο θα στοχεύει σε ένα χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα και θα συμβάλλει καθοριστικά 

τόσο στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών όσο και στην 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων του 21ου αιώνα. 

Η παρούσα εργασία προτείνει και εφαρμόζει μια μεθοδολογική προσέγγιση για τη δημιουργία 

σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης βάσει της έντασης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για 

την περίπτωση της Λευκάδας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: α) την 

επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων επιρροής, β) τη δημιουργία, βάσει δύο αξόνων 

αβεβαιότητας, τεσσάρων εναλλακτικών σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυση της 

φυσιογνωμίας της περιοχής μελέτης πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats), ενώ η επιλογή των κριτηρίων επιρροής βασίζεται στο 

στρατηγικό εργαλείο STEEP (Sociological-Technological-Economic-Environmental-Political). Η 

παρούσα μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών σεναρίων τουρισμού με σκοπό την εφαρμογή του τουρισμού χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα τόσο σε νησιωτικές περιοχές όσο και σε μεγαλύτερης έκτασης 

τουριστικούς προορισμούς.  

Λέξεις – Κλειδιά: τουρισμός χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανάπτυξη 

σεναρίων, STEEP ανάλυση, SWOT ανάλυση 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

45 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ1* & ΒΑΓΙΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: vamvakousievgenia@gmail.com 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από διάφορες προκλήσεις όπως η κλιματική κρίση, οι 

φυσικές καταστροφές και πιο πρόσφατα η πανδημία της COVID-19. Οι προκλήσεις αυτές 

συνδέονται είτε άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του τουρισμού. Διαχρονικά, πληθώρα 

επιστημόνων έχει υποστηρίξει πως ο τουρισμός επηρεάζει τις κοινωνίες και το περιβάλλον, 

τοπικά ή και υπερτοπικά. Το σημερινό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, έχοντας ως πρωταρχικό 

μέλημα την οικονομική ανάπτυξη, δεν λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά όρια, 

κόντρα στις σύγχρονες τάσεις αειφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη εργασία 

επικεντρώνεται στις διαφοροποιήσεις που έφερε η υγειονομική κρίση στη διαμόρφωση 

βιώσιμων τουριστικών προορισμών και στη σημασία αξιοποίησης εργαλείων όπως τα 

συστήματα δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας και την αξιολόγηση των στρατηγικών 

βιωσιμότητας.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία περιλαμβάνει: (i) την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, με την ανάλυση των δυνάμεων, πιέσεων και 

προκλήσεων στον προορισμό, (ii) τη διαμόρφωση του οράματος σχεδιασμού και των βασικών 

στρατηγικών κατευθύνσεων, (iii) τη δημιουργία ενός αρχικού συστήματος δεικτών, (iv) την 

πρόταση του τελικού συστήματος δεικτών έπειτα από την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής και 

(v) την αποτίμηση του τελικού συστήματος δεικτών. 

Κύριο αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η υπογράμμιση καίριων προκλήσεων που καλείται 

να αντιμετωπίσει ο προορισμός, όπως η εποχικότητα, η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, η 

απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και σχεδίου διαχείρισης κρίσεων, ο αδύναμος έλεγχος, οι 

ιδιαίτερα υψηλές τουριστικές ροές, το υψηλό επίπεδο τουριστικών εξυπηρετήσεων, καθώς και 

οι πρωτοφανείς επιπτώσεις της COVID-19 στην τουριστική και οικονομική δραστηριότητα του 

νησιού. Υπό μία συνολικότερη ματιά, τονίζεται η υψηλή ευαλωτότητα και επιρρέπεια του 

τουρισμού στις αλλαγές συνθηκών και τάσεων και οι διαρθρωτικές τροποποίησης της φύσης 

του, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα για προσαρμοστικότητα και 

αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμος τουρισμός, σύστημα δεικτών, υγειονομική κρίση, πανδημία 

COVID-19 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΚΙΣΣΑΜΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ.-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1*, ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)1, ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ1 & ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: avasileiadou@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η διερεύνηση της σκοπιμότητας της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Βόρειου Άξονα στην 

Περιφέρεια Κρήτης, ως λύση των επιτακτικών αναγκών της μετακίνησης προσώπων και της 

μεταφοράς αγαθών, αποτέλεσε θέμα συζήτησης από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η εξέλιξη της 

ανάπτυξης της Κρήτης και οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε υποδομές που αυτή 

συνεπάγεται, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του Βόρειου Οδικού Άξονα, του οποίου η 

χάραξη σχεδιάστηκε από την εποχή του 1970, φέρνουν το ζήτημα αυτό στο προσκήνιο της 

έρευνας. 

Όμως σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου το «κόστος» και η «απόσταση» (λειτουργικό, 

παραγωγής κτλ) παίζουν κυρίαρχο ρόλο για την επιλογή υποδομής-υποσύστημα μεταφορών, 

η μελέτη σκοπιμότητας αποτελεί ένα εργαλείο που είναι ικανό να δώσει χρήσιμες απαντήσεις 

στους σχεδιαστές και στους ασκούντες πολιτική. Πληθώρα διεθνών παραδειγμάτων από 

μεγάλες νήσους της Μεσογείου (Σικελία, Σαρδηνία, Μαγιόρκα), υποδεικνύουν ότι ο 

σιδηρόδρομος αποτελεί έναν σημαντικό άξονα μεταφορών και ανάπτυξης. Κεντρικό ερώτημα 

για την παρούσα εργασία αποτελεί η σκοπιμότητα της δημιουργίας σιδηρόδρομου στον Βόρειο 

Άξονα της Κρήτης (από Κίσσαμο μέχρι Σητεία).  

Η παρουσιαζόμενη έρευνα υλοποιήθηκε πρωτογενώς με συνεντεύξεις εις βάθος με τοπικούς 

γνώστες του ζητήματος και εκπροσώπους φορέων που εμπλέκονται με τις δραστηριότητες 

γύρω από τον Βόρειο Άξονα. Η έρευνα ανέδειξε την έλλειψη καλής και επαρκούς 

συνδεσιμότητας των αεροδρομίων (και Καστελλίου) με το μεταφορικό δίκτυο αλλά και τις 

ανεπάρκειες της σύνδεσης των λιμένων, των «Πυλών Εισόδου», από και προς την Περιφέρεια. 

Οι ελλείψεις καλών συνδέσεων δυσχεραίνουν τη μεταφορά αγαθών και τη ροή των 

συστημάτων logistics. Το δίκτυο πάσχει από έλλειψη καλής γεωμετρίας (κατατμήσεις και 

διατομές), αλλά και από ασφάλεια, με αποτελέσματα τα προϊόντα να μη βρίσκονται εγκαίρως 

στα σημεία προορισμού τους, ενώ γινόμαστε μάρτυρες πολλών οδικών ατυχημάτων. 

Η σκοπιμότητα για την υλοποίηση σιδηροδρομικού άξονα στην Περιφέρεια Κρήτης αναδείχθηκε 

αφού εξετάσθηκε η περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνικό-πολιτική πλευρά. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στον τομέα της διακίνησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, και 

στον τομέα του τουρισμού. Τα δεδομένα από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και 

τις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από μια πρώτη οικονομική και τεχνική πλευρά. Στην 

κατεύθυνση αυτή, εκπονήθηκε μια ειδικά διαμορφωμένη πολυκριτηριακή ανάλυση, ενώ 

εξετάστηκαν και ορισμένα διαφορετικά σενάρια συνδέσεων κυρίως ως προς τις επί μέρους 

οδεύσεις. Η έρευνα καταλήγει σε θετική άποψη για τη δημιουργία του βόρειου σιδηροδρομικό 

άξονα, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητά του μέσα από την ανάλυση του χώρου και τις 

γνώμες των συμφεροντούχων και εμπλεκομένων. 

Λέξεις – Κλειδιά: διερεύνηση σκοπιμότητας, Περιφέρεια Κρήτης, σιδηροδρομική σύνδεση, 

πολιτική των μεταφορών 
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ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.4759/2020 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΣΗ ΑΥΓΗ1, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ2*, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ2, ΛΕΔΑΚΗ ΕΥΑ1,  
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΑΝΝΑ1, ΗΛΙΑΔΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ1 & ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ1 

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
* e-mail: efkaloyan@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η βιώσιμη χωρική́ ανάπτυξη, όπως προδιαγράφεται με τον ν.4759/2020 για πρώτη φορά́ στο 

σύστημα σχεδιασμού́ της χώρας, διαφαίνεται ως βασική́ προϋπόθεση για την ανάκαμψη της 

χώρας. Ο νόμος επιχειρεί́ να εξαλείψει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις αναφορικά́ με την 

κατανομή αρμοδιοτήτων στα διάφορα επίπεδα σχεδιασμού́, και παράλληλα, το Ταμείο 

Ανάκαμψης να θέσει τις βάσεις για την κάλυψη του 75%-80% της Ελληνικής επικράτειας με 

σχέδια χρήσεων γης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια διαδραματίζουν 

πρωταρχικό ρόλο καθώς εντάσσουν τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου στο σύνολο 

των επιπέδων χωρικού σχεδιασμού, εναρμονιζόμενα με τον υπερκείμενο χωροταξικό 

σχεδιασμό και παρέχουν σαφείς κατευθύνσεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό δευτέρου 

επιπέδου. 

Παράλληλα, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, στοχεύουν στη χωρική οργάνωση περιοχών 

ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων 

υπεροπτικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τα οποία απαιτείται ειδική ρύθμιση των 

χρήσεων γης και λοιπών όρων ανάπτυξής τους. Επίσης, θεσμοθετούνται εργαλεία σχεδιασμού 

ώστε να παρέχουν σύγχρονους και σαφείς όρους για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα, αυτοτελείς μελέτες για Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή δόμησης, μελέτες 

οριοθέτησης οικισμών και μελέτες χαρακτηρισμού οδών που βρίσκονται εκτός σχεδίου και 

εκτός οικισμών. 

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού, τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις για τα γεωχωρικά δεδομένα των μελετών. Στοχεύει 

στην εξέταση της σχέσης των εργαλείων με τα γεωχωρικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη πως 

για πρώτη φορά σε στρατηγικό επίπεδο σχεδιασμού, είναι υποχρεωτική η υποβολή 

γεωχωρικών δεδομένων με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δεδομένου του πλήθους των 

μελετών που θα εκπονηθούν, δίνεται μοναδική ευκαιρία να συλλεχθούν τα πλέον επίκαιρα 

δεδομένα της πολεοδομικής γεωχωρικής πληροφορίας που αφορά στο δομημένο περιβάλλον, 

το θεσμοθετημένο χωροταξικό, πολεοδομικό, ρυμοτομικό και κτιριοδομικό πλαίσιο και το 

καθεστώς προστασίας. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, η ενσωμάτωση 

των προτάσεων των μελετών με ενιαίο τρόπο, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς την 

δημιουργία μίας πλήρως επικαιροποιημένης πύλης γεωχωρικών δεδομένων για τα εν λόγω 

σύνολα. 

Τέλος, σημειώνονται οι προκλήσεις που αφορούν στην δημιουργία πολλαπλών εκδόσεων για 

το ίδιο σύνολο δεδομένων, την παραγωγή θεματικών πληροφοριών με χρήση παλαιότερων 

υποβάθρων, τυχόν προβλήματα διαλειτουργικότητας/ ακρίβειας με παλαιότερα δεδομένα, αλλά 

και η ανάγκη  ενημέρωσης των γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης της πληροφορίας με 

σύγχρονες μεθόδους. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Πολεοδομικά 

Σχέδια, γεωχωρικά δεδομένα 

mailto:efkaloyan@gmail.com
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ1* & ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2   

1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
2 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης 
* e-mail: tanvezirian@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Από τη δεκαετία της οικονομικής ύφεσης και μέχρι σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται υπό 

καθεστώς μόνιμης αναδιοργάνωσης με τη δημιουργία πληθώρας νόμων, οι οποίοι κατά κανόνα 

μένουν ανεφάρμοστοι ή στρεβλώνονται με αποσπασματικές και συχνά ανορθολογικές 

τροποποιήσεις. Ένας από τους σημαντικότερους νόμους των τελευταίων χρόνων υπήρξε η 

διοικητική αναδιάρθρωση με το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», η οποία στο 

δημοτικό επίπεδο υλοποιήθηκε με τη δημιουργία 325 «ισχυρών» πληθυσμιακά και χωρικά 

Δήμων (Δ), που προέκυψαν από τη συνένωση των 1034 πρώην Καποδιστριακών Δήμων, νυν 

Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ).  

Στον τομέα του χωρικού σχεδιασμού, η Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση εισήχθη 

με τον Ν.4269/2014, ο οποίος έμεινε ανεφάρμοστος και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4447/16. 

Στο δημοτικό επίπεδο, μία από τις βασικές της επιδιώξεις ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών 

ολοκλήρωσης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), τα οποία αντικατέστησαν τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

του Ν.2508/97, καλύπτοντας την έκταση του Καλλικράτειου Δήμου (Δ), κατ΄ αντιστοιχία του 

Ν.2508/97 που κάλυπτε χωρικά τον Καποδιστριακό Δήμο. Η κεντρική διοίκηση, παρά τις 

προσπάθειές της, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εκπόνηση των ΤΧΣ 

για το σύνολο των Δήμων της χώρας. Εξαίρεση απετέλεσε η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), η οποία ενέταξε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

της περιόδου 2014-2020 (ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020) τη χρηματοδότηση μελετών ΤΧΣ για κάθε 

Δήμο της. 

Στη ραγδαία διαδοχή νόμων για τον χωρικό σχεδιασμό των τελευταίων χρόνων, στον 

Ν.4685/20 τα ΤΧΣ μετονομάσθηκαν σε Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) καλύπτοντας την 

έκταση μιας ή περισσοτέρων ΔΕ ενός Δήμου και όχι της συνολικής έκτασής του. Το 2020 το 

ΥΠΕΝ εν τέλει, προχώρησε στην ενεργοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την 

Εκπόνηση μελετών ΤΠΣ για το σύνολο των Δήμων της χώρας με χρηματοδότησή τους από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για τη σειρά προτεραιότητας ως προς τη 

χρηματοδότηση, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη κατάταξης των ΔΕ τους, βάσει συγκεκριμένων 

αναπτυξιακών κριτηρίων. 

Εξετάζοντας ως μελέτη περίπτωσης την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

(ΠΑΜΘ), η εργασία επιδιώκει να συμβάλει στον διάλογο για την αξιολόγηση των τελευταίων 

χωρικών εξελίξεων, της αποτελεσματικότητάς τους στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του 

χωρικού σχεδιασμού στο δημοτικό επίπεδο και της συνεισφοράς τους στην αντιμετώπιση της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης.  

Λέξεις – Κλειδιά: Τοπικά Χωρικά Σχέδια Ν.4447/16, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια Ν.4685/20, 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), οικονομική κρίση 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ Ν.2508/97 

ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ1* & ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2 

1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης,  
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: tanvezirian@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Η ύπαιθρος στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε έως σήμερα αντικείμενο ρυθμιστικού χωροταξικού 

σχεδιασμού με αποτέλεσμα να υστερεί σημαντικά σε ζητήματα χρήσεων γης. Η απουσία 

ρυθμιστικού σχεδιασμού της ελληνικής υπαίθρου οδήγησε στη δημιουργία κοινωνικο-

οικονομικών και περιβαλλοντικών πιέσεων με κύριες χωρικές αλλαγές την απρογραμμάτιστη 

ανάπτυξη και διάχυση οικιστικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων κυρίως στον περιαστικό 

και παράκτιο αγροτικό χώρο με το εργαλείο της εκτός σχεδίου δόμησης και την συνακόλουθη 

αυθαίρετη δόμηση, οι οποίες οδήγησαν σε αλλοίωση της ποιότητας του χώρου και σε 

λειτουργικές συγκρούσεις ασύμβατων μεταξύ τους χρήσεων γης.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μέσα από μία ιστορική αναδρομή του θεσμικού πλαισίου για τη 

ρύθμιση της ελληνικής υπαίθρου, να καταδείξει ότι τα Σχέδια Χρήσεων Γης (ΣΧΓ), τα οποία 

υλοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ)/ΣΧΟΟΑΠ του 

N.2508/97 αποτελούν, το πιο ολοκληρωμένο εργαλείο για τον καθολικό σχεδιασμό των 

αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών ενός Δήμου, καθώς αντιμετωπίζουν καίρια 

σύγχρονα ζητήματα ρύθμισης και ανάπτυξης του χώρου στο δημοτικό επίπεδο και καθορίζουν, 

μεταξύ άλλων, την οριοθέτηση περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών ζωνών και τις χρήσεις γης 

στην ύπαιθρο με κύριο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός Δήμου.  

Η εργασία εξετάζει τα εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97 για το σύνολο της επικράτειας, 

τα οποία παρότι το 2020 κάλυπταν μόλις το 20% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας 

αποτέλεσαν τα μόνα ολοκληρωμένα εργαλεία που έχουν δοκιμασθεί στην πράξη, με τα Τοπικά 

Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ), δηλαδή τα ισχύοντα σήμερα ΣΧΓ, να αποτελούν μετεξέλιξη αυτών 

καθώς εμφανίζουν παρόμοια αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Η εργασία επιχειρεί την καταγραφή, 

συστηματοποίηση και αξιολόγηση των εργαλείων που επιλέχθηκαν για τη ρύθμιση της 

υπαίθρου μέσω των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του N.2508/97 και εξετάζει τις 

παραμέτρους/μεταβλητές/παράγοντες που δυσχεραίνουν την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους 

μέχρι σήμερα. Επιπλέον, καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα 

ολοκλήρωσης των ΣΧΓ/ΓΠΣ/ΤΠΣ και συνακόλουθα του σχεδιασμού των χρήσεων γης της 

ελληνικής υπαίθρου, λόγω και των πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούν οι 

περιβαλλοντικές και οι αναπτυξιακές πιέσεις των ανταγωνιστικών χρήσεων στη σύγχρονη 

εποχή. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, ρυθμιστικός σχεδιασμός, Γενικά Πολεοδομικά 

Σχέδια, ελληνική ύπαιθρος  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1* & ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: velentza.ana@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η γρήγορη ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών του διαδικτύου, η έλευση των smartphone 

καθώς και η πανδημία του COVID-19, έχει ανοίξει νέους δρόμους για την εισαγωγή καινοτόμων 

τεχνολογιών πωλήσεων και μάρκετινγκ.  

Οι τεχνικές και τα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ, ειδικά στον τουριστικό κλάδο, έχουν 

πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στις συμπεριφορές των καταναλωτών, αφού οι πελάτες 

έχουν συνεχή πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες.  

Ο αυξανόμενος ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως οι ιστότοποι και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι επιχειρήσεις, τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες τους και πώς αλληλεπιδρούν με υπάρχοντες αλλά και νέους πελάτες, καθώς 

έχουν εξελιχθεί και νέοι τρόποι προσέγγισης του κοινού-στόχου. Για να είναι ανταγωνιστικές οι 

επιχειρήσεις στη νέα αγορά, θα πρέπει να διαμορφώσουν την πρόταση αξίας για τους πελάτες 

τους και τα μοντέλα λειτουργίας τους, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. 

Δεδομένου οτι ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές 

προκλήσεις και ευκαιρίες που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, δημιουργήθηκαν 

πρόσθετες ανάγκες για ταχύτερη προσαρμογή των τουριστικών επιχειρήσεων σε ψηφιακές 

λειτουργίες και ενίσχυση του ψηφιακού μάρκετινγκ μέσω πολλαπλών καναλιών διανομής 

καθώς και τη χρήση ψηφιακών βοηθών. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της χρήση των εργαλείων ψηφιακών 

μάρκετινγκ από τις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και η συνολική ικανοποίηση της επιχείρησης 

από τη χρήση του, οι τομείς επίδρασης του ψηφιακού μάρκετινγκ από την πανδημία του 

COVID-19 και μετά και η ανάδειξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν από 

τους ανταγωνιστές τους καθώς και η δημιουργία κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ που θα 

εξασφαλίσει ροή νέων πελατών και αυξημένων εσόδων. Για την ικανοποίηση του σκοπού αυτού 

πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να δοθούν 

απαντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα. 

Καθώς οι τουριστικές επιχειρήσεις, δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει επαρκώς τα ψηφιακά μέσα ως 

στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ, η έρευνα αυτή αποτελεί τη βάση για περαιτέρω έρευνα όσον 

αφορά τη χρήση τεχνολογίας και ψηφιακών εργαλείων για την προσέγγιση πελατών και τη 

δημιουργία μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας για αυτούς. 

Λέξεις – Κλειδιά: τουριστική βιομηχανία, ψηφιακό μάρκετινγκ, covid-19, ιστότοπος, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακός μετασχηματισμός 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός, e-mail: epamventd@gmail.com 

 

Περίληψη  

Είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

με την κλιματική αλλαγή, η οποία επιδρά σε πλήθος τομέων, συμπεριλαμβανόμενων του 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας.  

Η πόλη της Αθήνας βρίσκεται στο λεκανοπέδιο της Αττική και κρατά μια πρωτιά σε σχέση με 

τις υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης, η οποία είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και απαιτεί άμεσα 

πολλαπλές αλλαγές. Είναι η πόλη με την μικρότερη αναλογία πρασίνων χώρων ανά κάτοικο, το 

οποίο επηρεάζει αρνητικά το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής σε αυτό. Η έλλειψη 

πρασίνου αυξάνει της συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. 

Η εργασία αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγο της κλιματικής αλλαγής στις 

πόλεις, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει αυτό που πρέπει να έχουμε ως κανόνα για βιώσιμες πόλεις, 

την χρησιμότητα των φιλικών υλικών και του πρασίνου προς το περιβάλλον. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 

των φυσικών καταστροφών στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επιπλέον στόχος είναι η διερεύνηση 

της διακυβέρνησης της κλιματικής αλλαγής αλλά και η επιπλέον ανάλυση των απτών 

σύγχρονων προβλημάτων στην διαχείριση των φυσικών καταστροφών.  

Λέξεις – Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, αστικό περιβάλλον, χώροι πρασίνου 
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ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΒΕΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: elverani@gmail.com 

 

Περίληψη  

Είναι κοινά αποδεκτό πλέον στην επιστημονική κοινότητα η κυκλική σχέση που διέπει τις 

χρήσεις γης και τις μεταφορές. Και ενώ το αποτέλεσμα της επίδρασης των χρήσεων γης στις 

μεταφορές ποσοτικοποιείται ικανοποιητικά με τη γένεση των μετακινήσεων, το αντίστροφο 

είναι πιο δύσκολο και αποτελεί ζήτημα προς συζήτηση και έρευνα. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

της διερεύνησης της αλληλεπίδρασης χρήσεων γης και μεταφορών και πιο συγκεκριμένα στη 

διερεύνηση των χωρικών επιπτώσεων από παρεμβάσεις στη συγκοινωνιακή υποδομή 

αναπτύχθηκαν τα ολοκληρωμένα μοντέλα χρήσεων γης και μεταφορών. Οι πρώτες 

προσπάθειες καταγράφονται τη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ και έπειτα από μια περίοδο 

στασιμότητας και κριτικής για την αξιοπιστία των μοντέλων αυτών, λόγω κυρίως του μεγάλου 

και εξειδικευμένου όγκου δεδομένων που απαιτούνται για την προσομοίωση του αστικού 

συστήματος  η σημερινή ψηφιακή εποχή σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη με γοργούς 

ρυθμούς αστικοποίηση του χώρου που οδηγεί στην αναγκαιότητα για βιώσιμα συστήματα 

μεταφορών τα επαναφέρει στο προσκήνιο. Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 

τριάντα χρόνια σχεδιάστηκαν σημαντικά έργα συγκοινωνιακής υποδομής είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη η χρήση των αστικών μοντέλων ως εργαλείων χωρικής ανάλυσης και επομένως 

λήψης αποφάσεων στην κατεύθυνση μιας παράλληλης θεώρησης της αστικής ανάπτυξης και 

του σχεδιασμού των μεταφορών. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο ο 

πολεοδομικός και ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός αποτελούν ακόμα και σήμερα κατ’ ουσία δύο 

παράλληλες σχεδιαστικές προοπτικές όσο και στο ότι για να λειτουργήσουν απαιτούν έναν 

εξαιρετικά μεγάλο όγκο εξειδικευμένων και διαχρονικών χωρικών και συγκοινωνιακών 

δεδομένων κάτι που τα καθιστά μη δημοφιλή στους μελετητές. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 

έδωσε τη δυνατότητα σε διάφορους φορείς να προχωρήσουν μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών 

εφαρμογών στη συλλογή, αποθήκευση και απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια μελλοντική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μοντέλου 

χρήσεων γης και μεταφορών στον ελληνικό χώρο. 

Λέξεις – Κλειδιά: ολοκληρωμένα μοντέλα χρήσεων γης και μεταφορών, δεδομένα, 

ψηφιακές εφαρμογές, Ελλάδα 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ (EXTERNALITIES) ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΒΕΡΝΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ1* & ΛΑΒΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΙΒΑ)1 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
* e-mail: e.verna@gmail.com  

 

Περίληψη  

Πως επιδρά η αρχιτεκτονική στην καθημερινότητα των πολιτών; Ποιος ο ρόλος του κτισμένου 

περιβάλλοντος στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία; 

Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι αρχιτέκτονες, με τον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων, μπορούν να 

επηρεάσουν ένα μεγάλο εύρος τομέων. Συγκεκριμένα, μπορούν να συμβάλλουν «στην 

προώθηση της υγείας και της ευημερίας, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της 

εκπαίδευσης και της μάθησης, της αίσθησης της ταυτότητας, της παραγωγικότητας στην 

εργασία, την βελτίωση της ασφάλειας, την τόνωση των τοπικών οικονομιών μέσω της 

αναβάθμισης και την προαγωγή των περιβαλλοντικών στόχων» (Architects Council of Europe, 

2019). 

Η έρευνα στρέφεται στην χαρτογράφηση των εξωτερικοτήτων (externalities) της 

αρχιτεκτονικής, και πως αυτές επηρεάζουν την κοινωνία, τον πολιτισμό και κατ’ επέκταση την 

οικονομία, δεδομένου ότι η αρχιτεκτονική είναι μεταξύ άλλων δημόσιο αγαθό. Η ταξινόμηση 

και η βαθμονόμηση του έργου των αρχιτεκτόνων για την καταγραφή της επίδρασης του στην 

ποιότητα ζωής και την οικονομία είναι πολύπλοκη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι η 

αρχιτεκτονική είναι συνυφασμένη με άλλους τομείς, καθώς ως τομέας πολιτισμού και 

δημιουργίας δεν λειτουργεί σε απομόνωση, αλλά αλληλοεπιδρά με άλλους παραγωγικούς 

τομείς. Ωστόσο, σε ένα κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που η λήψη αποφάσεων και η 

διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών καθορίζεται κατά κανόνα από τους σκληρούς 

οικονομικούς δείκτες καθώς το κόστος είναι εύκολα μετρήσιμο σε νομισματικές μονάδες και οι 

πόροι πεπερασμένοι, η αξία καθαυτή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής συχνά υποτιμάται. 

Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια ανάγκη για μετάβαση σε βιώσιμες πόλεις με ευημερούντες 

πολίτες, όπως περιγράφεται στην Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εστίαση στην 

ανθρωποκεντρική διάσταση της αρχιτεκτονικής και ο συσχετισμός της με την οικονομία και την 

ευημερία, θα συνεισφέρει στην κατανόηση του συνολικού αντίκτυπου της αρχιτεκτονικής και 

αναμένεται να εμπλουτίσει την διαχείριση της αρχιτεκτονικής και να εξάρει την σημασία της 

επένδυσης σε αυτή. 

Λέξεις – Κλειδιά: αρχιτεκτονική, εξωτερικότητες (externalities), ευημερία, βιωσιμότητα, 

πολιτιστική διαχείριση 
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Η ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ 

ΒΙΖΜΠΑ ΧΡΥΣΑ1 & ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1  

1
 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

* e-mail: cvizmpa@civil.duth.gr 

 

Περίληψη  

H ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση της μικροκινητικότητας ως μορφής μετακινήσεων στον 

αστικό ιστό, αποτελεί μια νέα, σύγχρονη πτυχή της βιώσιμης κινητικότητας με σημαντικές 

δυνατότητες εξέλιξης και εφαρμογών, συνεισφέρει δε ουσιαστικά στους στόχους της 

ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής για τις μετακινήσεις και το κλίμα. Το 2016 διατυπώθηκε η 

έννοια της πόλης των 15 λεπτών, η οποία ενισχύθηκε ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της πανδημίας 

COVID-19, καθώς δίνει έμφαση σε έναν αστικό σχεδιασμό που βασίζεται στην εγγύτητα και 

στην κάλυψη των βασικών αναγκών και υπηρεσιών των κατοίκων μιας πόλης σε ακτίνα 15 

λεπτών (πεζή ή με το ποδήλατο) από την κατοικία τους. Αυτό το μοντέλο αστικού σχεδιασμού 

στηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μιας πόλης στον μειωμένο χρόνο 

μετακινήσεων και άρα στον αυξημένο εναπομείναντα, για την ικανοποίηση ατομικών, 

κοινωνικών, επαγγελματικών και άλλων αναγκών. Πρόκειται ωστόσο για μοντέλο αστικού 

σχεδιασμού του οποίου η εφαρμογή αποτελεί πρόκληση για τις πόλεις, κυρίως για 

χωροταξικούς και κατά συνέχεια οικονομικούς λόγους. Τι γίνεται όμως στη θεώρηση μιας πιο 

«διευρυμένης» έννοιας της πόλης των 15 λεπτών, στην οποία θεώρηση η διάρκεια της 

μετακίνησης θα περιορίζεται μεν χρονικά, η απόσταση ωστόσο που θα διανύει κανείς, και άρα 

οι επιλογές για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, δεν θα περιορίζονται χωρικά στη μικρή 

αυτή ακτίνα που μπορεί ο μετακινούμενος να διανύσει πεζή η με ποδήλατο από την κατοικία 

του; Στην περίπτωση αυτή, που συνιστά και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, οι 

μετακινήσεις θα αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών, 

συνδυάζοντας επιπρόσθετα τις δημόσιες συγκοινωνίες και τα οχήματα μικροκινητικότητας 

(ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες, κ.α.). Η βασική παράμετρος για 

τη μετακίνηση που είναι αυτή του χρόνου ενισχύεται εδώ με επιπλέον χωρικές επιλογές ενώ 

διατηρούνται παράλληλα και οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες τις 

μετακίνησης. Άλλωστε, η μικροκινητικότητα συνδέεται άρρηκτα με την έννοια του πρώτου και 

τελευταίου μιλίου μιας ολοκληρωμένης διαδρομής και σε συνδυασμό με τις δημόσιες 

συγκοινωνίες μπορεί να υποστηρίξει απόλυτα την έννοια αυτή.  

Λέξεις – Κλειδιά: μικροκινητικότητα, πόλη των 15 λεπτών, αστικός σχεδιασμός 
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H ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ. ΟΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

ΒΙΣΒΑΡΔΗ ΖΩΗ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, e-mail: zoivisvardi@hotmail.com 

 

Περίληψη  

Ο κεντρικός πυρήνας της εργασίας πέρα από τη παράθεση του θεσμικού πλαισίου εστιάζει στις 

συχνές στρεβλώσεις που γέννησε η εφαρμογή αυτού, ιδίως  σε οικισμούς που έχουν 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί και  συνάμα λόγω της ιδιαιτερότητας τους δέχονται αυξημένες  

οικιστικές πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι  κατευθύνσεις της νομολογίας, υπό το 

βάρος των οποίων οδηγήθηκε η πολιτεία σε  επαναπροσδιορισμό όλου του θεσμικού πλαισίου, 

κυρίως  για την ανάγκη διασφάλισης των διοικητικών πράξεων (οικοδομικές άδειες)σε περιοχές 

όπου οι πράξεις οριοθέτησης των οικισμών έχουν ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Περαιτέρω καταγράφονται διεξοδικά οι διατάξεις που έχουν τεθεί για την προστασία της 

φυσιογνωμίας των οικισμών όπως η προστασία αυτή εκτείνεται και στην περιμετρική ζώνη τους 

που κρίνεται απαραίτητη για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της φυσιογνωμίας τους.  

Η εργασία διαρθρώνεται ως ακολούθως  

1. μια ιστορική αναδρομή στο θεσμικό πλαίσιο των οικισμών, από το έτος 1835 που 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο της πολεοδομικής νομοθεσίας και προπομπό του διατάγματος 
του 23 ως το σήμερα. 

2. η απεικόνιση της εξελικτικής πορείας αυτών και η ΄΄εικόνα΄΄ που παρουσιάζουν 
σήμερα, μέσα από τις στρεβλώσεις που γέννησε το θεσμικό πλαίσιο, επιμένοντας 
κυρίως στους χαρακτηρισμένους ως παραδοσιακούς οικισμούς.  

3. η ανάδειξη των σοβαρών χωρικών/χωροταξικών αλλά και κοινωνικών ζητημάτων που 
ανεφύησαν, μετά τις  ακυρώσεις των πράξεων οριοθέτησης τους λόγω αναρμοδιότητος 
του οργάνου, ή λόγω εφαρμογής εσφαλμένου κανονιστικού πλαισίου. 

4. η αποτύπωση των  νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για τον άμεσο 
επαναπροσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου, σε συμμόρφωση με τις νομολογιακές  
κατευθύνσεις και τις συνταγματικές επιταγές , και η προσπάθεια εξισσορόπησης  της 
ήδη  διαμορφωμένης  οικιστικής πραγματικότητας αυτών  με την ανάγκη προστασίας 
τους, έχοντας ως στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και την 
εδαφική και κοινωνική συνοχή και εξελιξή τους, με όρους βιωσιμότητας.  

Ως χαρακτηριστική μελέτη  περίπτωσης επιλέγονται οι οικισμοί του Πηλίου που συγκεντρώνουν 

όχι μόνο εκείνα τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά που επιτάσσουν την ες αεί προστασία και 

ανάδειξή τους αλλά κυρίως  απετέλεσαν και πρόσφατη αφορμή για τις νομοθετικές εξελίξεις 

στα ζητήματα οριοθέτησης και οικιστικής ανάπτυξης αυτών. 

Λέξεις – Κλειδιά: οικισμοί, παραδοσιακοί, θεσμικό πλαίσιο, προστασία, βιώσιμη ανάπτυξη, 

οικισμοί Πηλίου 
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ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΒΟΓΙΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας* e-mail: nbog@uth.gr 

 

Περίληψη  

Αν και ο όρος ‘ανθεκτικότητα’ ανακύπτει το 1973, κυρίως στο πεδίο των σπουδών 

περιβάλλοντος και οικολογίας, η επίκλησή του εντείνεται σημαντικά την τελευταία εικοσαετία, 

καθώς, με το πρόθεμα ‘αστική ανθεκτικότητα’, προβάλλεται ως εννοιολογικό εργαλείο 

προσδιορισμού και αντιμετώπισης των ποικίλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες 

πόλεις. Σε επίπεδο ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, αλλά και αστικής διακυβέρνησης, εμφανίζεται 

να προσφέρει στερεότερη έδραση αναλυτικού και πολιτικού λόγου από ό,τι, στη μέχρι τότε 

καθολικά αποδεκτή στοχοθετική ορθοδοξία χωρικής αναπαραγωγής, το δίδυμο των 

αφηρημένων και έωλων όρων της  ‘αειφορίας’ και ‘βιωσιμότητας’. Και όμως, (ι) η αστική 

ανθεκτικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη εξωγενών απειλών, συχνά εξίσου αφηρημένων και 

έωλων⸱ (ιι) στη βάση της αστικής ανθεκτικότητας, η πόλη, και η κάθε πόλη ξεχωριστά, διεκδικεί 

για τον εαυτό της έναν ‘ζωτικό χώρα’, ένα ‘lebensraum’, που να την εξαιρεί από το χαοτικό, 

απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο παγκόσμιο περιβάλλον γύρω της, μία αυτοαναφορική αναδίπλωση 

και αποδοχή αδυναμίας επίδρασης στους γεννησιουργούς παράγοντες των απειλών που 

υφίσταται⸱ (ιιι) αν και κάποιοι στόχοι αντιμετώπισης τεχνικών και φυσικών απειλών (από 

αστοχία υλικών, φυσικά φαινόμενα) επιδέχονται ποσοτικοποίησης, η αστική ανθεκτικότητα 

παρουσιάζεται ως το γενικευμένο, απόλυτο ‘δέον’, μοναδικά προσδιοριστικό επιλογών και 

στους ποιοτικούς τομείς της κοινωνίας, της οικονομίας και πολιτικής (της κατανομής πόρων και 

εξουσιών), του πολιτισμού, της συμβολικής και πνευματικής ύπαρξης⸱ (ιν) επικράτηση και εδώ, 

όπως και στην περίπτωση της αειφορίας, του προτάγματος της ‘επιβίωσης’ σε βάρος της 

‘ύπαρξης’, της αταβιστικής αναπαραγωγής του ‘βιώσιμου υπαρκτού’ σε βάρος της ‘οραματικής, 

βουλησιαρχικής δημιουργίας’ – εντέλει, πρακτική ταύτιση ‘είναι’ και ‘δέοντος’⸱ (ν) επικράτηση, 

και εδώ, των ‘πρέπει’ της ικανοποίησης αναγκών σε βάρος των ‘θέλω’ της εκπλήρωσης πόθων⸱ 

(νι) σε υποκείμενο εξασφάλισης αστικής ανθεκτικότητας ανάγεται η ‘πόλη’, αλλά ποια πόλη, αν 

αναλογιστεί κανείς την πολλαπλότητα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών συλλογικοτήτων, 

θεσμών και πρακτικών που τη συγκροτούν και τις αντικειμενικά έντονες συγκρουσιακές σχέσεις 

μεταξύ τους – η ανθεκτικότητα κάποιων μπορεί να εξαρτάται από τη μη επικράτηση άλλων⸱ 

και (νιι) το αίτημα της αστικής ανθεκτικότητας ως γενικής αφηρημένης κατηγορίας, αφορούσας 

την πόλη στο σύνολό της και υποκείμενη για την πραγμάτωσή της σε εκλεκτικά προϋπόθετα 

‘πρέπει’ που η ίδια καλείται να επιβάλλει, αναπόφευκτα αποτρέπει την αναγνώριση και αναιρεί 

την ύπαρξη των ουσιαστικά συγκροτημένων δρώντων στους οποίους η πόλη οφείλει το 

παρελθόν και παρόν της – απίσχναση και αφανισμός του υποκειμένου.  

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανθεκτικότητα, το ‘είναι’ και το ‘δέον’ στην πόλη, αταβιστική 

αναπαραγωγή του ‘είναι’, ‘επιβίωση’ και ‘ύπαρξη’, αστική διαχείριση ως επιβολή προϋπόθετων 

‘πρέπει’, απίσχναση και αφανισμός του υποκειμένου 
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ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΖΛ 

ΒΟΥΖΑ ΑΝΝΑ-ΡΟΣΚΑΓΙΑ1 & ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: avouza@uth.gr 

 

Περίληψη  

Καθώς οι πόλεις μεταλλάσσονται στον χρόνο λόγω ιστορικών γεγονότων, πολιτικών 

αποφάσεων, οικονομικών αλλαγών και φυσικών μεταβολών, δημιουργούν νέες μορφές στον 

αστικό καμβά, που χαρακτηρίζονται από εγκατάλειψη, απροσδιοριστία και παρακμή 

δηλώνοντας κάτι ‘‘κενό’’. Αυτές οι νέες μορφές, οι οποίες περιγράφονται στην βιβλιογραφία ως 

‘‘αστικά κενά’’, είναι χώροι στους οποίους ο σχεδιασμός διαδέχεται τον αυθορμητισμό και 

γίνονται αντικείμενο μελέτης και πολλών συζητήσεων ανάκτησης και ένταξής τους στον αστικό 

ιστό.  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία ο όρος ‘‘αστικό κενό’’ χρησιμοποιείται ως ομπρέλα 

για να περιγράψει μια ποικιλία χώρων που περιλαμβάνουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

εγκατάλειψης. Η φράση ‘‘αστικό κενό’’ αναφέρεται σε αχρησιμοποίητους, 

υποχρησιμοποιημένους, εγκαταλελειμμένους και κακώς συντηρημένους χώρους. Τέτοιοι χώροι 

μπορεί να είναι αδόμητα οικόπεδα στα οποία έχει εισβάλει το πράσινο, εγκαταλελειμμένα 

στρατόπεδα και βιομηχανικά συγκροτήματα, εγκαταλελειμμένα αεροδρόμια, σιδηροδρομικές 

γραμμές και λιμάνια, ακάλυπτοι χώροι οικοδομών, δρόμοι οι οποίοι έχουν καταργηθεί κ.α. 

Γενικά, είναι χώροι που τείνουν προς μια κατάσταση φόβου, εκδηλώνονται ως χώροι του χάους 

και της εντροπίας, αλλά παράλληλα και ως χώροι της φαντασίας και της δημιουργικότητας, που 

μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο παρέμβασης και να μετατραπούν σε χώρους κλειδιά για την 

βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των σύγχρονων πόλεων. Είναι χώροι που μπορούν να 

αποτελέσουν ένα εργαλείο για την επανεξέταση του αστικού χώρου που έχει χάσει τη 

λειτουργικότητα του και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων βασισμένων στον άνθρωπο. 

Τα τελευταία 50 χρόνια πραγματοποιήθηκαν αρκετές μελέτες, χρησιμοποιώντας και 

δημιουργώντας εναλλάξιμες ορολογίες, οι οποίες τείνουν να είναι μη ενοποιημένες, γεγονός 

που δυσκολεύει την ερμηνεία και την διαχείριση αυτών των αστικών μορφών. Στη 

βιβλιογραφία υπάρχει μια πληθώρα παρεμφερών όρων που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν 

τα ‘‘αστικά κενά’’, όπως vacant land, terrain vague, brownfields, lost spaces κ.α.  

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ερμηνεία και καταγραφή του αστικού κενού χώρου, 

προκειμένου να κατανοήσει και να ορίσει την έννοια σε μια προσπάθεια να προτείνει τις 

βέλτιστες πρακτικές αστικών αναπλάσεων, αναδεικνύοντας αυτούς τους χώρους ως χώρους 

κλειδιά για την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των σύγχρονων ελληνικών πόλεων. 

Εξετάζει τους διάσπαρτους ορισμούς, τις τυπολογίες καθώς και τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις 

για τα ‘‘αστικά κενά’’ που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό να δημιουργήσει το 

εννοιολογικό παζλ και να αποσαφηνίσει πλήρως τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: αστικά κενά, τυπολογία, εννοιολογικό παζλ, βιωσιμότητα, ανθεκτικότητα, 

ελληνικές πόλεις 
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ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΑΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: ngavanas@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας κατά την 4η Βιομηχανική Επανάσταση προκαλεί ρηξικέλευθες 

αλλαγές, μεταξύ άλλων, και στον τομέα των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας. 

Ανάμεσα στις καινοτόμες εφαρμογές σχετικά με τα μέσα, τις υπηρεσίες και τις τεχνικές 

διαχείρισης του συστήματος μεταφορών συγκαταλέγονται και τα αυτόνομα οδικά οχήματα ή 

«οχήματα χωρίς οδηγό». Η προοπτική εφαρμογής των αυτόνομων οχημάτων στα δίκτυα των 

πόλεων αναμένεται να έχει σημαντικές και πρωτόγνωρες επιδράσεις στις συνθήκες 

κινητικότητας και προσβασιμότητας, στη διαμόρφωση και οργάνωση των υποδομών και των 

χρήσεων γης, στην κατανάλωση ενέργειας, στις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και σε 

παραμέτρους της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε εφαρμογής και τις ιδιαίτερες ανάγκες και γνωρίσματα της κάθε πόλης, ο αντίκτυπος 

των επιδράσεων αυτών μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός ως προς την προώθηση της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η ανάπτυξης ενός 

ολοκληρωμένου πλαισίου για την περιγραφή και ανάλυση των πιθανών επιδράσεων. 

Ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η απουσία εμπειρικών δεδομένων 

λόγω της απουσίας ευρείας εφαρμογής αυτόνομων οδικών οχημάτων μέχρι σήμερα. 

Βάσει της ενδελεχούς ανασκόπησης και της συνθετικής ανάλυσης της διεθνούς βιβλιογραφίας, 

στη συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσεται και παρουσιάζεται το προαναφερθέν ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πιθανών επιδράσεων των αυτόνομων οχημάτων στους τρεις πυλώνες (περιβάλλον, 

κοινωνία και οικονομία) της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ειδικότερα, οι πιθανές επιδράσεις 

κατηγοριοποιούνται υπό το πρίσμα του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 11 του ΟΗΕ: «Βιώσιμες 

Πόλεις και Κοινότητες». Βασικό συμπέρασμα της εργασίας αποτελεί η αναγκαιότητα για τον 

σύγχρονο ολοκληρωμένο σχεδιασμό μεταφορών να συμπεριλάβει την προοπτική αξιοποίησης 

των αυτόνομων οχημάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει τη θετική συμβολή στην προώθηση 

της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Λέξεις – Κλειδιά: αυτόνομα οχήματα, βιώσιμη αστική κινητικότητα, στόχοι βιώσιμης 

ανάπτυξης, επίδραση 

  

mailto:ngavanas@uth.gr
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID 19 ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΚΑΜΠΥ1 & ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: gavriilidis.gabi@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις που προκάλεσε η πρόσφατη 

πανδημία του COVID 19 στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Για τον 

σκοπό αυτό ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω διαδικτύου σε 548 επαγγελματίες της 

εγχώριας τουριστικής αγοράς. Οι συμμετέχοντες προερχόντουσαν από όλους τους κλάδους της 

τουριστικής βιομηχανίας (ξενοδοχεία, εστίαση, τουριστικά γραφεία, κτλ.) και από όλες τις 

περιφέρειες της χώρας. Η ανάλυση των δεδομένων περιλάμβανε τεχνικές όπως Παραμετρικά 

τεστ (Independent T-tests & One-way ANOVA), Παραγοντική ανάλυση και  

Αναλύσεις διαμεσολάβησης (mediation analysis).Τα αποτελέσματα της έρευνας πρώτον 

έδειξαν ότι η πανδημία είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στους εργαζόμενους του τουριστικού 

κλάδου τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Δεύτερον, παρουσιάστηκαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σχετικά με την έκταση του αρνητικού αντικτύπου του COVID 19. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της εστίασης (Εστιατόριο, Καφετέριες κ.λπ.) ήταν πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της πανδημίας. 

Ομοίως, οι εργαζόμενοι με χαμηλότερο μορφωτικό υπόβαθρο (απόφοιτοι λυκείου) και οι 

γυναίκες επηρεάστηκαν περισσότερο από τον COVID 19. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτικές 

ανάκαμψης θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση των ανισοτήτων στην εγχώρια τουριστική 

βιομηχανία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προχωρώντας προς πιο βιώσιμα 

τουριστικά μοντέλα που θα συμβάλλουν σε μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, 

αξιοποιώντας τις ενδογενείς δυνάμεις του κάθε προορισμού.  

Λέξεις – Κλειδιά: COVID 19, τουριστικές επιχειρήσεις, Ελλάδα 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΖΟΥΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, e-mail: atgalanis@ihu.gr 

 

Περίληψη  

Η δημιουργία ενός αστικού οδικού περιβάλλοντος φιλικού προς τους πεζούς ή 

«περπατήσιμου», τους ποδηλάτες ή «ποδηλατήσιμου», καθώς και φιλικού για την κυκλοφορία 

οχημάτων μικροκινητικότητας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναδιαμόρφωση του 

οδικού χώρου υπέρ της βιώσιμης κινητικότητας. Οι «περπατήσιμες» και «ποδηλατήσιμες» 

πόλεις χαρακτηρίζονται από την προώθηση της ήπιας μορφής μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο), 

έναντι της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Τα οφέλη αυτής της πολιτικής είναι πολλαπλά στην 

αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη μείωση της ηχορύπανσης, της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίμων, στη βελτίωση της κοινωνικής 

επαφής των πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση της οδικής και προσωπικής ασφάλειας των 

μετακινούμενων. Επομένως, η έννοια της «περπατησιμότητας» και της «ποδηλατικότητας» 

αποκτά σημαντικό ρόλο στη διαβούλευση για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του σύγχρονου 

αστικού οδικού χώρου. Επιπρόσθετα, τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, 

τροχοπέδιλα/rollers, τροχοσανίδες/skate boards, αυτοεξισορροπούμενα οχήματα) 

χρησιμοποιούνται πλέον από τους πολίτες για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, 

διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο μετακίνησης με νέες ανάγκες και προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν.  

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τις έννοιες της «περπατησιμότητας» και της 

«ποδηλατικότητας» στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αστικού οδικού περιβάλλοντος. Αρχικά, 

ορίζονται οι έννοιες της «περπατησιμότητας» και της «ποδηλατικότητας», καθώς και οι δείκτες 

που μπορούν να ποσοτικοποιήσουν και να καθορίσουν τις δράσεις που συνάδουν με τη 

βελτίωση του αστικού οδικού περιβάλλοντος προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακολούθως, 

εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μετακίνησης πεζή και με ποδήλατο, 

και η σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς μετακίνησης πεζών και ποδηλατών με τα 

χαρακτηριστικά του αστικού οδικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι 

μεθοδολογίες και τα εργαλεία για την αξιολόγηση του οδικού περιβάλλοντος κίνησης πεζών και 

ποδηλατών. Τέλος, διερευνώνται τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες μετακίνησης με οχήματα 

μικροκινητικότητας στις αστικές οδούς, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές περιβάλλον και την 

ελληνική πραγματικότητα.  

Η διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση και η αύξηση στη τιμή των καυσίμων αποτελεί έναν 

παράγοντα που ενδεχομένως θα επηρεάσει τις μεταφορικές συνήθειες των πολιτών υπερ των 

βιώσιμων μέσων μετακίνησης.   Η δημιουργία ενός οδικού περιβάλλοντος φιλικό προς τους 

πεζούς, τους ποδηλάτες και τα οχήματα μικροκινητικότητας δεν είναι μια μονοσήμαντη 

ενέργεια, αλλά απαιτεί συντονισμό διεπιστημονικών δράσεων με διάρκεια στο χρόνο, ώστε να 

επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  

Λέξεις – Κλειδιά: οδοποιία, πεζή, ποδήλατο, μικροκινητικότητα, βιωσιμότητα 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ (GREENWAYS) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΙΣΤΟΥ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, e-mail: theo_gal@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και πιο εμφανής η αλλαγή του κλίματος στη γη που 

συνίσταται από αύξηση της θερμοκρασίας και από ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρατηρώντας 

τον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο συνειδητοποιούμε ότι οι εταίροι μας έχουν εμπεδώσει, από την 

δεκαετία του 80, την ανάγκη για άμεση αλλαγή στις πόλεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου εφαρμόζουν οικολογικές λύσεις στην 

ενέργεια και τη μετακίνηση, και δημιουργούν περιβάλλον βιώσιμης ανάπτυξης για τους 

κατοίκους τους. Τμήμα των «πράσινων» πόλεων είναι και οι πράσινες διαδρομές. 

Πράσινη διαδρομή (Greenway) ή αλλιώς γραμμικό πάρκο είναι το πάρκο που η μια του 

διάσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από την άλλη. Τα όρια του μπορεί να είναι ευθείες, όπως τα 

γραμμικά πάρκα που ακολουθούν λεωφόρους, σιδηροδρομικές γραμμές αλλά μπορεί να είναι 

και καμπύλα όπως τα γραμμικά πάρκα που ακολουθούν τη ροή ενός ποταμού ή τα παραλίμνια  

μέτωπα.  

Η εργασία εξετάζει τα Greenways, την εμφάνιση και την εξέλιξή τους, τα χαρακτηριστικά τους 

καθώς και την καθιέρωσή τους ως ένα εργαλείο αστικού σχεδιασμού. Με βάση το θεωρητικό 

πλαίσιο που διαμορφώνεται μέσα από αυτή την ανάλυση στη συνέχεια εξετάζεται η συμβολή 

τους στη περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού με την έννοια του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος.   

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν οι πράσινες διαδρομές (greenways) σε αστικές 

περιοχές κυρίως στην Αττική και η συμβολή τους στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού 

ιστού. Παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα από την διεθνή εμπειρία, εξετάζοντας κυρίως 

περιπτώσεις αστικών greenways στα οποία επικεντρώνεται η παρούσα εργασία. Γίνεται 

ανάλυση του οικολογικού αποτυπώματος καθώς και του ανθρακικού αποτυπώματος και 

πραγματοποιείται σύνδεση με τα παραδείγματα. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο που 

διαμορφώνεται μέσα από αυτή την ανάλυση των greenways, στη συνέχεια εξετάζεται ως 

μελέτη περίπτωσης η αστική περιοχή των Αγίων Αναργύρων της Αττικής και ιδιαίτερα ο 

ποδηλατόδρομος ό οποίος διασχίζει ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής των Αγ. Αναργύρων. Για 

αυτή την πράσινη διαδρομή των δύο χιλιομέτρων δημιουργήθηκε για τους κατοίκους των 

Αγίων Αναργύρων καθώς και όσους την επισκέπτονται ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο σκοπός 

του είναι να υπολογίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της διαδρομής σε σχέση με το 

υπολογισμένο αποτύπωμα στον υπόλοιπο δημοτικό διαμέρισμα βάση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. 

Λέξεις – Κλειδιά: πράσινες διαδρομές, οικολογικό αποτύπωμα, γραμμικό πάρκο 
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1*, ΚΕΡΠΕΛΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ1, ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1 & 
ΧΕΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
* e-mail: theo_gal@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Οι Εκκλησίες είναι ιδιαίτερες κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως χώρος λατρείας από 

τα πανάρχαια χρόνια. Η δόμηση τους σε οποιαδήποτε εποχή ανταποκρινόταν στα διαθέσιμα 

δομικά υλικά, στους τεχνίτες και στις αντιλήψεις των εμπλεκομένων. Οι χριστιανικοί ναοί 

ακολουθούν συγκεκριμένη μορφολογία, η οποία διαφέρει από εποχή σε εποχή. Οι Βυζαντινοί 

ναοί χτίζονται για να καλύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργικές ανάγκες των 

πιστών. Για τον λόγο αυτό, οι αρχιτέκτονες των Ορθόδοξων Εκκλησιών, φροντίζουν πάντα 

περισσότερο το εσωτερικό τους από ότι το εξωτερικό των ναών. Η αποτύπωση αυτών 

καθίσταται όμως μια δύσκολη διαδικασία, με τα απλά συνήθη όργανα (Γεωδαιτικός σταθμός, 

Χωροβάτης).  

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι επίγειοι σαρωτές laser είναι μια καινοτόμος μέθοδος 

αποτύπωσης που προσφέρει ταχύτητα στην εργασία πεδίου, μειωμένο χρόνο στην επεξεργασία 

των μετρήσεων στο γραφείο, αλλά και προϊόντα υψηλής ακρίβειας. Για την εργασία αυτή 

επιστρατεύθηκαν επίγειοι σαρωτές laser, για την ταχεία και ακριβή αποτύπωση του Βυζαντινού 

ναού του Αγίου Ιωάννη των Μπενιζέλων, που βρίσκεται στον Αρχαίο Ελαιώνα Αιγάλεω. Ο ναός 

είναι τρίκογχος τρουλαίος με ημικυκλική αψίδα. Ο τρούλος είναι κυλινδρικός. Η τοιχοποιία είναι 

ακανόνιστη χωρίς διακόσμηση. Η κατασκευή του χρονολογείται περί τον 14ο αιώνα.  

Περιγράφεται η διαδικασία λήψης των μετρήσεων και ο τρόπος εργασίας για να αναδειχθεί η 

δυναμική της μεθοδολογίας αυτής. Οι σαρώσεις αποθηκεύτηκαν σε κάρτα μνήμης SD η οποία 

τοποθετήθηκε στον σαρωτή, και έπειτα οι μετρήσεις μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ώστε να επεξεργασθούν. Οι μετρήσεις επεξεργάσθηκαν και παρήχθη ένα νέφος 

σημείων, που είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ορθοεικόνων, σε μορφή raster, και 

προστέθηκε ρεαλιστικός χρωματισμός στις επιφάνειες. Μέσω του λογισμικού Pointcab 

μπορούμε να ορίσουμε τομές σε όποιο επίπεδο επιθυμούμε και να δημιουργηθούν όψεις, 

κατόψεις και ανόψεις. Καταγράφονται στη συνέχεια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της μεθοδολογίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: σαρωτής, ναός, μετρήσεις, αποτύπωση 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ1*, ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ2 & ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
2 Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 
* e-mail: ggemenetzi@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η χωροθέτηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αποθηκών αποτελεί ένα από τα μείζονα 

ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού, λόγω τόσο της σημασίας τους για την οικονομία και 

την ανταγωνιστικότητα, όσο και της συσχέτισής τους με περιβαλλοντικά ζητήματα και 

κινδύνους. Στο πλαίσιο της πρόληψης των μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων και της ανάγκης 

για βιομηχανική και οικιστική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ήδη από το 1982 την 

Οδηγία SEVESO (EC82/501) για τον έλεγχο των κινδύνων βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης, λόγω επικινδύνων υλικών. Σήμερα είναι σε ισχύ η Οδηγία SEVESO ΙΙΙ (2012/18/ΕΕ). 

Με βάση αυτή προβλέπεται (άρθρο 13) ένα σύνολο γενικών κανόνων και υποχρεώσεων, που 

απαιτούνται να εξειδικευτούν σε επίπεδο εθνικών αρχών, σχετικά με τη χωροθέτηση αλλά και 

τον σχεδιασμό χρήσεων γης περιμετρικά των εγκαταστάσεων SEVESO, ώστε να διασφαλίζεται 

ένας υψηλός βαθμός πρόληψης και περιορισμού των συνεπειών από τα «μεγάλα ατυχήματα». 

Στην Ελλάδα απουσιάζει μία ολοκληρωμένη πολιτική σχεδιασμού χρήσεων γης σε συνάρτηση 

με τις εγκαταστάσεις SEVESO. Ειδικότερα, το έλλειμμα εντοπίζεται, αφενός, στον καθορισμό 

κανόνων χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων SEVESO και, αφετέρου, στον καθορισμό κανόνων 

σχεδιασμού χρήσεων γης στις περιβάλλουσες ζώνες των εγκαταστάσεων SEVESO. Αποτέλεσμα 

είναι η δημιουργία ενός ασαφούς πλαισίου των επιτρεπόμενων και συμβατών δραστηριοτήτων 

με τις εγκαταστάσεις SEVESO. Δεδομένου ότι αναμένεται η εκκίνηση του Προγράμματος 

ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, είναι επιτακτική η ανάγκη καθορισμού 

των αρχών σχεδιασμού και κατευθυντήριων οδηγιών για τον «σχεδιασμό των χρήσεων γης» 

του άρθρου 13 της Οδηγίας SEVESO III.  

H εργασία εξετάζει το θεσμικό –χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό– πλαίσιο 

χωροθέτησης νέων μονάδων που εμπίπτουν στην εφαρμογή της Οδηγίας SEVESO στην Ελλάδα 

και το αντιπαραβάλει με αυτό που ισχύει και εφαρμόζεται στην Κύπρο. Στόχος είναι ο 

εντοπισμός των αδυναμιών και προβλημάτων του ελληνικού συστήματος χωρικού σχεδιασμού 

αναφορικά με τον καθορισμό των χρήσεων γης σε συνάρτηση με τις εγκαταστάσεις SEVESO, 

αλλά και η αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής και υιοθέτησης καλών πρακτικών από την 

Κύπρο. Τελικό ζητούμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των αναγκαίων πρωτοβουλιών και 

παρεμβάσεων, οι οποίες πρέπει να αναληφθούν, για να επιλυθεί το ζήτημα του σχεδιασμού 

των χρήσεων γης σε περιοχές με εγκαταστάσεις SEVESO. 

Λέξεις – Κλειδιά: SEVESO, χρήσεις γης, βιομηχανικά ατυχήματα, πολεοδομικός σχεδιασμός, 

Ελλάδα, Κύπρος 
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΑΙΔΩ 1, ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1* 

1 Αρχιτέκτων-Μηχανικός 
* e-mail: antonios.moras@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη δυνατότητα ανάδειξης της ταυτότητας των τοπικών 

κοινοτήτων και των μικρών αστικών κέντρων μέσα από τη συνεκτική διαχείριση του 

πολιτισμικού τους αποθέματος και της προβολής του μέσω σχεδιαστικών πρακτικών που 

αποσκοπούν στην σημειακή αναδιαμόρφωση του τοπίου τους.  

Αρχικά, διερευνώνται οι μετασχηματισμοί  στην κατασκευή της ταυτότητας της έννοιας του 

τοπίου, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο πέρασμα των χρόνων, το σημαινόμενο του 

όρου “τοπίο” μεταβάλλεται σύμφωνα με το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο τη στιγμή που η 

ερμηνεία του “τόπου” διαμορφώνεται γύρω από σχηματισμούς που είναι είτε γεωλογικοί ή 

κατασκευασμένοι. Από τη πρόσληψη του τοπίου ως παγανιστικό πεδίο και του τοπίου ως πεδίο 

αναψυχής,  η ταυτότητά του συν-κατασκευάζεται παράλληλα με τον σχεδιασμό του και τον 

έλεγχο του τρόπου με τον οποίο ο χώρος προσδιορίζεται αισθητηριακά ή υποκειμενικά.  Αυτή 

η αντίληψη σχετίζεται στενά με τη χρήση εργαλείων που μεσολαβούν στη βιωμένη εμπειρία 

και επαυξάνουν τον σχεδιασμό (από τα γυαλιά Claude έως τη χρήση smartphone). Μέσω 

στοχευμένων αναφορών πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση των τρόπων και των 

τεχνουργημάτων πρόσληψής του στο ιστορικό φάσμα.  

Στη συνέχεια, αναζητούνται νέες σχεδιαστικές τυπολογίες που μεσολαβούν στην εμπειρία 

πρόσληψης του τοπίου τόσο σε εξατομικευμένο όσο και σε συλλογικό επίπεδο, μέσω 

υποθέσεων και νέων λειτουργικών τοπιακών υβριδίων. Αναλύονται συγκεκριμένα 

παραδείγματα, που αφορούν σε μελέτες αστικού σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή της 

Λάρισας που έχουν εκπονηθεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο aether:arch και επικεντρώνονται 

στην ανάγκη διασύνδεσης των αστικών δημόσιων χώρων με τα ιστορικά τοπόσημα και 

χωρόσημα. Πρόκειται για επεμβάσεις που αφορούν στην ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου 

Κατράνα, την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, την 

αποκατάσταση και επανάχρηση τοξωτής γέφυρας στην Ελασσόνα καθώς και τη διαμόρφωση 

πλατειών σε τοπικούς οικισμούς. Το ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο της εκάστοτε περιοχής 

ορίζει το σημείο αναφοράς των επεμβάσεων ενώ η χωρική επανερμηνεία μυθολογικών ή 

ιστορικών προσώπων, συμβόλων, καταστάσεων συγγράφει νέες μορφές ανάγνωσης του νέου 

διαμορφωμένου τοπίου, υπό το πρίσμα του ιστορικού χρόνου. 

Λέξεις – Κλειδιά: τοπίο, μύθος, πολιτιστική κληρονομιά, αστικές αναπλάσεις 
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TO ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΒΑ ΔΕΙΚΤΗ 11.3.1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ1, ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1*  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής 
* e-mail: georgezografos07@gmail.com 

 

Περίληψη  

Το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης και διάχυσης με τη συνεχή κάλυψη φυσικών περιοχών 

είναι κοινό σε πολλές πόλεις παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες. Η αλλαγή του φυσικού τοπίου και 

η μετατροπή των χρήσεων και καλύψεων γης αποτελεί πρόβλημα τόσο των αστικών όσο και 

των αγροτικών περιοχών και αναγνωρίζεται, διεθνώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) ως κύρια πρόκληση, απόρροια των διαδικασιών 

αστικοποίησης. Το ζήτημα της “δέσμευσης”, “κατανάλωσης” ή “σφράγισης” γης έχει 

απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή βιβλιογραφία και εννοιολογικά και από την άποψη 

των μεθόδων εκτίμησης. Για το φαινόμενο αυτό έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, άλλοι περισσότερο 

στενοί και άλλοι πιο ευρείς, που αποκαλύπτουν τον βαθμό πολυπλοκότητας των ποικίλων 

δραστηριοτήτων που αρθρώνονται στο χώρο και τη δυσκολία παρατήρησης και ερμηνείας των 

χωρικών μεταβολών και εξελίξεων. Γενικά, ορισμοί που σημειώνονται στη βιβλιογραφία 

περιγράφουν ειδικότερα το φαινόμενο της δέσμευσης γης ως την έκταση της γεωργικής, 

δασικής και ημιφυσικής γης που καταλαμβάνεται από τεχνητή γη.  

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και εκτίμηση του φαινομένου της 

δέσμευσης γης στο πλαίσιο της ελληνικής πόλης. Με μελέτη περίπτωσης την εδαφική περιοχή 

του Δήμου Θέρμης, που εμπίπτει στην περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης, γίνεται μια 

προσπάθεια ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των μεταβλητών και παραγόντων της αλλαγής 

των χρήσεων και καλύψεων γης και εκτιμάται ο Δείκτης 11.3.1 που εμπεριέχεται στον ΣΒΑ 11 

“λόγος του ρυθμού κατανάλωσης γης προς το ρυθμό αύξησης του πληθυσμού” και θεωρείται 

κατάλληλος για την ερμηνεία και παρακολούθηση των χωρικών αλλαγών. Με τη μεθοδολογία 

που ακολουθείται επιδιώκεται παράλληλα η βελτίωση της κατανόησης γύρω από ζητήματα της 

εκτός σχεδίου δόμησης και των διαδικασιών δέσμευσης και κατανάλωσης γης, η 

παρακολούθηση των αλλαγών που οφείλονται τόσο σε φυσικές καταστροφές, όσο και σε 

ανθρωπογενείς επιδράσεις και η παροχή πληροφοριών για τη συγκριτική αξιολόγηση των 

αλλαγών. Στα βασικά συμπεράσματα της εργασίας είναι ότι, τη δεκαετία του 2000, στη νότια 

περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται υψηλότερος ρυθμός αύξησης πληθυσμού 

σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των τεχνητών επιφανειών, οι δε τελευταίες σημείωσαν 

μεγαλύτερη μεταβολή το διάστημα 2006-2012. Ωστόσο, η τάση της αστικής επέκτασης 

παρουσιάζει μια αποσπασματική, αλλά και γραμμική μορφή δημιουργώντας 

κατακερματισμένους θύλακες γεωργικής γης.  

Λέξεις – Κλειδιά: δέσμευση γης, κατανάλωση γης, αστική εξάπλωση, ΣΒΑ Δείκτης 11.3.1, 

χρήσεις/καλύψεις γης, περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης 
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ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓIANNΙOY ΑΝΝΑ1 & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: ntriant@uth.gr 

 
Περίληψη  

Οι πόλεις έχουν κρίσιμο ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διότι σε αυτές 

συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, των κτιρίων και των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ενώ είναι υπεύθυνες για την πλειοψηφία των εκπομπών αερίων ρύπων. 

Δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται στα κτίρια, οι προσπάθειες για 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ενεργειακή τους 

αναβάθμιση. Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι ο πλέον αποδοτικός τρόπος ώστε να 

μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων και να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού, ενώ παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει συνολικά την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη, να βελτιώσει την υγεία και ευημερία των πολιτών και να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων δεν 

αφορά απλώς στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά επιτυγχάνει παράλληλα και άλλους στόχους, 

κοινωνικούς, οικονομικούς & περιβαλλοντικούς. Η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών 

στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ, απαιτεί την αξιοποίηση νέων καινοτόμων εργαλείων, 

μεταξύ αυτών και χρηματοδοτικών. Οι κρατικές ενισχύσεις είναι ένα καίριας σημασίας εργαλείο 

εφαρμογής πολιτικής, λόγω του υψηλού κόστους που έχουν οι επενδύσεις σε ενεργειακά 

αποδοτικές τεχνολογίες, και η ΕΕ στηρίζει τα κράτη-μέλη με μεγάλα κονδύλια για την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Η ελληνική μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης 

ακολουθεί εν γένει τις κατευθυντήριες Οδηγίες χωρίς ωστόσο να ενσωματώνει το σύνολο των 

κατευθύνσεών τους, υπό την έννοια ότι δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα, όπως π.χ. 

την ανάγκη για ομαδοποίηση των έργων ανακαίνισης σε σύνολα κτιρίων και σε περιοχές 

ανάπλασης, την αντιμετώπιση των διλημμάτων λόγω αντικρουόμενων κινήτρων και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις πολύ-ιδιοκτησιών.  

Λέξεις – Κλειδιά: Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, κρατικές ενισχύσεις, αστικές αναπλάσεις 
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ: ΤΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΓΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ1* & ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 

1 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
* e-mail: mariagoutou@hotmail.com 
 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται μία νέα τάση, αυτή του τουρισμού αναβίωσης (regenerative 

tourism), όπου ο τουρισμός αντιμετωπίζεται ως εργαλείο αναβίωσης. Ο οικισμός Βαμβακού 

στην Πελοπόννησο φιλοξενεί μόνο λίγους μόνιμους κατοίκους, συνδέεται ωστόσο με ένα πολύ 

φιλόδοξο πρόγραμμα αναβίωσης, το οποίο εντάσσεται στην τάση αυτή. Κεντρικό ρόλο στην 

προσπάθεια κατέχει η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ευθύνη έχει η Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση «Αναβίωση της Βαμβακούς», η οποία ιδρύθηκε με την υποστήριξη 

του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Συγκεκριμένα, το όραμα για την αναβίωση του οικισμού 

βασίζεται στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του Πάρνωνα και στην προσέλκυση 

επισκεπτών, αλλά και την επιστροφή μεγαλύτερου αριθμού μόνιμων κατοίκων, δημιουργώντας 

θέσεις εργασίας και σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης. Θεμελιώδες στοιχείο της αναζωογόνησης 

του οικισμού είναι η βελτίωση, διατήρηση και διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των δομών 

και υποδομών του οικισμού συνδυάζοντας την ιστορία και την παράδοση με καινοτόμες και 

δημιουργικές πρακτικές. Ταυτόχρονα, η Βαμβακού στοχεύει να γίνει ένας προορισμός, όπου οι 

τουριστικές δραστηριότητες θα προσανατολίζονται προς μια βιώσιμη κατεύθυνση και θα 

βασίζονται σε συμμετοχικές διαδικασίες και την τοπική κοινότητα. Σήμερα το εγχείρημα 

βρίσκεται στη δεύτερη φάση υλοποίησης περιλαμβάνοντας  δραστηριότητες που αφορούν 

στην καινοτομία, τον αγροτουρισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα.  

Στην εισήγηση παρουσιάζεται το «μοντέλο της Βαμβακούς» και εξετάζεται η έως τώρα 

υλοποίησή του. Η μελέτη περίπτωσης αναλύεται με βάση επιτόπια έρευνα πεδίου στη 

Βαμβακού Λακωνίας το 2021-2022.  Παράλληλα, βασίζεται και στην άσκηση συγκριτικής 

αξιολόγησης με τα παραδείγματα των οικισμών «Torri Superiore» και «Riace» στην Ιταλία, 

καθώς και παραδείγματα αναβίωσης στην Ελλάδα, όπως ο οικισμός «Καπετανιανά» και «Μηλιά» 

στην Κρήτη. Αντλώντας στοιχεία από τη σχετική βιβλιογραφία επιχειρείται μία τυπολόγηση 

περιπτώσεων οικισμών που βασίζονται στην αειφόρο ανάπτυξη και τον τουρισμό με βάση τη 

φύση και την κοινωνική οικονομία, ενώ παρουσιάζονται  τα δυνατά και αδύνατα σημεία μιας 

εκ των κάτω προσέγγισης (bottom up) με ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως αυτή της Βαμβακούς 

Λακωνίας.  Παρουσιάζονται επίσης οι δυσκολίες του έργου και οι επιπτώσεις και οι προσκλήσεις 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Δεδομένου ότι η Βαμβακού περιγράφεται ως βιώσιμο μοντέλο 

τουρισμού με βάση την κοινότητα (community-based tourism), εξετάζεται κριτικά το 

συγκεκριμένο μοντέλο χρηματοδότησης και ο ρόλος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η 

μεταφορά της πρακτικής αυτής σε άλλους οικισμούς.  

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμη ανάπτυξη, τουρισμός αναβίωσης, κοινωνική οικονομία, αναβίωση 

οικισμών, Βαμβακού Λακωνίας 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ                

ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΑΛΚΜΗΝΗ1* & ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: alkminigrigorouli18@gmail.com 
 
Περίληψη  

Στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι να δώσει απάντηση σε μια σειρά από σύγχρονες 

προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η αλόγιστη χρήση φυσικών ορυκτών και 

πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα 

υπόδειγμα παραγωγής και κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση του κύκλου 

ζωής των υφιστάμενων υλικών και προϊόντων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Ένας 

από τους κλάδους της οικονομίας στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το υπόδειγμα της 

κυκλικής οικονομίας είναι ο κλάδος των κατασκευών. Ο κλάδος αυτός αποτελεί τον μεγαλύτερο 

καταναλωτή πρώτων υλών, με κατανάλωση σε ποσοστό 80% από το σύνολο των υλικών που 

παράγονται και χρησιμοποιούνται στο δομημένο περιβάλλον, καθώς και τον παραγωγό 

μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, με σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον, την 

οικονομία και την κοινωνία. Αξίζει επομένως, να τονιστεί η σημασία της κυκλικής οικονομίας 

και η εφαρμογή των αρχών της στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο τομέας των κατασκευών και 

των κατεδαφίσεων παράγει μια από τις μεγαλύτερες ροές αποβλήτων, ενώ τα απόβλητα 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, αποτελούν τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που 

παράγονται στην Ε.Ε. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% του συνόλου των παραγόμενων 

αποβλήτων και αποτελούνται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Στο άρθρο αυτό 

περιγράφεται ένα υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας που μπορεί να εφαρμοστεί στον κλάδο των 

κατασκευών και ειδικά στο κλάδο της οδοποιίας. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το είδος των 

τεχνικών ανάκτησης, το είδος και η ποιότητα των υλικών ή προϊόντων που θα ληφθούν και 

πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν, καθώς και οι πρακτικές 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ανακτημένων υλικών και κυρίως της ασφάλτου, 

για την εκ νέου χρήση τους στην κατασκευή οδοστρωμάτων.  

Λέξεις – Κλειδιά: Κυκλική οικονομία, κατασκευαστικός τομέας, κύκλος ζωής υλικών, 

απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ασφαλτικά υλικά 
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, e-mail: emmdaman@yahoo.com 

 

Περίληψη 

Οι μαζικές μεταναστεύσεις πληθυσμών λόγω οικονομικής ανέχειας, πολεμικών συρράξεων και 

περιβαλλοντικών καταστροφών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Η προβληματική που 

παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται μια χρονική περίοδο με έντονα μετασχηματικές 

διεργασίες στην ευρωπαϊκή ήπειρο και συνδέεται με τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των 

προσφυγικών κρίσεων και του χωρικού σχεδιασμού. Η έρευνα  που διενεργήθηκε θέτει στο 

επίκεντρο το χωρικό σχεδιασμό και αποκαλύπτει πως οι προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα 

αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της μεταμόρφωσης της υπαίθρου και των πόλεων, και πως 

οδήγησαν σε κρίσιμες οικιστικές μεταρρυθμίσεις και σε θεμελιώδεις αλλαγές στο βασικό 

σύστημα χωρικού σχεδιασμού. 

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τις αλληλεξαρτήσεις που παράγονται μεταξύ των 

προσφυγικών κρίσεων και των οικιστικών επιλογών και επιλογών χωρικού σχεδιασμού σε 

βάθος 100 ετών. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τα βασικά προβλήματα οικιστικής ανάπτυξης και 

χωρικού σχεδιασμού και τις κυρίαρχες οικιστικές και χωρικές επιλογές ανά διακριτή 

μεταναστευτική περίοδο. Αποκαλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες στεγαστικής αποκατάστασης 

κάθε περιόδου και διερευνώνται κατά πόσον οι οικιστικές και χωρικές επιλογές αποτέλεσαν 

επιλογές του χωρικού σχεδιασμού ή επιλογές διαχείρισης μεγάλων προσφυγικών κρίσεων υπό 

καθεστώς κινδύνου. Το βασικό ερώτημα προς απάντηση σχετίζεται με το εάν οι προσφυγικές 

κρίσεις είναι σε θέση να διαμορφώσουν, και σε ποιο βαθμό, τις μεταβλητές που προσδιορίζουν 

το χωρικό σχεδιασμό, σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο. Σχετίζεται ειδικότερα με το 

βαθμό που οι προσφυγικές κρίσεις επιδρούν στον ελληνικό χώρο, προσδιορίζουν τις οικιστικές 

επιλογές και τις πολεοδομικές παραμέτρους και εν συνέχεια επηρεάζουν καθοριστικά ή 

διαμορφώνουν τον ασκούμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, πολλές φορές και πέρα 

από τις προθέσεις του νομοθέτη.  

Λέξεις – Κλειδιά: προσφυγικές κρίσεις, στεγαστική αποκατάσταση προσφύγων, χωρικός 

σχεδιασμός 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΔΑΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ* & ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: madatseri@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (ΠΑΔ) αποτελεί μέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας Μονάδων Λήψης Αποφάσεων με ευρεία εφαρμογή σε διάφορα ερευνητικά 

πεδία αλλά και ως διαγνωστικό εργαλείο, πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο χάραξης περιφερειακής 

πολιτικής. Σε αυτή τη βάση, η παρούσα εργασία εξετάζει τις επιδόσεις του τουρισμού στην 

Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από την συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των Δήμων της. 

Η έρευνα εστιάζει στα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, 

δηλαδή σε μορφές τουρισμού που προάγουν την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική 

μεγέθυνση, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των Δήμων στον τουρισμό εφαρμόζεται η Περιβάλλουσα 

Ανάλυση Δεδομένων και συγκεκριμένα το μοντέλο Μεταβλητών Αποδόσεων Κλίμακας, με 

προσανατολισμό εκροών. Οι εισροές και οι εκροές του μοντέλου, που αφορούν τους κλάδους 

των τουριστικών καταλυμάτων και του πολιτισμού, επιλέγονται με κριτήριο τους άξονες της 

βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Κρήτης. 

Τέλος πραγματοποιείται εφαρμογή του μοντέλου με χρήση δυο εισροών και δύο εκροών.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, πρώτη σε σειρά κατάταξης ανά τιμή 

αποδοτικότητας είναι η Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ηρακλείου ακολουθούν οι ΠΕ Χανίων, 

Ρεθύμνου και Λασιθίου. Η εικόνα αυτή είναι αντιπροσωπευτική της αποδοτικότητας των Δήμων 

της κάθε ΠΕ, αφού οι περισσότεροι αποδοτικοί Δήμοι βρίσκονται στις ΠΕ Ηρακλείου και Χανίων. 

Η συγκριτική αξιολόγηση αναδεικνύει τον Δήμο Ηρακλείου ως τον σημαντικότερο Δήμο 

Αναφοράς, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στην επιφάνεια τα στοιχεία ετερογένειας στο εσωτερικό 

της Περιφέρειας Κρήτης και τις δυνατότητες βελτίωσης των μη αποδοτικών Δήμων.   

Λέξεις – Κλειδιά: Περιφέρεια Κρήτης, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, περιβάλλουσα 

ανάλυση δεδομένων (ΠΑΔ), συγκριτική αξιολόγηση, περιφερειακή πολιτική 
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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2015-2022: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΝΕΣ ΣΤΟ 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1*, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 & ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: demertzisdimitris@yahoo.com 

 

Περίληψη  

Οι μετακινήσεις πληθυσμών, αποτελούν ένα διαχρονικό φαινόμενο. Η αέναη κίνηση του 

ανθρώπου για να εξασφαλίσει την ευημερία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Όπως συνεχίζονται 

να υφίστανται πόλεμοι, διώξεις, οικονομικές υφέσεις και κλιματικά φαινόμενα, που αναγκάζουν 

τους ανθρώπους να εκτοπιστούν. Οι εκτοπισμένοι της μετα-νεωτερικότητας υπολογίζονται σε 

εκατομμύρια και οι προβλέψεις υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Πορευόμενοι 

προς την ασφάλεια, βρίσκουν καταφύγιο κυρίως στις πόλεις. Σε αυτές αναζητούν στέγη και 

εργασία. Η μονιμότητα του φαινομένου απαιτεί πολιτικές διαχείρισης που θα επιτρέψουν την 

ομαλή τους ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής και θα προετοιμάσουν τις πόλεις να 

συμπεριλάβουν τους εκτοπισμένους στους μηχανισμούς λειτουργίας τους, απορροφώντας τους 

κραδασμούς που επιφέρει η υποδοχή χιλιάδων ανθρώπων, και ταυτόχρονα θα τις καταστήσουν 

ικανές να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η διαδικασία συμπερίληψης των εκτοπισμένων στον χώρο 

της πόλης αποτελεί στρατηγική επιλογή, που δύναται να επιφέρει την άρση των εμποδίων που 

οδηγούν τους μετακινούμενους πληθυσμούς στο κοινωνικό περιθώριο. Στην μελέτη που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι πολιτικές στέγασης που εφαρμόστηκαν ως απόκριση στην 

«προσφυγική κρίση» με έμφαση στην πόλη, διερευνάται η χωρική διάσταση των πολιτικών και 

η συνεισφορά τους στην ανθεκτικότητα της πόλης και των κατοίκων της. Η κεντρική υπόθεση 

εργασίας αφορά την εξέταση του προσφυγικού ζητήματος (2015-2022), της προσφυγικής 

αποκατάστασης, ένταξης και των πολιτικών σε εθνική και τοπική κλίμακα υπό το πρίσμα της 

ανθεκτικότητας, όπως ενεργοποιήθηκε από το Σωματείο ΟΜΝΕΣ στην Π.Ε. Κιλκίς, αλλά και των 

αναπαραστάσεων της τοπικής κοινωνίας για το προσφυγικό, καθώς και τα ζητήματα ένταξης 

και αποδοχής των νεοαφιχθέντων ομάδων. Η μελέτη δομήθηκε στην υπόθεση ότι ο βέλτιστος 

τρόπος αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, είναι η υλοποίηση πολιτικών στέγασης και 

ένταξης των εκτοπισμένων πληθυσμών, σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς κατοικίες εντός του 

αστικού ιστού.  

Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στην ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων, 

βιβλιογραφικών πηγών, και δευτερογενών πηγών τεκμηρίωσης. Ιδιαιτέρως για την εμπειρική 

έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές (συμμετοχική παρατήρηση του ενός ερευνητή ως μέλους 

του σωματείου ΟΜΝΕΣ) και ποσοτικές μέθοδοι (ερωτηματολόγιο σε δείγμα 254 ατόμων στο 

γενικό πληθυσμό), με σκοπό την καταγραφή των στάσεων και των αντιλήψεων των κατοίκων 

της περιοχής μελέτης, αναφορικά με το προσφυγικό φαινόμενο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: προσφυγικό, αστική ανθεκτικότητα, κοινοτική ανθεκτικότητα, πολιτικές 

στέγασης και ένταξης 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ1* & ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1  

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: geod17008@aegean.gr 

 

Περίληψη  

Το τοπίο είναι το αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης φυσικό – γεωγραφικών 

διεργασιών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Η σημασία του τοπίου στην ποιότητα ζωής 

των ανθρώπων έχει αναγνωριστεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο 2000. Στο πλαίσιο 

της σύμβασής έχει αναγνωριστεί και η σημασία της ολοκληρωμένης θεώρησης για την 

προστασία και διαχείρισή του τοπίου. Το θαλάσσιο τοπίο είναι εξίσου σημαντικό με το χερσαίο, 

ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο θαλάσσιος χώρος καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και 

υπάρχει έντονη αλληλεπίδραση ξηράς – θάλασσας. Η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει την ολοένα 

και μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστηριοτήτων και χρήσεων εντός του θαλάσσιου χώρου, 

οδηγώντας σε αλλαγές στο θαλάσσιο τοπίο. Οι μεταβολές των τοπίων είναι αναπόφευκτες, 

ωστόσο η χωροθέτηση δραστηριοτήτων και χρήσεων με έντονο χωρικό αποτύπωμα, η οποία 

δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μπορεί να προκαλέσει έντονες 

πιέσεις υποβάθμισης στο τοπίο.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ποσοτική απόδοση της επίδρασης χρήσεων, οι οποίες 

είναι εγκατεστημένες  στο θαλάσσιο χώρο, στο θαλάσσιο τοπίο της Θαλάσσιας Χωρικής 

Ενότητας 1 (ΘΧΕ 1)  του Βορείου Αιγαίου. Το τοπίο στο οποίο εστιάζει η εργασία είναι 

θαλάσσιες περιοχές ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής αξίας, συγκεκριμένα: (α) Περιοχές 

ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 και (β) ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι. Οι θαλάσσιες χρήσεις, 

οι οποίες θεωρήθηκε ότι ασκούν πιέσεις υποβάθμισης στο θαλάσσιο τοπίο και εξετάζεται η 

επίδραση τους σε αυτό, είναι: (α) η Πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, (β) οι 

υδατοκαλλιέργειες, (γ) οι ανεμογεννήτριες (εξετάζονται και εκείνες των οποίων η εγκατάσταση 

είναι υπό αξιολόγηση) και (δ) οι στρατιωτικές χρήσεις. Η ποσοτική απόδοση της επίδρασης των 

δομών των θαλάσσιων χρήσεων στο τοπίο γίνεται με ανάλυση ορατότητας και η ένταση της 

επίδρασης αξιολογείται βάσει της εγγύτητας της ορατότητας και του μεγέθους της εκάστοτε 

δομής. 

Λέξεις – Κλειδιά: θαλάσσιος χωρικός σχεδιασμός, θαλάσσιο τοπίο, ανάλυση ορατότητας, 

ΘΧΕ 1 Βορείου Αιγαίου 
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ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ1* & ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1  

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: geod17008@aegean.gr 
 

Περίληψη  

Τα ιδιαίτερα φυσικογεωγραφικά και ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά των νησιών των 

Κυκλάδων, όπως: το μικρό τους μέγεθος, η μεγάλη τους διασπορά στο Αιγαίο, η 

φυσικογεωγραφική τους πολυδιάσπαση και οι ιδιαιτερότητες της ενσωμάτωσής τους, έχουν 

συντελέσει στη διαμόρφωση του κυκλαδικού τοπίου. Αφενός τα χαρακτηριστικά αυτά 

δημιουργούν αναπτυξιακά ζητήματα, αφετέρου κάνουν τα νησιά ελκυστικά για τουριστική 

ανάπτυξη λόγω των πολύτιμων φυσικών και πολιτιστικών τους πόρων. Ο μαζικός τουρισμός 

σε συνδυασμό με τη ζήτηση για δεύτερη κατοικία έχει οδηγήσει σε έντονες οικιστικές πιέσεις, 

οι οποίες, σε συνδυασμό με το “χαλαρό” σύστημα χωρικού σχεδιασμού, ενθαρρύνουν την 

απρογραμμάτιστη δόμηση, η οποία αποτελεί το βασικό παράγοντα πίεσης και μεταβολής των 

νησιωτικών τοπίων.  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ποσοτική απόδοση της οικιστικής διάχυσης στα νησιά 

των Κυκλάδων. Πρόκειται για οικιστική ανάπτυξη που επηρεάζει το τοπίο των νησιών ασκώντας 

έντονες πιέσεις στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, υποβάθμιση του τοπίου,  σημαντική 

αύξηση του κόστους δημιουργίας και συντήρησης αστικών υποδομών αλλά και αποτροπή της 

μελλοντικής βιώσιμης αστικοποίησης. Για το εμπειρικό τμήμα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 

τα ελεύθερα και ανοικτά δεδομένα  Imperviousness Density 2018 (European Environmental 

Agency), τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για την απόδοση της έντασης και του χαρακτήρα της 

οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές εντός και εκτός θεσμοθετημένων ορίων οικισμών. Η εργασία 

εστιάζει στις πιέσεις που ασκούνται από την ανεξέλεγκτη δόμηση σε ιδιαίτερης φυσικής και 

πολιτιστικής αξίας τοπία, συγκεκριμένα: στις περιοχές Natura 2000, στην παράκτια ζώνη, σε 

περίοπτες θέσεις και στους παραδοσιακούς οικισμούς. Μέσω της ποσοτικής απόδοσης του 

μεγέθους και του χαρακτήρα της οικιστικής ανάπτυξης στα νησιά των Κυκλάδων, αναδεικνύεται 

η ανάγκη προστασίας του τοπίου τους μέσω του χωρικού σχεδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται 

με ουσιαστικούς όρους η αποθάρρυνση της οικιστικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο και η 

διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των νησιών με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξή 

τους. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, οικιστική διάχυση, τοπίο, Κυκλάδες  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ BRANDING ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ 
ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ1, ΨΑΘΑ ΕΥΑ1*, ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: epsatha@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η ταυτότητα και το τουριστικό δυναμικό των διασυνοριακών περιοχών δεν έχουν διερευνηθεί 

επαρκώς στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας διαχείρισης προορισμών και branding τόπου, παρά τη 

σχετικά πλούσια αρθρογραφία σχετικά με τα διασυνοριακά ζητήματα. Αυτό συνδέεται με το 

γεγονός ότι κάθε συστηματική προσπάθεια διαχείρισης προορισμού ή δημιουργίας branding 

τόπου είναι συνήθως πρωτοβουλία μιας διοικητικής οντότητας (δήμος, περιφέρεια) και είναι 

σχετικά δύσκολο να εφαρμοστεί σε διασυνοριακές περιοχές, όπου η δικαιοδοσία  μοιράζεται 

μεταξύ διαφορετικών φορέων. Αυτό το ζήτημα δεν εμπόδισε διασυνοριακές περιοχές με κοινά 

χαρακτηριστικά να αποκτήσουν φήμη ως ενιαίοι τουριστικοί προορισμοί, όπως στην περίπτωση 

των καταρρακτών του Νιαγάρα, του Αυστριακού και του Ιταλικού Τιρόλου, της Γαλλικής και 

Ιταλικής Ριβιέρας, των Πυρηναίων, της Λίμνης Kωνστάντζας, κ.ά.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Αλβανίας, αν και η διασυνοριακή περιοχή εκτείνεται κατά 

μήκος των λεγόμενων «Ελληνικών Άλπεων» με σημαντικούς πόρους, δεν έχει γνωρίσει 

τουριστική ανάπτυξη ή αναγνώριση λόγω ιστορικών και πολιτικών συνθηκών. Η 

ελληνοαλβανική διασυνοριακή περιοχή έχει μία αδύναμη τουριστική εικόνα και ταυτότητα. 

Παρόλο που μπορούν να βρεθούν μεμονωμένοι προορισμοί και επωνυμίες τοποθεσιών και στις 

δύο εθνικές παραμεθόριες περιοχές, επί του παρόντος δεν έχουν μια ολοκληρωμένη 

διασυνοριακή ταυτότητα τόπου, ούτε αποτελούν συμπληρωματικούς προορισμούς. Έτσι, κάθε 

προσπάθεια branding για ενίσχυση της ελκυστικότητας ολόκληρης της περιοχής θα πρέπει να 

ξεκινά με την οικοδόμηση μιας κοινής ταυτότητας για τη διασυνοριακή περιοχή, η οποία απαιτεί 

να βασίζεται στην εύρεση κοινών τοπικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Η εισήγηση αντλεί 

στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου Interreg-IPA CBC 

'Culture Branding - Strengthening Extroversion' (Culture Plus), όπου το Ε.ΤΟΥ.Σ.Ε.Π του ΠΘ 

συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος, για τον εντοπισμό σημαντικών κοινών οικολογικών και 

πολιτιστικών πόρων του ελληνοαλβανικού χώρου. Οι πόροι και στις δύο εθνικές παραμεθόριες 

περιοχές αποτυπώθηκαν/ καταγράφηκαν, χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα από τοπικές 

επισκέψεις, συνεντεύξεις με εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών και διαβουλεύσεις. Οι 

πόροι που αναφέρονται ως σημαντικοί, στη συνέχεια αξιολογήθηκαν συγκριτικά για να 

εντοπιστούν οι  κοινοί πόροι που μπορούν να υποστηρίξουν τις προσπάθειες κοινού branding 

τόπου στη διασυνοριακή περιοχή. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά όσον αφορά τις 

δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινή 

κρυμμένη ταυτότητα που μπορεί να αναδειχθεί. 

Λέξεις – Κλειδιά: Διασυνοριακές περιοχές, Ελλάδα-Αλβανία, Branding Τόπου, Διαχείριση 

Προορισμού, Πολιτιστική Χαρτογράφηση 
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Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COVID-
19 Ή ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ; 

ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, adeffner@prd.uth.gr  

 

Περίληψη  

Οι εικόνες των ζώων που επιστρέφουν στο άδειο (από ανθρώπους) κέντρο των πόλεων κατά 

τη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας Covid-19 εξακολουθούν να είναι στις μνήμες 

πολλών πολεοδόμων. Ίσως αυτό που δεν υπάρχει στις μνήμες όλων είναι ότι ο Patrick Geddes 

ήταν επίσης βιολόγος σε μια περίοδο που η βιολογία θεωρούνταν ένας τύπος 

«πολυεπιστημονικού» κλάδου γνώσης. Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει την τρέχουσα 

κατάσταση της σχέσης βιολογίας και πολεοδομίας και να ανακαλύψει τις πιθανές ρίζες της. 

Δεδομένου ότι η παρούσα εργασία είναι καθαρά θεωρητική, η κύρια μέθοδος είναι η ανάλυση 

επιλεγμένων κειμένων, τόσο «κλασικών» όσο και σύγχρονων (τα τελευταία ανήκουν κυρίως 

στην τάση των «ποπ μελετών»). 

Το προφανές σημείο εκκίνησης των βιολογικών προσεγγίσεων είναι η θεωρία του Δαρβίνου για 

την εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής. Ο Geddes ανέπτυξε το 1906 (στο κείμενο "Civics: an 

Applied Sociology" στο Sociological Papers, Part II) «μια «άποψη του βιολόγου» που 

αναφέρεται στην εξέλιξη της πόλης σε μια ολοκληρωμένη (completed) πόλη ως αποτέλεσμα 

μιας σύνθεσης πόλης (town), σχολείου, μοναστηριού και ‘κατάλληλης’ πόλης (proper city). Το 

1931 ανέπτυξε μια κλίμακα γνώσης με την κοινωνιολογία στην κορυφή, ακολουθούμενη από 

τη βιολογία, τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Ο Geddes επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 

τον Lewis Mumford, και ο Ian Mc Harg συνιστά έναν σύνδεσμο με τον Mumford κάτω από την 

ομπρέλα της «οικοανθρωπιστικής» πολεοδομίας, που αποτελεί μια σύνθεση της οικολογίας των 

φυσικών συστημάτων με τις ποικίλες διαστάσεις της ανθρώπινης οικολογίας.  

Το επόμενο βήμα είναι η βιοφιλική προσέγγιση των πόλεων και του πολεοδομικού σχεδιασμού 

προτού η Covid-19 μας υπενθυμίσει με σκληρό τρόπο ότι η εξάπλωση της παγκοσμιοποίησης 

οδηγεί στην καταστροφή των υπαρχόντων οικοσυστημάτων και σε επικίνδυνες λοιμώξεις που 

προέρχονται από ζώα αλλά μεταδίδονται στον άνθρωπο. Οι εξελίξεις αυτές επιδρούν επίσης 

στην ευημερία και την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών. 

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι, αν και η αντίληψη των ζώων που κυκλοφορούσαν στις πόλεις 

έγινε συνειδητή κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας, η άγρια πλευρά των πόλεων 

(«αστική ζούγκλα») υπήρχε πολύ πριν από αυτό το φαινόμενο. Ο Δαρβίνος είχε ήδη ‘πάει στην 

πόλη’ αφήνοντας διάφορα ίχνη. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολεοδομία, βιολογία, θεωρία εξέλιξης, βιοφιλικές πόλεις, Covid-19, 

ποιότητα ζωής 
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΝΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΧΝΟΥΣ: ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ 
ΠΗΛΙΟΥ 

ΔΕΦΝΕΡ ΜΑΡΙΝΑ-ΑΛΙΚΗ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: m.deffner@hotmail.com 
 

Περίληψη  

Ο σιδηροδρομικός τουρισμός αποτελεί μία ολοένα και αυξανόμενη μορφή τουρισμού ειδικού 

σκοπού, ο οποίος δημιουργεί δυνατότητες όχι μόνο για οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, 

αλλά και για τον σχεδιασμό των χώρων δίπλα στον εν κινήσει σιδηρόδρομο, με στόχο τη 

διεκδίκηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του και την ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη.  

Το τρενάκι του Πηλίου διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο για μία τέτοια αξιοποίηση. Ο 

σιδηρόδρομος αυτός, το διάστημα μεταξύ 1903-1971 συνέδεε την πόλη του Βόλου με 

δυσπρόσιτα χωριά του Δυτικού Πηλίου. Διευκόλυνε την εξαγωγή των προϊόντων τους, 

ωφέλησε σημαντικά την οικονομία τους και συνέβαλε άμεσα στην εξέλιξή τους σε σημαντικούς 

οικισμούς. Ο σιδηρόδρομος δεν ήταν μόνο μέσο μεταφοράς, αλλά ένας ζωντανός χαρακτήρας 

με ενεργή συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του Πηλίου και πλέον θεωρείται παρακαταθήκη 

βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς είναι ένας από τους στενότερους 

σιδηρόδρομους στον κόσμο (πλάτος 60εκ.) και διαθέτει τεχνικά έργα μεγάλης πολιτισμικής 

αξίας. 

Το 1971 η λειτουργία του τερματίστηκε, μία απόφαση που αντιμετωπίστηκε με αντιδράσεις. 

Γι’ αυτό το λόγο, ξεκίνησαν αμέσως αγώνες για την επαναλειτουργία του ως σιδηρόδρομος 

κληρονομιάς. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε 25 χρόνια αργότερα, αλλά μόνο κατά το ήμισυ. Από 

το 1996 το τρένο λειτουργεί ως τουριστικός σιδηρόδρομος τη θερινή περίοδο στο τμήμα Άνω 

Λεχώνια – Μηλιές, προσελκύοντας φανατικούς του σιδηρόδρομου αλλά και γενικούς 

επισκέπτες. 

Παρόλα αυτά, το τμήμα της γραμμής Βόλος – Άνω Λεχώνια παραμένει ακόμη χωρίς χρήση. Οι 

σιδηροδρομικές γραμμές διασχίζουν την Αγριά, αφήνοντας ένα ίχνος μνήμης κατά μήκος της 

κεντρικής οδού. Ο χωρίς χρήση σιδηροδρομικός σταθμός στέκεται μόνος μέσα σε μία αχανή 

έκταση, δημιουργώντας μία ανοιχτή πληγή μέσα στην καρδιά της πόλης. Έπειτα οι γραμμές 

συνεχίζουν καλυμμένες με άσφαλτο, με την εξαίρεση δύο σημείων. 

Για να αντιμετωπιστεί η ασυνέχεια του ανενεργού τμήματος της γραμμής Βόλου – Μηλεών 

προτείνεται η επανάχρηση του σιδηρόδρομου, σχεδόν σε όλη την έκταση της διαδρομής, 

συνδυασμένη με τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της γραμμής, οι οποίες υπογραμμίζουν τα 

πιο σημαντικά της σημεία. Τέλος, ένα ειδικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ 

Αγριάς και Άνω Λεχωνίων, όπου εφαρμόζεται μία λεπτομερέστερη στρατηγική χωρικής 

ανάπτυξης. Εκείνη περιλαμβάνει το σχεδιασμό δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών 

διαδρομών, με ταυτόχρονη ανάδειξη των σημαντικότερων τοποσήμων και τη διαμόρφωση 

χώρων πολιτισμού και αναψυχής. 

Λέξεις – Κλειδιά: εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές, σιδηρόδρομοι κληρονομιάς, 

σιδηροδρομικός τουρισμός, τρενάκι του Πηλίου, Βόλος, Αγριά 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ 
ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1 & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ2* 

1 Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες 
2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
* e-mail: mairy.nicolaou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η σημασία του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας έχει 

τεκμηριωθεί από ετών και αποτελεί έναν βασικό παράγοντα που την επηρεάζει. Την αρχική 

δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) και την άναρχη χωροθέτηση τους, διαδέχονται 

πλέον τα οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και άλλες μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης 

στην ελληνική επικράτεια. Στο ενδιάμεσο μεσολαβούν σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις αλλά 

εξακολουθούν να διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς την εφαρμογή του εργαλείου των 

Επιχειρηματικών Πάρκων (ή άλλων μορφών Υποδοχέων όπως είναι οι Βιομηχανικές Περιοχές ή 

τα Βιοτεχνικά Πάρκα). Ο εκσυγχρονισμός στο Χωρικό Δίκαιο, τα Χωροταξικά Σχέδια, ο 

Στρατηγικός Σχεδιασμός όλων των επιπέδων και το πλαίσιο εφαρμογής όλων των παραμέτρων 

αυτών, έχουν διαφοροποιηθεί άρδην αλλά δεν διαπιστώθηκε η αναμενόμενη «επιτυχία» στην 

οργανωμένη βιομηχανία. Σε αυτή την προβληματική βασίζεται το άρθρο αρχικά και επιχειρεί 

σύντομη επισκόπηση και κριτική του θεσμού των Οργανωμένων Υποδοχέων στην προσπάθεια 

σύνδεσης της με την οργανωμένη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των 

αλληλεπιδράσεών τους με το αστικό οικοσύστημα. Πέρα από την πολυπλοκότητα των χωρικών 

προτύπων, οι ραγδαίοι ρυθμοί εξέλιξης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, 

καθώς και της τεχνολογίας, επιβάλλουν συνεχώς νέα δεδομένα. Ειδικά στην παρούσα φάση, 

που ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εισαγωγή της καινοτομίας είναι παρόντα, δημιουργούνται 

νέοι παράγοντες χωροθέτησης με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για διαρκή έρευνα και 

προσαρμογή της βιομηχανίας στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης. Η προσαρμογή του χωρικού σχεδιασμού απαιτεί άμεσα αλλαγές ώστε να 

συμβαδίσει με τους μετασχηματισμούς και τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί, ενώ στην ίδια 

τροχιά μετασχηματισμού οφείλει να ενσωματωθεί και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα.  

Λέξεις – Κλειδιά: Επιχειρηματικά Πάρκα, χωρικός χχεδιασμός, βιομηχανική ανάπτυξη, 

ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, Βιομηχανία 4.0 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΓΗΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες e-mail: giorgos.diamantidis@samaras-co.gr 

 

Περίληψη  

Με την έκδοση του ΠΔ 59/2018 επιχειρήθηκε ο καθορισμός κατηγοριών χρήσεων γης και 

εξειδίκευσης αυτών, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύγχρονο εργαλείο κατά τον χωρικό 

σχεδιασμό και την οργανωμένη, δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων στον Ελλαδικό χώρο. Ωστόσο, ήδη με τον Ν.4014/2011, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει θεσμοθετηθεί η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων 

που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, σε ομάδες περιβαλλοντικών κατηγοριών. Οι 

επιμέρους δραστηριότητες των ομάδων, κατατάσσονται σε περιβαλλοντικές κατηγορίες (Α1, 

Α2 και Β) ανάλογα με εξειδικευμένα κριτήρια, ενώ και οι μεταποιητικές δραστηριότητες 

κατατάχθηκαν στις ανωτέρω περιβαλλοντικές κατηγορίες με παράλληλη κατάργηση της 

κατάταξής τους σε κατηγορίες όχλησης, δημιουργώντας ασυμβατότητα (ή έστω σύγχυση) με 

τις σχετικές χρήσεις γης του νομικού πλαισίου.          

Τα τελευταία χρόνια της πανδημίας, έχουν ανακύψει επιχειρηματικές δραστηριότητες άμεσα 

συνδεδεμένες με τον COVID 19 (π.χ. παραγωγή μασκών) αλλά και σχετιζόμενες 

δραστηριότητες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, δραστηριότητες της ομάδας 4 – 

Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών, (π.χ. Εγκαταστάσεις αποστείρωσης – απολύμανσης 

μολυσματικών αποβλήτων), έχουν πλέον τόσο υψηλή ζήτηση και αναγκαιότητα, που μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας υψηλής έντασης. Ωστόσο, 

παράλληλα, ανέκυψε και το πρόβλημα της χωροθέτησης των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς 

από τη μια η στρατηγική κατεύθυνση της πολιτείας (Ειδικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία) για τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες υψηλής έντασης είναι η ένταξή τους σε Οργανωμένους 

Υποδοχείς (Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011) και περιοχές με καθορισμένες χρήσεις 

γης, όμως σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών 

(Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019), αυτές θεωρούνται συμβατές μόνο με χρήσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα, καθιστώντας την ένταξή τους στις ως άνω οργανωμένες περιοχές 

ασύμβατη.   

Το άρθρο εξετάζει τις ασυμβατότητες μεταξύ του Π.Δ. 59/2018 και του ειδικού πλαισίου των 

επιμέρους δραστηριοτήτων, όσον αφορά τη δυνατότητα εγκατάστασης των δεύτερων σε 

περιοχές όπου έχουν καθοριστεί χρήσεις γης σύμφωνα με το ως άνω πλαίσιο, εντός ή και εκτός 

ρυμοτομικού σχεδίου. Σκοπός είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που ανακύπτουν από την 

παραπάνω ασυμβατότητα, με αποτέλεσμα την πλημμελή υλοποίηση του στρατηγικού 

σχεδιασμού επιχειρηματικής ανάπτυξης, εξαιτίας του ‘ασφυκτικού’ και μη ευπροσάρμοστου 

νομικού πλαισίου. Εν κατακλείδι, παρατίθενται προτάσεις και κατευθύνσεις για βελτίωση της 

προσαρμοσιμότητας του θεσμικού πλαισίου, με στόχο να ενισχυθεί η συμβολή του χωρικού, 

και δη του πολεοδομικού, σχεδιασμού στην ολοκληρωμένη, βιώσιμη αλλά και ανεμπόδιστη 

επιχειρηματική ανάπτυξη.       

Λέξεις – Κλειδιά: χρήσεις γης, ομάδες περιβαλλοντικής κατάταξης, συστήματα 

περιβαλλοντικών υποδομών, συμβατότητα, Επιχειρηματικά Πάρκα 
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ΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: Η 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΣ1 & ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ* 

1 Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας 
* e-mail: dimitrisbibikos4@gmail.com 

 

Περίληψη  

Σύμφωνα με την Εδαφική Ατζέντα 2030,  η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη 

αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή η οποία ενισχύει την αλληλεγγύη και μειώνει τις 

ανισότητες αναδεικνύοντας μελλοντικές προοπτικές και το γεγονός αυτό είναι προς όφελος της 

Ευρώπης ως συνόλου και για κάθε μεμονωμένη χώρα. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, η εδαφική 

ατζέντα παρέχει στρατηγικούς προσανατολισμούς για τον χωροταξικό σχεδιασμό και για την 

ενίσχυση της εδαφικής διάστασης όλων των σχετικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης. Η εδαφική ατζέντα συνδυάζεται με λοιπές ευρωπαϊκές στρατηγικές, μεταξύ 

των οποίων με τις χωρικές στρατηγικές του ΕΣΠΑ, οι οποίες αναβαθμίζονται με τον διακριτό 

Στόχο Πολιτικής 5 ο οποίος αφορά σε «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της 

προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και 

παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών». 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και, ιδίως εκείνες που αφορούν σε Στρατηγικές 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης συμβάλλουν άμεσα στην επικαιροποιημένη εδαφική ατζέντα και 

στην ικανοποίηση των σχετικών στοίχων της Ατζέντας της  Αειφόρου Ανάπτυξης του 2030.  

Η εφαρμογή των ΒΑΑ/ΟΧΕ στην Ελλάδα κατά την Π.Π. 2014-2020 κρίνεται γενικά θετική, με 

σημαντική προστιθέμενη αξία στις ΒΑΑ/ΟΧΕ Διαδημοτικού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με 

χωρικές στρατηγικές που συνδυάζουν αναπτυξιακές επιλογές και άρση αρνητικών κοινωνικών 

φαινομένων και υποβάθμισης του αστικού και επιχειρηματικού ιστού. Σημαντική θεωρείται 

επίσης η συγκρότηση και ουσιαστική λειτουργία των Εταιρικών Σχέσεων και η διακυβέρνηση 

της ΒΑΑ/ΟΧΕ σε συνθήκες και απαιτήσεις λογοδοσίας (accountability). 

Η ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας συγκεντρώνει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εφαρμόζεται ήδη 

σε οκτώ Δήμους και στην επόμενη Π.Π. 2021-2027 θα εφαρμοστεί με τη συμμετοχή εννέα 

Δήμων-Εταίρων.  

Στην παρούσα εισήγηση αναδεικνύονται σημεία-κλειδιά και "lessons learnt" κωδικοποιώντας 

την προστιθέμενη αξία από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διακυβέρνηση της ΒΑΑ/ΟΧΕ 

κατά την Π.Π. 2014-2020 και αναδεικνύοντας τις προοπτικές, τις καινοτομίες και τους στόχους 

της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ για την Π.Π. 2021-2027, αξιοποιώντας εμπειρίες, καλές πρακτικές, 

κοινωνικές καινοτομίες και τις προοπτικές της Δυτικής Αθήνας για την επόμενη 10ετία. 

Ταυτόχρονα, η εισήγηση θα καταλήξει σε προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν έναν 

«οδηγό» για τη διακυβέρνηση , την ενίσχυση και τη διεύρυνση των εταιρικών σχέσεων, που 

αποτελούν την ικανή συνθήκη για την συγκρότηση των χωρικών στρατηγικών. 

Λέξεις – Κλειδιά: ΟΧΕ/ΒΑΑ, διαδημοτική συνεργασία, ανάπτυξη, Δυτική Αθήνα 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ1*, ΓΚΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑ1, ΛΙΟΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ1, 
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ1, ΠΟΛΥΡΑΒΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ1, ΦΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ1 

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
* e-mail: e.diamantopoulou@prv.ypeka.gr 

 

Περίληψη  

Ο σχεδιασμός και η ρύθμιση των χρήσεων γης συνιστούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος 

του χωρικού σχεδιασμού και αποτελούν διεργασίες άμεσα συνυφασμένες με τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό. Ο καθοριστικός ρόλος τους στη δημιουργία της λειτουργικής δομής της πόλης, τη 

συγκρότηση των κέντρων, την οργάνωση του αστικού και εξωαστικού χώρου, την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, την επίδραση στις αξίες γης, αλλά και την οργάνωση υποδομών, 

δημιουργεί την ανάγκη της καταγραφής, εξέλιξης και συνεχούς επικαιροποίησής τους.  

Με αφετηρία την μετεξέλιξη του ισχύοντος και εφαρμοζόμενου θεσμικού πλαισίου χρήσεων 

γης, από το ΠΔ 81/1980  στο ΠΔ/23.2.1987 και εν συνεχεία στο Π.Δ. 59/2018 και τις τελευταίες 

προσθήκες με τους ν.4685/2021, ν.4759/2021, και ν.4819/2021, η παρούσα εργασία 

παρουσιάζει στρεβλώσεις και κενά που ανακύπτουν αφενός κατά την αναθεώρηση των  ΓΠΣ 

και αφετέρου από την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, διαχωρίζοντας τέσσερις 

ενότητες με γνώμονα τις κυριότερες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης: Κατοικία (αμιγής – γενική 

– πολεοδομικό κέντρο), Παραγωγικές ζώνες, Τουρισμός-Αναψυχή, Πράσινο. Η ομαδοποίηση 

αυτή γίνεται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των ασαφειών και προβλημάτων που 

προκύπτουν ανά εφαρμοζόμενο θεσμικό πλαίσιο και στόχο την απαραίτητη ανατροφοδότηση 

μεταξύ του νομοθέτη και της κανονιστικώς δρώσας Δημόσιας Διοίκησης για την 

αποτελεσματικότερη ρύθμιση των χρήσεων γης στα σύγχρονα δεδομένα. 

Τα κυριότερα θέματα που αναλύονται αφορούν στα εξής: 

1. Κατοικία: η εφαρμογή του σχεδιασμού και δεσμευτικότητα των χρήσεων γης σε αστικές 
περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια πόλης μετά από την αναθεώρηση των ΓΠΣ, οι 
ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις και οι ασύμβατες νομίμως υφιστάμενες χρήσεις. 

2. Παραγωγικές Ζώνες: α) η ανατροπή της ισορροπίας στο σχεδιασμό από την ταυτόχρονη 
ισχύ του Π.Δ./τος 23.2.1987 και Π.Δ/τος 59/2018, σε εκτός σχεδίου περιοχές αλλά 
εντός  ΓΠΣ, β) θέματα εναρμόνισης και σύνδεσης των σχετικών κατηγοριών χρήσεων 
γης που τίθενται μετά την κατάργηση της κατηγοριοποίησης των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων με βάση την όχληση, για αποφυγή ασαφειών στον υφιστάμενο 
πολεοδομικό σχεδιασμό.  

3. Τουρισμός-Αναψυχή: ανταπόκριση του θεσμικού πλαισίου στις αναδυόμενες ανάγκες 
των αστικών περιοχών.  

4. Πράσινο: ανάπτυξη πράσινων υποδομών και δικτύων πρασίνου και σύνδεσή τους με το 
θεσμικό πλαίσιο 

Τέλος αξιολογείται η επίδραση των μεταλλασσόμενων δεδομένων (πανδημία, οικονομική και 

ενεργειακή κρίση κλπ) στις υφιστάμενες χρήσεις γης και διερευνάται η ανάγκη διαμόρφωσης 

και εξέλιξής τους στην σύγχρονη ελληνική πόλη.  

Λέξεις – Κλειδιά: δεσμευτικότητα χρήσεων γης, θεσμικό πλαίσιο, Γενικά Πολεοδομικά 

Σχέδια, νομίμως υφιστάμενα, όχληση, μεταλλασσόμενα δεδομένα 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΙΜΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

Πολυτεχνείο Κρήτης, e-mail: ddimelli@tuc.gr 

 

Περίληψη  

Τα ιστορικά κέντρα αποτελούν τόπους που συγκεντρώνουν σημαντικά τεκμήρια της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της αστικής διατήρησης, 

αντιμετωπίζονται ως ζώντες οργανισμοί που καλούνται να προσαρμοστούν στις σύγχρονες 

ανάγκες των κοινωνιών και ταυτόχρονα να διατηρήσουν την ιστορική τους ταυτότητα. Τις 

τελευταίες δεκαετίες συγκεντρώνουν σημαντικές ροές επισκεπτών οι οποίοι τα επισκέπτονται 

προκειμένου να γνωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία της υλικής κα άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς που διαθέτουν. Βάσει των αρχών της προσέγγισης του Ιστορικού Αστικού Τοπίου 

τα ιστορικά κέντρα θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο τέτοιο ώστε να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη του τουρισμού και ταυτόχρονα να διατηρηθεί σε αυτά η υφιστάμενη κατοικία, να 

ενισχυθεί ο ρόλος του δημόσιου χώρου και να αποτελέσουν πεδία εφαρμογής των αρχών της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τι συμβαίνει όπως όταν η ανάπτυξη του τουρισμού 

συγκρούεται με τους υπόλοιπος στόχους; 

Η παρούσα εισήγηση εξετάζει τις επιπτώσεις του τουρισμού στο ιστορικό κέντρο των Χανίων. 

Βασικός στόχος είναι η ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον 

στην περιοχή μελέτης, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένη επισκεψιμότητα 

τουριστών ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι μέσα από το συνδυασμό 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων να αναλυθεί η ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικότερα μετά 

την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι επιπτώσεις του στο ιστορικό κέντρο των 

Χανίων και η στάση των κατοίκων των Χανίων για αυτή την ανάπτυξη. Η έρευνα εστιάζει στους 

τομείς των χρήσεων γης, της αστικής κινητικότητας και του δημοσίου χώρου. Περιλαμβάνει 

την ανάλυση των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί άμεσα και έμμεσα σε σχέση με τον 

τουρισμό και τη σχέση που αναπτύσσουν με τις υπόλοιπες λειτουργίες των περιοχών μελέτης 

και ειδικότερα με την κατοικία, η οποία έχει εκτοπισθεί και από το καθεστώς των βραχυχρόνιων 

μισθώσεων. Επιπλέον εξετάζει τον κορεσμό του δημόσιου χώρου σε συγκεκριμένες χρονικές 

περιόδους και τις συνθήκες της χρήσης του από τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους 

επισκέπτες.  

Λέξεις – Κλειδιά: ιστορικά κέντρα, ιστορικό αστικό τοπίο, βραχυχρόνιες μισθώσεις, Χανιά 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ1 & ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: elizasav98@gmail.com 

 

Περίληψη  

Πως προκύπτουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και ποια είναι τα πιο ευνοϊκά περιβάλλοντα για την 

χωροθέτηση τους; Το παρόν κείμενο επιχειρεί να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την γέννηση και χωροθέτηση των νεοφυών επιχειρήσεων στην μικρο-κλίμακα της 

μητροπολιτικής περιοχής.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζονται δύο βασικές θέσεις σχετικά με τον παραπάνω στόχο. 

Η πρώτη υποστηρίζει ότι η δημιουργία καινοτομίας, και κατ΄επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων 

και η χωροθέτηση τους σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι μια ενδογενής διαδικασία η οποία 

προκύπτει μέσα από την συνεργασία επιχειρήσεων, αλλά και από την ποιότητα και την δομή 

της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Η δεύτερη θέση, επηρεασμένη από προσεγγίσεις τύπου 

τριπλής έλικας υποστηρίζει ότι μια περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε θέματα 

γνώσης και καινοτομίας μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, δηλαδή ότι η γέννηση ενός 

οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων προέρχεται από πρωτοβουλίες από πάνω προς τα 

κάτω.  

Η παρούσα έρευνα μελετά την χωροθέτηση των νεοφυών επιχειρήσεων στην μητροπολιτική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζει και τις δύο θέσεις, εξετάζοντας την δομή της πόλης 

μέσα από τις διαφορετικές δημοτικές ενότητες που την απαρτίζουν ώστε να ερευνηθούν τα 

χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών που έλκουν κι αναπτύσσουν 

καινοτομική δραστηριότητα, αλλά και αναλύοντας τις πολιτικές και την χωρική κατανομή του 

τοπικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας σε σχέση με την τελική χωροθέτηση νεοφυών 

επιχειρήσεων στη μητροπολιτική περιοχή. Επιπλέον ερευνάται αν οι νεοφυείς επιχειρήσεις  της 

Θεσσαλονίκης προτιμούν το αστικό ετερογενές περιβάλλον, ή αν ευνοούνται περισσότερο από 

εξειδικευμένα περιβάλλοντα όπου παράγεται έρευνα και διαχέεται επιστημονική γνώση, καθώς 

και το πόσο ευμετακίνητες είναι στη διάρκεια της ζωής τους. 

Αξιοποιώντας ποιοτική και ποσοτική έρευνα, υποστηρίζεται  ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

συγκεντρώνονται χωρικά σε συγκεκριμένα σημεία της μητροπολιτικής περιοχής. Από την μία 

πλευρά το κέντρο της πόλης ασκεί σημαντική έλξη, ενώ από την άλλη, η ευρύτερη περιοχή 

του Δ. Θέρμης στα Ν. Ανατολικά του ΠΣΘ αποτελούν τις κύριες περιοχές συγκέντρωσης. 

Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η  τάση των μικρών νεοφυών επιχειρήσεων να προαστιοποιηθούν 

στο εξειδικευμένο περιβάλλον του προαναφερόμενου πυρήνα σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο 

του κύκλου ζωής τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: νεοφυείς επιχειρήσεις, οικονομίες συγκέντρωσης, οικονομίες 

αστικοποίησης, Θεσσαλονίκη, καινοτομία 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ 
ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ 

ΕΛΞΗΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΩΓΩ1*, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΪΣΑ – ΜΑΡΙΑ2 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  
2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
* e-mail: elefgogo@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά είναι κληροδότημα του παρελθόντος στις 

μελλοντικές γενιές. Η ένταξή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή οφείλει να αποτελεί ένα 

από τα θεμελιώδη στοιχεία του εθνικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, σύμφωνα και με τις Διεθνείς 

Συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, o σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των προοπτικών και 

των προκλήσεων ανάδειξης της περιοχής του Ιερού της Αφροδίτης στην Αφαία Σκαραμαγκά 

και μετατροπής της σε πολιτιστικό πόλο έλξης κατά μήκος του ιστορικού άξονα της Ιεράς Οδού. 

Ερέθισμα ήταν το γεγονός ότι η Ελευσίνα είναι η ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το 

2023. Ενώ, πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν, τόσο η σπουδαιότητα της περιοχής κατά την 

αρχαιότητα, ως σημαντικού σημείου στάσης της Ελευσίνιας πομπής, αλλά και ως χώρου 

φιλοξενίας των οδοιπόρων και προσκυνητών, η οποία αποτυπώνεται στον αρχαιολογικό χώρο 

του Ιερού της Αφροδίτης και στο καλοδιατηρημένο τμήμα της αρχαίας  Ιεράς Οδού, που έχει 

ανασκαφεί από το ναό προς τη λίμνη Ρειτών, όσο και η μοναδικότητα του Αττικού τοπίου και 

η προσπάθεια αναβίωσής του.  

Η προσέγγιση, που ακολουθείται είναι, αφενός ο εντοπισμός των σημείων αρχαιολογικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα και αφετέρου, η 

καταγραφή των προβλημάτων, αλλά και των  δυναμικών που μπορούν να  αξιοποιηθούν για 

την ανάπτυξη της περιοχής, αναλύοντας τις προθέσεις της επίσημης πολιτείας, και τις δράσεις 

της τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλογικών φορέων. Ενώ μέσω φωτογραφικής αποτύπωσης 

εντοπίζονται τα επιμέρους σημεία αναφοράς της περιοχής. Στη συνέχεια, προτείνονται 

σχεδιαστικά βήματα ανάπλασης για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και 

υποδομών που θα αναδείξουν αυτό τον ιστορικό τόπο και τον οικισμό της Αφαίας. Η 

σχεδιαστική πρόταση βασίζεται στη δημιουργία ενιαίου χώρου πάνω από την Ιερά Οδό στο 

τμήμα αυτό, με στόχο την ανάδειξη τόσο των πολιτιστικών στοιχείων (Ιερό της Αφροδίτης  και 

ίχνη της αρχαίας Ιεράς Οδού), όσο και των φυσικών (ρυάκια, δασώδεις περιοχές). 

Διαμορφώνονται χώροι άθλησης, παιχνιδιού, αναψυχής, πρασίνου και κίνησης, καθώς και 

δομές ενημέρωσης και φιλοξενίας. Το σχέδιο γενικής διάταξης αποτελεί μια πρόταση για την 

αναγέννηση της περιοχής, ακολουθώντας την ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των 

Ιστορικών Αστικών Τοπίων (HUL) σύμφωνα με την UNESCO, όπου ενσωματώνονται οι στόχοι 

της διατήρησης της αστικής κληρονομιάς με αυτούς της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.  

Λέξεις – Κλειδιά: Ιερά Οδός, Αφαία Σκαραμαγκά, ιστορικό αστικό τοπίο, αρχιτεκτονική 

τοπίου, αστικός σχεδιασμός, πολιτιστικό δίκτυο 
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ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΧΩΡΟΣ, ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ1 & ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ1*  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: alkichat@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Οι λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο είναι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται παντού 

στον κόσμο και είναι ενσωματωμένες τόσο στην αστική, όσο και την αγροτική καθημερινότητα. 

Ο τρόπος λειτουργίας τους και η σημασία τους για τους κατοίκους ποικίλλει, ανάλογα τη 

γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται και την πληθυσμιακή ομάδα που απευθύνονται. Έτσι, 

κατά περίπτωση, μπορεί να διαδραματίζουν το ρόλο του συμπληρώματος των εβδομαδιαίων 

αγορών των νοικοκυριών, της βόλτας και του χώρου αναψυχής, ή ακόμα και να συνδέονται με 

τον τρόπο ζωής. Για το φτωχότερο παγκόσμιο αστικό πληθυσμό, έχει διαχρονικά αποτελέσει 

μία από τις λίγες πηγές απόκτησης των απαραίτητων για τη διαβίωση, είτε όσον αφορά το 

εισόδημα των πωλητών σε αυτές, είτε την τροφοδοσία και εξόπλιση των νοικοκυριών των 

καταναλωτών. 

Η ελληνική περίπτωση δεν αποκλίνει από τα παραπάνω. Το υπαίθριο εμπόριο και κυριότερα οι 

λαϊκές αγορές, είναι από τις μακροβιότερες και δημοφιλέστερες μορφές λιανικού εμπορίου στη 

χώρα. Βιωματικά, σχεδόν κάθε ελληνικό νοικοκυριό έχει την εικόνα της μητέρας ή άλλου 

συγγενικού προσώπου που, άλλοτε συχνότερα, άλλοτε πιο αραιά, άλλοτε με αναπόσπαστη 

συνέπεια, επισκέπτεται τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς. 

Παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρόλου και της λειτουργίας των υπαίθριων 

αγορών στον αστικό και ύπαιθρο ελληνικό χώρο, όσον αφορά σε βασικούς δρώντες και 

θεματικές όπως εντοπίστηκαν κατά τη βιβλιογραφική επισκόπηση: τους πωλητές, τους 

καταναλωτές, τα προϊόντα, την πολιτεία, τη γειτονιά, τον χρονικό παράγοντα και τα αίτια 

ενασχόλησης και επιλογής της δραστηριότητα. 

Λέξεις – Κλειδιά: λιανικό εμπόριο, λαϊκές αγορές, υπαίθριο εμπόριο, δημόσιος χώρος 
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ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΩ 

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, e-mail: maroevangelidou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στην συγκυρία ανάκαμψης που διανύουμε, έχει αναχθεί σε μείζονα μεταρρυθμιστική πολιτική 

η δημιουργία θεσμικού περιβάλλοντος που θα ευνοεί το επενδυτικό κλίμα. Η μέριμνα όμως έχει 

στραφεί κυρίως στην λεγόμενη "παράκαμψη της γραφειοκρατίας" και την ταχύτητα έκδοσης 

αδειών χωρίς να διαφαίνεται κάποια διασύνδεση της προσέλκυσης επενδύσεων με μια 

εξειδικευμένη και έξυπνη αναπτυξιακή στοχοθεσία, όπως αυτή τίθεται από τα περιφερειακά 

επιχειρησιακά σχέδια (ΠΕΠ), που επικεντρώνονται στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και του 

χαρακτήρα κάθε περιφέρειας.  

Θέση της εισήγησης είναι ότι η σύνδεση αυτή εξασφαλίζεται μέσω της σύμπλευσης των 

αδειοδοτικών καθεστώτων με τον πολυεπίπεδο χωρικό σχεδιασμό, αναγνωρίζοντας ωστόσο 

ότι απαιτούνται ευέλικτοι μηχανισμοί διαχείρισης της σύνδεσης, διαφοροποιούμενοι ανά 

στρατηγικά ή κανονιστικά σχέδια.    

Αντίθετα με την ακολουθούμενη επιλογή που είναι η ισχυροποίηση των ειδικών αδειοδοτικών 

καθεστώτων και Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (ΕΧΠ), έναντι των οριζόντιων χωρικών 

σχεδίων, αλλά και με κριτική στάση προς την διαφαινόμενη στον δημόσιο διάλογο θέση που 

πριμοδοτεί το αντίθετο, η εισήγηση επικεντρώνεται στην διατύπωση προτάσεων, ή την κριτική 

παρουσίαση ήδη διατυπωμένων, που αποσκοπούν σε βελτίωση της σχέσης: έμφαση δίδεται 

στην στρατηγική χωροταξία και κυρίως τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ), ως πεδίο 

σύνθεσης των εθνικών τομεακών πολιτικών με στόχους περιφερειακής ανάπτυξης.  

Αναδεικνύεται αφενός η ανάγκη θεσμικών ρυθμίσεων που θέτουν προϋποθέσεις συμβατότητας 

των ειδικών καθεστώτων με τον χωρικό σχεδιασμό, αφετέρου η ανάγκη βελτίωσης της 

εσωτερικής συνοχής του σχεδιασμού, μέσω ισχυροποίησης της σχέσης σχεδίων και εφαρμογής 

τους. Προς τούτο απαιτείται αναβάθμιση των προβλεπομένων Σχεδίων Δράσης, δηλαδή του 

προγράμματος εφαρμογής των σχεδίων, κρίσιμο στάδιο του χωρικού σχεδιασμού που ενισχύει 

τον επιχειρησιακό έναντι του κανονιστικού του χαρακτήρα, δυστυχώς υποτιμώμενο στις 

ακολουθούμενες πολιτικές. Τα Σχέδια Δράσης των ΠΧΠ και ΕΧΠ καλούνται να εφεύρουν 

μεθόδους μετάβασης (και ανάδρασης) από τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε μέτρα, δράσεις, ή 

ρυθμίσεις δημιουργίας επενδυτικού περιβάλλοντος.   

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης, επιλέγεται ο τομέας Τουρισμού, επειδή 

διαθέτει αφενός μεγάλο φάσμα επενδυτικών εργαλείων αναπτυξιακής ή δημοσιονομικής 

στόχευσης (ΠΟΤΑ, ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ κλπ), αφετέρου μια κινητικότητα στο θεσμικό τοπίο 

αδειοδότησης και την σχετική νομολογία, υ οποία έχει θέσει ακόμα και θέματα φέρουσας 

ικανότητας. Παράλληλα κυοφορείται το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, η 

δημοσιοποίηση του οποίου θα προκαλέσει ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο, στον οποίο 

φιλοδοξεί να συμβάλλει  η παρούσα εισήγηση.    

Λέξεις – Κλειδιά: επενδυτικό περιβάλλον, θεσμικά εργαλεία αδειοδότησης, στρατηγική 

χωροταξία, επιχειρησιακά σχέδια δράσης, φέρουσα ικανότητα, υποδοχείς δραστηριοτήτων 
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: rania_eftihiadou@yahoo.gr 
 

Περίληψη 
 
Η αυθαίρετη δόμηση προκαλεί χωρικούς μετασχηματισμούς με μεγάλη δυναμική σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Είναι ένα κοινωνικό γεγονός, που εκπορεύεται από οικονομικούς λόγους, είναι ένας 

παράγοντας για χαμηλής ποιότητας αστικό και φυσικό περιβάλλον. Η αναγκαιότητα για 

στέγαση των καθημερινών λειτουργιών, όταν ιδιαίτερα υπάρχει οικονομική αδυναμία και δεν 

υπάρχει άλλη δυνατότητα για στέγαση, οδηγεί μονοδρομικά στην αυθαίρετη δόμηση. 

Η παρούσα εργασία διερευνά, μέσα από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και 

δεδομένων, τις κινητήριες δυνάμεις της γέννησής της αυθαίρετης δόμησης σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα στον κόσμο. Ξεκινώντας από την Ελλάδα γίνεται μια εισαγωγή στην αυθαίρετη 

δόμηση, εντοπίζοντας τον ρόλο της στην ελληνική πόλη και στους νομοθετικούς τρόπους 

αντιμετώπισής της αλλά και στην έκφραση του φαινομένου στις μέρες μας. 

Στόχος της εργασίας, είναι να αναδείξει τα αίτια και το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του 

φαινομένου. Η αυθαίρετη δόμηση είναι συνδεδεμένη με τη νόμιμη δόμηση. Η μελέτη και 

ανάλυση των δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορούν στοιχεία της αδειοδότησης της 

δόμησης για τις ευρύτερες περιοχές του πλανήτη, και δίνουν ενδείξεις των αιτιών της 

ανάπτυξης της αυθαίρετης δόμησης. Ενώ, με τη μελέτη της αυθαίρετης δόμησης σε κάθε χώρα, 

διαφαίνονται οι ιδιαιτερότητές της και αντικατοπτρίζονται οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 

του πληθυσμού. Η κάλυψη της στέγασης φαίνεται να είναι καθοριστική για τη δημιουργία και 

την ανάπτυξη της, ενώ η καταπάτησή της γης είναι συνήθης πρακτική στις αναπτυσσόμενες 

χώρες και στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπου η αυθαίρετη δόμηση συνδέεται με την αναψυχή, την 

τουριστική χρήση και την οικονομική εκμετάλλευση.    

Γίνεται μια γενική κατηγοριοποίηση των χωρών σε δύο ομάδες, στις «Αναπτυσσόμενες χώρες» 

και στις «Ανεπτυγμένες χώρες», προκειμένου να διαφανούν τα χαρακτηριστικά της κάθε 

περίπτωσης. Η αντιμετώπισή της αυθαίρετης δόμησης στις ανεπτυγμένες χώρες γίνεται με την 

καταστολή και την ενσωμάτωσή των περιοχών και των κτηρίων στους κόλπους της 

νομιμότητας, μέσω θεσμικών προγραμμάτων, και με την έντονη θεσμοθέτηση σχεδιασμού και 

κανονισμών για την αποτροπή της. Αντίθετα, στις αναπτυσσόμενες χώρες δίνεται έμφαση στις 

άμεσες ενέργειες για την προστασία του πληθυσμού από κινδύνους που εγείρονται από την 

έλλειψη υποδομών και τις φυσικές καταστροφές.      

Λέξεις – Κλειδιά: αυθαίρετη δόμηση, διεθνής εμπειρία, αστικοποίηση, αλλαγή χρήσεων γης, 

νομοθεσία  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1*, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ1, ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1, 
ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* email: dinazam@hotmail.gr 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της εργασίας, παρουσιάζεται η μεθοδολογία διαχείρισης των κινδύνων που 

εντοπίζονται τόσο κατά το αρχικό στάδιο σχεδιασμού ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, αλλά και στα στάδια αξιολόγησης αυτού. Σκοπός είναι η υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων και τη διαμόρφωση εναλλακτικών που αφορούν ένα Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μέσω της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.), στο 

πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή. 

Καταγράφονται και ομαδοποιούνται τα μέτρα που σχεδιάζονται και παρακολουθούνται ανα 

τομέα περιβάλλοντος (π.χ. ύδατα) μέσω των δεκατριών περιφερειακών Σ.Μ.Π.Ε. και μέσα από 

δομημένες συνεντεύξεις εκπροσώπων των δεκατριών Επιχ. Περιφερειακών Προγραμμάτων 

διερευνώνται οι πιθανότητες κινδύνου μη υλοποίησης αυτών των μέτρων, η βαρύτητα 

εμφάνισης των κινδύνων, o φορέας υλοποίησης των μέτρων, οι εναλλακτικές, ο χρόνος 

ανάδρασης, το αποτύπωμα του κινδύνου σε άλλους τομείς περιβάλλοντος. Επίσης 

καταγράφονται και ποιοτικά χαρακτηριστικά της εμφάνισης των κινδύνων, απαραίτητα στοιχεία 

για την καλύτερη διαχείριση αυτών αλλά και πληρέστερη παρουσίαση των δεδομένων στους 

λήπτες αποφάσεων. Στην βιβλιογραφική έρευνα δεν έχουν καταγραφεί σαφείς συσχετισμοί 

διαχείρισης κινδύνου στο πλαίσιο εκπόνησης μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης, ενός Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στόχος αυτής της 

μεθοδολογίας είναι η υποστήριξη των ληπτών αποφάσεων από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού 

μέχρι και την ολοκλήρωση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχοντας τη γνώση της 

πιθανότητας αστοχίας, τις εναλλακτικές, το σχέδιο διαχείρισης της εμφάνισης κάθε κινδύνου 

με αποτέλεσμα τον αρτιότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ποσοτικοποίηση των δράσεων που 

εξετάζει η ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων της υλοποίησης ενός προγράμματος με αντίκτυπο 

την μη απώλεια εθνικών και κοινοτικών πόρων και την ευρύτερη υλοποίηση των εθνικών 

στρατηγικών πολιτικών για το κλίμα. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαχείριση κινδύνων, λήψη αποφάσεων, επιχειρησιακός σχεδιασμός, 

περιβαλλοντική εκτίμηση, κλιματική αλλαγή 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1* & ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ1 

1 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 
* e-mail: pieriki@otenet.gr 

 

Περίληψη  

Έχοντας δημιουργηθεί το 2013, το Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων 

αποτελείται από σύνθετα «ζωντανά» βουνά που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Αυτές οι περιοχές μοιράζονται κοινά ζητήματα σε σχέση με τις μη ισορροπημένες 

συγκεντρώσεις τουριστικών ροών και την προθυμία τους να προτείνουν μια νέα τοποθέτηση 

για την τουριστική αναπτυξιακή τους πολιτική. Από το 2013, ορεινές περιοχές με κοινά 

χαρακτηριστικά ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του έργου Emblematic (σχέδιο 

διακρατικής συνεργασίας του Άξονα 4/Leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδος, 2007-2013) σε 3 κοινές προκλήσεις: διατήρηση των πατρογονικών αξιών από 

ενδογενείς και εξωγενείς απειλές, ανταλλαγή θετικών εμπειριών & καλών πρακτικών και αύξηση 

της διεθνούς αναγνώρισης. Στην παρούσα φάση το Δίκτυο στο πλαίσιο του διακρατικού 

σχεδίου “EMbleMatiC 2” (Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

LEADER/CLLD» του ΠΑΑ 2014-2020) εφαρμόζει τα ήδη ανεπτυγμένα εργαλεία στον ορεινό 

όγκο του Λαϊλιά Σερρών, με σκοπό την απόδειξη της εφαρμοσιμοτητάς τους.  

Αφού εντόπισαν τα κοινά σημεία των περιοχών τους, τα μέλη του  Δικτυού Εμβληματικών 

Μεσογειακών Ορεινών Όγκων σχεδίασαν μια δοκιμαστική ενέργεια ακολουθούμενη από ένα 

σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας. Στο πρώτο, οικοδιαδρομές αναπτύχθηκαν με βάση κοινές 

ιδιότητες που είχαν καθοριστεί προηγουμένως (σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά, τις 

σχετικές υπηρεσίες τους, θέματα ηθικής και βιωσιμότητας, διαχείρισης, διακυβέρνησης, 

στρατηγικές μάρκετινγκ). Στη συνέχεια, ένα ποιοτικό πλαίσιο συγκέντρωσε τα αποτελέσματα 

μιας σειράς συναντήσεων με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (τουριστικούς φορείς, αιρετούς 

αντιπροσώπους, τοπικά τουριστικά συμβούλια, τοπικό πληθυσμό) προκειμένου να παράσχει 

ένα εργαλείο μεταφοράς για άλλες ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια δυναμική. 

Η παρούσα δημοσίευση γίνεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων LEADER/CLLD» του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.3 «Στήριξη για την 

υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)», Σχέδιο Συνεργασίας «ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ 2 (EmbleMatic 2)». Με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: αειφόρος τουρισμός, οικοδιαδρομές, προσέγγιση δικτύου, ενδοχώρα, 

ορεινοί όγκοι, Μεσόγειος 
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ 2021 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΡΣΗ1* & ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ (ΠΑΝΤΕΛΗΣ)1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* email: ersiezaf@gmail.com 

 

Περίληψη 

Μια καταστροφή είναι μια κοινωνική συνθήκη που χαρακτηρίζεται από ασυνήθη και απειλητική 

για τη ζωή υλική ζημία που αποδίδεται στις δυνάμεις της φύσης, ανεξαρτήτως των λοιπών 

αιτιωδών παραγόντων που πιθανόν εμπλέκονται (Quarantelli, 1998). Το 2021, η Παγκόσμια 

Βάση Δεδομένων Έκτακτης Ανάγκης (EM-DAT) κατέγραψε 432 καταστροφικά συμβάντα που 

σχετίζονται με φυσικές επικινδυνότητες (CRED, 2022). Η αύξηση της συχνότητας και η έξαρση 

της έντασης των φυσικών καταστροφών, έχει φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, υπό την σκοπιά της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ανθεκτικότητας. Η βέλτιστη κατανομή πόρων σε τοποθεσίες έκτακτης ανάγκης στην 

περίπτωση εκδήλωσης πολλαπλών επικινδυνοτήτων σε μια ή περισσότερες χωρικές ενότητες 

είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Ο βαθμός αυτής της πολυπλοκότητας αφορά τόσο στην 

επιχειρησιακή, όσο και στη στρατηγική διάσταση της απόκρισης στην καταστροφή. Σε ένα 

τέτοιο σενάριο, είναι σημαντικό οι μονάδες/πόροι έκτακτης ανάγκης να κατανέμονται με δίκαιο 

τρόπο με βάση την κρισιμότητα των γεγονότων και τις αντίστοιχες ανάγκες των ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού.  

Στο πλαίσιο της ερμηνείας της πολυπλοκότητας για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου των 

αποφάσεων κατανομής των μονάδων πόρων έκτακτης ανάγκης, εξετάζεται η πιθανότητα 

προσέγγισης της περίπτωσης των πυρκαγιών του Αυγούστου του 2021 και συγκεκριμένα της 

Εύβοιας, στην Ελλάδα μέσω ενός μοντέλου της θεωρίας των παιγνίων  (εν προκειμένω ενός 

μοντέλου-παιγνίου: multiplayer noncooperative normal-form multistep game with pure 

strategies · Gupta & Ranganathan, 2007). Οι πολλαπλές εστίες σε διαφορετικές χωρικές 

ενότητες της Χώρας (Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησο, κ.ά.), αύξησαν την τρωτότητα και οι 

πυρκαγιές προξένησαν μια άνευ προηγούμενου καταστροφή (σε διάστημα 20 ημερών, 

εντοπίστηκαν πάνω από 910.000 στρέμματα καμένης γης από δορυφορικές εικόνες · Lekkas, 

et al., 2021). Η μελέτη περίπτωσης επιχειρείται να ενταχθεί στο παραπάνω πλαίσιο παίγνιου-

θεωρίας στο οποίο οι κρίσεις  μοντελοποιούνται ως παίκτες, τα κέντρα απόκρισης έκτακτης 

ανάγκης ως τοποθεσίες πόρων και οι κατανομές των πόρων ως στρατηγικές. Μέσω της 

παραπάνω πρότασης, διερευνάται η χρησιμότητα της θεωρίας των παίγνιών στην διαχείριση 

της φάσης της έκτακτης ανάγκης των καταστροφών, στην ερμηνεία της πολυπλοκότητας των 

επικινδυνοτήτων για τη βελτιστοποίηση του χωρικού σχεδιασμού, κυρίως κατά την πρόληψη 

και αποκατάσταση μιας πληγείσας περιοχής. Τέλος,  τα αποτελέσματα μπορούν να υποδείξουν 

τα κρίσιμα σημεία των στρατηγικών, ώστε να μετριαστεί το ρίσκο των αποφάσεων.   

Λέξεις – Κλειδιά: φυσικές καταστροφές, πολυπλοκότητα, ρίσκο, θεωρία παιγνίων, Εύβοια, 

πυρκαγιές 2021 
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ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ  

ΘΕΜΟΥ ΜΟΝΙΚΑ  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, e-mail: monika.themou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα  εμπεριέχει ως αξία την  ανάλυση και 

αξιολόγηση  των αναγκών μετακίνησης όλων των πληθυσμιακών ομάδων και ιδιαίτερα των 

ΑΜΕΑ. 

Από τον σχεδιασμό έως τις δομές διακυβέρνησης  είναι αναγκαίο να παρέχεται στο  χρήστη   η 

δυνατότητα συμμετοχής σε κοινωνικές διεργασίες. 

Τα αυτόνομα οχήματα, η  πρόσβαση σε πληροφορία  μεταφορών και κοινωνικών υποδομών, 

αστικών δρώμενων, παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι η ελπίδα όλων των κατηγοριών 

ΑΜΕΑ. 

Το όραμα της κοινωνικής και χωρικής συνοχής συμπεριλαμβάνει τα ΑΜΕΑ ως σημαντικούς 

παράγοντες του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμη κινητικότητα, έξυπνη κινητικότητα, ΑΜΕΑ, κοινωνική συνοχή 
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΘΕΜΟΥ ΜΟΝΙΚΑ1 & ΤΡΑΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2* 

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
* e-mail: atrampa@uth.gr 

 

Περίληψη  

Ο σχεδιασμός βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την 

βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την σημερινή εποχή.   

Στη χώρα μας ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός για τις πόλεις υπήρξε ανέκαθεν αποσπασματικός 

και απρογραμμάτιστος, χωρίς συντονισμό με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και η έλλειψη αυτή 

παραμένει ακόμα και σήμερα καθώς ουδέποτε επιχειρήθηκε η ένταξή του στο πλαίσιο του 

χωρικού σχεδιασμού.  

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας τα οποία έχουν εισαχθεί στην ελληνική 

πραγματικότητα πρόσφατα με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, περιγράφονται 

ως στρατηγικά σχέδια με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και 

βασικούς άξονες την χωρική ολοκλήρωση σε Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (ΛΑΠ), την 

συμμετοχή όλων των φορέων και των πολιτών για την δημιουργία ενός κοινού οράματος    

Όπως προκύπτει στην πράξη τα ΣΒΑΚ τα οποία εκπονούνται σήμερα με χρηματοδότηση από 

τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αναφέρονται σε ́ κυκλοφοριακό σχεδιασμό μικρής κλίμακας΄, η χωρική 

ολοκλήρωση δεν επιτυγχάνεται καθώς εκπονούνται με πρωτοβουλία των Δήμων για ορισμένες 

μόνο  Δημοτικές Ενότητες, ενώ αφορούν κυρίως παρεμβάσεις μετατροπής οδών σε ήπιας 

κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις κ.α. με βάση αρχιτεκτονικές μελέτες και χωρίς να συνοδεύονται 

από ο κυκλοφοριακός ρόλος των οδών στο ευρύτερο οδικό δίκτυο.   

Ιδιαίτερα διαπιστώνεται κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων… σε διάφορες υπηρεσίες, 

υπουργεία  τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία γνωμοδότησης, ολοκλήρωσης και έγκριση 

των σχεδίων βακ.    

Γενικά αναδεικνύεται η έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού αρμοδιοτήτων σε ανώτερο 

επίπεδο αστικής διακυβέρνησης για ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό. 

Λέξεις – Κλειδιά: συγκοινωνιακός σχεδιασμός, διακυβέρνηση, ΣΒΑΚ, ήπια κυκλοφορία, 

αναπλάσεις 
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: iltheodor@uth.gr 

 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η μελέτη εφαρμογής των θεωριών των 

Μεγάλων Έργων στην πρόταση-επένδυση ανάπλασης στο Ελληνικό. Βασική στόχευση της 

έρευνας είναι το εάν και σε ποιό βαθμό οι επιλεγμένες θεωρίας ανάλυσης, οι οποίες είναι αυτές 

της βιωσιμότητας των Μεγάλων Έργων και η θεωρία RUC (Risk, Uncertainty, Complexity) 

έχουν στοιχεία που μπορούν να εντοπιστούν στην επένδυση του Ελληνικού. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια αναφορά στην αναγκαιότητα αναπλάσεων 

παρόμοιων με αυτήν του Ελληνικού, ενώ́ αποδελτιώνεται και το ιστορικό των πιο σημαντικών 

προτάσεων του παρελθόντος για ανάπλαση της περιοχής, οι οποίες όμως τελικώς εξέπεσαν. 

Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αποδελτίωση του Έργου και των εγκαταστάσεών 

του, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται και τα βασικά στοιχεία της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που επονήθηκε, όπως και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης, κείμενα τα οποία δίνουν την κατέυθυνση του σχεδιασμού του Έργου. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των δύο θεωριών Μεγάλων Έργων που επιλέχθηκαν 

για την ανάλυση της επένδυσης και γίνεται ο αντίστοιχος συσχετισμός των επιμέρους 

συνιστώσεων αυτών με την ίδια την επένδυση, σε συνδυασμό με τα πολλαπλασιαστικά οφέλη 

τα οποία θα έχει πιθανά σε μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο το Έργο. 

Ενώ, κλείνοντας, στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται η νοητή σύνδεση της 

επένδυσης στο Ελληνικό με το ήδη λειτουργικό έργο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στα πλαίσια της κοινής δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μητροπολιτικού 

άξονα, ο οποίος διέρχεται κατά μήκος της παράκτιας γραμμής της Αθήνας. 

Λέξεις – Κλειδιά: μεγάλα έργα, επένδυση στο Ελληνικό, ανάπλαση, βιωσιμότητα, θεωρία 

RUC, ανάπτυξη 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: consteodoro@gmail.com  

 

Περίληψη   

Η μέχρι τώρα διακυβέρνηση της κλιματικής αλλαγής, είτε κρατική -διακρατική, είτε 

πολυεπίπεδη και με έμφαση στην αστική κλίμακα, έχει αποτύχει σημαντικά στην  ανάσχεση 

της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η προτεραιότητα που δίνεται στην οικονομική απόδοση των 

μέτρων, με χαρακτηριστικότερο αυτό της εμπορίας εκπομπών  άνθρακα, οδηγεί στην 

αναπαραγωγή χωρικο-οικονομικών ανισοτήτων, όπου οι τόποι που έχουν στο παρελθόν 

υποβαθμιστεί περιβαλλοντικά ως τόποι εξορύξεων και αποθετήρια ανεπιθύμητων χρήσεων 

γίνονται ξανά τόποι εκμετάλλευσης στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης.  

Οι λογικές αυτές επαναλαμβάνονται στην χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ), και στις πολιτικές που την ρυθμίζουν, όπως η Ευρωπαϊκή οδηγία για τις ΑΠΕ ή ο νέος 

Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος. Αν και η χωρικότητα των ΑΠΕ θα επέτρεπε μια πιο ισόρροπη 

ανάπτυξη-  η παραγωγή τους μπορεί να συμβεί θεωρητικά παντού, σε αντίθεση με τις 

γεωγραφικά εντοπισμένες πηγές - υπάρχουν στην πράξη κοινωνικο-γεωγραφικοί περιορισμοί 

και προνομιακές τοποθεσίες με κοινό παρονομαστή την περιφερειακότητα, γεωγραφική, 

κοινωνικοοικονομική και πολιτική. Περιοχές και οικοσυστήματα κρίσιμα για την διατήρηση της 

βιοποικιλότητας αντιμετωπίζονται ως προτιμητέες τοποθεσίες για την εγκατάσταση των 

μεγάλης κλίμακας και μεγάλου χωρικού αποτυπώματος υποδομών ΑΠΕ εις βάρος των 

οργανισμών και των μικρής κλίμακας οικονομιών επιβίωσης που αναπτύσσονται εκεί. Η 

διαφύλαξη ωστόσο και προστασία των μη ανθρωπογενώς αλλαγμένων εδαφών (non-degraded 

lands) είναι αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα, θέτοντας σοβαρούς περιορισμούς στην ανάπτυξη 

των ΑΠΕ. 

Ήδη στις περιοχές αυτές, σε μικρά απομακρυσμένα νησιά ή  ορεινά χωριά οργανώνονται 

αντιστάσεις, εκκινούν συζητήσεις για το ενεργειακό μέλλον, δημιουργούνται συνέργειες και 

δικτυώσεις  που βάζουν τα απόκεντρα αυτά μέρη στο επίκεντρο του κρίσιμου ζητήματος της 

ενεργειακής μετάβασης. Θεωρώντας την απόδοση κλιματικής δικαιοσύνης  ως κομβική για την 

έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι κρίσιμο να 

αντιμετωπιστεί σε όλες τις διαστάσεις της – διανεμητική, επανορθωτική και κυρίως 

διαδικαστική. Αναγνωρίζοντας την κεντρικότητα των τόπων αυτών για το ενεργειακό ζήτημα 

και στα πλαίσια της διαδικαστικής κλιματικής δικαιοσύνης  διατυπώνεται το αίτημα για 

συμμετοχή στο σχεδιασμό των δικτύων και ενεργειακών υποδομών που υλοποιούνται σε 

πλανητική κλίμακα πέραν των τοπικών και εθνικών συνόρων, το διευρυμένο δικαίωμα στον 

χώρο, το δικαίωμα στην παραγωγή του ζωτικού χώρου κατά Lefebvre. Η παρουσίαση αντλεί 

παραδείγματα από τα κινήματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

ενάντια σε μεγάλης κλίμακας αιολικά πρότζεκτ. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ευρωπαϊκός Κλιματικός νόμος, χωροταξικό ΑΠΕ, ενεργειακή μετάβαση, 

κλιματική δικαιοσύνη, supergrids, πλανητικότητα 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΧΩΡΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΘΩΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1* & ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
* email: thoidouel@auth.gr 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια προσπάθεια περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου για 

τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, έχει οδηγήσει στην επιδίωξη της μείωσης της 

εξάρτησης από άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 

πρόσφατα εκφραστεί με την ‘Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία’ (2019) και με τον νόμο για το 

κλίμα (2021) για επίτευξη ‘κλιματικής ουδετερότητας’ μέχρι το 2050, καθώς και ‘μηχανισμούς’ 

υποστήριξης αυτής της διαδικασίας μετάβασης. Στην πράξη αυτό σημαίνει την αλλαγή του 

προτύπου παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και την προώθηση των ΑΠΕ. Πρόκειται για 

μια μετάβαση που έχει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές 

όπου υλοποιείται επομένως πρέπει να σχεδιαστεί με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης και με τη 

συμμετοχή των τοπικών φορέων. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαδικασία 

απολιγνιτοποίησης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την οποία ένα ‘Σχέδιο Δίκαιης 

Μετάβασης’ έχει εγκριθεί. Πρόκειται για μια μετάβαση με πολύ σημαντικές επιπτώσεις τόσο 

στην οικονομία και την κοινωνία όσο και στον χώρο και το περιβάλλον των περιοχών που η 

παραγωγική δραστηριότητά τους έχει στενά συνδεθεί με την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. 

Οι χωρικές διαστάσεις αυτής της μετάβασης δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον χωρικό 

σχεδιασμό όπως η αναμόρφωση των περιοχών των ορυχείων, η αποκατάστασή τους και οι 

νέες σχεδιαζόμενες χρήσεις γης, η ανάγκη προστασίας της γης και του τοπίου, και παράλληλα 

αναδεικνύουν τον ρόλο των τοπικών φορέων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μετάβασης 

αυτής.  

Η εργασία εξετάζει τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία με έμφαση στις 

χωρικές διαστάσεις και στον ρόλο των τοπικών φορέων. Παρουσιάζει τον επίσημο 

προγραμματισμό και εξετάζει ζητήματα που προκύπτουν για τον χώρο και τις χρήσεις γης τόσο 

στην προηγούμενη όσο και στη νέα φάση της αλλαγής και στροφής σε ΑΠΕ. Ο ρόλος των 

τοπικών φορέων αναδεικνύεται μέσω της διερεύνησης της διαδικασίας σχεδιασμού της 

απολιγνιτοποίησης και μέσω έρευνας στους φορείς. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία 

αυτών των παραμέτρων αλλά και πιθανές κατευθύνσεις, με βάση και επιτυχημένα 

παραδείγματα άλλων περιοχών, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. 

Λέξεις – Κλειδιά: απολιγνιτοποίηση, δίκαιη μετάβαση, χρήσεις γης, προστασία γης, 

αποκατάσταση εδαφών, συμμετοχή φορέων και πολιτών, συμμετοχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

χωρικός σχεδιασμός   
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 100 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

ΚΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ1* & ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1   

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: mariakls@outlook.com 

 

Περίληψη 

Οι πόλεις είναι πολύπλοκα και προσαρμοστικά συστήματα, κόμβοι κατανάλωσης πόρων και 

τόποι καινοτομίας. Η έντονη αστικοποίηση, η αστική πολυπλοκότητα, ο αριθμός και η 

σοβαρότητα των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών τις αναγκάζουν να 

αντιμετωπίσουν τα ευάλωτα σημεία τους, να ανταποκρίνονται σε διαταραχές και να επιδιώκουν 

την ασφάλεια των κατοίκων και των υποδομών τους. Η οικοδόμηση αστικής ανθεκτικότητας 

είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε οι πόλεις να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους για να παρέχουν 

υπηρεσίες τόσο καθημερινά όσο και σε περιόδους κρίσης. Πολλοί ερευνητές διατείνονται ότι 

όσο αυξάνεται η ανθεκτικότητα, τα αστικά συστήματα γίνονται βιώσιμα, ενώ για άλλους η 

ανθεκτικότητα είναι αναγκαίος όρος για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και μια διαδικασία που 

επιτρέπει στην πόλη να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο για ανταπόκριση, προσαρμογή και 

ανάπτυξη σε πρωτόγνωρες συνθήκες και συνεχείς μετασχηματισμούς του οικοσυστήματος.  

Στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης, το Ίδρυμα Ροκφέλερ εγκαινίασε το Δίκτυο των 100 

Ανθεκτικών Πόλεων, ένα δίκτυο 100 πόλεων από όλο τον κόσμο που παρέχει στις πόλεις-μέλη 

γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές, χρηματοδότηση και υποστήριξη στο ταξίδι τους για την 

οικοδόμηση της αστικής ανθεκτικότητας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη με τη χρήση συνδυασμένης 

μεθοδολογικής προσέγγισης με μελέτη περίπτωσης το Δίκτυο των 100 ανθεκτικών Πόλεων, 

καθώς είναι μια από τις πρώτες παγκόσμιες αστικές πρωτοβουλίες που χρησιμοποιεί ένα 

συνεπές σύνολο εργαλείων και πόρων σε τόσες πολλές διαφορετικές πόλεις για την οικοδόμηση 

αστικής ανθεκτικότητας και εφαρμόστηκε ανάλυση περιεχομένου. Αυτή η φάση 

χρησιμοποίησε: α) το Πλαίσιο Ανθεκτικότητας της πόλης και β) τα Στρατηγικά Σχέδια 

Ανθεκτικότητας κάθε πόλης. Τέλος, εφαρμόστηκε συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών 

κάθε περίπτωσης, με ανάλυση και σύνθεση των ομοιοτήτων, των διαφορών μεταξύ 

περιπτώσεων πόλεων που μοιράζονται κοινό στόχο ή όραμα. Η σύγκριση των Στρατηγικών 

Σχεδίων των 100 Ανθεκτικών Πόλεων έδειξε ότι η εφαρμογή των στρατηγικών της πόλης 

συμβάλλει στον σχεδιασμό υποδομών για τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος, ενισχύει την ανθεκτικότητα, δημιουργεί συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη, 

βελτιώνει τους πόρους και τα συστήματα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα 

και διαφάνεια στην κοινότητα. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανθεκτικότητα, αστική βιώσιμη ανάπτυξη, 100 Ανθεκτικές Πόλεις 
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ΡΟΕΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ; 

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1*, ΑΔΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ1, ΤΣΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ1 & ΜΑΝΕΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: dkallior@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η εξάλειψη των τεχνητών εμποδίων της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης – το δομικό στοιχείο 

και η πεμπτουσία της διαδικασίας (οικονομικής) ολοκλήρωσης της ΕΕ – δημιουργεί 

(απελευθερώνει) χωρικές δυναμικές οι οποίες σχετίζονται με την κατανομή του κεφαλαίου 

(φυσικού και ανθρώπινου), την παραγωγικότητα, την εισαγωγή τεχνολογίας, την επίτευξη 

οικονομιών συσσώρευσης και την πρόσβαση σε ξένες αγορές. Η διαδικασία οικονομικής 

ολοκλήρωσης της ΕΕ έχει, σταδιακά, καταστήσει τις περιφερειακές οικονομίες σε αναπόσπαστα 

μέρη του αναδυόμενου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, εκθέτοντάς τες στις δυναμικές ενός 

άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Η εργασία αποσκοπεί στην αποκάλυψη των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των περιφερειών της 

ΕΕ αναφορικά με τις ροές άμεσων επενδύσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η εργασία 

αξιοποιεί στοιχεία επενδυτικών ροών σε επίπεδο επιχείρησης, τα οποία έχουν παρθεί από τη 

βάση δεδομένων AMADEUS, και εισαγάγει, προσφέροντας μια καινούρια οπτική στην εμπειρική 

βιβλιογραφία των άμεσων επενδύσεων, τον Δείκτη Εξάρτησης (Dependence Index). Ο Δείκτης 

Εξάρτησης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις εισερχόμενες και για τις εξερχόμενες ροές άμεσων 

επενδύσεων ως ο λόγος των επιμέρους δεικτών της Επιλεκτικότητας Δικτύου (Network 

Selectivity Index) και της Εξωτερικής Επιρροής (External Influence Index). Ο Δείκτης 

Επιλεκτικότητας Δικτύου είναι ο λόγος της μέγιστης εισερχόμενης (εξερχόμενης) ροής άμεσης 

επένδυσης προς μια υπό εξέταση περιφέρεια προορισμού (προέλευσης) και του αντίστοιχου 

αθροίσματος των εισερχόμενων (εξερχόμενων) ροών άμεσης επένδυσης. Ο  Δείκτης 

Εξωτερικής Επιρροής είναι ο λόγος της μέγιστης εισερχόμενης (εξερχόμενης) ροής άμεσης 

επένδυσης προς μια υπό εξέταση περιφέρεια προορισμού (προέλευσης) και του αντίστοιχου 

αθροίσματος των εξερχόμενων (εισερχόμενων) ροών άμεσης επένδυσης του εταίρου μέγιστου 

προορισμού (μέγιστης προέλευσης). Ο Δείκτης Εξάρτησης εδράζεται σε μία διττή λογική. Αυτό 

διότι όταν μια περιφέρεια δεν εξαρτάται από κάποιον συγκεκριμένο εταίρο: (α) είναι 

ευκολότερο είτε να αλλάξει εταίρο είτε να επιβάλλει τους όρους της ως προς τη ροή και (β) 

υπάρχει μια σχετικά ανεπαίσθητη επίδραση όταν ο εταίρος είτε δεν επιθυμεί είτε δεν είναι σε 

θέση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ροής. Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο 2010-2018. Τα 

ευρήματα της εργασίας συνεισφέρουν τόσο στην ακαδημαϊκή συζήτηση όσο και στη 

διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων πολιτικής.   

Λέξεις – Κλειδιά: άμεσες επενδύσεις, ροές, περιφέρειες, ΕΕ, Δείκτης Εξάρτησης 
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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: Η ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΩΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ; 

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1 & ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
2 Εθνικόν και Καποδοστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών 
* e-mail: gechatzief@yahoo.com 

 

Περίληψη 

Ο στόχος της σύγκλισης των κρατών-μελών της ΕΕ παρουσιάζεται διαχρονικά στο επίκεντρο 

των πολιτικών αποφάσεων και αποτελεί αντιπαραθετικό διάλογο, τόσο σε οικονομικό όσο και 

σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Η πανδημία Covid-19 έφερε για πρώτη φορά στο προσκήνιο μία σκέψη 

για ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό καταπολέμησης της υγειονομικής (αρχικά) κρίσης 

αλλά και των προβλεπόμενων επιπτώσεων του “Great lockdown” σε οικονομικό, κοινωνικό και 

εδαφικό επίπεδο. Η σχετικά πρόσφατη εμπειρία της προηγούμενης (χρηματοπιστωτικής) 

κρίσης του 2008 αποτέλεσε σημαντική παρακαταθήκη για την επερχόμενη, παρά το γεγονός 

της διαφορετικής φύσης της. Ωστόσο, η διαχρονική τάση των δύο ταχυτήτων της ΕΕ 

(Πυρήνας-Περιφέρεια) θέτει αρχικά το αδήριτο πρόβλημα των υφιστάμενων ανισοτήτων και 

(δευτερευόντως) τις επιπτώσεις που επιφέρει η αντιμετώπιση της πανδημίας στο διχοτομημένο 

σύνολο της Ένωσης. Λόγω της έκτασης του οικονομικού αντίκτυπου και της πιθανής διάχυσης 

των συνεπειών της κρίσης COVID-19 στην κοινωνική του διάσταση, υπάρχουν έντονες 

ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική απόκλιση (με 

όξυνση και εδαφικών ανισοτήτων) εντός της ΕΕ. Στα πλαίσια της άμβλυνσης των ανισοτήτων 

σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάλυση της 

κατάστασης που επικρατούσε στην προ-Covid εποχή, με σκοπό επί της αρχής την διερεύνηση 

της συγκλίνουσας ή αποκλίνουσας πορείας της ΕΕ. Σε δεύτερο χρόνο, και μέσω των διαθέσιμων 

δεδομένων, εξετάζεται από τη μία η επιτυχία ή αποτυχία του στόχου για σύγκλιση της ΕΕ, 

συναρτήσει της υγειονομικής κρίσης και των αποφάσεων επίλυσης μέσω δημοσιονομικών 

πολιτικών, καθώς και οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες.  

Λέξεις – Κλειδιά: Covid-19, σύγκλιση, ολοκλήρωση, ανισότητες, Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2021-2027) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, e-mail: st.kalogiannis@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Η Ελλάδα, όπως ολόκληρος ο πλανήτης, αντιμετωπίζει την τελευταία διετία μία μεγάλη 

πρόκληση, την πανδημία του κορονοϊού Covid-19. Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση που 

ξεκίνησε το 2ο εξάμηνο του 2021 εντείνεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ελληνική 

οικονομία επιχειρεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διπλή κρίση, αξιοποιώντας τη βοήθεια 

της ΕΕ. Βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

(σχέδιο «Ελλάδα 2.0») και το νέο ΕΣΠΑ.  

Το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την οικονομική και κοινωνική 

ανάκαμψη από την πανδημία. Διαρθρώνεται σε 4 Πυλώνες και οι πόροι του ανέρχονται σε 

31,163 δις ευρώ (18,435 δις επιδοτήσεις, 12,728 δις δάνεια) για την περίοδο 2021-2026, με 

πρόβλεψη να κινητοποιηθούν συνολικά 59,807 δις. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 

26,188 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων 20,903 δις αποτελούν ευρωπαϊκή 

συμμετοχή και 5,285 δις εθνική συνεισφορά. Κατανέμονται σε 8 Τομεακά Προγράμματα 

(18,122 δις) και 13 Περιφερειακά (8,066 δις), στους 5 ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής (ΣΠ).  

Αυτοί οι δύο χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, μεταξύ των οποίων υπάρχει συνεκτικότητα και 

συμπληρωματικότητα, χρηματοδοτούν δράσεις που αφορούν στην περιφερειακή πολιτική, την 

αστική ανάπτυξη και ειδικότερα τον χωρικό σχεδιασμό:  

• Ταμείο Ανάκαμψης: Δράσεις στους Πυλώνες 1 (Πράσινη μετάβαση, χρηματοδοτεί 
Τοπικά και Ειδικά πολεοδομικά σχέδια, εμβληματικές αναπλάσεις), 2 (Ψηφιακή 
μετάβαση), 4 (Ιδιωτικές επενδύσεις).  

• ΕΣΠΑ: Δράσεις στον ΣΠ5 (Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, που αφορά κυρίως 
τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη), ενώ διαχέονται σε άλλους 4 Στόχους: ΣΠ1 (Εξυπνότερη 
Ευρώπη), ΣΠ2 (Πιο πράσινη Ευρώπη), ΣΠ3 (Πιο συνδεδεμένη Ευρώπη) και στον Ειδικό 
Στόχο «Δίκαιη Μετάβαση».  

Ενδεικτικά για το 2022, μέσω του ΠΔΕ, προβλέπεται να δαπανηθούν στη χώρα πόροι 11 δις 

ευρώ, ποσοστό 5,9% του ΑΕΠ, που κατανέμονται σε: 6,5 δις για συγχρηματοδοτούμενα από 

την ΕΕ έργα/δράσεις, 1,3 δις για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς 

πόρους, 3,2 δις για έργα/μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι Άξονες και τα Προγράμματα που αφορούν στη χρηματοδότηση 

της περιφερειακής πολιτικής και της αστικής ανάπτυξης μέχρι το 2027, μέσω Ταμείου 

Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, επισημαίνονται τα αυστηρά ορόσημα και οι «αναγκαίοι όροι», 

διερευνώνται τα αναμενόμενα οφέλη και κατατίθενται προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση 

των πόρων.  

Λέξεις - Κλειδιά: χρηματοδότηση, σχεδιασμός, περιφερειακή πολιτική, αστική ανάπτυξη, 

Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ 
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ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, e-mail: std147820@ac.eap.gr 

 

Περίληψη 

Οι τρέχουσες εξελίξεις στην πολιτική και την οικονομία δείχνουν πως εισερχόμαστε σε μία νέα 

εποχή, κατά την οποία πολλοί τομείς του ανθρώπινου βίου αναμένεται να αλλάξουν. Ο χωρικός 

σχεδιασμός, ως μία επιστημονική δραστηριότητα που έχει αμφίδρομη σχέση επιρροής με την 

κοινωνική πραγματικότητα και τον ανθρώπινο παράγοντα, είναι ένας από αυτούς. Ειδικότερα, 

στον κλάδο του σχεδιασμού μεταφορών, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η είσοδος των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο προσκήνιο, δημιουργούν ένα πλέγμα αναγκών που πρέπει να 

ικανοποιηθούν ώστε η μετάβαση στον νέο τρόπο μεταφοράς και μετακίνησης να είναι 

επιτυχημένη. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτίζει με διαφορετική συχνότητα και ταχύτητα από 

το συμβατικό (με κινητήρα εσωτερικής καύσεως), έχει διαφορετική αυτονομία ενώ την ίδια 

στιγμή τίθεται το ερώτημα της επάρκειας και της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού δικτύου να 

υποστηρίξει την νέα αυτήν πρόκληση. Στην υπ’ όψιν εργασία θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι 

χωρικής στατιστικής ανάλυσης και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ώστε να υπολογιστεί 

κατ’ αρχάς η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής για την ηλεκτροκίνηση και τις συνοδές 

ανάγκες της και σε δεύτερο επίπεδο η απαιτούμενη κατανομή των ηλεκτρικών φορτιστών, ανά 

περιοχή, ώστε η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να είναι συνολικά εφικτή. Ουσιαστικά, θα γίνει 

η αναζήτηση των χωρικών limit και threshold της μετάβασης σε έναν νέο τρόπο 

κινητικότητας/μεταφοράς, κάτι που θεωρούμε πως είναι μία βασική αρχική μεταβλητή του 

σύνθετου αυτού προβλήματος. Τα ευρήματα θα δώσουν μία εικόνα της γεωγραφικής 

πραγματικότητας της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

χρήσιμο δεδομένο για περαιτέρω μελέτη από stake-holders, διαμορφωτές πολιτικής (policy 

makers), ερευνητές γεωγραφικής οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογικών εφαρμογών κ.α.. 

Λέξεις – Κλειδιά: ηλεκτροκίνηση, ενεργειακή επάρκεια, φέρουσα ικανότητα περιοχής, 

μετάβαση, κατανομή πόρων 
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TA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ 
ΑΤΥΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΟΜΙΛΟΣ Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε., email: anastasios.kaminaris@samaras-co.gr 

 

Περίληψη  

Η έλλειψη κατά το παρελθόν χωροταξικής θεώρησης και οργάνωσης της βιομηχανίας και της 

επιχειρηματικότητας, σε συνδυασμό με την απουσία εθνικής βιομηχανικής πολιτικής και την 

ανεμπόδιστη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές, 

οδήγησε στην άναρχη συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων – γνωστές ως Άτυπες 

Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ). Οι αναπτύξεις αυτές βρίσκονται συχνά στην περιφέρεια 

των μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων, σε στρατηγικές θέσεις, κοντά σε μεγάλα δίκτυα 

μεταφορών, λιμενικές υποδομές και συνδυασμένους κόμβους μεταφορών, συμβάλλουν 

καθοριστικά στην εθνική και τοπική οικονομία, ενώ εμφανίζουν πλήθος πολεοδομικών, 

περιβαλλοντικών και λειτουργικών προβλημάτων, τόσο όσον αφορά το εσωτερικό τους όσο 

και τη σχέση τους με το ευρύτερο περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, στις ανοργάνωτες πολεοδομικά αναπτύξεις των ΑΒΣ, όπου εντοπίζονται 

σημαντικές «συγκρούσεις» χρήσεων γης, οι άναρχα εγκατεστημένες και αναπτυγμένες 

δραστηριότητες δεν έχουν πρόσβαση στις  αναγκαίες τεχνικές υποδομές (οδοποιία, 

αποχέτευση, υδροδότηση, οδοφωτισμός, ευρυζωνικό δίκτυο, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αποβλήτων κλπ), συνθήκη η οποία οδηγεί στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αυξημένες 

εκπομπές ρύπων, μη ελεγχόμενη διαχείριση αποβλήτων κ.α.) και στη δημιουργία σοβαρών 

προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων (αναπτυξιακή υστέρηση, λειτουργικά έξοδα, 

αδυναμία έκδοσης/ανανέωσης αδειοδοτήσεων, κ.α.).  

Από τα ανωτέρω, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για την πολεοδομική οργάνωση και την 

περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση των ΑΒΣ και την ένταξη τους στη δομή της περιοχής 

στην οποία ανήκουν. Η ενδεδειγμένη τεχνικά και θεσμικά λύση για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, είναι η μετεξέλιξή τους  σε σύγχρονους Οργανωμένους Υποδοχείς 

Επιχειρηματικότητας, ήτοι σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ), που διαμορφώνουν τις ειδικές 

συνθήκες για την υπαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλες χωρικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα ΕΠ αναπτύσσονται με βάση τις σύγχρονες σχεδιαστικές και 

αναπτυξιακές απαιτήσεις για την οργάνωση των χρήσεων γης, την περιβαλλοντική προστασία, 

τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης, την υποστήριξη της 

βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η εισήγηση παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των ΑΒΣ και των αναγκών 

ρύθμισης τους εντός του οργανωμένου πολεοδομικά και περιβαλλοντικά πλαισίου που 

καθορίζουν τα ΕΠ. Εξετάζει τις παραμέτρους χωροθέτησης και ανάπτυξης των ΕΠ, και 

αναδεικνύει τη σχέση τους με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη ρύθμιση των χρήσεων γης,   

αναλύοντας πρωτοβουλίες και σχετικές καλές πρακτικές που λαμβάνουν χώρα την τρέχουσα 

περίοδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, εξυγίανση, Επιχειρηματικά Πάρκα, 

πολεοδομική οργάνωση, βιώσιμη ανάπτυξη 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ‘ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ’, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑΤΟ ΝΟΤΟ ΤΗΣ ΕΕ 

ΚΑΠΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ1*, ΓΚΙΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ1 & ΕΜΜΑΝΟΥΛΗ ΕΦΗ1 

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
* e-mail: n.kapitsinis@aegean.gr 

 

Περίληψη  

Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βιώνουν διαδοχικές αλλαγές και κρίσεις σε 

πρωτοφανές επίπεδο. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007/08 να εξακολουθεί να 

επηρεάζει τις περιφερειακές οικονομίες, το πρόσφατο (2020) ξέσπασμα του Covid-19 έχει 

μετασχηματίσει και πάλι τα γεωγραφικά κοινωνικοοικονομικά πρότυπα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις 

της πανδημίας είναι γεωγραφικά άνισες. Η κατάσταση αυτή έρχεται να 

προστεθεί στις μακροχρόνιες, διαρθρωτικές κοινωνικο-χωρικές ανισότητες στο εσωτερικό της 

ΕΕ, και έχει οδηγήσει συχνά σε εμβάθυνση του χάσματος μεταξύ των πλούσιων περιφερειών 

και των περιοχών με οικονομικά μειονεκτική θέση. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν κυρίως πρώην 

βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές, οι οποίες θεωρούνται ως περιφέρειες που «έμειναν πίσω» 

(left behind). Ωστόσο, οι διαδοχικές κρίσεις έχουν διαφοροποιημένο αντίκτυπο στις 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με τους νέους να βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στις 

αγορές εργασίας. 

Η παρούσα εργασία εμπλουτίζει τη σχετική βιβλιογραφία, ρίχνοντας φως στις διαφορετικές 

αναπτυξιακές πορείες των περιφερειών στο Νότο της ΕΕ μέσα από το πρίσμα της νεανικής 

απασχόλησης. Προσεγγίζοντας την «αποσύνδεση» των νέων από την αγορά εργασίας ως ένα 

βαθύ διαρθρωτικό πρόβλημα των περιφερειών που έχουν «μείνει πίσω», η εργασία 

χρησιμοποιεί έννοιες της Γεωγραφικής Πολιτικής Οικονομίας και της ετερόδοξης χωρο-

οικονομικής σκέψης για να εξετάσει την περιφερειακή ανθεκτικότητα, εστιάζοντας στη νεανική 

απασχόληση και στους νέους που δεν βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση 

(Not in Employment, Education or Training, NEETs). Συμβάλλει, δε, στην αναδυόμενη 

συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά των σε (καθ-) υστέρηση περιφερειών, καθώς είναι μια 

από τις ελάχιστες μελέτες που υπολογίζουν δείκτες ανθεκτικότητας για την απασχόληση των 

νέων και το ποσοστό των NEET στις περιφέρειες NUTS2 της Ισπανίας, της Ιταλίας, της 

Πορτογαλίας και της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια τριών περιόδων: 2009-2013 (περίοδος 

ύφεσης), 2014-2018 (αναιμική ανάκαμψη), και 2019-2021 (πανδημία Covid- 

19). Τέλος, η εργασία φέρνει στο προσκήνιο τους βασικούς παράγοντες χαμηλής 

ανθεκτικότητας ως προς την νεανική απασχόληση και αναδεικνύει πως αυτοί συμβάλουν στο 

να «μένουν πίσω» συγκεκριμένες περιφέρειες. 

Λέξεις – Κλειδιά: περιφέρειες που «έμειναν πίσω», νέοι άνεργοι, νέοι που δεν αναζητούν 

εργασία, περιφέρειες Ευρωπαϊκού Νότου 
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H ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ) 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ1, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1, ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1 & ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
* e-mail: anthimosk@gapps.auth.gr 

 

Περίληψη  

Το εμπόριο και οι χώροι στους οποίους πραγματοποιείται δεν σταματάνε να εξελίσσονται και 

να μεταλλάσσονται ποτέ. Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα έχουν δεχθεί μεγάλες επιρροές 

από τα γεγονότα τον εποχών και έχουν γνωρίσει μεγάλες αλλαγές. Στην έρευνα μας λοιπόν 

επιχειρούμε να μελετήσουμε  μια ακόμη τέτοια περίπτωση και πιο συγκεκριμένα  να 

κατανοήσουμε την πιθανή επιρροή που ασκείται σε αυτό από την υγειονομική κρίση που 

επέφερε η πανδημία του κορονοιου και η επιβολή των lockdown.  

Στην έρευνα μας έχουμε σαν στόχο να διερευνήσουμε τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές  

των καταναλωτών σχετικά με τις αγορές τους αλλά και προς τους χώρους εμπορίου και 

κοινωνικής ζωής. Επιπρόσθετα επιθυμούμε να κατανοήσουμε την βαρύτητα των αιτιών που 

παρακινούν τις επιλογές των ατόμων. Τέλος επιθυμούμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε 

την επιρροή που έχει ασκήσει η υγειονομικής κρίση στους καταναλωτές και τις αλλαγές που 

έχει επιφέρει στο λιανικό εμπόριο.  

Για τους σκοπούς της έρευνας μας διαχωρίστηκαν τρεις διαφορετικές ερευνητικές περιόδοι, 

αρχικά θα μελετήσουμε την περίοδο  πριν την εφαρμογή του πρώτου lockdown δηλαδή πριν 

τον Μάρτιο του 2020, θα συνεχίσουμε με τη περίοδο όπου η πόλης ήταν υπό το καθεστώς του 

lockdown δηλαδή την περίοδο ανάμεσα στον Μάρτιο του 2020 και τον Μάιο 2021 και τέλος 

την περίοδο μετά το τέλος του εγκλεισμό στην Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα μετά τον 

Μάιο 2021. Ταυτόχρονα επιλέξαμε στην έρευνα μας να επικεντρώσουμε  την έρευνα μας σε 

διαφορετικούς χώρους εμπορίου, οι χώροι αυτοί είναι, η κεντρική αγορά της πόλης της 

Θεσσαλονίκης, το εμπορικό κέντρο Mediterranean cosmos και τέλος τα διαδικτυακά 

καταστήματα. Το θεωρητικό πλαίσιο βασίζεται σε μία κοινωνικοχωρική προσέγγιση της 

διαχρονικής εξέλιξης του εμπορίου η οποία ξεκινάει από την αρχαιότητα και καταλήγει στο 

σήμερα. 

Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει της διάγνωση και την αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης του λιανικού εμπορίου σε εθνικό επίπεδο αλλά και πιο συγκεκριμένα για την πόλη 

της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνεται η αλλαγή των μεγεθών του κλάδου εξαιτίας 

της επιρροής της πανδημίας. Περιέχει επίσης ποιοτική έρευνα μέσω διεξαγωγής ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων και ποσοτική έρευνα μέσω του διαμοιρασμού, της συλλογής και της ανάλυσης 

δομημένων ερωτηματολογίων.  
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ΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ1*, ΚΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 

& ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ2 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: skaramou@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Μία από τις βασικές μέγα-τάσεις, που διαμορφώνει την πραγματικότητα του σήμερα και θέτει 

κρίσιμα ζητήματα για την σύγχρονη κοινωνία, είναι αυτή της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική 

αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα, 

δημιουργούν αβεβαιότητα για το μέλλον και εντείνουν την ανάγκη εξασφάλισης ενός 

λειτουργικού πλαισίου διαχείρισης και προσαρμογής. Άμεσα συνυφασμένο με τα παραπάνω, 

είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται κυρίως στα 

πυκνοδομημένα αστικά κέντρα και οι επιπτώσεις του είναι εμφανείς και άμεσες στον αστικό 

πληθυσμό, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού για την 

άμβλυνση των κοινωνικών αλλά και ευρύτερων επιπτώσεων του φαινομένου κρίνεται 

καθοριστικός. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συνδυαστική εξέταση της χωρικής 

διάστασης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των κοινωνικό-δημογραφικών 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό των υφιστάμενων ή 

δυνητικών προβλημάτων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και των 

αρνητικών επιπτώσεων που αυτό μπορεί να έχει, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Αναλυτικότερα, 

επιδιώκεται η σύγκριση μεταξύ των περιοχών έντασης του φαινομένου της αστικής θερμικής 

νησίδας (περιοχές με αυξημένη «κλιματική» τρωτότητα) και των περιοχών που συγκεντρώνουν 

μέρος ευάλωτων κοινωνικά ομάδων («κοινωνική» τρωτότητα), με απώτερο σκοπό την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και την εύρεση - ανίχνευση των περιοχών εκείνων της Θεσσαλονίκης 

με ανάγκη έκτακτης σχεδιαστικής παρέμβασης. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το δυτικό και κεντρικό τμήμα τους πολεοδομικού συγκροτήματος (π.χ. Δ. 

Θεσσαλονίκης, Δ.Ε. Σταυρούπολης, Δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης, Δ. Κορδελιού – Ευόσμου) 

εμφανίζει την μεγαλύτερη κλιματική και χώρο-κοινωνική τρωτότητα. Τέλος, η εν λόγω 

μεθοδολογία είναι εφαρμόσιμη και σε άλλες περιοχές προσαρμοσμένη στα εκάστοτε τοπικά 

χαρακτηριστικά.  

Λέξεις – Κλειδιά: αστική θερμική νησίδα, χώρο-κοινωνική τρωτότητα, Πολεοδομικό 

Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, κλιματική αλλαγή 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ MASTER PLAN ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1*, ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ1, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ1,  
ΚΑΡΑΚΙΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ1, ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ1, ΒΟΥΛΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1, 
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ2 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: karank@central.ntua.gr 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της σύνταξης του Master Plan για την εκπόνηση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 

Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης (Αρκαδίας), 

πραγματοποιήθηκε μελέτη σχετικά με τις υφιστάμενες καλύψεις και θεσμοθετημένες χρήσεις 

γης των λιγνιτικών πεδίων και συντάχθηκε πρόταση για τις νέες χρήσεις γης σε χωροταξική 

κλίμακα. Βασική επιδίωξη στο σχεδιασμό αποτέλεσε η διασύνδεση του αναπτυξιακού και 

χωρικού πυλώνα και η εφαρμογή ορθολογικών κανόνων σχεδιασμού με στόχο την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των περιοχών. Ο 

επαναπροσδιορισμός των χρήσεων γης αναγνωρίζεται ως μια κρίσιμη παράμετρος για τη 

μετάβαση μιας περιοχής όπου κυριαρχεί ο κλάδος της εξόρυξης καθώς είναι πιθανό η γη να 

αποτελεί το βασικότερο στοιχείο ανάπτυξης 

Σκοπός του άρθρου είναι να παρουσιάσει την υφιστάμενη κατάσταση στις εν λόγω περιοχές, 

όπως προκύπτει από την εκτεταμένη συλλογή, επεξεργασία και σύνθεση δεδομένων από 

σχετικές μελέτες και συνεργαζόμενους φορείς, και να θέσει το πλαίσιο στο οποίο 

αξιολογήθηκαν και προτάθηκαν χρήσεις γης σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού. Τέλος, 

αναφέρονται τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

εξειδικεύσουν τις χρήσεις γης, καθώς και να ορίσουν τους όρους και περιορισμούς δόμησης. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφερειακή οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας 

και της περιοχής της Μεγαλόπολης, έχει ως στόχο τόσο την άμεση λήψη μέτρων κοινωνικής 

πολιτικής όσο και την μακροπρόθεσμη δομική αναπροσαρμογή της τοπικής οικονομίας. Σε αυτό 

το πλαίσιο, επισημαίνεται η ανάγκη για ένα πολύ-επίπεδο μηχανισμό διακυβέρνησης με 

συμμετοχή φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και κινητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας (Δήμους, Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, νομικά/ φυσικά πρόσωπα) 

προκειμένου να αξιοποιηθεί το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν και να 

προσελκύσουν νέο στην μεταλιγνιτική εποχή. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωροταξικός σχεδιασμός, master plan, χρήσεις γης, δίκαιη αναπτυξιακή 

μετάβαση, μεταλιγνιτική εποχή 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ1, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 & ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1* 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: kourkouridis@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και διαχωρισμού εμφανίζεται έντονο στις 

εθνοπολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι Ρομά, ιδιαίτερα σε 

συνθήκες παγκοσμιοποίησης και κρίσης (οικονομικής, υγειονομικής ενεργειακής κλπ.) που οι 

ανισότητες και ο στιγματισμός μεγεθύνονται. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην 

περιοχή του Δενδροποτάμου στην Θεσσαλονίκη, όπου διαμένουν Ρομά και θα διερευνήσουμε 

φαινόμενα κοινωνικοχωρικού αποκλεισμού και διαχωρισμού στην περιοχή, αναδεικνύοντας την 

αναγκαιότητα ειδικής διαχείρισης για αυτήν την κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα. 

Αρχικά διαμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο με την εννοιολόγηση του κοινωνικοχωρικού 

αποκλεισμού και διαχωρισμού, καθώς και του γκέτο, μέσα από την επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας, αλλά και την ανάλυση χωρικών πρακτικών που σχετίζονται με αυτό, με διεθνή 

παραδείγματα και τις γενικές όψεις της Ελληνικής πραγματικότητας.  

Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση της περιοχής του Δενδροποτάμου, όπου για 

να γίνει αντιληπτή η ανισότητα της περιοχής σε σχέση με το Πολεοδομικό Συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), χρησιμοποιείται η συγκριτική μεθοδολογία, για να διερευνηθεί ο βαθμός 

διαφοροποίησης του, με στοιχεία από το Πανόραμα απογραφικών δεδομένων. Αφού αναλύεται 

ποσοτικά η δυσμενέστερη θέση του Δενδροποτάμου πάνω σε διάφορα κοινωνικό-χωρικά 

θέματα, με τη χρήση πινάκων, χαρτών και γραφημάτων ιδίας επεξεργασίας, ακολουθεί η 

ποιοτική ανάλυση. Σε ένα πλαίσιο επιτόπιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με συλλογή 

συνεντεύξεων, αλλά και μέσω βιβλιογραφικών πηγών, αναλύονται κοινωνικοχωρικές όψεις 

αποκλεισμού της εθνοπολιτισμικής ομάδας των Ρομά Δενδροποτάμου, όπως προκύπτουν από 

τις δομικές ανισότητες σε σχέση με τον δήμο στον οποίο ανήκει ο οικισμός 

(κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες, ανεργία, εκπαιδευτικό προφίλ πληθυσμού, στεγαστικές 

συνθήκες κ.α.) αλλά και από τις συνεχιζόμενες πολιτισμικές αναπαραστάσεις (πχ πατριαρχικές 

πρακτικές που συνδέονται με την έμφυλη ανισότητα κ.α.). Ελπιδοφόρος φαίνεται να είναι η 

δράση του Φάρου του κόσμου για τους Ρομά του Δενδροποτάμου και του Συλλόγου Γυναικών 

Ρομά. Στο τέλος της παρούσας εργασίας εξάγονται ορισμένα βασικά συμπεράσματα και 

διατυπώνονται ενδεικτικές προτάσεις, που έχουν ως στόχο την βελτίωση των συνθήκων ζωής 

των Ρομά του Δενδροποτάμου. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαχωρισμός, αποκλεισμός, γκέτο, Ρομά, στιγματισμός, Δενδροπόταμος 
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ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: 
COVID-19 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ 

ΚΑΣΙΩΛΑ ΑΡΕΤΗ1*, ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: aretkasi23@gmail.com 

 

Περίληψη 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η Covid-19 είχε 

τεράστιο αντίκτυπο τόσο στον τουρισμό όσο και στον πολιτισμό παγκοσμίως [Flew T., 2021], 

[τουρισμός της ΕΕ και πανδημία COVID-19, 2020], [Altuntas F. et all, 2021] [Noehrerand L. et 

all, 2021]. Η λειτουργία κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας παρεμποδίστηκε λόγω της 

απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλους τους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για παράδειγμα μουσεία και γκαλερί, μνημεία και 

αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους λόγω των 

περιορισμών που τέθηκαν σε εφαρμογή για την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Σύμφωνα με τα τελευταία έγγραφα [Magliacani M. et all, 2021], [Tas J. et all, 2021], [Mas J. 

et all, 2021], [Choi B. Et all, 2021], σχετικά με την περίπτωση της επίδρασης της πανδημίας 

στον πολιτισμό, διεξήχθη μια νέα προσπάθεια, με τη συνεργασία των οργανισμών των 

ελληνικών μουσείων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει, 

χάριν της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.  

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα μουσεία αποτελούν στοιχείο της εθνικής ταυτότητας κάθε έθνους 

και αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των χωρών [Cioppi E. et all, 2020] 

[Samaroudi M. et all, 2020] 

Σχετικά με την κυκλοφορία των επισκεπτών σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους, προκειμένου 

να διαχειριστούν την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο, χρησιμοποίησαν τα ψηφιακά 

συστήματα και τα μέσα κοινωνικών δικτύων ώστε να επιδεικνύονται οι διαθέσιμες συλλογές, 

πάντοτε προσεκτικά με όλα τα μέτρα ασφαλείας [Rivero P. et all, 2020] [Choi B. et all, 2021] 

[McGrath J, 2020]. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των επαγγελματιών και του προσωπικού των 

μουσείων εργάζονταν κατά κύριο λόγο εξ αποστάσεως για το χρονικό διάστημα που παρέμεναν 

κλειστά τα μουσεία. 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι, πρώτον, η διερεύνηση των αρνητικών επιπτώσεων του 

κορονοϊού στον πολιτισμό και ιδίως στην κατάσταση των δημόσιων ελληνικών μουσείων, των 

οποίων οι πολιτιστικές δραστηριότητες εμποδίστηκαν λόγω του αποκλεισμού.  

Δεύτερον, είναι η επιδίωξη πιθανών ευκαιριών για τη βελτίωση της εξέγερσης των μουσείων 

μέσω της εφαρμογής νέων στρατηγικών και της χρήσης εργαλείων με βάση τις "Νέες 

Τεχνολογίες", οι οποίες θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού τομέα της Ελλάδας. 

Όσον αφορά τον πολιτιστικό τομέα, ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να αναφερθεί είναι η 

απόκτηση της ικανότητας αντιμετώπισης μιας μελλοντικής πιθανής κρίσης ή κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης εγκλεισμού με αποτελεσματικό τρόπο, και μια αλλαγή προκειμένου να 

βελτιωθεί η εξωστρέφεια των μουσείων χρησιμοποιώντας ορισμένες στρατηγικές οι οποίες θα 

ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού πολιτισμού, σκοπεύοντας να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα με την εξεύρεση λύσεων. Θα πρέπει να δοθούν ορισμένες απαντήσεις στα 

ερωτήματα που ανακύπτουν ανωτέρω. Για να επιτευχθεί ο στόχος της μελέτης, μια ποιοτική 

μεθοδολογία με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων έχει χρησιμοποιηθεί στα στελέχη των 

ελληνικών δημόσιων μουσείων, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση με διάφορες πτυχές, 

των οποίων τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την ολοκλήρωση 

της εν λόγω διπλωματικής εργασίας. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1*, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ1 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο   
* e-mail: kyriakidisharry@gmail.com    

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση και η διατύπωση πρότασης 

σχεδιασμού, με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, των λεωφόρων  Βουλιαγμένης και 

Ηλιουπόλεως. Οι 2 οδοί έχουν αποτελέσει πόλους συγκέντρωσης εμπορικού χαρακτήρα με 

μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την πυκνότητα και το είδος, σε βάθος χρόνου, με περιόδους 

έξαρσης και ύφεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται κατά μήκος τους. 

Στη βάση της  πολυκεντρικής θεωρίας και της θεωρίας των επιλεκτικών χωρικών 

συγκεντρώσεων (clustering), λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που προκύπτουν από το 

πολεοδομικό ιστορικό της περιοχής και την υφιστάμενη κατάσταση, εξετάζεται η αναβάθμιση 

του εμπορικού  χαρακτήρα της περιοχής μελέτης με παρεμβάσεις Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αξιοποιώντας  τους δυο άξονες ως ένα παράλληλο σχεδιαστικό δίπολο 

και την ζώνη επιρροής τους ως ένα cluster εμπορικής δραστηριότητας και χρήσεων αναψυχής. 

Η περιοχή μελέτης οριοθετείται από τα δυο οδικά τμήματα, καθώς και τα εσωτερικά και 

εκατέρωθεν  όμορα οικοδομικά τετράγωνα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης, καταγράφηκαν τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οδικού χώρου της περιοχής μελέτης (ρυμοτομία , πλάτη οδών, 

αριθμός ορόφων) και στοιχεία αναφορικά με την διάρθρωση των χρήσεων γης, σε επίπεδο 

κελύφους. Μετά από αξιολόγηση, διατυπώθηκαν δέσμες παρεμβάσεων που αρθρώνονται σε 

δυο σενάρια. Η τεκμηριωμένη επιλογή της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης αποτελεί επιστέγασμα 

της συγκεκριμένης εργασίας, με την παράλληλη εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων για 

τον σχεδιασμό αξόνων σε περιοχές που λειτουργούσαν ως εμπορικοί άξονες. 

Λέξεις – Κλειδιά: οδικοί άξονες, βιώσιμη κινητικότητα, εμπορική δραστηριότητα, επίκεντρα, 

ήπιες παρεμβάσεις, αναζωογόνηση 
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ1* & ΒΕΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
* e-mail: gkatsavou@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Η αστική ανθεκτικότητα περιγράφει την ικανότητα μιας πόλης να απαντά σε συστημικές 

απειλές. Μία καίρια απειλή για αστικές περιοχές που γειτνιάζουν με βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

είναι η αυξημένη έκθεση στον κίνδυνο ενός Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης 

(ΒΑΜΕ). Μετά από το μεγάλο ατύχημα στην εταιρία ICMESA στην πόλη Meda του Δήμου 

Seveso της Ιταλίας το 1978, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Κοινοτική Οδηγία SEVESO, η 

οποία αναθεωρείται τακτικά, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των ανθρώπων που 

ζουν σε γειτονικές κατοικημένες περιοχές από τους άμεσους κινδύνους για την υγεία και την 

ασφάλειά τους σε περίπτωση ΒΑΜΕ. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την περίπτωση της 

Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου–Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη δυτική 

Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των Ελληνικών 

Πετρελαίων τα οποία εμπίπτουν στην SEVESO.  

Η εργασία διερευνά, από τη μια, τον ρόλο του χωρικού σχεδιασμού και τη δυνητική συμβολή 

των εργαλείων του στην μείωση της επικινδυνότητας από ένα ΒΑΜΕ, και, από την άλλη, τη 

δυνατότητα συμπερίληψης και ενδυνάμωσης των πολιτών στην κατεύθυνση συντονισμένης 

δράσης για την αύξηση της «προληπτικής ανθεκτικότητας» (Vale 2014). Κατά το πρώτο σκέλος 

της, η εργασία βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα σε μελέτες, υφιστάμενα σχέδια και δημόσια 

έγγραφα που αφορούν το χρονικό της γειτνίασης καθώς και σε επιτόπια έρευνα πεδίου 

καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης. Στο δεύτερο σκέλος, η εργασία εξετάζει τον βαθμό 

στον οποίο η γειτνίαση με τα ΕΛΠΕ αναγνωρίζεται ως δημόσιο πρόβλημα από την κοινή γνώμη, 

μέσω ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής 

μελέτης (Ν=216).  

Από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων τόσο της βιβλιογραφικής όσο και της πρωτογενούς 

έρευνας, αναδεικνύεται η κρισιμότητα του ζητήματος της ανθεκτικότητας της περιοχής και η 

ανάγκη συντονισμένης δράσης από το σύστημα ‘θεσμοί–πολίτες’ ώστε να ενισχυθεί η 

ανθεκτικότητα της περιοχής του Ελευθερίου–Κορδελιού έναντι του κινδύνου ΒΑΜΕ. 

Προτείνεται ένα στρατηγικό σχέδιο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας που στόχο έχει να εμπλέξει 

όλους τους ενδιαφερόμενους (Πολιτεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνία των Πολιτών) και 

περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων σε μακρο-, μεσο- και μικρο-επίπεδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανθεκτικότητα, χωρικός σχεδιασμός, βιομηχανικά ατυχήματα 

μεγάλης έκτασης, Οδηγία SEVESO, προληπτική δράση για αύξηση της ανθεκτικότητας, 

Ελευθέριο-Κορδελιό  
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΞ  

ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ1* & ΧΟΥΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ2 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

* e-mail:  katsikaveli@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η εισήγηση επιχειρεί να μελετήσει το χωρικό αποτύπωμα των δικτύων τόσο της εξουσίας όσο 

και της ανυπακοής, όπως αυτά εμφανίζονται στον αστικό ιστό. Σημείο εκκίνησης είναι οι 

χωρικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε περιόδους κρίσης. Διερευνά τις γεωγραφικές 

εφεδρείες, τα όρια και τα σύνορα που αυτές δημιουργούν, καθώς και τα μοτίβα συμπεριφορών 

του νέου υποκειμένου σε μετάβαση που δημιουργείται και κατοικεί τις στιγματισμένες 

επικράτειες της ανυπακοής στο περιβάλλον του αστικού μάρκετινγκ. 

Σε εποχή κρίσης, στη νεοφιλελεύθερη αστική συνθήκη, κυρίαρχος χωρικός σχεδιασμός 

αναδεικνύεται όχι ο ήδη εθνικά θεσμοθετημένος, αλλά εκείνος που υπακούει σε 

προδιαγεγραμμένα συμφέροντα διεθνών δικτύων εξουσίας. Παράλληλα, στα υπάρχοντα εθνικά 

συστήματα, όπου η παγκοσμιοποίηση εξυπηρετούσε την εξάπλωση ανάπτυξη και ενίσχυσή 

τους, εισάγονται νέα επιχειρηματικού προτύπου διασυνδέσεων παγκόσμια συστήματα, τα 

οποία διαρθρώνονται σε πολλαπλές κλίμακες. 

Για την παρούσα εισήγηση, η παγκοσμιοποίηση, η κυβερνησιμότητα και η πλήρης αστικοποίηση 

δεν εκλαμβάνονται ως συνολικά αφαιρετικά εργαλεία κατανόησης της πραγματικότητας. 

Αντίθετα, πρόκειται για χωρικά δίκτυα κουκίδων ετεροβαρών μεταξύ τους, που συνδέουν 

(μέσω καμπυλοειδών γραμμών) διαβαθμίσεις κεντρικοτήτων, αφήνοντας όμως την πλειοψηφία 

του γεωγραφικού χώρου ελεύθερη. 

Η χαρτογράφηση των χωρικών πολιτικών και της διασποράς των υποκειμενικοτήτων της 

ανυπακοής, με μεθοδολογική έμφαση στις ροές και τις ασυνέχειες, αναδεικνύει την σχέση τους 

σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Για την μελέτη της μετάβασης κλιμάκων από το παγκόσμιο 

στο τοπικό, από το γενικό στο ειδικό, χρησιμοποιούμε το εργαλείο της γνωσιολογικής 

χαρτογράφησης, με στόχο την οριοθέτηση των «αρνητικών - σκοτεινών» σημείων της πόλης. 

Πιο συγκεκριμένα, διερευνούμε τις ανασημασιοδοτήσεις και τις μεταλλαγές του χώρου μέσα 

στην πόλη της Αθήνας, ξεκινώντας από συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου, τα Εξάρχεια. 

«Ανεβαίνοντας» επίπεδα κυρίαρχων πολιτικών και σχεδιασμού, χαρτογραφούμε την κρίση του 

κέντρου της πόλης που αυτά προκαλούν, αλλά και τις δυνατότητες ανατροπής της. 

Λέξεις – Κλειδιά: Εξάρχεια, πολιτική, οικονομία, πόλεις, ανυπακοή, μεταλλαγές 
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Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ 
ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΔΟΥΚΕΝΗ1*, ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1 & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: doukenik@plandevel.auth.gr 
 

Περίληψη 

Οι Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (ΟΙΚΥ) ορίζονται ως τα  οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τα 

οικοσυστήματα, είτε αυτά είναι υλικά αγαθά ή μη, κατά την άσκηση οποιασδήποτε ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Αν και η ενσωμάτωση των ΟΙΚΥ στις πολιτικές της ΕΕ φαίνεται να έχουν 

αυξηθεί διαχρονικά, αυτό τείνει να επιτυγχάνεται μόνο σε γενικό επίπεδο, δηλαδή σε στόχους 

και κείμενα πολιτικών παρά σε ειδικές νομοθεσίες και θεσμικά κείμενα, ιδιαίτερα δε όταν αυτά 

αφορούν τον Χωρικό Σχεδιασμό (ΧΣ). Ειδικότερα, η ενσωμάτωση των ΟΙΚΥ σε χωροταξικά 

σχέδια και πλαίσια στην Ευρώπη, τείνει να είναι ασαφής έως ανύπαρκτη. Το παρόν άρθρο 

διερευνά την ενσωμάτωση των ΟΙΚΥ στην κλίμακα του χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα 

στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) στην Ελλάδα. Μεθοδολογικά, αρχικά 

πραγματοποιείται μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις ΟΙΚΥ και την 

ενσωμάτωσή τους στον στρατηγικό ΧΣ. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι σε διεθνείς και ευρωπαϊκές 

μελέτες περίπτωσης, προτείνεται ένα πλαίσιο ανάλυσης και αξιολόγησης για τα στρατηγικά 

χωρικά σχέδια με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κειμένου και λέξεων κλειδιών. Από την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας στα ελληνικά ΠΧΠ συμπεραίνεται ότι αυτά αναδεικνύουν 

συγκεκριμένες πτυχές των ΟΙΚΥ μέσω της προστασίας του φυσικού κεφαλαίου χωρίς ιδιαίτερη 

γνωστική εμβάθυνση στις βιοφυσικές διαδικασίες και τις συνέργειες που μπορεί να συμβάλουν 

στην ανθρώπινη ευημερία. 

Λέξεις – Κλειδιά: οικοσυστημικές υπηρεσίες, στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, 

περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια 
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ 
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1* & ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1 

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
* e-mail:  pkilintzis@uowm.gr 
 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά το επίπεδο εφαρμογής των βασικών κριτηρίων των Πράσινων 

Δημοσίων Συμβάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση από τον λιγνίτη που 

λαμβάνει χώρα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά εξετάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η θεωρητική 

τεκμηρίωση της διασύνδεσης των κριτηρίων ΠΔΣ που εξετάζονται στο άρθρο στο πλαίσιο της 

ενεργειακής μετάβασης. Το μεθοδολογικό τμήμα του άρθρου περιέχει την ανάλυση ενός 

δομημένου ερωτηματολογίου απευθυνόμενο στους υπευθύνους δημοσίων συμβάσεων των 5 

μεγαλύτερων Δήμων της Περιφέρειας. Περιέχει τα υποκριτήρια των επιλεγμένων γενικών 

κριτηρίων ΠΔΣ που εξετάζει η έρευνα, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από τις εμπλεκόμενές 

ευρωπαϊκές αρχές, τα οποία είναι ο η Ηλεκτρική Ενέργεια, οι Υποδομές Λυμάτων, οι Οδικές 

Μεταφορές, και το κριτήριο του Οδοφωτισμού και των Σημάτων Κυκλοφορίας. Οι ερωτηθέντες 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο έχει εκπληρωθεί το κάθε υποκριτήριο στις δημόσιες 

συμβάσεις που έχει εκτελέσει ο κάθε Δήμος κατά το τελευταίο έτος ή την τελευταία τετραετία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταμετρώνται ως μέσοι όροι 5θμιας κλίμακας Likert. Τα γενικά 

ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ένα χαμηλό έως οριακά επαρκές επίπεδο εκπλήρωσης 

των κριτηρίων ΠΔΣ που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, με σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: πράσινες δημόσιες συμβάσεις, ενεργειακή μετάβαση 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ “ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ” ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  e-mail: rklabatsea@arch.ntua.gr 

 
Περίληψη  

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης που διέπει τον χωρικό σχεδιασμό 

ποικίλων επιπέδων με την απόδοση ή τον αποκλεισμό “χωρικών προνομίων” σε τόπους και 

τοπικές κοινωνίες. Βασική μέθοδο εργασίας αποτελεί η παράλληλη ανάλυση διαδικασιών 

σχεδιασμού και αποτελεσμάτων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων που παρήχθησαν την 

τελευταία εικοσαετία στη χώρα ή δρομολογούνται σήμερα. Το επίπεδο αναφοράς τους 

περιλαμβάνει το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Για τη διερεύνηση της απόδοσης ή μη 

χωρικών προνομίων στις περιοχές και ανταποδοτικότητας στις κοινωνίες αναφοράς των 

επιλεγμένων μελετών περίπτωσης προτείνεται μεθοδολογική προσέγγιση που αρθρώνεται στη 

βάση πλέγματος κριτηρίων που επιχειρούν τη συγκρότηση μιας σύνθετης 

θεώρησης/αξιολόγησης του βαθμού επίτευξης της επιζητούμενης απόδοσης χωρικών 

προνομίων κατά τη διάρκεια της μελέτης, έγκρισης και εφαρμογής των σχεδίων. 

Στόχος της εργασίας είναι η τεκμηρίωση της διαλεκτικής σχέσης που διέπει το σχεδιασμό του 

χώρου ως “προνόμιο” των τόπων που τον διαθέτουν με τα χωρικά προνόμια που αυτός 

αποδίδει εν τέλει σε κάθε τόπο αναφοράς του. Αναζητείται με άλλα λόγια, η συνθήκη αυτή που 

μπορεί να  επιτρέπει σε κάθε σχέδιο -ως αποτέλεσμα μιας επίπονης, συμμετοχικής και 

συμπεριληπτικής διαδικασίας “αναδιανομής” χωρικών προνομίων/πόρων με όρους κοινωνικής 

δικαιοσύνης και συμπερίληψης, θωρακισμένων από περιβαλλοντική υποβάθμιση και  απαξίωση- 

να οργανώσει χωρικά μια αναπτυξιακή δυναμική με κοινωνική ανταποδοτικότητα χωρίς 

αποκλεισμούς και χωρίς προνόμια για ορισμένους μόνο από τους δρώντες σε κάθε περιοχή-

αποδέκτη χωρικών σχεδιασμών (εθνικού, τομεακού, περιφερειακού, τοπικού ή και μικρο-

τοπικού επιπέδου). 

Μέσω του προτεινόμενου πλέγματος κριτηρίων ανάγνωσης των αποδιδόμενων χωρικών 

προνομίων και της εφαρμογής του σχεδιασμού στις επιλεγόμενες μελέτες περίπτωσης 

αναμένεται η παράλληλη τεκμηρίωση της θέσης περί της αναγκαιότητας του δικαιώματος όλων 

στο σχεδιασμό του χώρου, στον αντίποδα της αντίληψης και χρήσης του χωρικού σχεδιασμού 

ως επιλεκτικό προνόμιο ορισμένων (τόπων, ομάδων συμφερόντων, τοπικών κοινωνιών) 

αναπαράγοντας, μετατοπίζοντας ή και εντείνοντας συχνά χωροκοινωνικές ανισότητες. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, χωρικό προνόμιο, συμπερίληψη, τοπική κοινωνία, 

συμμετοχικός σχεδιασμός, χωροκοινωνικές ανισότητες 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.  Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ1* & ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: errika.klaoudatou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ως ενεργειακή αναβάθμιση νοείται η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της 

εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως μέσω προγραμμάτων παρέμβασης επί των κτηρίων, και άλλων 

συναφών δράσεων για το κλίμα, στο πλαίσιο και σχετικών οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ. Η 

ενεργειακή αναβάθμιση οικιστικού συνόλου, όμως, δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά τα 

κελύφη των κτηρίων, την αρχιτεκτονική δηλαδή κλίμακα, καθώς το όλο εγχείρημα μπορεί να 

απειληθεί με αποτυχία, ή τουλάχιστον με σημαντική απόκλιση από τους στόχους του, όταν 

αυτό έχει υπονομευθεί στο ανώτερο, πολεοδομικό επίπεδο. Η αστική γεωμετρία (σχέση ύψους 

των κτηρίων και πλάτους των δρόμων), οι θερμικές ιδιότητες (απορροφητικότητα - 

ανακλαστικότητα) των υλικών των κτηρίων και του περιβάλλοντος ιδιωτικού και δημόσιου 

χώρου, η ύπαρξη ή μη πρασίνου (φαινόμενο εξατμισοδιαπνοής), αλλά και οι δραστηριότητες 

που παράγουν ανθρωπογενή θερμότητα (μετακινήσεις στην πόλη, κεντρικές θερμάνσεις, 

οικιακές συσκευές κλπ), είναι παράγοντες, που επηρεάζουν την εμφάνιση και την ένταση των 

δύο σημαντικότερων φαινομένων που σχετίζονται με την θερμική και την αεροδυναμική 

συμπεριφορά των οικιστικών συνόλων: το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (Urban 

Heat Island Effect) και το φαινόμενο της αστικής χαράδρας (Urban Canyon Effect). Το πρώτο 

αφορά την ανάπτυξη υψηλότερων θερμοκρασιών στο κέντρο των οικιστικών συνόλων, που 

φθίνουν βαθμιαία, από τις αστικές περιοχές κατοικίας, προς τις περιαστικές οικιστικές περιοχές, 

τα πάρκα και το περιαστικό πράσινο, τις αγροτικές περιοχές κ.ο.κ., ενώ το δεύτερο αναφέρεται 

στη μείωση της ταχύτητας και την αλλαγή της διεύθυνσης των πνεόντων ανέμων, αλλά και τη 

στρωμάτωση της θερμοκρασίας του αέρα στους δρόμους των πόλεων.Η βελτίωση του 

μικροκλίματος, σε ένα υπαρκτό οικιστικό σύνολο μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μεταβολής 

του θερμικού ισοζυγίου του, δηλαδή: της ελαχιστοποίησης των θερμικών κερδών του, με 

μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας (π.χ. με σκίαστρα και φύτευση), και της 

απορροφητικότητας (με αντικατάσταση απορροφητικών υλικών και χρωμάτων), και της 

μεγιστοποίησης των θερμικών απωλειών του (με χρήση υλικών με μεγάλο συντελεστή 

εκπομπής, χρήση φυτών και νερού για δέσμευση θερμότητας από το περιβάλλον κατά την 

εξάτμιση, αξιοποίηση δια μεταφοράς απώλειας θερμότητας μέσω του ανέμου κ.ο.κ.), 

επεμβάσεις που βεβαίως αφορούν, όχι μόνο τα κτήρια, αλλά επίσης τους ελεύθερους, 

ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους του. Όσον αφορά το εγχείρημα της ενεργειακής αναβάθμισης 

ιστορικού οικιστικού συνόλου, αυτό φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να αντιμετωπίζει πρόσθετη 

δυσκολία, κατά την επέμβαση στο αρχιτεκτονικό κέλυφος των ιστορικών κτηρίων, λόγω των 

ιδιαίτερων περιορισμών για τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα τους. Είναι όμως, αυτή η 

ίδια η συνθήκη της ιστορικής διατήρησης, που δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις στο 

πολεοδομικό επίπεδο, με τη διατήρηση της αστικής γεωμετρίας, σε οικιστικά σύνολα που, 

εξάλλου, δημιουργήθηκαν από προβιομηχανικές κοινωνίες, με αξιοσημείωτη επιτυχή διαχείριση 

του κλίματος, μέσω της αξιοποίησης των θετικών παραμέτρων του (ήλιος, άνεμος), σε εποχές 

που δεν υπήρχε η τεχνολογική βάση για τον έλεγχό του. Και είναι αυτή η θετική εμπειρία, 

ενσωματωμένη σε ιστορικά κτήρια και σύνολα, που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ιδιαίτερα 

σήμερα, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Στην παρούσα ανακοίνωση το ζήτημα αναπτύσσεται 

με οικισμό αναφοράς το ‘Βαρούσι’, την κηρυγμένη, από το 1979, παραδοσιακή γειτονιά των 

Τρικάλων. 

Λέξεις – Κλειδιά: ενεργειακή αναβάθμιση, ιστορικό οικιστικό σύνολο, μεταβολή θερμικού 

ισοζυγίου, Βαρούσι Τρικάλων 
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EΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ1 & ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: askoutso@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο μέτρησης και παρακολούθησης της βιώσιμης 

ανάπτυξης του τουρισμού σε επίπεδο προορισμού μέσω ενός συστήματος δεικτών 

βιωσιμότητας τριών επιπέδων, το οποίο αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου 

CO-EVOLVE «Promoting the co-evolution of human activities and natural system for the 

sustainable development of coastal and maritime tourism» στο πλαίσιο του προγράμματος 

INTERREG MED. Το μοντέλο αξιοποιεί υφιστάμενα και διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα 

αξιολόγησης βιωσιμότητας (ETIS, UNWTO κ.ά) και επιχειρεί την προσαρμογή αυτών των 

γενικών πλαισίων στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε προορισμού. 

Ειδικότερα, το μοντέλο ενσωματώνει τις επιρροές των διαφορετικών τουριστικών 

δραστηριοτήτων στη βιωσιμότητα ενός προορισμού ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παράκτιων τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο. Σε αυτό το 

πλαίσιο και σε συνάρτηση με τις κυρίαρχες μορφές παράκτιου τουρισμού που αναπτύσσονται 

στη Μεσόγειο, αναδεικνύονται πέντε βασικοί τύποι παράκτιων προορισμών: προορισμοί 

θαλάσσιου τουρισμού, οικοτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, τουρισμού κρουαζιέρας και 

τουρισμού σκαφών αναψυχής.   

Στόχος του μοντέλου είναι η μέτρηση και παρακολούθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης 

των πέντε βασικών τύπων προορισμού στη Μεσόγειο σε ένα σύστημα τριών επιπέδων. Το 

πρώτο περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών δεικτών, οι οποίοι είναι κοινοί για κάθε τύπο 

προορισμού και επιτρέπουν τη σύγκριση του επιπέδου και των τάσεων της βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης μεταξύ διαφορετικών προορισμών. Το δεύτερο επίπεδο διαμορφώνεται 

από ένα σύνολο δεικτών προορισμού για την αντιμετώπιση των ειδικών ζητημάτων των 

παράκτιων περιοχών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των βασικών 

τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν. Τέλος, το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει ένα 

σύνολο ειδικών δεικτών για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που συνδέονται με τα 

ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού. 

Λέξεις – Κλειδιά: παράκτιος τουρισμός, Μεσόγειος, δείκτες βιωσιμότητας 
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΚΟΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1* & ΝΤΥΚΕΝ ΜΑΡΙ-ΝΟΕΛ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: nikolaoskokosis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η ενεργειακή ένδεια είναι ένα πολυδιάστατο κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο που 

μεταβάλλεται χωρικά και χρονικά με δυσμενείς επιπτώσεις στους τομείς της οικονομίας, της 

δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότερα είναι τα Ευρωπαϊκά νοικοκυριά 

που έρχονται αντιμέτωπα με συνθήκες ενεργειακής στέρησης  γεγονός που αποδίδεται στην 

αύξηση των τιμών ενέργειας και στο συρρικνωμένο διαθέσιμο εισόδημα των μελών των 

νοικοκυριών. Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης το πρόβλημα εντείνεται καθώς πολλά νοικοκυριά 

αδυνατούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των 

κατοικιών τους κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου λόγω του γηρασμένου και μη 

ενεργειακά αναβαθμισμένου κτιριακού αποθέματος και της οικονομικής δυσπραγίας που τα 

χαρακτηρίζει. Η απουσία ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την ενεργειακή ένδεια σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο αποδίδεται στην έλλειψη συνέργειας μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 

στην απροθυμία ορισμένων χωρών να αναγνωρίσουν και να αναδείξουν νέες μορφές στέρησης 

εκτός της υλικής γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων όσο 

και τη χάραξη κατάλληλων στρατηγικών καταπολέμησης. Επομένως η ανάπτυξη και η 

παρουσίαση ενός κοινού πλαισίου εκτίμησης τρωτότητας στο οποίο θα ενσωματώνεται το 

σύνολο των προσδιοριστικών παραγόντων που είναι υπαίτιοι για την αύξηση των επιπέδων 

ενεργειακής φτώχειας θεωρείται αναγκαίο καθώς θα επιτρέπει αφενός τον εντοπισμό των 

ευπαθών νοικοκυριών και αφετέρου θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τον τρόπο εξέλιξης 

των παραγόντων αυτών σε βάθος χρόνου. Η εφαρμογή του πλαισίου στις  χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου που επλήγησαν κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης λόγω των 

αυστηρών πολιτικών λιτότητας και που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν και την 

αναδυόμενη ενεργειακή κρίση μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας θα 

αναδείξει τελικά την πραγματική διάσταση του φαινομένου και θα δημιουργήσει στους 

αρμόδιους λήξης αποφάσεων την υποχρέωση ανάπτυξης και εφαρμογής κατάλληλων 

πολιτικών ενσωματώνοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό τις αναδυόμενες προκλήσεις και τις 

ιδιαιτερότητες των ενεργειακά ευπαθών νοικοκυριών. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ενεργειακή ένδεια, δείκτες, ευπάθεια, οικονομική δυσπραγία 
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ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, ΜΑΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1, ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: nkarachalis@aegean.gr 

 

Περίληψη 

Ο άνθρωπος ανέκαθεν συνέδεε τον θάνατο με τη ζωή· πρόκειται για ένα θέμα που έχει 

μελετηθεί από κάθε άποψη (κοινωνιολογική, ανθρωπολογική κ.λπ.) και οι εκάστοτε αντιλήψεις 

για αυτόν έχουν αποτυπωθεί στις τέχνες, που, ειδικότερα κατά τον Μεσαίωνα, επηρεάστηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από τη θρησκεία. Ο 18ος και 19ος αιώνας ήταν η περίοδος που σε Ευρώπη 

και Αμερική πρωτοστάτησε το κίνημα των κοιμητηρίων στα πρότυπα του κήπου/πάρκου, τα 

οποία είναι εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και διαθέτουν πολυάριθμα ταφικά 

μνημεία. Εκτός του λειτουργικού τους χαρακτήρα, τα κοιμητήρια προωθούν τη διατήρηση της 

ατομικής και συλλογικής ιστορικής μνήμης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν και ως 

υπαίθριοι μουσειακοί χώροι και χώροι αναψυχής, προσελκύοντας έτσι πλήθος επισκεπτών. Στην 

Ελλάδα, η πλειονότητα των κοιμητηρίων εκτελούν τον αμιγώς λειτουργικό ρόλο τους ως χώροι 

ταφής, ενώ η καταγραφή όσων παρουσιάζουν ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον παραμένει 

ελλιπής, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως το Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών ή τα πολεμικά κοιμητήρια 

που τελούν υπό τη διαχείριση ξένων φορέων. Η παρούσα εργασία έθεσε ως στόχο να κάνει 

μια πρώτη καταγραφή αυτής της παραμελημένης και αρκετά παρεξηγημένης πολιτιστικής 

κληρονομιάς και να προτείνει πολιτιστικές διαδρομές για τα σημαντικότερα ιστορικά και 

πολεμικά κοιμητήρια σε εθνικό επίπεδο. Αντίστοιχες θεματικές διαδρομές σχεδιάστηκαν εντός 

του παλαιού κοιμητηρίου Ταξιαρχών Ν. Ιωνίας Βόλου, με παράλληλη ανάπτυξη πιλοτικής 

διαδικτυακής διαδραστικής χαρτογραφικής εφαρμογής για την αποτύπωση των ταφικών 

μνημείων του. Απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση του κοινού και η ευαισθητοποίησή του 

όσον αφορά την αξιοποίηση και ανάδειξη των μνημείων που υπάρχουν στα ελληνικά 

κοιμητήρια, τη συμβολή τους στη διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και την 

προώθηση του τουριστικού χαρακτήρα που μπορούν να έχουν. 

Λέξεις – Κλειδιά: κοιμητήρια, πολιτιστική κληρονομιά, ιστορική μνήμη, πολιτιστικές 

διαδρομές, σκοτεινός τουρισμός 
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Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ1*& ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ1 

1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: elkomnin@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η ραγδαία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών συνεπίφερε εκτός από την αύξηση του 

πληθυσμού στις πόλεις και τον απότομο μετασχηματισμό τους. Παράλληλα, οι τουριστικές ροές 

προς τις πόλεις παρουσίασαν αυξητικές τάσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

συγκέντρωση του μισού παγκόσμιου πληθυσμού στις αστικές περιοχές εγείρει προκλήσεις και 

ένα πλήθος επιπτώσεων – εξάντληση φυσικών πόρων, συνωστισμός τουριστών, δυσαρέσκεια 

και εκδίωξη ντόπιων κατοίκων, αλλαγές στην αγορά ακινήτων και μετασχηματισμός του 

χαρακτήρα περιοχών και χρήσεων γης προς εξυπηρέτηση των τουριστικών αναγκών – οι οποίες 

χρήζουν άμεσης διαχείρισης και αντιμετώπισης. 

Αν και η θετική συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης παγκοσμίως έχει αναγνωριστεί ωστόσο 

δεν εκλείπουν οι αρνητικές πλευρές στις οποίες συγκαταλέγεται ο υπερτουρισμός, φαινόμενο 

που πλήττει προορισμούς ανά τον κόσμο. Ως έννοια αποτελεί έκφανση των επιπτώσεων του 

μαζικού τουρισμού και πρόσφατα προσέλκυσε ακαδημαϊκό και όχι μόνο ενδιαφέρον από τις 

έντονες διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη με τους κατοίκους να ζητάνε επιβολή 

κανονισμών και επιστροφή στον παραδοσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό που να ικανοποιεί τις 

ανάγκες των ντόπιων κατοίκων και όχι των μεγάλων συμφερόντων. 

Σε εγχώρια κλίμακα το ζήτημα έγκειται στο εάν όντως οι προορισμοί πλήττονται από 

υπερτουρισμό ή αν ευθύνεται η ανελλιπής διαχείριση και οι κακές πολιτικές. Ο τουριστικός 

σχεδιασμός αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου χωρικού σχεδιασμού και κατέχει ισχυρό ρόλο 

στην διαμόρφωση της ευρύτερης πολεοδομικής ατζέντας. Τα όποια διαχειριστικά ζητήματα της 

τουριστικής ανάπτυξης είναι εν δυνάμει παράγοντες εμφάνισης υπερτουρισμού. Η κυριαρχία 

του τουρισμού στο σύγχρονο αστικό τοπίο οφείλει να ερευνάται σε συσχέτιση με τον χωρικό 

σχεδιασμό ως μέσο διαχείρισης του. 

Ο τουρισμός μεταλλάσσει τις περιοχές φιλοξενίας ως κινητήρια δύναμη αστικών και όχι μόνο 

αλλαγών, πόσο μάλλον ο υπερτουρισμός.  

Η εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός δεν είναι ένα αυτόνομο φαινόμενο που 

μπορεί να διαχωριστεί από το αστικό περιβάλλον και τις αστικές πρακτικές, διερευνά τον 

υπερτουρισμό στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο τα χωρικά εργαλεία τον 

αντιμετωπίζουν. 

Λέξεις – Κλειδιά: Υπερτουρισμός, χωρικός σχεδιασμός, χωρικά εργαλεία, πολιτικές, 

αντιμετώπιση  
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ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΟΤΟΥΛΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ1*, ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ2, ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2 & 
ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1 

1Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
* e-mail: nilia@certh.gr 

 

Περίληψη  

Η επιλογή του μέσου που υιοθετούν οι μαθητές για την μετακίνησή τους προς και από τη 

σχολική μονάδα συμβάλει σημαντικά στον τρόπο που θα προσεγγίζουν τις κάθε είδους 

μετακινήσεις τους στο μέλλον, καθώς οι συνήθειες κινητικότητας που αποκτούν κατά την 

περίοδο της σχολικής εκπαίδευσης πολύ συχνά διατηρούνται και στη μετέπειτα ζωή τους. Τον 

σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία επιλογής μέσου κατέχουν οι γονείς, καθότι είναι αυτοί που 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποφασίζουν με ποιον τρόπο και με ποιο μεταφορικό μέσο 

θα πραγματοποιηθεί η σχολική μετακίνηση των παιδιών τους. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με 

το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί η χρήση του ΙΧ οχήματος σε βάρος της 

εναλλακτικής μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, μετακίνηση με ποδήλατο, χρήση Δημόσιας 

Συγκοινωνίας) καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της σε βάθος διερεύνησης της συμπεριφοράς 

των μετακινούμενων μαθητών ως προς την επιλογή μέσου, ώστε μέσα από την κατανόηση να 

προσδιορισθούν οι λύσεις και να διαμορφωθούν οι στρατηγικές που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν στο άμεσο μέλλον με σκοπό την αντιστροφή αυτής της τάσης.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει και να αναλύσει σε βάθος υποκρυπτόμενα 

συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τους γονείς στην επιλογή του μέσου 

σχολικής μετακίνησης. Η έρευνα που πραγματοποιείται καλείται να αναγνωρίσει πτυχές της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση σχολικών μετακινήσεων, ενώ 

παράλληλα αποκαλύπτει τη σπουδαιότητα που οι γονείς αποδίδουν σε παραμέτρους που 

επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την επιλογή του μέσου σχολικής μετακίνησης. Αξιοποιώντας 

δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσω έρευνας ερωτηματολογίου σε δημόσια σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η εργασία 

ακολουθεί μια σύνθετη μεθοδολογική προσέγγιση, συνδυάζοντας μια σειρά από στατιστικές 

μεθόδους και τεχνικές. Ξεκινώντας από την ανάπτυξη και εφαρμογή διερευνητικής και 

επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, οι παράμετροι που φαίνεται να επηρεάζουν την 

επιλογή μέσου, ομαδοποιούνται σε παράγοντες, προκειμένου στη συνέχεια να αναπτυχθεί 

Μοντέλο Δομικών Εξισώσεων (ΜΔΕ) που θα προσδιορίσει τις άμεσες και έμμεσες εξαρτήσεις 

μεταξύ των παραγόντων και της εξαρτημένης μεταβλητής που είναι το μέσο σχολικής 

μετακίνησης. Τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας είναι η εκπαίδευση Τεχνητών Νευρωνικών 

Δικτύων (ΤΝΔ) που καθορίζουν πρότυπα συμπεριφοράς γονέων που οδηγούν σε συγκεκριμένες 

αποφάσεις επιλογής μέσου. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σχολική μετακίνηση, πρότυπα μετακίνησης, βιώσιμη κινητικότητα, επιλογή 

μέσου μετακίνησης 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

119 
 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ 

ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

e-mail: kotsinischristos@gmail.com 

 

Περίληψη 
  
Ο Boltzmann ήδη από το 1886 (Kleidon, et. al., 2010) είχε επισημάνει πως: “ο αγώνας για 

ύπαρξη των έμβιων όντων δεν αφορά πρώτες ύλες (αυτές για τα έμβια όντα είναι ο αέρας, το 

νερό, το έδαφος… όλα διαθέσιμα σε αφθονία), ούτε την Ενέργεια (υπάρχει διαθέσιμη σε κάθε 

σώμα με την μορφή θερμότητας), αλλά έχει να κάνει με την Εντροπία που προκύπτει αβίαστα 

από την μετάβαση (transition) ενέργειας από τον θερμότερο Ήλιο στην ψυχρότερη Γη.” Ο  

Schrodinger (1944, στο Kleidon, et. al., 2010) υποστηρίζει πως κάθε κύτταρο διατηρεί την 

οργανωμένη του δομή σε μια κατάσταση μακριά από θερμοδυναμική ισορροπία, εξαντλώντας 

πηγές διαθέσιμης ενέργειας, “εκλύοντας” Εντροπία. Τέλος ο Lovelock (1965) υποστηρίζει πως 

η ατμοσφαιρική σύνθεση της Γης λειτουργεί σε κατάσταση εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας 

και απέδωσε σε αυτήν την μοναδική κατάσταση την ύπαρξη της ζωής (Kleidon, et. al., 2010). 

Ανεξαρτήτου λοιπόν κλίμακας τα συστήματα μεταβολίζουν ενέργεια και εκλύουν εκτός των 

άλλων Εντροπία.  

Στην Μεταφορά του Κύκλου Προσαρμογής (Adaptive Cycle) παρατηρήθηκαν κάποιες 

αντιφάσεις, παράδοξα: επίμονη, συντήρηση (persistence) εναντίον αλλαγής (change), ευελιξία 

(flexibility) εναντίον αποδοτικότητας (efficiency), ανθεκτικότητα (resilience) εναντίον 

μεταμορφικότητας (transformational) και συνδεσιμότητα (connected) εναντιον 

προσαρμοστικότητας (adaptable) (Gunderson, 2000). Για να λυθούν αυτές οι αντιφάσεις οι 

Holling and Gunderson (2002) ανέπτυξαν την ιδέα της Παναρχίας - σε αντίθεση με αυτή της 

Ιεραρχίας - υποστηρίζοντας πως οι φάσεις (α, r, K, Ω) δεν είναι απαραίτητα συνεχείς (τα 

συστήματα μπορουν να υπερπηδήσουν κάποιες) και ότι οποιοδήποτε σύστημα δεν λειτουργεί 

σε έναν Κύκλο αλλά σε συστάδες ένθετων Κύκλων οι οποίοι αλληλεπιδρούν (Davoudi, 2002). 

Στη ουσία αναγνώρισαν την επιρροή, την μεταβίβαση ιδιοτήτων μεταξύ συστημάτων της ίδιας 

συστάδας (κλίμακας), αλλά και μεταξύ των διαφόρων συστάδων διαφορετικής κλίμακας αφού 

ο Popper (1957, 151) μας λέει πως δεν υπάρχουν απολύτως απομονωμένα συστήματα, αλλά 

μέσω των συνδέσεων, της δυναμικότητας τους και του βαθμού διασύνδεσης τα συστήματα 

επηρεάζονται, αλλάζουν. 

Αλλάζουμε για να συνεχίζουμε να υπάρχουμε ή π.χ. συντηρούμαστε για μακρά διάρκεια σε μια 

κατάσταση, όπως τα συστήματα στην φάση Κ του Κύκλου Προσαρμογής, λίγο πριν την 

κατάρρευση. Όμως ο αγώνας των συστημάτων μας για την ύπαρξη (struggle for existence), τι 

σχέση έχει με την Εντροπία; 

Λέξεις – Κλειδιά: ανθεκτικότητα, παναρχία, εντροπία, κύκλος προσαρμογής, μεταφορά 

τοπίου 
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ΓΕΙΤΟΝΙΑ & AIRBNB: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ; Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ1* & ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
* e-mail: elinakouvara96@gmail.com 

 
Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταφέρει να αναδείξει και να ερμηνεύσει την διαλεκτική 

σχέση ανάμεσα στην έννοια της «γειτονιάς» και του φαινομένου της Airbnb, αλλά και το τρόπο 

με τον οποίο η γειτονιά μεταβάλλεται μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα.  

Αρχικά, βασική είναι η μελέτη της ίδια της έννοιας της «γειτονιάς», αλλά και η εκ νέου ερμηνεία 

της έχοντας ως εργαλεία τις πολυάριθμες αναλύσεις για την κατανόησή της. Στη συνέχεια, 

μελετάται ο παγκόσμιος τουρισμός, και συγκεκριμένα μια νέα μορφή τουρισμού, αυτή του 

«urban tourism» (αστικός τουρισμός). Βασικά χαρακτηριστικά που ασπάζεται είναι η 

αυθεντικότητα και η εμπειρία, αποτελώντας βασικές αναζητήσεις των επισκεπτών, στους 

οποίους παρέχεται η δυνατότητα να βιώσουν την πόλη, όπως την βιώνει και ένα ντόπιος. Και 

ακριβώς πάνω σε αυτή την δυνατότητα δραστηριοποιείται και η Airbnb. Η Airbnb αποτελεί μια 

από τις πιο πετυχημένες εταιρίες βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων δίνοντας τον «τόπο», 

δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω του διαδικτύου, στον οποίο οι ταξιδιώτες και οι 

οικοδεσπότες έρχονται σε επικοινωνία και συναλλάσσονται. 

Μέσα από την αναλυτική μελέτη των παραπάνω εννοιών, οδηγούμαστε στην ανάδειξη της 

σχέσης Airbnb – γειτονιάς και στις αλλαγές που επιφέρει μια δραστηριότητα, όπως η Airbnb 

στις γειτονιές μια πόλης. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίαρχα τους μόνιμους κατοίκους, οι 

οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξήσεις ενοικίων και μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών προς 

μακροχρόνια μίσθωση οδηγούμενοι σε εκτοπισμό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις βλέπουν την 

καθημερινότητά τους να αλλάζει, λόγω της αλλαγής του ίδιου του τοπίου της γειτονιάς τους. 

Οι επισκέπτες αναζητώντας την εμπειρία της τοπικής κοινωνίας και της εντοπιότητας 

«εισβάλλουν» στις γειτονιές, χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Έτσι, η γειτονιά χάνει τα 

ουσιαστικά συστατικά της, όπως οι κάτοικοί της, και πλέον δημιουργείται η γειτονιά-αξιοθέατο.    

Καθώς, η συνθήκη αυτή εμφανίζεται με διαφορετικά χαρακτηριστικά από πόλη σε πόλη και 

από γειτονιά σε γειτονιά, η παρούσα εργασία μελετά μια ειδική περίπτωση στην Ελλάδα και πιο 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανάληψης στην Θεσσαλονίκη. Έχοντας ως εργαλεία τις θεωρίες 

που μελετήθηκαν και την πρωτογενή έρευνα πεδίου στην περιοχή της Ανάληψης, γίνεται μια 

βαθιά ανάλυση για το πως η Airbnb κατάφερε να επηρεάσει μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, 

αναδεικνύοντας πτυχές της γειτονιάς-αξιοθέατο. 

Λέξεις – Κλειδιά: γειτονιά, Airbnb, Θεσσαλονίκη, γειτονιά-αξιοθέατο, εκτοπισμός 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΚΟΥΔΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1* & ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2 

1 ΕΥΔ Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» \ 
2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

* e-mail: pkoudoum@civil.duth.gr 

 

Περίληψη 

Η Πολιτική Συνοχής (ΠΣ) έχει αξιολογηθεί περισσότερο από κάθε άλλη πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (EΕ) καθώς αναγνωρίζεται ότι η αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού, 

της εφαρμογής, της λογοδοσίας αλλά και της ενδυνάμωσης της εταιρικής σχέσης των 

συμμετεχόντων. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες για το ρόλο της αξιολόγησης στην ΠΣ 

σημειώνουν ότι παρά τις σημαντικές προσπάθειες της ΕΕ, των Κρατών Μελών (ΚΜ) αλλά και 

των Περιφερειών, η ποιότητα των αξιολογήσεων βελτιώνεται αργά και άνισα, ενώ τα ευρήματά 

τους δεν αξιοποιούνται επαρκώς. 

Ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή επιλογή μεθόδων αξιολόγησης προσδιορίζονται μεταξύ 

των βασικών αιτιών. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας καταγράφουμε μεθόδους 

αξιολόγησης προγραμμάτων ανάπτυξης με αναφορά σε βιβλιογραφία από την οποία μπορούν 

να αντληθούν τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, 

αλλά και παραδείγματα εφαρμογής. 

Αναλύουμε εμπειρικά ευρήματα από την εφαρμογή μεθόδων σε 1,772 αξιολογήσεις που έγιναν 

από όλα τα ΚΜ την περίοδο 2007-2020 και διαμορφώνουμε οδηγό επιλογής μεθόδων 

αξιολόγησης ανάλογα με το είδος της παρέμβασης και τα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία 

εξειδικεύονται σε αξιολογικά ερωτήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται συνδυασμός 

μεθόδων, καθώς η πολυπλοκότητα των παρεμβάσεων, ο εταιρικός χαρακτήρας της ΠΣ αλλά 

και οι αδυναμίες της κάθε μεθόδου ξεχωριστά, απαιτούν να εφαρμόζονται σε συνδυασμό. 

Προτείνεται η εφαρμογή 22 μεθόδων, συνδυαστικά 3 έως 7 για κάθε ένα από τα 5 κριτήρια 

αξιολόγησης (συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, χρησιμότητα, βιωσιμότητα) και 

τα 9 είδη παρεμβάσεων (υποδομές, ενισχύσεις, εκπαίδευση-κατάρτιση, κοινωνική ένταξη, 

ενίσχυση διοικητικής ικανότητας, έρευνα-καινοτομία, υπηρεσίες-εφαρμογές προς τον πολίτη, 

ολοκληρωμένα σχέδια χωρικής ανάπτυξης, συνολικά ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα) που 

αναγνωρίζεται ότι η ΠΣ παρεμβαίνει κατά κανόνα.  

Επισημαίνεται ότι, τόσο ο προτεινόμενος συνδυασμός μεθόδων αξιολόγησης όσο και τα 

αξιολογικά ερωτήματα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η επιλογή τους συνδέεται άμεσα 

με τις ανάγκες των αρχών για λογαριασμό των οποίων διενεργούνται οι αξιολογήσεις αλλά και 

τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιείται η παρέμβαση. Οι προτεινόμενες 

κατευθύνσεις μπορεί να φανούν χρήσιμες τόσο σε όσους ασχολούνται σε πρακτικό επίπεδο με 

την αξιολόγηση της ΠΣ, αλλά και ευρύτερα σε όσους ασχολούνται με την αξιολόγηση δημόσιων 

πολιτικών καθώς η αξιολόγηση ενισχύει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε όλα τα στάδια 

του κύκλου ζωής των δημόσιων πολιτικών. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτική συνοχής, μέθοδοι αξιολόγησης, κριτήρια αξιολόγησης, 

αξιολόγηση επιπτώσεων, οδηγός αξιολόγησης, αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών 
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 

ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ1*, ΚΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΟΣ2, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ1, ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ 
ΕΙΡΗΝΗ3, ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ3, ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ1 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων 
* e-mail: a.space.ia@gmail.com 

 

Περίληψη  

Τα Μακρά Τείχη της κλασσικής αρχαιότητας μεταξύ Αθήνας και Πειραιά ορίζουν στο 

μεγαλύτερο μήκος τους μια ζώνη πλάτους ενός σταδίου (186 μ.). Αρχαιολόγοι της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων [ΕΑΠΝ] εδώ και μερικές δεκαετίες, μέσα από μια σειρά 

σωστικών ανασκαφών έχουν επιτύχει την ανασκαφή και ανάδειξη κάποιων τμημάτων των 

Μακρών Τειχών σε αδόμητους χώρους και πρασιές, και προσδιορίσει -σε παλαιότερο 

χαρτογραφικό υπόβαθρο- την πορεία Νότιου και Βόρειου σκέλους. Τον 19ο αιώνα η σύνδεση 

των νεωτερικά πολεοδομημένων κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά πραγματοποιήθηκε με 

δύο μεταφορικούς άξονες που συνέπεσαν σε μεγάλο τους μήκος με τα Μακρά Τείχη: τη 

λεωφόρο Αθηνών-Πειραιώς και τον -αρχικά ατμήλατο- σιδηρόδρομο του ΗΣΑΠ[σήμερα 

πράσινη γραμμή μετρό]. Με αυτόν τον τρόπο, οι θεμελιώσεις των Μακρών Τειχών 

καλύφθηκαν, μα οι άξονες τους έπαιξαν, και ακόμη παίζουν, πρωταρχικό συνδετήριο ρόλο 

μεταξύ πρωτεύουσας και επινείου. Η εκβιομηχάνιση την ζώνης των Μακρών Τειχών από τα 

τέλη του 19ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα απέδωσε με αρχιτεκτονικούς 

όρους ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή. Ο χαρακτήρας αυτός, παρά την αποβιομηχάνιση, 

παραμένει τμηματικά ως σήμερα ορατός, εκπροσωπούμενος από διατηρητέα βιομηχανικά 

κελύφη. Το καθεστώς προστασίας του ιστορικού-παραδοσιακού άξονα της λεωφόρου Πειραιώς 

[ΦΕΚ-510Δ/1996], και 88 εκ των κτιρίων κατά μήκος της ως μνημείων [ΦΕΚ-267/Δ/7.4.1997], 

συμπίπτει χωρικά με τμήμα της ζώνης των Μακρών Τειχών. Η σύμπτωση αυτή δεν έχει μέχρι 

στιγμής αντιμετωπιστεί συστηματικά ως μία συνθήκη που θα μπορούσε να αποτελεί 

αντικείμενο μιας στρατηγικής συνδυαστικής ανάδειξης του αρχαιολογικού και ιστορικού 

βιομηχανικού αποθέματος.  

Στα πλαίσια μεταδιδακτορικής έρευνας τιτλοφορούμενης «Η ζώνη των παράλληλων Μακρών 

Τειχών ως τοπίο, ως παλίμψηστο υποδομών, ως σύνδεση Αθήνας και Πειραιά» με φορέα 

υποδοχής την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, απώτερος στόχος είναι να επιδιωχθεί μία 

στρατηγική για την ανάδειξη των Μακρών Τειχών ως ενιαίου μνημείου αρχαιολογικής σημασίας, 

σε συνέργεια με το ιστορικό και βιομηχανικό απόθεμα της περιοχής. Ως επιμέρους στόχος 

τέθηκε ο προσδιορισμός, μέσω επιτόπιας λήψης συντεταγμένων και επεξεργασίας τους σε GIS, 

της πορείας του Νότιου Σκέλους των Μακρών Τειχών, κυρίως σε άμεση συσχέτιση του ίχνους 

του με τον σύγχρονο αστικό ιστό. Στην παρούσα εισήγηση προσεγγίζεται ιστορικά και 

χαρτογραφικά, επιλεγμένο τμήμα της ζώνης των Μακρών Τειχών, πιλοτικά, ως σύνθετο 

παλίμψηστο προς πολύπλευρη ανάδειξη. 

Λέξεις – Κλειδιά: Παλίμψηστο Υποδομών, Μακρά Τείχη, ιστορικό βιομηχανικό απόθεμα, 

ανάδειξη παλίμψηστου, αρχαιολογικό τοπίο.  
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ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ1, ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ1, ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1, 
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 & ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1* 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: kourkouridis@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη 

Ο κοινωνικός διαχωρισμός συνιστά ένα φαινόμενο ανομοιόμορφης κατανομής των επιμέρους 

κοινωνικών ομάδων στον αστικό χώρο. Ειδικότερα ομάδες ατόμων που διαφοροποιούνται με 

βάση κάποια ταυτότητα (φυλετική, εθνοτική, θρησκευτική κλπ) τείνουν να καταλαμβάνουν 

διαφορετικούς χώρους εντός της ίδιας πόλης. Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στη 

θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του κοινωνικού διαχωρισμού. Εν συνεχεία διερευνούμε 

όψεις κοινωνικού διαχωρισμού στη Δήμο Παύλου Μελάν στη Θεσσαλονίκη. 

Αρχικά στη θεωρητική μας προσέγγιση πραγματοποιείται η εννοιολόγηση του φαινομένου του 

κοινωνικού αποκλεισμού και του κοινωνικού διαχωρισμού, αξιοποιώντας ένα πλήθος 

εννοιολογήσεων προερχόμενες από διαφορετικές σχολές σκέψεις, αντλώντας από τις 

λειτουργιστικές αναλύσεις της πόλης από την Σχολή του Σικάγο, την αστική πολιτική οικονομία 

της μαρξιστικής θεώρησης και τέλος από τον μεταδομισμό της πολιτισμικής στροφής. 

Στην συνέχεια εστιάζουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία εμφανίζει μια παγιωμένη 

κοινωνική δομή, όπου τα μεσαία και υψηλά κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού 

συγκεντρώνονται στα ανατολικά και στο κέντρο, ενώ τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα 

συγκεντρώνονται στα δυτικά. Ειδικότερα διερευνούμε όψεις κοινωνικού διαχωρισμού στο ΠΣΘ 

και συγκεκριμένα στο Δήμο Παύλου Μελά. Η διερεύνηση αυτή πραγματοποιείται μέσα από την 

ανάλυση δεδομένων της απογραφής του πληθυσμού του 2011 από το Πανόραμα Απογραφικών 

Δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυσή θα πραγματοποιηθεί σε δυο επίπεδα, αρχικά θα 

εξεταστεί η κοινωνική δομή του πληθυσμού πραγματοποιώντας συγκρίσεις του Δήμου Παύλου 

Μελά με το σύνολο του ΠΣΘ και τους τρεις πόλους ανάπτυξης της πόλης (Ανατολικές Συνοικίες, 

Κέντρο Πόλης και Δυτικές Συνοικίες). Στην ανάλυση αυτή διερευνώνται διαφοροποιήσεις σε 

επίπεδο δήμου και δημοτικών ενοτήτων από το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας 

διαφοροποιήσεις της περιοχής από την υπόλοιπη πόλη. Στη συνέχεια αναλύονται και 

χαρτογραφούνται ενδεικτικά, απογραφικά δεδομένα σε επίπεδο Μονάδας Χωρικής Ανάλυσης 

(ΜΟΧΑΠ) στο Δήμο Παύλου Μελά, διερευνώντας διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του δήμου. 

Μέσα από το σύνολο της ανάλυσης αυτής θα μελετήσουμε την κοινωνική ομοιογένεια του 

πληθυσμού του Δήμου Παύλου Μελά, εντοπίζοντας συγκλίσεις, αλλά και αποκλίσεις σε τοπικό 

επίπεδο της παγιωμένης κοινωνικής δομής της Θεσσαλονίκης. 

Λέξεις – Κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνικός διαχωρισμός, κοινωνική χαρτογραφία, 

Δήμος Παύλου Μελά 
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ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΟ…«ΘΗΣΑΥΡΟ»; 

ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ1* & ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: kkoutsokera@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η χρήση ορυκτών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή φτάνει σταδιακά στο τέλος της. Η επιταγή 

για απανθρακοποίηση των οικονομιών, δηλαδή το να μειωθεί και τελικά να εξοβελιστεί ο 

ρυπογόνος άνθρακας από κάθε στάδιο παραγωγής, αρχής γενομένης από την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος, αποτελεί μια ευρέως αποδεκτή συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών φορέων 

και της κοινωνίας των πολιτών. Η απανθρακοποίηση της ενέργειας είναι μια απαιτητική κι 

επισφαλής διαδικασία, άμεσα εξαρτημένη από το χωρικό σχεδιασμό και τα εργαλεία του. Η 

Δυτική Μακεδονία αποτελεί μία από τις περιφέρειες της Ευρώπης που επηρεάζονται ήδη 

σημαντικά από την πολιτική αυτή. Μέσω της εθνικής ενεργειακής πολιτικής έχει τεθεί 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των εν λειτουργία λιγνιτικών μονάδων της περιοχής 

και παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τον στρατηγικό σχεδιασμό της μετάβασης. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αναγνώριση των προκλήσεων της διαδικασίας 

απολιγνιτοποίησης μέσα από τη διερεύνηση των ευκαιριών και απαιτήσεων που ενέχει η 

εφαρμογή της. Αρχικά, καταγράφονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί -μέχρι 

στιγμής- προς το σκοπό αυτό, ενώ αναλύεται το πολιτικό πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης. Ως 

βασικό μεθοδολογικό εργαλείο αξιοποιείται η συγκριτική αξιολόγηση παραδειγμάτων από 

περιφέρειες της ΕΕ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με οδηγό τα πορίσματα που προκύπτουν, 

αξιολογείται η διαδικασία ενεργειακής μετάβασης όπως αυτή εξελίσσεται στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, το μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της χώρας, υπό το πρίσμα της «δίκαιης 

μετάβασης», με έμφαση στη χωρική διακυβέρνηση. Στα συμπεράσματα επιχειρείται σύνοψη 

των χαρακτηριστικών που εμφανίζει το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης στην Ελλάδα και 

διερευνάται ο πιθανός ρόλος του χωρικού σχεδιασμού.  

Λέξεις – Κλειδιά: απολιγνιτοποίηση, δίκαιη μετάβαση, χωρικός σχεδιασμός, χωρική 

διακυβέρνηση, Δυτική Μακεδονία 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ1* & ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: tkrabokoukis@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η τουριστική δραστηριότητα, παρά την έντονη συρρίκνωση που υπέστη κατά τα έτη 2020 και 

2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19) σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένετε να 

αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια. Σε επίπεδο χώρας, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι 

συνολική συμβολή του κλάδου στην οικονομία διαχρονικά θα αυξάνεται. Ωστόσο, υπάρχουν 

σημαντικές προκλήσεις που ο κλάδος καλείται πλέον να αντιμετωπίσει προκειμένου να 

παραμείνει ανταγωνιστικός. Η έντονη χωρική και χρονική ανισοκατανομή της τουριστικής 

δραστηριότητας αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το περιφερειακό πρόβλημα, οδηγώντας 

ορισμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας σε κορεσμό και σε φαινόμενα υπερτουρισμού, 

χωρίς να βοηθάει στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης των λιγότερο τουριστικά 

αναπτυγμένων περιοχών και μηνών του έτους. Το φαινόμενο της τουριστικής εποχικότητας του 

ελληνικού τουρισμού, επιδρά γενικότερα στη συνολική εικόνα του ελληνικού τουρισμού καθώς 

επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πολυσύνθετο πλαίσιο της τουριστικής εποχικότητας, το άρθρο 

αναπτύσσει μια πολυεπίπεδη ανάλυση για τη μελέτη του κόστους κεφαλαίου που χάνεται από 

την εποχιακή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Η μελέτη στοχεύει στον 

υπολογισμό του κόστος κεφαλαίου και στην ταξινόμηση των περιφερειακών ενοτήτων, 

αξιοποιώντας οικονομικούς δείκτες και εφαρμόζοντας μεθόδους οικονομοτεχνικής συγκριτικής 

μελέτης των επενδύσεων. Δεδομένης της χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας κατά τα έτη 

2020 και 2021, χρησιμοποιούνται δεδομένα προγενέστερων ετών. Συνολικά, η ανάλυση 

υποστηρίζει τη διεπιστημονική και περισσότερο σύνθετη προσέγγιση για τη μελέτη του 

φαινομένου της τουριστικής εποχικότητας.   

Λέξεις – Κλειδιά: τουριστική εποχικότητα, κόστος κεφαλαίου, περιφερειακή ανάπτυξη.  

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

126 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: kyriakidisharry@gmail.com 

 

Περίληψη  

Οι ελληνικές πόλεις, δεχόμενες τις ισχυρές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, παρουσιάζουν 

τάσεις μετασχηματισμού  που γίνονται εμφανείς, μεταξύ άλλων, στους δημόσιους χώρους τους. 

Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική δεδομένης της επιρροής που ασκεί η μορφή των δημόσιων 

χώρων στο βαθμό επιτυχούς λειτουργίας τους και της ποιότητας ζωής των πολιτών, αφού η 

παραγωγή επιτυχημένων δημόσιων χώρων ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες τους. 

Η παραπάνω συλλογιστική τεκμηριώνει τη σημασία της συμπεριφορικής μελέτης για την 

κατανόηση και τη λειτουργία των δημόσιων χώρων που είναι το βασικό μέσο κατανόησης των 

μετασχηματισμών που εντοπίζονται σε αυτούς ή ανάλυσης κατά την άσκηση αστικού 

σχεδιασμού. 

Παρότι η ανάλυση αυτή έχει τις ρίζες της σε μελέτες των τελευταίων 50 ετών, το  προϊόν της 

έως τώρα ερευνητικής προσπάθειας δεν είναι επαρκές γιατί: (α) δεν καλύπτει τον μεσογειακό 

και τον ελλαδικό χώρο, (β) δεν εξετάζει τέτοιους χώρους σε γειτονιές παρά μόνο σε αστικά 

κέντρα, (γ) είναι εστιασμένες σε συγκεκριμένες πτυχές του αστικού χώρου, (δ) με υψηλό βαθμό 

αφαίρεσης και (ε) έμφαση να δίδεται σε ποιοτική ανάλυση ενώ (στ) αποφεύγεται η συγκριτική 

μελέτη. Η συγκεκριμένη έρευνα δίνει έμφαση στην κάλυψη του εν λόγω γνωστικού κενού, 

εστιάζοντας στην συγκριτική εμπειρική μελέτη των αποτελεσμάτων του αστικού σχεδιασμού 

για δύο αστικούς συντελεστές (οδικά τμήματα και αστικές πλατείες) σε γειτονιές της ελληνικής 

πρωτεύουσας, στοχεύοντας στην κατανόηση των αποτελεσμάτων των σχεδιαστικών πρακτικών 

στη ζωτικότητα των υπαίθριων δημόσιων αστικών χώρων, μέσω της επίδρασης της 

συμπεριφοράς των ανθρώπων. Η έρευνα, μέσα από μια μικτή μεθοδολογία αξιολόγησης 

πρωτογενούς πληροφορίας, επιχειρεί να προβλέψει συμπεριφορές και να κατευθύνει για την 

άσκηση πολιτικών αναπλάσεων στην Αθήνα και σε ελληνικές πόλεις, γενικότερα, αφού στο 

σύνολό τους εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά στην κλίμακα της γειτονιάς. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστικός σχεδιασμός, περιβαλλοντική ψυχολογία, συγκριτική μελέτη, μικτή 

μεθοδολογία, μοντέλο λογισιτικής παλλινδρόμησης, ελληνικές πόλεις 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ STREET ART FESTIVALS ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ STREET CULTURE AND ART FESTIVAL “STREET MODE” 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ1*, ΠΛΑΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ1 & ΧΥΚΑΪ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: mkyriakop@uth.gr 

 

Περίληψη 

Η προβολή και ανάδειξη της υποκουλτούρας (subculture) της τέχνης του δρόμου διευρύνονται 

ολοένα και περισσότερο σε διεθνές επίπεδο. Το graffiti αποτελεί την πρώτη μορφή τέχνης του 

δρόμου που εμφανίστηκε ποτέ. Επακόλουθο αυτού αποτέλεσε, και αποτελεί, η επιθυμία 

συνεύρεσης και συγκέντρωσης ανθρώπων με κοινές καλλιτεχνικές ιδέες που εντάσσονται στην 

ανωτέρω υποκουλτούρα. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια κατηγορία των πολιτιστικών 

φεστιβάλ, τα street culture festivals. Στόχος των φεστιβάλ αυτών αποτελεί η ενασχόληση με 

την τέχνη του graffiti, χωρίς να προκύπτει ανησυχία για ποινικές κυρώσεις από τις αρμόδιες 

αρχές. Επίσης η μελέτη της διεθνούς εμπειρίας των τα street culture festivals, έχει δείξει ότι 

συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση του τουρισμού της πόλης διεξαγωγής τους. 

Ως μελέτη περίπτωσης της παρούσας εισήγησης επιλέχθηκε το Street Mode Festival, που 

αποτελεί ένα ετήσιο ιδιωτικό φεστιβάλ που προάγει την κουλτούρα του δρόμου και 

διοργανώνεται στην Θεσσαλονίκη από το 2009. Βασικά χαρακτηριστικά αυτού είναι η ζωντανή 

μουσική, οι εμφανίσεις DJ, οι εκδηλώσεις και οι διαγωνισμοί τέχνης ή αθλητισμού του δρόμου 

(streetdance, parkour, BMX, skateboarding κ.α). Ο κύριος στόχος της εισήγησης είναι ο 

προσδιορισμός της συμβολής του Street Mode Festival στον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και 

στην γενικότερη εικόνα της πόλης. 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτός ο στόχος, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία των συνεντεύξεων. 

Πραγματοποιήθηκαν 20 συνεντεύξεις με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: οι ερωτώμενοι 

έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας οκτώ διαφορετικές πόλεις (Αθήνα, Βόλο, Γιαννιτσά, 

Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Καστοριά, Κοζάνη και Τρίκαλα), ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 17-30 

και έχουν επισκεφτεί το φεστιβάλ από το 2016 και μετά. Όλες οι συνεντεύξεις 

συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και προέκυψαν αποτελέσματα που συνδέονται με το σκοπό 

της εισήγησης. Στο τέλος διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης του Street Mode Festival με 

κύρια κατεύθυνση την ανάδειξη και προσέλκυση περισσότερων κοινωνικών, οικονομικών, 

ηλικιακών και πληθυσμιακών ομάδων. 

Λέξεις – Κλειδιά: τέχνη του δρόμου, street art festivals, αστικός τουρισμός, Street Mode 

Festival, Θεσσαλονίκη 
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Η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΙ Η ΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ1 & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail:  dimkon@arch.auth.gr 

 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. η ανώτατη 

εκπαίδευση στηρίζεται με δράσεις που αποσκοπούν, αφενός στην αναβάθμιση του επιπέδου 

διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση στην αγορά εργασίας, αφετέρου στην 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους 

ερευνητικούς φορείς ως μοχλούς ανάπτυξης. Η κινητικότητα στον ΕΧΑΕ αποτέλεσε κύριο 

εργαλείο πολιτικής ισόρροπης ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, 

όπως διατυπώθηκε στις ανακοινώσεις των ανά διετία συμβουλίων των αρμόδιων Υπουργών 

που παρακολουθούν την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια. Η κινητικότητα διδακτικού 

και φοιτητικού πληθυσμού επηρεάζει θετικά την εξέλιξη των πανεπιστημίων (ΑΕΙ), με την 

ανταλλαγή σκέψεων, γνώσεων, ερευνητικών και διδακτικών μεθόδων, με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η 

ισορροπημένη εδαφική οργάνωση με μέσο την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη αποτέλεσε 

στόχο για τις εθνικές, περιφερειακές και αστικές πολιτικές (Χάρτης Λειψίας 2007). Πόσο όμως 

η θεωρούμενη ως ωφέλιμη κινητικότητα σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα των πόλεων και 

τις ευρύτερες αστικές περιοχές όπου εντάσσονται τα ΑΕΙ; Τα πανεπιστήμια μπορούν να 

ενισχύσουν τη θέση των πόλεων που τα φιλοξενούν στο πλάνο της αστικής 

ανταγωνιστικότητας;   

Η εργασία θέτει το πλαίσιο της αναπτυξιακής σχέσης ανάμεσα στις πόλεις και τα πανεπιστήμιά 

τους διερευνώντας τα δεδομένα κινητικότητας των φοιτητών/τριών μεταξύ των ευρωπαϊκών 

ΑΕΙ, όπως τα δήλωσαν μεταπτυχιακοί φοιτητ(ρι)ές και όπως τα αντιλαμβάνονται στις σχολές 

αρχιτεκτονικής. Σε πρωτότυπη διερεύνηση που έγινε στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας σχετικά 

με την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική και την κινητικότητα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης με μελέτη περίπτωσης τις σχολές αρχιτεκτονικής, αναδεικνύεται ότι περισσότερο 

«ανταγωνιστικές πόλεις» τείνουν να συγκεντρώνουν περισσότερους εισερχόμενους/ες 

φοιτητ(ρι)ές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αρχιτεκτονικές σχολές τους να αναπτύσσονται 

περισσότερο σε σχέση με τις σχολές και τις πόλεις που βρίσκονται σε μειονεκτούσες αστικές 

περιοχές. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας η άνιση ανάπτυξη των πόλεων της Ευρώπης με 

οικονομικούς όρους φαίνεται να επηρεάζει αντίστοιχα και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων 

που αυτές φιλοξενούν, ενισχύοντας τις ήδη εγκατεστημένες ανισότητες. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανταγωνιστικότητα, περιφερειακή ανάπτυξη, ανώτατη 

εκπαίδευση, κινητικότητα  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ1* & ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: eirikos97@gmail.com 

 

Περίληψη  

Οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις αποτελούν ένα πολύπλοκο φαινόμενο, αποτέλεσμα κρίσιμων 

και μακροχρόνιων διεργασιών. Όντας κατά κανόνα σημαντικοί χώροι της πόλης 

χαρακτηρίζονται για την κοινωνική και πολεοδομική τους σημασία. Ένας «κενός» χώρος συχνά 

γίνεται αιτία αλλά και αφορμή για διενέξεις, συγκρούσεις ενώ ταυτόχρονα θεωρείται ότι 

υποβαθμίζει την αστική εικόνα και επηρεάζει την λειτουργία της πόλης. Στο παρόν άρθρο 

διερευνάται η περίπτωση του παλαιού / πρώην νοσοκομείου της πόλης της Αλεξανδρούπολης. 

Πρόκειται για έναν εγκαταλελειμμένο χώρο που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

επικινδυνότητας εξαιτίας των ετοιμόρροπων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει και αμβλύνει 

την ελκυστικότητα της περιοχής σε επίπεδο τόσο γειτονιάς όσο και πόλης. Παράλληλα, 

αποτελεί τόπο συγκέντρωσης «παραβατικών» συμπεριφορών, γεγονός που παρήγαγε διενέξεις 

μεταξύ των κατοίκων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επανάχρηση αυτής της 

εγκαταλελειμμένης αστικής έκτασης μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού, προσφέρει τη 

δυνατότητα να ενισχυθεί η χωροκοινωνική συγκρότηση της περιοχής, μέσω της ενσωμάτωσης 

πολιτικών συμπερίληψης τόσο στην διαδικασία παραγωγής όσο και στην οικειοποίηση του 

χώρου από τα δρώντα υποκείμενα και τις ομάδες (Παπαδημητρίου, Φραγκόπουλος, 2018: 

315), καθώς οι αποφάσεις θα λαμβάνονται βάσει των αναγκών των πολιτών, σε συνδυασμό με 

τις κοινά αποδεκτές πολεοδομικές ανάγκες. Αναπτυξιακές δυναμικές που δεν βασίζονται κυρίως 

και αποκλειστικά στις οικονομικές παραμέτρους, αλλά στοχεύουν στην ανάδειξη και την 

αξιοποίηση των πολιτισμικών, ιδεολογικών και γενικότερα των κοινωνικών πόρων και 

παραγόντων, φαίνεται να είναι περισσότερο αποδοτικές, ενώ ενσωματώνουν και υιοθετούν 

θεωρήσεις που στηρίζονται στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην εμπιστοσύνη μεταξύ τοπικών 

αρχών και τοπικής κοινωνίας (Παπαδημητρίου και Φραγκόπουλος 2018: 279). Η εφαρμογή 

προσωρινών χρήσεων γης φαίνεται να είναι μια ενδιαφέρουσα και ευέλικτη προοπτική και 

κατάλληλη μέθοδος ενσωμάτωσης του συμμετοχικού σχεδιασμού στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων (Γιαννακού et.al.,2015:160, Νémeth and Langhorst, 2013:147, Oswalt et.al., 

2009:10). Η κεντρική υπόθεση της έρευνας σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίον η τοπική 

κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν επανάχρηση της 

περιοχής μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού. Η αστική διακυβέρνηση, ο συμμετοχικός 

σχεδιασμός, τα brownfields, η επανάχρηση και οι προσωρινές χρήσεις γης αποτελούν τα κύρια 

εννοιολογικά εργαλεία της εργασίας μας. Η μεθοδολογία συγκροτείται από μεικτές μεθόδους 

(mixed methods), οι οποίες συσχετίζουν και ενσωματώνουν την ποιοτική έρευνα (τοπική 

αυτοδιοίκηση, εμπλεκόμενοι φορείς), την ποσοτική έρευνα (κοινωνία των πολιτών) και τέλος 

την πρόταση, η οποία διατυπώνεται με τη μορφή τριών εναλλακτικών σεναρίων προσωρινής 

επανάχρησης της περιοχής. 

Λέξεις – Κλειδιά: participatory planning, temporary reuse of urban vacant land, socio-

spatial approach 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΡΟΜΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1 & ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1* 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: kourkouridis@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Το ζήτημα των Ρομά παραμένει διαχρονικά ένα επίκαιρο ζήτημα με το οποίο η πολιτεία και 

φορείς έχουν ασχοληθεί πολλές φορές, αδυνατώντας να βρούνε απτές λύσεις στο πρόβλημα, 

παρά μόνο επιφανειακές λύσεις οι οποίες ενδεχομένως πολλές φορές να διογκώνουν το 

πρόβλημα. Η παρούσα εργασία διερευνά τον τρόπο επίδρασης του κοινωνικό-χωρικού 

αποκλεισμού και διαχωρισμού, όσον αφορά την εθνοπολιτισμική ομάδα των Ρομά και πιο 

συγκεκριμένα αυτών που κατοικούν στην περιοχή Κριτήρι στον Τύρναβο της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας. Επιπρόσθετα πραγματεύεται την ανάγκη ειδικής διαχείρισης τους, ιδιαίτερα 

σε ένα περιβάλλον κοινωνικοοικονομικών ασταθειών, ελέω διαρκών κρίσεων, αλλά και 

παγκοσμιοποίησης, όπου η διαφορετικότητα των ανθρώπων αντικατοπτρίζεται πολύ πιο 

έντονα, μεγεθύνοντας τόσο τον στιγματισμό όσο και τις ανισότητες.  

Μεθοδολογικά αρχικά πραγματοποιείται η εννοιολόγηση του κοινωνικό-χωρικού αποκλεισμού 

και διαχωρισμού καθώς και του γκέτο με την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στη 

συνέχεια αναλύονται σχετικές με το γκέτο χωροταξικές πρακτικές και παραδείγματα μέσω των 

οποίων μπορούμε να αντιληφθούμε εξίσου τη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα. Στη 

συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση του κοινωνικο-χωρικού αποκλεισμού και 

διαχωρισμού στο Κριτήρι Τυρνάβου, παρουσιάζοντας το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ της 

γκετοποιημένης περιοχής αναδεικνύοντας τα βασικά της χαρακτηριστικά και τις 

διαφοροποιήσεις της σε σχέση με την κυρίαρχη κοινωνία της ευρύτερης περιοχής. Η 

διαφοροποίηση και η δυσμενής θέση του Κριτηρίου αναδεικνύεται μέσα από δεδομένα από το 

Πανόραμα απογραφικών δεδομένων. Επιπλέον μέσω συνεντεύξεων, πινάκων, χαρτών ιδίας 

επεξεργασίας της ποσοτικής έρευνας, παρουσιάζεται η δυσμενής θέση του οικισμού, η οποία 

όμως αποδεικνύεται ουσιαστικά μέσω της σύγκρισης με το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο. Οι 

συνεντεύξεις της ποιοτικής έρευνας χρησιμοποιούνται ώστε σε συνδυασμό με την ποσοτική 

έρευνα, να αναδείξουμε την κοινή γραμμή αριθμών και μαρτυριών δημιουργώντας μία πιο 

άμεση και εικόνα για τον αναγνώστη σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στον οικισμό 

Κριτήρι, τα προβλήματα και τη μειονεκτική θέση των Ρομά σε σχέση με τους ανθρώπους της 

κυρίαρχης κοινωνίας της τριγύρω περιοχής. Τέλος διατυπώνεται τα συμπεράσματα της 

έρευνας, όπου αναδεικνύονται τα προβλήματα του Κριτηρίου και η δυσμενής θέση στην οποία 

βρίσκεται παρουσιάζοντας χειροπιαστά στοιχεία και αποδείξεις και η σύνδεσή τους με το 

θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού αποκλεισμού, διαχωρισμού και του γκέτο. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαχωρισμός, αποκλεισμός, γκέτο, Ρομά, στιγματισμός, Κριτήρι Τυρνάβου 
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ 
ΧΩΡΟ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ 

ΛΑΓΑΡΙΑΣ AΠΟΣΤΟΛΟΣ1* & ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

* e-mail: lagarias@iacm.forth.gr 

 

Περίληψη  

To φαινόμενο της αστικής διάχυσης είναι ιδιαίτερα έντονο στη Μεσόγειο, δημιουργώντας 

αυξημένες ανάγκες σε αστική γη, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στο ευάλωτο μεσογειακό 

οικοσύστημα και οδηγώντας στην περιβαλλοντική υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών· ενώ 

παράλληλα τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής. Στην 

παρούσα έρευνα παρουσιάζεται μία μεθοδολογία ανάλυσης της αστικής διάχυσης στον 

παράκτιο χώρο, με χρήση σύγχρονων γεωχωρικών δεδομένων για το δομημένο περιβάλλον 

και αξιοποίηση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Βασικό στόχο αποτελεί η 

διαμόρφωση εργαλείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό των 

διαφορετικών τυπολογιών που εμφανίζει το δομημένο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην 

παρακολούθηση των παρατηρούμενων μεταβολών ως προς τις αστικές χρήσεις γης. Στην 

κατεύθυνση αυτή, αξιοποιείται ένα σύνολο χωρικών δεικτών που ποσοτικοποιούν την 

πυκνότητα και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κατανομής των αστικών χρήσεων, τη 

διασπορά τους στο χώρο, τις σχέσεις γειτνίασης-απόστασης κ.ά.  

Ως περιοχή μελέτης λαμβάνεται η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, μία χαρακτηριστική περιοχή 

του ελληνικού χώρου όπου η παράκτια αστική διάχυση συνδέεται με την ανάπτυξη του μαζικού 

τουρισμού και χαρακτηρίζεται από έντονη διασπορά παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών 

και άλλων υποδομών κατά μήκος της ακτογραμμής. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η 

«κρίσιμη παράκτια ζώνη» όπου εντοπίζεται πιο έντονα το φαινόμενο της παράκτιας αστικής 

διάχυσης, ενώ οι χωρικοί δείκτες υπολογίζονται με χρήση του λογισμικού FRAGSTATS και τη 

μέθοδο ανάλυσης υποπεριοχών (tile analysis). Σε δεύτερο στάδιο γίνεται ο προσδιορισμός των 

διαφορετικών τυπολογιών ως προς το δομημένο χώρο με χρήση στατιστικών πολυμεταβλητών 

αναλύσεων (PCA, Cluster Analysis). Από τα αποτελέσματα έγινε δυνατός ο εντοπισμός των 

περιοχών όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες πιέσεις ως προς την αστική διάχυση, όπως και 

οι μεταβατικές και αδόμητες ζώνες, που αποτελούν ένα σημαντικό απόθεμα γης και πρέπει να 

διαφυλαχτούν. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών, υπό το φως και των εντεινόμενων απειλών που δημιουργεί η Kλιματική Aλλαγή, 

μπορεί να ωφεληθεί από την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων χωρικής ανάλυσης με στόχο 

τον περιορισμό της αστικής διάχυσης και τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για τον χωρικό 

σχεδιασμό. 

Λέξεις – Κλειδιά: παράκτιες ζώνες, αστική διάχυση, χωρική ανάλυση, βιώσιμος χωρικός 

σχεδιασμός, κλιματική αλλαγή, Κρήτη 
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ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ 

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: lazoglou.mil@gmail.com 

 

Περίληψη 

Οι παράκτιες πόλεις αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα σύνθετων και διαρκώς 

μεταβαλλόμενων κοινωνικών, χωρικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συστημάτων. Σε 

αυτού του είδους τα συστήματα συναντάται η αμφισβήτηση του όρου της ισορροπίας, ενώ η 

ανθεκτικότητα περιγράφεται ως η ικανότητα τους να μετασχηματίζονται και να 

προσαρμόζονται ώστε να αντιμετωπίζουν τις πιέσεις και τις διαταραχές που δέχονται. Οι πιέσεις 

που ασκούνται στις ελληνικές παράκτιες πόλεις ενισχύονται περαιτέρω από την κλιματική 

αλλαγή, η οποία αποτελεί εκ των κορυφαίων ζητημάτων πολιτικής σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο άσκησης 

πολιτικών προσαρμογής στις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ως αποτέλεσμα 

της αυξημένης σημασίας που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση συναφών 

πολιτικών. Ωστόσο, έως σήμερα στην Ελλάδα, παρά τον έντονο παράκτιο χαρακτήρα της, δεν 

έχει μελετηθεί επαρκώς και σε βάθος η αναζήτηση εκείνων των κατευθύνσεων πολιτικής για 

τις παράκτιες πόλεις της, ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο ανθεκτικές απέναντι στις 

προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εντοπίσει τις 

προκλήσεις στις οποίες οφείλει να απαντήσει ο χωρικός σχεδιασμός για την επίτευξη μιας 

ανθεκτικής ανάπτυξης των ελληνικών παράκτιων πόλεων έναντι των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων πολιτικών χωρικού 

σχεδιασμού που θα ενισχύσουν την προσαρμοστική ικανότητά τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, ανθεκτικότητα, κλιματική αλλαγή, παράκτιες πόλεις 
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Ο Ν.4759/2020 ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: iwlainas@gmail.com 

 

Περίληψη  

H πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση του ν.4759/2020, επιχείρησε με βάση 

και την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, να αντιμετωπίσει μία σειρά αδυναμιών στο σύστημα 

χωρικού σχεδιασμού, στοχεύοντας κυρίως στην αποκατάσταση της ιεραρχίας των χωρικών 

σχεδίων, στην αποσαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων, στην επιτάχυνση της υλοποίησης του 

σχεδιασμού και εν γένει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην απλούστευση των 

σχετικών διαδικασιών εκπόνησης και κατάρτισης Σχεδίων.  

Επιπροσθέτως, στο πεδίο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπου η χώρα μας δεν 

διαθέτει σχετική σχεδιαστική παράδοση και εμπειρία, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον 

ν.4645/2018 περί θεσπίσεως θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, μέσω του ν.4759/2020, 

επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τις αποκλίσεις, όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στην 

αιτιολογική έκθεση του νόμου, σε σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ειδικότερα με την Οδηγία 

2014/89/ΕΕ. Στο επίκεντρο του προβληματισμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των νεότερων 

διατάξεων, τέθηκε ο σχεδιασμός της  παράκτιας ζώνης και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ στεριάς-

θάλασσας, καθώς και η ανάγκη επίσπευσης της υλοποίησης του θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού, δεδομένων των υποχρεώσεων κατάρτισης σχετικών Σχεδίων. 

Σήμερα, το θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού είναι αναγκαίο να ισορροπήσει μετά από 

πολλά έτη μετασχηματισμών (ν.4269/2014, ν.4447/2016, ν.4759/2020 και επιμέρους 

τροποποιήσεις). Ειδικά στο πεδίο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπου η χώρα μας 

εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, απαιτείται θεσμική καινοτομία, όχι 

μόνο για την ευόδωση των εν εξελίξει σχεδιαστικών εγχειρημάτων, αλλά και για την 

ανταπόκριση σε μία σειρά από άλλες πολιτικές με σαφείς επιδράσεις και εξαρτίσεις με το 

θαλάσσιο περιβάλλον (μεταξύ άλλων αναπτυξιακές πολιτικές, ενεργειακές πολιτικές, πολιτική 

προστασία του περιβάλλοντος). Παράλληλα απαιτείται να υπάρξουν οι απαραίτητες δικλίδες 

ασφαλείας του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με άλλες, εξίσου σημαντικές διεργασίες, 

όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πέρα από την ανάλυση των πρόσφατων τροποποιήσεων 

που επήλθαν στο σύστημα χωρικού σχεδιασμού, να διερευνηθεί ο βαθμός και ο τρόπος με τον 

οποίο οι αλλαγές του ν.4759/2020 επηρεάζουν τελικώς την εφαρμογή θαλάσσιου χωροταξικού 

σχεδιασμού. Απώτερος στόχος είναι αναδειχθεί ο σύνθετος ρόλος που καλείται να επιτελέσει ο 

σύγχρονος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δεδομένων των σημαντικών εξελίξεων που 

σημειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μία σειρά από πολιτικές για την ενέργεια, το κλίμα, το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη από την θάλασσα.  

Λέξεις – Κλειδιά: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, 

Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο, χωροταξική μεταρρύθμιση 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ12* & ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2  

1 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: iwlainas@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο των σύγχρονων επιδιώξεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 

συμπεριλαμβάνονται, αφενός, στόχοι σχετικοί με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

τη συνετή διατήρηση και διαχείριση των ευαίσθητων φυσικών πόρων και ειδών, αφετέρου, 

γενικότεροι αναπτυξιακοί στόχοι που σχετίζονται με την εξασφάλιση της οικονομικής προόδου, 

της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, και εν γένει με τη διασφάλιση της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξυπηρέτηση σκοπών περιβαλλοντικής προστασίας και η ολοένα 

αυξανόμενη ανάδειξη της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την εκπόνηση και εφαρμογή 

χωρικών σχεδίων και προγραμμάτων, δεν θα πρέπει ωστόσο να αποτελεί παράγοντα σύγχυσης 

μεταξύ του ρόλου και του αντικειμένου των δύο τομέων πολιτικής, οι οποίοι διέπονται εξάλλου 

από διακριτούς θεσμούς και κανόνες δικαίου (δίκαιο περιβάλλοντος και χωροταξικό-

πολεοδομικό δίκαιο).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι α) να αναλυθούν οι πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις 

αναφορικά με τον σχεδιασμό χρήσεων γης και το πλαίσιο καθορισμού των επιτρεπόμενων 

δραστηριοτήτων στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, δεδομένων των εξελίξεων που 

σημειώνονται τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, και β) να διερευνηθούν οι αδυναμίες 

και οι προκλήσεις που ανακύπτουν από την έως τώρα υλοποίηση των σχεδιαστικών 

εγχειρημάτων στη χώρα μας, ώστε να υπάρξουν σε έγκαιρο χρόνο οι κατάλληλες παρεμβάσεις 

για την αντιμετώπισή τους. Απώτερος στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική 

γνώση και συζήτηση που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τα σημεία τομής και 

τη διάκριση -ή μη- των εργαλείων που μετέρχεται ο κάθε επιστημονικός κλάδος. Με βάση τα 

συμπεράσματα, φαίνεται ότι η αυξανόμενη επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος 

προβάλλει -επί δεκαετίες- νέα μοντέλα ολοκλήρωσης και συνεργειών μεταξύ των δύο τομέων 

πολιτικής (περιβαλλοντικής και χωροταξικής-πολεοδομικής), με το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο να 

παρουσιάζει μία διαχρονική ατολμία και αδυναμία προσαρμογής. Απαιτείται συνέχιση των 

θεσμικών παρεμβάσεων και των νομοθετικών πρωτοβουλιών προκειμένου να υπάρξει μία 

αποσαφήνιση του εννοιολογικού υποβάθρου και των χρησιμοποιούμενων ανά κλάδο 

εργαλείων, που θα συμβάλλουν στην καλύτερη πρακτική του χωρικού σχεδιασμού.   

Λέξεις – Κλειδιά: χρήσεις γης, περιοχές Natura 2000, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, 

περιβαλλοντική πολιτική, χωρικός σχεδιασμός 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ1*, ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2 & ΜΠΙΘΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
2 Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική Ε.Ε. 
3 Πάντειο Πανεπιστήμιο 
* e-mail: dlatinop@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιβαλλοντική πολιτική τα τελευταία 18 χρόνια 

στην Ελλάδα είναι η ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων ως μέσο προστασίας των 

επιχειρήσεων έναντι του περιβαλλοντικού κινδύνου. Καθώς ο περιβαλλοντικός κίνδυνος είναι 

συνάρτηση του χώρου που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση, τα χαρακτηριστικά του χώρου 

(π.χ. γεωμορφολογία, οικολογία, ποιοτικά χαρακτηριστικά ευρύτερου περιβάλλοντος και 

τοπικής οικονομίας) αναμένεται να συνδράμουν σημαντικά στην τελική διαμόρφωση ενός 

κατάλληλου χρηματοοικονομικού εργαλείου για την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος.  

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να συλλέξει και να αναλύσει τις απόψεις και τη στάση των τριών 

άμεσα εμπλεκομένων ενδιαφερομένων  μερών: των επιχειρήσεων, των ασφαλιστικών εταιριών 

και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την 

χρηματοοικονομική ασφάλεια ως μέσο προστασίας έναντι του περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική 

ευθύνη που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 148/2009. Τα βασικά ζητήματα που 

διερευνήθηκαν αφορούσαν: τον προσδιορισμό των κινδύνων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

ζημιά στο περιβάλλον καθώς και το επίπεδο ευαισθητοποίησης, εμπειρίας και ετοιμότητας των 

ενδιαφερομένων μερών ως προς την υιοθέτηση χρηματοοικονομικών εργαλείων (κυρίως μέσω 

της ασφάλισης) απέναντι στον περιβαλλοντικό κίνδυνο. Τα ζητήματα αυτά εξετάστηκαν σε 

συνδυασμό και με τη χωροθέτηση της παραγωγικής δραστηριότητας, με στόχο να διερευνηθεί 

η επίδραση του χώρου (και των χαρακτηριστικών του) στη στάση των ενδιαφερομένων μερών. 

Επιπλέον, επιχειρήθηκε εκτίμηση του βαθμού αντίληψης και ετοιμότητας των ενδιαφερομένων 

έναντι του (περιβαλλοντικού) κινδύνου λόγω κλιματικής αλλαγής.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (την περίοδο 20/7/2021 

– 7/10/2021). Συνολικά συμμετείχαν 19 ασφαλιστικές εταιρείες, 78 ασφαλιστικοί 

διαμεσολαβητές και 143 επιχειρήσεις, με πολύ υψηλά ποσοστά απόκρισης και με ένα πολύ 

ικανοποιητικό και ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικό δείγμα και για τις τρεις κατηγορίες 

ενδιαφερομένων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανέρωσαν ένα σημαντικό επίπεδο 

ευαισθητοποίησης αλλά ένα μεσαίο επίπεδο εμπειρίας και ετοιμότητας στο σύνολο των 

ενδιαφερομένων μερών. Έντονη βρέθηκε η διαφοροποίηση στον προσδιορισμό των κινδύνων 

μεταξύ των stakeholders, ενώ σημαντική ήταν η επίδραση του χώρου στη διαφοροποίηση των 

απαντήσεων των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον βαθμό ετοιμότητας έναντι του κινδύνου της 

κλιματικής αλλαγής (σε σχέση με την περιβαλλοντική ζημιά) αυτός δεν βρέθηκε ιδιαίτερα 

υψηλός και διαπιστώθηκε άρα ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω 

ευαισθητοποίησης και επένδυσης στην μελέτη και την τεχνογνωσία προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση.  

Λέξεις – Κλειδιά: Περιβαλλοντικός κίνδυνος, χρηματο-οικονομική ασφάλεια, χωροθέτηση 

επιχειρήσεων, κλιματική αλλαγή  
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1*, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2, ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ3, & 
ΠΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ3 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
2 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
* e-mail: plemonak@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε ένα γεγονός που επέφερε κατακλυσμιαίες αλλαγές στις 

μετακινήσεις των πολιτών σε πολλές χώρες του πλανήτη, λόγω της εφαρμογής περιοριστικών 

μέτρων και απαγορεύσεων μετακίνησης. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι ενδεχόμενες 

αλλαγές στις μεταφορικές συνήθειες των πολιτών στην Ελλάδα, εξαιτίας της επιβολής μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της μετάδοσης της πανδημίας COVID-19. Στο πλαίσιο της εργασίας 

εκπονήθηκε μια έρευνα ερωτηματολογίου στην οποία συμμετείχαν 870 άτομα, με τη χρήση 

ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) και 

διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτών 

μηνυμάτων (SMS ή Viber), και κοινωνικών δικτύων. Αρχικά, η έρευνα εστιάζει στις συνήθειες 

μετακίνησης, τους λόγους και τη συχνότητα μετακινήσεων με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων 

μεταφοράς, την περίοδο πριν την έναρξη της πανδημίας. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι απόψεις 

των ερωτηθέντων σχετικά με τη συχνότητα και τις αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης και την 

επιλογή των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν. Επιπλέον, εξετάζονται οι παρατηρήσεις 

τους σχετικά με τη διαφορά του όγκου κυκλοφορούντων ατόμων, του κυκλοφοριακού φόρτου 

των οδών, και του ωραρίου κυκλοφοριακού συνωστισμού κατά τη διάρκεια της επιβολής των 

μέτρων αποφυγής μετάδοσης της COVID-19.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν εμφανώς ότι οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούσαν 

πρωτίστως και δευτερευόντως το ΙΧ αυτοκίνητό τους, τόσο πριν την πανδημία όσο και κατά 

τη διάρκεια της. Επιπρόσθετα, καταδεικνύεται μια σημαντική μείωση των μετακινήσεων την 

περίοδο επιβολής των περιοριστικών μέτρων, ενώ ελαττώθηκε αισθητά η χρήση της δημόσιας 

συγκοινωνίας. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι με το πέρας της πανδημίας οι ίδιοι θα 

επιδιώκουν την πεζή μετακίνηση για τις μετακινήσεις τους με σκοπό τις αγορές ή την 

ψυχαγωγία. Η οικονομική κρίση που βίωσε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ανέδειξε τη χρήση 

της πεζής μετακίνησης, του ποδηλάτου και της δημόσιας συγκοινωνίας ως εναλλακτικά του ΙΧ 

με σκοπό τη μείωση του κόστους μετακίνησης, ενώ εμφανίστηκε και η τηλεργασία. Η πανδημία 

COVID-19 διαφαίνεται ότι αποθαρρύνει του πολίτες να μετακινούνται με δημόσια συγκοινωνία 

και τους οδηγεί πάλι στο ΙΧ, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη χρήση 

των βιώσιμων μέσων μετακίνησης.  

Λέξεις – Κλειδιά: μεταφορές, συνήθειες μετακίνησης, πανδημία, βιωσιμότητα, Ελλάδα, 

COVID-19 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

137 
 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1*, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ1, ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2, 
ΜΠΟΤΖΩΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ3 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
* e-mail: plemonak@uth.gr 

 

Περίληψη  

Ο σιδηρόδρομος είναι μια από τις βασικές υποδομές μιας χώρας, ωστόσο οι νέες προδιαγραφές 

οδηγούν στην κατάργηση των παλαιότερων γραμμών εάν κριθούν ασύμβατες. Η νέα τάση, 

θέτοντας ως παράμετρο τη βιωσιμότητα των καταργημένων τμημάτων του σιδηροδρομικού 

δικτύου καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η εκμετάλλευση των τμημάτων 

αυτών μέσω των «Σιδηροδρομικών Μονοπατιών» (rail trails). Συγκεκριμένα, προτείνεται η 

μετατροπή των καταργημένων σιδηροδρομικών γραμμών σε μονοπάτια (διαδρομές) για μη 

μηχανοκίνητους χρήστες, ώστε να επιτυγχάνονται άλλες λειτουργίες, όπως η διάθεση χώρων 

αναψυχής, συμβάλλοντας στην τουριστική ελκυστικότητα μιας περιοχής. Ωστόσο, το 

ενδιαφέρον για την υλοποίηση τους ως τουριστικό προϊόν και ως μέσο προστασίας του 

περιβάλλοντος, αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω της έλλειψης δημοτικών και κρατικών πόρων. Η 

ελκυστικότητα των rail trails είναι υψηλή εξαιτίας της προσβασιμότητας μη μηχανοκίνητων 

χρηστών και της ύπαρξης διαδρομών με ήπιες κατά μήκος κλίσεις, επαρκές πλάτος και βατές 

επιφάνειες. Η απαγόρευση της μηχανοκίνητης μετακίνησης κατά μήκος ενός rail trail προωθεί 

την προστασία του περιβάλλοντος μέσω δραστηριοτήτων χαμηλών εκπομπών ρύπων, 

συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του έργου. Επίσης, η ενασχόληση στο φυσικό τοπίο και η 

επαφή με αυτό, μέσω μιας ενεργητικής δραστηριότητας, προσθέτει μια επιπλέον διάσταση 

στην εμπειρία του επισκέπτη, η οποία συχνά προκαλεί μια αίσθηση ευεξίας και υγείας. Ο 

βασικότερος παράγοντας της επιτυχίας ενός rail trail είναι η περιβαλλοντική του βιωσιμότητα. 

Η επιτυχία ενός rail trail, ως τουριστικό προϊόν, βασίζεται κυρίως στην ελκυστικότητα του 

τόπου και τις ιδιαιτερότητες που θα συναντήσουν οι επισκέπτες ώστε να τον επισκεφθούν 

ξανά. Εξαιτίας των φυσικών τους χαρακτηριστικών, οι αχρησιμοποίητες σιδηροδρομικές 

γραμμές αποτελούν τα προτιμώμενα είδη υποδομής για την υλοποίηση των rail trails. Οι 

αχρησιμοποίητοι σιδηρόδρομοι μπορούν να μετατραπούν σε rail trails που αφορούν πεζούς, 

ποδηλάτες, καθώς και άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, είναι δυνατό να διατηρηθούν 

παλιά σιδηροδρομικά αρχιτεκτονικά μνημεία, όπως γέφυρες, σήραγγες, σταθμοί και βοηθητικά 

κτίρια, στοιχεία μεγάλης ιστορικής αξίας που μπορούν να προσφέρουν πολιτιστική εμπειρία 

στους επισκέπτες και να βοηθήσουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του σιδηροδρόμου 

στις νεότερες γενιές. Στην παρούσα εργασία θα περιγραφεί η μέθοδος εφαρμογής των 

προτύπων rail trails άλλων χωρών στην Ελλάδα και θα εντοπιστούν τα εμπόδια υλοποίησης. 

Λέξεις – Κλειδιά: σιδηρόδρομος, βιωσιμότητα, rail trail, περιβάλλον, τουρισμός, υγεία 
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  

ΛΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: eleni.linaki@gmail.com 

 

Περίληψη  

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο όρος και η θεωρία της ανθεκτικότητας (resilience) αποτελεί μία 

προσπάθεια προσαρμογής των πόλεων στη μαθηματική θεωρία, αλλά και ένα αντικείμενο των 

στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Building Resilience - European Commission - Europa 

EU, Resilience \EU HUB) αλλά και άλλων Διεθνών Φορέων και Δικτύων (100 Resilient Cities , 

Resilient Cities Network), στρέφεται σε μια κοινή προοπτική απόδοσης πολιτικών διαχείρισης 

μέσα από πλάνα δράσεων, οργάνωσης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών , μετρήσεων, σχέδια 

διαχείρισης κρίσεων κλπ. Το παρόν άρθρο προσδοκά να συνδέσει την έννοια της 

ανθεκτικότητας με τον πολιτισμό, σαν ένα νέο μέτρο ανάπτυξης και αξιολόγησης των πόλεων. 

Με άξονα τις παραπάνω μεθοδολογικές ερμηνείες, εκκινείτε μια προσπάθεια σύνδεσης της 

ανθεκτικότητας, ως μια νέα παράμετρος ερμηνείας αλλά και αξιολόγησης του άυλου και υλικού 

πολιτισμού των πόλεων, μέσα από την διερεύνηση ενός ήδη υπάρχοντος πολυκριτηριακού 

συστήματος που αναπτύχθηκε από τη συγγραφέα, το οποίο καταγράφει και αξιολογεί την 

πολιτιστική σημαντικότητα του άυλου και υλικού πολιτισμού ενός τόπου. Η δημιουργία ενός 

διευρυμένου μοντέλου αξιολόγησης και αποτίμησης της πολιτισμικής ανθεκτικότητας των 

πόλεων μέσα από τις βασικές έννοιες και παραμέτρους της ανθεκτικότητας (καινοτομία, 

πράσινη πόλη, ανοικτά δεδομένα κλπ.) και του πολιτισμού, διασφαλίζει την συνέχεια τους στο 

μέλλον και τη μεταβίβαση τους από γενιά σε γενιά, που αποτελεί και τη βασικότερη στόχευση 

του πολιτισμού. Το προτεινόμενο σύστημα προσδοκά να διαμορφώσει ένα επιστημονικό 

εργαλείο που θα βασίζεται σε δυο κύριους άξονες: α. την ανθεκτικότητα β. τον πολιτισμό με 

την εισαγωγή κριτηρίων, συμφώνως των οποίων θα μπορούν οι τόποι, να διαχειριστούν, να 

αποτιμήσουν, να διαμορφώσουν το μέλλον τους μέσα από ανοιχτά δεδομένα. Αποτελεί ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο, που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τόπο. Τέλος, δύναται να συνδεθεί 

με την μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και να συντελέσει στην εισαγωγή της 

πολιτισμικής ανθεκτικότητας ως μια νέα παράμετρο σχεδιασμού του χώρου. 

Λέξεις – Κλειδιά: ανθεκτικότητα, άυλος πολιτισμός, υλικός πολιτισμός, πολιτιστική 

ανθεκτικότητα 
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Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ AΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ1 & ΧΥΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑ1* 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
* e-mail: aristeacv@law.auth.gr 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο η συνολική διακίνηση των εγγράφων που 

αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ όσο και η  δημόσια 

διαβούλευση διεξάγονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ οικ. 30651 – ΦΕΚ Β 1817/02.07.2014). Πρόκειται 

για ένα πλήθος πληροφοριών που καταχωρούνται  και διακινούνται μέσα από το Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο στο οποίο τα υπαγόμενα έργα αποκτούν Περιβαλλοντική Ταυτότητα. 

Πρόσβαση στο ΗΠΜ έχουν αρμόδιες αρχές και φορείς έργων, αλλά και το κοινό για θέαση, 

μεταφόρτωση δεδομένων και συμμετοχή στη διαβούλευση, χωρίς να απαιτείται η χρήση 

ειδικής άδειας. Βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 6 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/21.09.2011) 

από 01.01.2021 η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΗΠΜ. 

Συγχρόνως, η Σύμβαση του Άαρχους της οποίας συμβαλλόμενο μέρος είναι τόσο η Ελλάδα (ν. 

3422/2005 – ΦΕΚ Α 303/13.12.2005) όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει διατυπώσεις 

και ρητές προβλέψεις ως προς τη δημόσια διαβούλευση, θέτοντας τα επιβαλλόμενα πρότυπα 

και τους κανόνες (άρθρο 6 της Σύμβασης). Στόχος αυτού του άρθρου είναι να συσχετίσει τη 

μορφή της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης μέσω του ΗΠΜ (όπως προβλέπεται και βάσει 

της ΚΥΑ 1649/45/14 – ΦΕΚ Β 45/2014) με τη Σύμβαση του Άαρχους και τις απαιτήσεις της. 

Εάν, δηλαδή, η μορφή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ικανοποιεί τον όρο της συμμετοχής των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά τρόπο 

κατάλληλο, έγκαιρο και αποτελεσματικό, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση. Ένα από τα 

ζητούμενα αποτελεί το κατά πόσο η ηλεκτρονική ανάρτηση συνιστά τεκμήριο γνώσης 

επηρεάζοντας κατά συνέπεια την άσκηση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων του κοινού. 

Επιπρόσθετα, θα εξεταστεί εάν πρόκειται για μια διαδικασία που ενδυναμώνει την κατ’ ουσίαν 

συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων στοχεύοντας τελολογικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Στην παρούσα εισήγηση, μέσα από επιλεγμένη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, καθώς και σχετιζόμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

επιχειρηθεί η παρουσίαση του προβληματισμού από την ad hoc προσέγγιση των εξεταζόμενων 

υποθέσεων ως προς τη λειτουργικότητα των διαδικασιών αυτών. 

Λέξεις – Κλειδιά: ηλεκτρονική διαβούλευση, Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, 

σύμβαση Άαρχους, συμμετοχή πολιτών 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ1*, ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 & ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
* e-mail: stratosmakridis95@gmail.com 

 

Περίληψη 

Με αφορμή την ανθρώπινη ανάγκη για ψυχαγωγία στο αστικό περιβάλλον και τη σύνδεσή της 

με τις έννοιες του πάρκου και του δημόσιου χώρου στον αστικό ιστό, το άρθρο αυτό διερευνά 

την επάρκεια του δικτύου των αστικών δημόσιων χώρων ψυχαγωγίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η έρευνα εξετάζει την προσβασιμότητα των δημοτών σε δημοσίους αστικούς υπαίθριους 

χώρους ψυχαγωγίας, σε δύο διαφορετικές ειδικές συνθήκες: σε περίπτωση εμφάνισης φυσικών 

καταστροφών, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σεισμού, και στο επιδημιολογικό πλαίσιο 

της πανδημίας COVID-19, το οποίο έθεσε νέες συνθήκες στην καθημερινή διαβίωση. Η έρευνα 

πραγματοποιείται αναπτύσσοντας μία νέα μέθοδο υπολογισμού της δυνατότητας 

πληθυσμιακής εξυπηρέτησης των δημοσίων χώρων ψυχαγωγίας, η οποία βασίζεται στη 

δημιουργία ζωνών προσβασιμότητας που προκύπτουν από εκτίμηση της πληθυσμιακής 

πυκνότητας του δήμου, σύμφωνα με τους συντελεστές δόμησης και την οικιστική κάλυψη. Η 

προτεινόμενη μέθοδος συνιστά ένα χωρικό μοντέλο αξιολόγησης της επάρκειας των αστικών 

δημοσίων χώρων ψυχαγωγίας για την κάλυψη ειδικών κοινωνικών συνθηκών (επιδημιολογικών 

και πολιτικής προστασίας), αναδεικνύοντας τα κενά και τις αλληλεπικαλύψεις πληθυσμιακής 

εξυπηρέτησης των χώρων αυτών στον αστικό ιστό. Η εφαρμογή της μεθόδου στην περίπτωση 

του Δήμου Θεσσαλονίκης παρέχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τη χρήση της ως εργαλείου 

χωρικής ανάλυσης και χωρικού σχεδιασμού. 

Λέξεις κλειδιά: πάρκα, πανδημία, COVID-19, φυσικές καταστροφές, χωρικός σχεδιασμός 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

141 
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ N.I.M.B.Y.: ΝΕΟΤΕΡΕΣ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΩΝ CAMPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1* & ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1  

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: amakridou@auth.gr 

 

Περίληψη  

Οι αντιδράσεις των πολιτών απέναντι σε σχεδιαστικές αποφάσεις που επιβάλλονται «από τα 

πάνω» αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο, ιδίως όταν πρόκειται για χωροθετήσεις 

αμφισβητούμενων εγκαταστάσεων (Takahashi, 1997), όπως είναι τα camps προσφύγων-

μεταναστών.  Τα φαινόμενα N.I.M.B.Y. (Not In My Back Yard) εκλαμβάνονται ως 

ανορθολογικές στάσεις και απορρίπτονται ως τέτοιες από τους σχεδιαστές, ενώ κάθε μορφή 

«από τα κάτω» αντίδρασης απέναντι σε προτεινόμενα έργα χαρακτηρίζεται αρνητικά. 

Εντούτοις η μονομερής λήψη αποφάσεων από την πλευρά των σχεδιαστικών φορέων 

δημιουργεί εμπόδια κατά την υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων, καθώς η τοπική κοινωνία 

και οι εμπλεκόμενοι φορείς διεκδικούν την έγκαιρη ενημέρωση, διαβούλευση και δημοκρατική 

συμμετοχή στα τεκταινόμενα. Ο επαναπροσδιορισμός λοιπόν, των φαινομένων αυτών μέσα 

στο πλαίσιο της χωρικής διακυβέρνησης και των μορφών σχεδιασμού (συμμετοχικός vs 

συμβατικός), θεωρείται αναγκαίος για την εμβάθυνση και την κατανόηση των αιτιών 

αναπαραγωγής τους και της σημασία τους στον σχεδιασμό. Ιδιαίτερα για τις αντιδράσεις έναντι 

κέντρων κοινωνικών εξυπηρετήσεων υποστηρίζεται ότι υποκρύπτεται ένας φόβος προς την 

ετερότητα, ο οποίος αποτελεί και το κύριο αίτιο των φαινομένων (Hubbard, 2005, Eckardt, 

2020). Ωστόσο, σύγχρονες κοινωνιολογικές και χωρικές εννοιολογήσεις τείνουν να τα 

ερμηνεύσουν ως κινηματικές μορφές που διεκδικούν λόγο στις σημαντικές χωρικές και 

κοινωνικές διευθετήσεις (Borell and Westermark, 2018), ενώ το κοινωνικό κεφάλαιο των 

διαμαρτυρόμενων αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του χαρακτήρα των 

κινητοποιήσεων (Della Porta and Diani, 2015).  

Όσον αφορά τις εμπειρικές διαστάσεις των φαινομένων N.I.M.B.Y. θα παρουσιαστούν διεθνή 

παραδείγματα τοπικών αντιδράσεων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, κυρίως camps προσφύγων-μεταναστών. Στην 

ελληνική περίπτωση θα πραγματοποιηθεί διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά 

με τις κατανομές του προσφυγικού πληθυσμού και την χωρική διασπορά των camps σε εθνικό 

επίπεδο μέσα από χαρτογραφικές αποτυπώσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τις έντονες 

γεωγραφικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών με μεγαλύτερο (ΠΚΜ, Αττική κ.α.) και 

χαμηλότερο έως ανύπαρκτο (Κρήτη, Δυτική Ελλάδα κ.α.) ποσοστό προσφυγικού πληθυσμού. 

Τέλος, η έρευνα θα εστιάσει σε δύο ακραία παραδείγματα (ΠΚΜ και Π. Κρήτης) προϋπάρχουσας 

ανισοκατανομής που ενισχύθηκε με τον σχεδιασμό δημιουργίας δύο νέων camps στις δύο 

περιοχές αντιστοίχως εκ των οποίων το πρώτο υλοποιήθηκε σε περιοχή με υψηλά ποσοστά 

προσφύγων και δομών φιλοξενίας (Π.Κ.Μ.) ενώ το δεύτερο ματαιώθηκε. Επίσης, σημειώνεται 

ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις για ισότιμη και αναλογικά ανά περιφέρεια φιλοξενία προσφύγων 

αποτέλεσε δέσμευση της τρέχουσας κυβέρνησης και ότι οι τοπικές αναταράξεις, συζητήσεις 

και αντιδράσεις στις δύο περιπτώσεις ήταν έντονες. Η διερεύνηση λοιπόν των σχεδιαστικών 

διαδικασιών και συμμετοχικών ενεργειών σε συνδυασμό με τις τοπικές αντιδράσεις που έλαβαν 

χώρα στις δύο περιοχές, επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο 

η δυναμική της τοπικής κλίμακας και οι λογικές της οικειοποίησης του χώρου δύνανται να 

διαφοροποιήσουν ή και να ανατρέψουν, τις «εκ των άνω» σχεδιαστικές αποφάσεις και γιατί.  

Λέξεις – Κλειδιά: χωροθέτηση camps, φαινόμενα N.I.M.B.Y., συμμετοχικός σχεδιασμός, 

χωρική διακυβέρνηση της μετανάστευσης, κοινωνιολογία του χώρου  
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΩΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

ΜΑΛΑΜΑ ΡΟΔΟΠΗ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: rozamalama@outlook.com 

 

Περίληψη  

Κάθε πόλη είναι ξεχωριστή βάσει των χαρακτηριστικών της, τα οποία την καθιστούν μοναδική. 

Είτε λόγω της δικής της διακριτής ταυτότητας, είτε λόγω της ιστορίας της, είτε ακόμα και από 

στοιχεία ή συμπεριφορές των κατοίκων της πόλης, που επαναλαμβάνονται τακτικά. Ενίοτε 

χρειάζεται να δημιουργηθεί το στοιχείο εκείνο, το οποίο θα αποτελέσει την ταυτότητα της 

πόλης και θα είναι αυτό, που ενδεχομένως να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα από αυτά τα 

στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν τα φεστιβάλ σε μία πόλη, ως άξονες της ανάπτυξής 

της. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των φεστιβάλ στην τοπική 

ανάπτυξη και μελέτη περίπτωσης αποτελεί ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι μία πόλη γνωστή ως ‘ο 

λιμένας της Αθήνας’. Αυτή η γενίκευση υποβαθμίζει την πόλη, καθώς της στερεί τη δική της 

ταυτότητα, με επακόλουθη αποδυνάμωση της αναπτυξιακής της ικανότητας. Τόσο από την 

εμπειρία, όσο και από τη βιβλιογραφία, αποδεικνύεται, πως τα φεστιβάλ συμβάλλουν στη 

βαθύτερη σύνδεση της πόλης με τον πολιτισμό, αποτελώντας συνεπώς, ένα βασικό μέσο 

επαναπροσδιορισμού της τοπικής ταυτότητας. Πόλεις με σημαντικό βιομηχανικό παρελθόν, 

που χρήζουν τέτοιων αλλαγών, συνήθως είναι Πόλεις-Λιμάνια, καθώς η ένταση της 

δραστηριότητας του λιμένα, επισκίασε τις όποιες άλλες δυναμικές τους. Αυτήν την ανάγκη, 

προέκυψε ύστερα από έρευνα της βιβλιογραφίας και από συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς, 

πως έχει κι ο Πειραιάς. Στόχος, είναι η ανάπτυξη ενός μηχανισμού, ο οποίος να είναι σε θέση 

να διαφυλάξει την αρχική ταυτότητα του Πειραιά άμεσα κι έμμεσα να την προάγει με έναν 

τρόπο, ώστε η ίδια η πόλη να γνωρίσει περεταίρω ανάπτυξη και να αναβαθμίσει την 

ελκυστικότητά της, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Με συμβολή στον τουριστικό, 

πολιτιστικό, πνευματικό και κοινωνικό τομέα κι ενδεχομένως στον οικονομικό και στον 

περιβαλλοντικό, επιδιώκεται μακροπρόθεσμα η ισόρροπη ανάπτυξη στην πόλη, όπως και η 

βελτίωση της  ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων.  

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτισμός, φεστιβάλ, ταυτότητα, Πόλεις - Λιμάνια, ανάπτυξη, Πειραιάς 
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Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  

ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΣΕΒΑΣΤΗ1*  & ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: smalis@econ.auth.gr 

 

Περίληψη  

Οι πολιτιστικές βιομηχανίες αποτελούν ένα πεδίο με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στην τοπική 

και περιφερειακή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η έρευνα της δυναμικής των 

πολιτιστικών βιομηχανιών επικεντρώνεται κυρίως σε αστικές περιοχές, χωρίς να εξετάζονται 

επαρκώς οι περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Οι περιφερειακές περιοχές, 

συνήθως εξαρτημένες από αγροτικές δραστηριότητες, με λιγότερο ευνοϊκές γεωγραφικές 

συνθήκες και μεταφορικές συνδέσεις, έχουν μειωμένη πρόσβαση σε αγορές και έλλειψη σε 

πόρους και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Συχνά όμως διαθέτουν πλούσιο απόθεμα 

παραδοσιακών πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από 

μοναδικότητα και αυθεντικότητα τοπικών παραδόσεων και θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας 

για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Το σύνολο των πολιτιστικών εγκαταστάσεων, των 

δράσεων υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, το επίπεδο συμμετοχής της κοινότητας 

σε πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και οι τρόποι υποστήριξης του πολιτιστικού τομέα, 

καθορίζουν την ταυτότητα μιας περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ενώ η σωστή 

διαχείριση τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία και στην 

προώθηση ενός μοντέλου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει τον ρόλο των πολιτιστικών βιομηχανιών  

στην τουριστική ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών. Η έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη 

περίπτωσης παραδοσιακών πολιτιστικών βιομηχανιών υλικής και άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς όπως, μη τυπικά μουσεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, τοπικά δρώμενα, σε οικισμούς 

της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μία περιοχή με πλούσια υλική και άυλη πολιτιστική 

κληρονομιά, μεγάλο μέρος της οποίας παραμένει αναξιοποίητο, με δυνατότητες βιώσιμης 

τουριστικής ανάπτυξης. Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι διπλό: α) η καταγραφή και 

χαρτογράφηση των παραδοσιακών πολιτιστικών βιομηχανιών υλικής και άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς στην περιοχή μελέτης και β) η διερεύνηση των δυνατοτήτων τουριστικής 

ανάπτυξης που δημιουργούνται μέσω της δικτύωσης των παραδοσιακών πολιτιστικών 

βιομηχανιών σε περιφερειακές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Η μεθοδολογία που 

ακολουθείται είναι η δευτερογενής έρευνα πεδίου μέσω ανάλυσης εγγράφων και παρατήρησης 

πεδίου, και η πρωτογενής έρευνα πεδίου μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων.  

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτιστικές βιομηχανίες, περιφερειακές περιοχές, δικτύωση, τουριστική 

ανάπτυξη 

 
*«Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», 2014-2020, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας Υποδράση 2: Πρόγραμμα 
χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας». 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΣΠ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ  

ΜΑΜΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ1 & ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ1 

1 ΓΑΙΑ Α.Ε. 

 

Περίληψη  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) είναι 

σημαντικά στον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι η ικανότητα καλύτερης κατανόησης των 

τρεχουσών αναγκών και προβλημάτων μιας περιοχής και η αντιμετώπιση αυτών μέσω του 

σχεδιασμού. Με την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων οι χρήστες αποκτούν ολοκληρωμένη 

και  λεπτομερή οπτική για τη γη και τις υποδομές.  

Η εργασία αυτή αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τα γεωχωρικά δεδομένα 

σε μελέτες Γενικών Τοπικών Σχεδίων (PPV) σε δήμους στην εδαφική επικράτεια της Αλβανίας. 

Για τη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ενιαία ψηφιακή πύλη της χώρας 

(https://geoportal.asig.gov.al) που διαχειρίζεται η ASIG (Autoriteti Shtetëror për Informacionin 

Gjeohapësinor) και η οποία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των γεωχωρικών δεδομένων και 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για το σύνολο της εδαφικής 

επικράτειας της Αλβανίας, όπως ορίζει ο νόμος 72/2012 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών στη Δημοκρατία της Αλβανίας». Οι γεωχωρικές 

πληροφορίες οργανώνονται σε κατηγορίες θεμάτων, όπως: 1. Κτηματολόγιο, 2. Δίκτυο 

Μεταφορών, 3. Ορθοφωτοχάρτες, 4. Διοικητικά όρια, 5. Κτίρια, 6. Προστατευόμενες περιοχές, 

7. Χρήσεις γης κ.α. 

Τα δεδομένα που ήταν απαραίτητα για την εκπόνηση των Γενικών Τοπικών Σχεδίων, αφού 

συλλέχθηκαν από επιτόπιες εργασίες, από την πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων της ASIG, 

από υπηρεσίες, από τους Δήμους, και από την Εθνική Αρχή Χωρικού Σχεδιασμού (AKPT), 

καταχωρήθηκαν στην πρότυπη γεωβάση που χορηγήθηκε από την AKPT. Η γεωβάση 

περιλάμβανε επίπεδα (γραμμικά, σημειακά και πολυγωνικά) που αφορούσαν την υφιστάμενη 

και την προτεινόμενη κατάσταση. Τα παραδοτέα αρχεία περιλάμβαναν δεδομένα σχετικά με 

τις χρήσεις γης, τις υποδομές, τις ζώνες και τους όρους ανάπτυξης καθώς και τα στρατηγικά 

έργα που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη δεκαπενταετία.  

Τέλος, για την οπτικοποίηση των δεδομένων η Εθνική Αρχή Χωρικού Σχεδιασμού (AKPT) 

χορήγησε σε όλους τους μελετητές πρότυπα υποδείγματα χαρτών, ώστε να υπάρχει 

ομοιομορφία στο τελικό εξαγώγιμο προϊόν. Κατά την παράδοση κάθε φάσης της μελέτης, η 

οποία περιελάμβανε το τεύχος της μελέτης, τους συνοδευτικούς χάρτες και την γεωβάση με 

τα μεταδεδομένα της, η Εθνική Αρχή Χωρικού Σχεδιασμού (AKPT) πραγματοποιούσε 

συγκεκριμένους ελέγχους τόσο στη γεωβάση όσο και στα μεταδεδομένα αυτής, η έγκριση των 

οποίων ήταν αναγκαία για την πρόοδο και την τελική έγκριση της μελέτης. 

Λέξεις – Κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), πολεοδομικός 

σχεδιασμός, Γενικά Τοπικά Σχέδια, γεωχωρικά δεδομένα 

  

https://geoportal.asig.gov.al/
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ : H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕ 
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1*, ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ1 & ΛΟΥΚΑΤΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ1 

1 Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.  
* e-mail: manousaridi@roikos.gr 

 

Περίληψη  

Η εισήγηση παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις πολεοδομικής 

οργάνωσης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων σύμφωνα με την 

πρόσφατα ολοκληρωμένη Μελέτη Τεχνικής Οργάνωσης που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

προετοιμασίας του Φακέλου – Αίτησης Ανάπτυξης προς τη Γ.Γ. Βιομηχανίας, από το φορέα 

υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ ΟΑ Α.Ε.). Τα ΕΠΕ ως εργαλεία χωρικής παρέμβασης θεσμοθετήθηκαν με 

το Ν.3982/11 στο πλαίσιο των κατευθύνσεων για μεταρρύθμιση του καθεστώτος χωροθέτησης 

και δόμησης της βιομηχανίας που έθεσε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (2009). Αποτελούν ειδικές μορφές οργανωμένων 

υποδοχέων που σχεδιάστηκαν για να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες χωρικής 

οργάνωσης και εξυγίανσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) που 

καταγράφονται στη χώρα μας και συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό της εγχώριας 

βιομηχανικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής για την Ευρώπη 

ο μετασχηματισμός των ΑΒΣ σε οργανωμένους υποδοχείς και η περεταίρω ανάπτυξη των 

πρακτικών συμβίωσης που αναπτύσσονται μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, 

εξυπηρετούν τους στόχους για ενίσχυση της κυκλικότητας της οικονομίας και της τεχνολογικής 

καινοτομίας. Η περιοχή της ΑΒΣ Οινοφύτων είναι η πρώτη ανάμεσα σε 181 καταγεγραμμένες 

εκτάσεις που καλύπτουν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως ΑΒΣ για την οποία ολοκληρώθηκε 

η σχετική διαδικασία χαρακτηρισμού (2019). Συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό της 

εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας και αποτελεί περιοχή συνεχούς προσέλκυσης 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση. Η απουσία πολεοδομικού σχεδιασμού και 

των απαιτούμενων τεχνικών υποδομών (εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, δίκτυα 

αποχέτευσης ομβρίων/ ακαθάρτων, ενεργειακό δίκτυο, οδικό δίκτυο), έχει διαχρονικά 

αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, το τοπίο, την κατανάλωση φυσικών πόρων και στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικός στόχος της ΜΤΟ του ΕΠΕ Οινοφύτων ήταν η 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η άτυπη βιομηχανική 

ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες στην περιοχή των Οινοφύτων και στον π. Ασωπό. Ο 

πρωτοποριακός χαρακτήρας και το μέγεθος του μελετώμενου υποδοχέα, το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, ο κατακερματισμός και οι αλληλεπικαλύψεις των καθεστώτων χρήσεων γης και των 

αρμοδιοτήτων διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων υποδομής, αλλά και η δυναμική των 

εγκατεστημένων επιχειρήσεων αποτέλεσαν τις σημαντικότερες προκλήσεις ως σήμερα στο 

σχεδιασμό του ΕΠΕ. 

Λέξεις – Κλειδιά: άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης, 

Οινόφυτα 
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ MEGACITIES: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ KARACHI, ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

ΜΑΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: thdrmanta@gmail.com 
 

Περίληψη  

Το 1990 εμφανίζεται πρώτη φορά ο όρος megacities ο οποίος περιγράφει αστικές περιοχές που 

φιλοξενούν τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια κατοίκους με αστική πυκνότητα 2000 ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το 1970 υπήρχαν 3 τέτοιες αστικές συγκεντρώσεις παγκοσμίως (Νέα 

Υόρκη, Τόκιο, Λονδίνο), κάτι που είχε θεωρηθεί ως αποτέλεσμα του θετικού ισοζυγίου των 

γεννήσεων, της μετανάστευσης και της οικονομικής ανάπτυξης των παραπάνω αστικών 

κέντρων.  Το 1990 ο αριθμός αυξήθηκε στις 10 και σήμερα ο αριθμός των megacities ανέρχεται 

στις 34 σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι περισσότερες εκ των οποίων 

βρίσκονται σε αναπτυσσόμενες χώρες.  

Πόλεις τόσο μεγάλης κλίμακας βασίζουν την ανάπτυξή τους στη συνδεσιμότητα με την 

περιφέρεια και την εγγύτητα, χαρακτηριστικά που τις κάνουν εύκολα προσβάσιμες και 

ελκυστικές τόσο για εμπορική δραστηριότητα όσο και για τόπο κατοικίας. 

Η προβληματική που εξετάζεται αφορά το αναπτυξιακό σχέδιο μεταξύ Κίνας και Πακιστάν 

(CPEC) που ξεκίνησε το 2015 και έχει ως στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη – σταθερότητα- 

των εν λόγω χωρών, τη σύνδεση του λιμένα του Γκουαντάρ  με το Κασγκάρ (Κίνα) μέσω 

σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων, οπτικών ινών, εμπορευματικών σιδηροδρόμων, 

αυτοκινητοδρόμων και αγωγών αερίου και πετρελαίου. O οικονομικός διάδρομος δεν 

περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη του εμπορίου και τη διακίνησή του αλλά επιφέρει παράλληλα 

και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη στις περιοχές που διασχίζει. Το σχέδιο δράσης Κίνας - 

Πακιστάν θα επιφέρει πληθώρα θετικών επιρροών και στις δύο χώρες, ενώ συγχρόνως 

καλούνται να λύσουν και μια σειρά προκλήσεων. Ο οικονομικός διάδρομος αναμένεται να 

επιφέρει άμεσες και έμμεσες αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα μέσω της διεύρυνσης των αγορών, 

της γρήγορης και αποτελεσματικής διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών καθώς και της δυνητικής 

προσπελασιμότητας. Συνδυάζοντας τα παραπάνω θα αποδείξουμε την συσχέτιση μεταξύ της 

ανάπτυξης μιας megacity και ενός οικονομικού διαδρόμου, εξετάζοντας ως παράδειγμα το 

Καράτσι το οποίο αποτέλεσε την πρωτεύουσα του Πακιστάν μέχρι τη δεκαετία του 1960, οπότε 

και μεταφέρθηκε από τον Έλληνα πολεοδόμο Κωνσταντίνο Δοξιάδη στο Ισλαμαμπάντ. Το 

Καράτσι μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια του Πακιστάν όντας έτσι 

υπεύθυνο για σημαντικό ποσοστό του εγχωρίου ΑΕΠ. Η άλλοτε έντονη εμπορική 

δραστηριότητα σε συνδυασμό με το μαζικό κύμα μετανάστευσης από την Ινδία δημιούργησαν 

στο Καράτσι έντονο φαινόμενο αστικοποίησης. Προκειμένου να απαντήσουμε στην 

προβληματική που δημιουργήθηκε χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα ερωτηματολόγια που οι 

κάτοικοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσο η αποδοτικότητα των υποδομών συνδέεται 

με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και χρησιμοποιήθηκε στατιστικό μοντέλο που 

παρουσιάζει τη θετική συσχέτιση του οικονομικού διαδρόμου με την megacity.  

Λέξεις – Κλειδιά: megacities, οικονομικός διάδρομος, εμπορευματική δραστηριότητα, 

ανάπτυξη, προσπελασιμότητα 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: mmarkoy@yahoo.gr 
 

Περίληψη  

Ουσιώδης παράμετρος των μνημονιακών πολιτικών, ο “ειδικός χωρικός σχεδιασμός” ήρθε στην 

Ελλάδα για να μείνει, αποδεικνύοντας ότι η απορρύθμιση του χώρου είναι μια νέα ρύθμιση, η 

οποία αναγνωρίζει στην αγορά βαθμούς ελευθερίας υψηλότερους από αυτούς που αναγνωρίζει 

στους πολίτες. Πριν από ένα χρόνο, στο αποκορύφωμα της πανδημίας και μόλις τρεις μήνες 

μετά τη δημοσίευση των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, 

ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά από τον ίδιο τον πρωθυπουργό το σχέδιο μαζικής μετακίνησης 9 

υπουργείων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της ΑΑΔΕ αλλά και του Υπερταμείου μαζί με τις 

θυγατρικές του, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, από το κέντρο της Αθήνας στο ιστορικό ακίνητο της 

ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό, όπου το ΓΠΣ προβλέπει Χώρο Πρασίνου και Πολιτισμού μετά την 

απομάκρυνση του εργοστασίου. Η “κυβερνητική πολιτεία” θα είναι αντικείμενο Ειδικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου και “ένα από τα μεγαλύτερα ΣΔΙΤ των επόμενων χρόνων”. Στόχος 

φέρεται να είναι η εξοικονόμηση δημόσιων δαπανών από τα ενοίκια των υφιστάμενων κτιρίων 

(όσο κι αν τα περισσότερα είναι ιδιοκτησίες του δημοσίου), αλλά και η αποσυμφόρηση του 

Αθηναϊκού κέντρου (όσο κι αν τα κυβερνητικά στελέχη μιλούν για έργο που, μεταξύ άλλων, 

θα “απογειώσει την αγορά ακινήτων” στο κέντρο της πόλης). Παρά την αρνητική τοποθέτηση 

επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, λόγω της ασυμβατότητας του έργου με τον 

υφιστάμενο ρυθμιστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, παρά την αντίθεση σύσσωμης της 

αντιπολίτευσης του Δήμου στη μείζονα αλλαγή της τοπικής φυσιογνωμίας χωρίς διαβούλευση, 

η “ωρίμανση” του έργου προχωράει με ασυνήθιστα ταχύ ρυθμό, συνδυασμένη με μιαν 

επικοινωνιακή καταιγίδα, η οποία συνδέει τη δημιουργία του “κυβερνητικού πάρκου” με την 

αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, υπαρκτού ή όχι, στο κέντρο της πόλης. Η ανακοίνωσή μας 

θα επιχειρήσει μιαν ανάλυση του λόγου που αναπτύσσεται σε αυτό το πλαίσιο και δείχνει πόσο 

η επίκληση της “ποιότητας ζωής” είναι, στους σχεδιασμούς που αφορούν τα τελευταία χρόνια 

το Αθηναϊκό κέντρο, το πρόσχημα της εμπορευματοποίησης και της υφαρπαγής όχι μόνο ενός 

χώρου που καθορίζει τη λειτουργική και κοινωνική διάρθρωση της πόλης στο σύνολό της, αλλά 

και της ιστορικής κληρονομιάς που οργανώνει το αίσθημα του ανήκειν στην πόλη και τις 

γειτονιές της, την ικανότητα των ανθρώπων να διακρίνουν και να διεκδικούν ποιότητες ζωής 

που υπονομεύονται από το παιχνίδι της αγοράς γης.  

Λέξεις – Κλειδιά: ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ρυθμιστικό σχέδιο, διαβούλευση, 

τουριστικοποίηση, κυβερνητικό πάρκο 
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (MOBILE MAPPING) ΩΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ 
ΠΟΛΗΣ (DIGITAL TWIN). H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ1 & ΒΑΚΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Geospatial Enabling Technologies 
* e-mail: gmavrellis@getmap.gr 

 

Περίληψη  

Ένα στοιχείo στο οποίο βασίζονται οι χωρικά εξαρτώμενες υπηρεσίες μιας Έξυπνης Πόλης είναι 

τα δυναμικά και ενημερωμένα τρισδιάστατα χαρτογραφικά δεδομένα. Επιτρέπουν στους 

ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων, να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, την εξέλιξη τεχνικών έργων, να συμβάλλουν στη διαχείριση του πρασίνου και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, να συντηρούν τον πάγιο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα μπορούν να 

συνδράμουν στη δημιουργία της αναγκαίας επιχειρησιακής εικόνας κατά τη διάρκεια 

συμβάντων που αφορούν στην πολιτική προστασία. Η ύπαρξη ενός Ψηφιακού Διδύμου, 

υποστηρίζει όλες τις προαναφερθείσες ανάγκες.  

Για τη συλλογή του μεγάλου όγκου δεδομένων που συνθέτουν το Ψηφιακό τους Δίδυμο, 

πολλές πόλεις επιλέγουν την λύση της χαρτογράφησης εν κινήσει (Μobile Μapping System 

MMS).  

Ένα MMS αποτελείται από μια κινούμενη πλατφόρμα η οποία συνδυάζει πολλαπλούς 

αισθητήρες συλλογής δεδομένων και δέκτες πλοήγησης, με σκοπό να παρέχει στον τελικό 

χρήστη, γρήγορη, αποτελεσματική και ακριβή συλλογή γεωχωρικών δεδομένων κατά μήκος 

του άξονα κίνησης του. Η τελική ακρίβεια προσδιορισμού θέσης είναι ικανή ώστε ο χρήστης, 

να μπορεί διαδικτυακά, να καταγράφει σημεία ενδιαφέροντος και να προβαίνει σε μετρήσεις με 

απόλυτη ακρίβεια καλύτερη των 8cm και σχετική καλύτερη των 2cm. 

Η μεθοδολογία MMS που θα παρουσιαστεί, εφαρμόστηκε πειραματικά σε Δήμους με 

διαφορετικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά (Μοσχάτο, Κύθνος, Καλαμάτα, Πάτρα, Χανιά, 

Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Σητεία, Σύρο, Αθήνα). Τα συμπεράσματα τεκμηρίωσαν την αναμενόμενη 

ακρίβεια και την ευχρηστία στη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων μέσω σύγχρονων 

διαδικτυακών υπηρεσιών, καθιστώντας τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ένα χρήσιμο εργαλείο 

για τον αποτελεσματικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.  

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως ανεξαρτήτως των πολεοδομικών χαρακτηριστικών μιας 

πόλης, τα επικαιροποιημένα 3D ψηφιακά υπόβαθρα παρέχουν πραγματική υποστήριξη και 

χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου οι λήψεις αποφάσεων που σχετίζονται με τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό να βασίζονται σε ακριβή, τεκμηριωμένα στοιχεία υποστηρίζοντας τις συναφές 

αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επομένως διατηρείται η χρηστικότητα του δημόσιου 

χώρου, διασφαλίζονται ελεύθερα προσβάσιμοι χώροι και εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η 

ρευστότητα της κυκλοφορίας.  

Η αξιοποίηση των δεδομένων μέσω εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ επιτρέπει σε όλα τα στελέχη ενός 

Δήμου να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα δίχως περιορισμούς που σχετίζονται με το κόστος 

κτήσης και χρήσης, ενώ η κοινοχρησία επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει 

επιχειρηματική αξία, συμπεριλαμβανομένων κατασκευών, ασφάλισης, διαφήμισης, ασφάλειας 

και εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Λέξεις – Κλειδιά: χαρτογράφηση εν κινήσει (Mobile Mapping), μετρητικές πανοραμικές 

φωτογραφίες, Digital Twins  

mailto:gmavrellis@getmap.gr
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AIRBNB: ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: dmelissa@otenet.gr 

 
Περίληψη  

Με το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/2016), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οικονομίας 

του διαμοιρασμού μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αποτελεί μία οικονομική, επιχειρηματική 

δραστηριότητα, που έγκειται στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας με σκοπό το 

κέρδος. Έτσι, οι μισθώσεις αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν μισθώσεις κατοικίας, αλλά 

αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία αστικών μισθώσεων. Υπέρ του συμπεράσματος αυτού 

συνηγορεί και το κεντρικό στοιχείο αυτών των μισθώσεων, που είναι ο ιδιαίτερα περιορισμένος 

χρόνος, το βραχυπρόθεσμο της μίσθωσης, .Το βραχυχρόνιο των μισθώσεων αυτών 

συνοδεύεται αναπόφευκτα από την προσωρινότητα της διαμονής των χρηστών των σχετικών 

υπηρεσιών και τη συχνή και τακτική εναλλαγή των διαμενόντων στα ακίνητα που 

εκμισθώνονται με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηριστικά που αντιδιαστέλλουν τη χρήση που 

λαμβάνει χώρα στα ακίνητα αυτά προς τη χρήση που λαμβάνει χώρα στα ακίνητα που 

εκμισθώνονται επί μακρόν, ώστε να αξιοποιηθούν ως κατοικία, βασικό χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι η μονιμότητα και σταθερότητα. Αντιθέτως, η χρήση που πραγματοποιείται στα 

ακίνητα που εκμισθώνονται με βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του 

διαμοιρασμού προσιδιάζει στη χρήση των τουριστικών καταλυμάτων, στη χρήση τουρισμού – 

αναψυχής, ενόψει του γεγονότος ότι: α) και τα δύο αυτά (βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και 

τουριστικά καταλύματα) ικανοποιούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δηλαδή την προσωρινή διαμονή 

τουριστών και την κάλυψη της ζήτησης σε τουριστικά καταλύματα, β) προϋπόθεση για τη 

βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού είναι η 

απόκτηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) που προβλέπεται για τα τουριστικά 

καταλύματα. 

Λέξεις – Κλειδιά: Airbnb: Air Bed and Breakfast, ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 

ΕΣΛ: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας 
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ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 2008 ΓΙΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: dmelissa@otenet.gr 

 

Περίληψη 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο επίπεδα, με κριτήριο τη γεωγραφική εμβέλεια 

ισχύος των χωροταξικών σχεδίων, εθνική τομεακή ή περιφερειακή, τα δύο δε αυτά επίπεδα 

τελούν σε σχέση ιεραρχίας μεταξύ τους, με βάση την οποία τα ειδικά χωροταξικά σχέδια 

εθνικής εμβέλειας υπερτερούν των χωροταξικών σχεδίων περιφερειακής εμβέλειας και είναι 

νομικά δεσμευτικά για τις επιλογές αυτών, που οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις 

κατευθύνσεις και τις ρυθμίσεις του ανώτερου επιπέδου χωροταξικού σχεδιασμού, τις οποίες 

μπορούν απλώς να εξειδικεύουν. Συνεπώς, σε περίπτωση αντικρουόμενων προβλέψεων, οι 

προβλέψεις των ΕΠΧΣΑΑ / ΕΧΠ κατισχύουν των προβλέψεων των ΠΠΧΣΑΑ / ΠΧΠ, ακόμη και 

αν αυτά είναι μεταγενέστερα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η σχέση ιεραρχίας και ειδικότητας (lex superior και lex 

specialis) απαιτεί από όλα τα αρμόδια όργανα την τήρηση και τον έλεγχο της συμφωνίας των 

πλαισίων ώστε να τηρείται η ειδικότερη και ιεραρχικώς καθορισμένη σχέση αρμονίας των 

κανόνων. Η ιδιαιτερότητα όμως αυτής της σχέσης ιεραρχίας και ειδικότητας ανάμεσα στα δύο 

Χωροταξικά Πλαίσια έγκειται επίσης στο γεγονός ότι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 

Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ έχει κανονιστικό περιεχόμενο σαφές και αμέσου εφαρμογής, εφόσον 

προκύψει ότι το αντίστοιχο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού δεν εναρμονίστηκε 

πλήρως με τις προβλέψεις του. Επομένως, δεν υφίσταται καμία διακριτική ευχέρεια στη 

Διοίκηση αφενός να μην ελέγξει την πλήρη και αποτελεσματική εναρμόνιση των Περιφερειακών 

Χωροταξικών Πλαισίων με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και στη 

συνέχεια να μην εφαρμόσει τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις 

ΑΠΕ. 
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ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΔ 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1* & ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
2 Αστική Διαχείριση Α.Ε. 
* e-mail: dmelissas@arch.ntua.gr 
 

Περίληψη  

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής μιας Ονοματολογίας Δραστηριοτήτων στηριζόταν στην 

έκδοση ¨Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων»- Νοέμβρης 1986, της τότε Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Η 

έκδοση εκείνη βασίστηκε στη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, που 

ίσχυε τότε στην ΕΟΚ και ήταν γνωστή ως NACE και η οποία εκδόθηκε το 1970. Η Ονοματολογία 

εκείνη κάλυψε την κανονιστική απαίτηση για τη δημιουργία του μητρώου Φ.Π.Α. ΜΕ τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η 

Ονοματολογία αυτή μεταβάλλεται ουσιωδώς. Η NACE αναθ. 2. χρησιμοποιήθηκε αυτούσια για 

την ανάπτυξη της κωδικοποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων 

(ΚΑΔ) το 2008, που ισχύει με ορισμένες μεταβολές έως και σήμερα.  

Η συσχέτιση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (ΚΑΔ), όπως αυτοί 

καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. 1008073/173/ΔΜ/26-1-1999 (ΦΕΚ 65Β/3-2-1999), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, με τις ειδικές πολεοδομικές λειτουργίες έλαβε υπόψη της το γεγονός 

ότι η ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων είναι διαρθρωμένη, ώστε να έχει από 

την αρχή ως το τέλος μια απόλυτα δενδροειδή δομή.  

Αντίστοιχα, έλαβε υπόψη τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη κατά την κατάταξη στις 

κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των μεταποιητικών και 

συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 

3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β’ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν.3982/2011 (Α’ 143), όπως δημοσιεύτηκε στην 

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 3833/09.09.2020) για τη νέα περιβαλλοντική κατάταξη των μεταποιητικών και 

συναφών δραστηριοτήτων, η έκδοση της οποίας συνεπάγεται και την κατάργηση της έννοιας 

των οχλήσεων και την ενσωμάτωσή της στις κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η 

συσχέτιση, επομένως, οφείλει μεθοδολογικά να λάβει υπόψη της τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο σχετικό Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

των έργων και των δραστηριοτήτων, καθώς και το Παράρτημα Ι του ν.4014/2022, όπως 

ισχύουν.  

Ως εκ τούτου, κατά τη συσχέτιση των ΚΑΔ με τις χρήσεις γης, λήφθηκαν υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε οικονομικής δραστηριότητας, και ιδίως α) το μέγεθος και η 

δυναμικότητα της δραστηριότητας, β) τη συσχέτιση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες, γ) 

τη χρήση των φυσικών πόρων που απαιτεί, την παραγωγή αποβλήτων, τις οχλήσεις, τις 

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.   
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 & ΡΩΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ1*  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: aromanopoulos@uth.gr 
 

Περίληψη  

Σκοπός της εργασίας είναι η οικονομετρική ανάδειξη χρηματοοικονομικών παραγόντων που 

εξηγούν την πτώχευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο 

2010-2020. Αντλώντας δεδομένα πτωχεύσεων από την ΕΛΣΤΑΤ και λογιστικούς αριθμοδείκτες 

από την ICAP, προκύπτει ένα μη ισορροπημένο δείγμα δεκατριών ξενοδοχείων που κήρυξαν 

πτώχευση, από ένα σύνολο περίπου έξι χιλιάδων ξενοδοχείων που ανήκουν στην στατιστική 

ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΣΤΑΚΟΔ 

55.1). Η μεθοδολογία επιλογής είναι το υποδείγμα λογιστικής παλινδρόμησης πολλαπλών 

περιόδων (multi-period logit), που αποτελεί μία παραμετροποιημένη εκδοχή του απλού 

μοντέλου, που πλεονεκτεί στο ότι χρησιμοποιεί όλο το εύρος της πληροφορίας κάθε 

επιχείρησης και δεν είναι διαστρωματική. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη 

συσταδοποίηση των τυπικών σφαλμάτων και αποτελεί μία μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως 

σε εργασίες πτώχευσης. Η μέχρι στιγμής επεξεργασία δείχνει ότι οι δείκτες ίδια κεφάλαια προς 

σύνολο ενεργητικού και αποδοτικότητα ενεργητικού μειώνουν την πιθανότητα πτώχευσης, ενώ 

ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού αυξάνει την πιθανότητα. Για ανάλυση 

ευαισθησίας χρησιμοποιείται η αντίστοιχα παραμετροποιημένη συμπληρωματική διλογαριθμική 

παλινδρόμηση, που παρουσιάζει πανομοιότυπα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Σκοπός 

επίσης είναι να διερευνηθούν περαιτέρω χρηματοοικονομικοί παράγοντες συνδεδεμένοι με την 

διαφοροποίηση του ξενοδοχειακού κλάδου, όπως είναι η ένταση κεφαλαίου και όπως αυτή 

αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις μέσω του υψηλού επιπέδου των στοιχείων του 

πάγιου ενεργητικού. Κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός ότι τέτοιου 

είδους μεταβλητές έχουν μικρή παρουσία στις υπάρχουσες σχετικές εργασίες. Επίσης 

εξετάζεται και η εφαρμογή μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα, για την εξακρίβωση της 

μεσοπρόθεσμης ευστάθειας των παραγόντων πτώχευσης. Η συμβολή της εργασίας έγκειται 

στην εμπειρική απεικόνιση παραγόντων ρίσκου και προστασίας από την πτώχευση. Επίσης, 

συμβάλλει στο διάλογο για τη σημασία μελέτης της πτώχευσης επιχειρήσεων σε επίπεδο 

κλάδου και οικονομικής δραστηριότητας, έναντι των συνολικών μοντέλων που εμπεριέχουν 

ευρύτερο δείγμα επιχειρήσεων. Μία τέτοια ανάλυση μπορεί να παρέχει πληροφόρηση σε 

διοικήσεις ξενοδοχείων αλλά και φορείς ανάπτυξης ως προς την επιχειρησιακή βιωσιμότητα και 

ανθεκτικότητα του κλάδου.  

Λέξεις – Κλειδιά: πτώχευση ξενοδοχείων, λογιστική παλινδρόμηση πολλαπλών περιόδων, 

ξενοδοχειακός κλάδος, κλαδικά μοντέλα πρόγνωσης πτωχεύσεων 
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Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1* & ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ1   

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: anastasiamich867@gmail.com  

 

Περίληψη 

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους τομείς που συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κλιματική 

αλλαγή, αλλά και θα επηρεαστεί πρωτίστως από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε πώς αντιδρά ο ιδιωτικός τομέας στην περίπτωση του τουρισμού στο πρόβλημα 

αυτό. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό ευαισθητοποίησης των 

ιδιοκτητών καταλυμάτων, δηλαδή την προσαρμογή τους στις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, και να εντοπίσει τις ενέργειες που έχουν γίνει ή θα έπρεπε να γίνουν για τον μετριασμό 

αυτού του φαινομένου. 

H έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 26 καταλυμάτων (κυρίως ξενοδοχείων) στη 

Χαλκιδική. Ο σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι διττός: α) να ανακαλύψει αν οι 

συμμετέχοντες ιδιοκτήτες των 26 καταλυμάτων έχουν επίγνωση της κρίσιμης σημασίας του 

ζητήματος της κλιματικής αλλαγής και αν θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή τους επηρεάζει ή 

ενδέχεται να τους επηρεάσει, και β) να διερευνήσει σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην 

προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων (κυρίως 

ποσοτικών) δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εμφανής σε όλη την περιοχή μελέτης σε βαθμό 

που δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Υπάρχουν πολύ λίγοι ιδιοκτήτες καταλυμάτων που 

γνωρίζουν και επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, διατυπώνονται διάφορες 

προτάσεις για τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων στον τουρισμό, 

δηλαδή ξενοδοχειακών μονάδων, εστίασης, μεταφορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να 

συντονιστούν και να υιοθετήσουν ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ, ώστε να 

συμβάλουν σε σημαντικότερο βαθμό στον αειφόρο σχεδιασμό του τουρισμού. Τέλος, 

αναλύονται οι δράσεις και οι κατευθύνσεις για την προσαρμογή του τουρισμού της Χαλκιδικής 

στην κλιματική αλλαγή και αυτές που σχετίζονται με την ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμος τουριστικός σχεδιασμός, κλιματική αλλαγή, ιδιωτικός τομέας, 

ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, ελληνικός τουρισμός, Χαλκιδική  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΙΟΝΙΟ 

ΜΙΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ1* & ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: sophiemichala@hotmail.com  

 

Περίληψη  

Η συμμετοχή στην αναψυχή, τον τουρισμό και τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου είναι 

αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Tα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) όμως εξακολουθούν 

να αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας και ιδιαίτερες δυσκολίες κατά το ταξίδι τους 

με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν ισότιμα παροχές και υπηρεσίες στον τόπο που έχουν 

επιλέξει να επισκεφθούν. Για να προσελκύσει ένας προορισμός τη συγκεκριμένη αγορά θα 

πρέπει να σχεδιάσει το τουριστικό του προϊόν με τρόπο που να μπορεί να το απολαύσει κάθε 

άτομο. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης προσβάσιμου 

τουρισμού στο Ιόνιο και να καλύψει ένα κενό στο συγκεκριμένο πεδίο, καταγράφοντας την 

υπάρχουσα κατάσταση ως προς την προσβασιμότητα των νησιών και τα πιθανά εμπόδια που 

συναντούν οι τουρίστες με αναπηρία κατά τη διάρκεια οργάνωσης και υλοποίησης του ταξιδιού.  

Με τη χρήση ποιοτικής έρευνας και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων σε 22 άτομα που κατέχουν 

κεντρική θέση σε συλλόγους ΑμεΑ, τουριστικές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς, 

αποτυπώνονται οι απόψεις ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν την υλοποίηση 

του προσβάσιμου τουρισμού στο Ιόνιο, την ικανοποίηση των τουριστών ΑμεΑ και πιθανές 

ενέργειες βελτίωσης της προσβασιμότητας στα νησιά, τα οποία αποτελούν ένα από τους 

σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

κάθε νησί έχει διαφορετικό βαθμό προσβασιμότητας καθώς διαθέτει διαφορετικά μορφολογικά 

και προσβάσιμα χαρακτηριστικά. Παρά τις παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και 

τις καλές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί, υπάρχουν σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τις 

υποδομές και την παρεχόμενη πληροφόρηση, ενώ η ικανοποίηση των τουριστών επηρεάζεται 

κυρίως από τη φυσική ομορφιά των νησιών παρά από το επίπεδο προσβασιμότητας. 

Για να προωθηθεί ο προσβάσιμος τουρισμός στα Ιόνια Νησιά θα πρέπει να γίνουν ενέργειες 

ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κάθε τομέα της τουριστικής αλυσίδας. Οι προτάσεις 

εστιάζουν στη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση του δικτύου δημόσιων 

συγκοινωνιών, στην παροχή προσβάσιμης και έγκυρης πληροφόρησης για τα ΑμεΑ και κυρίως 

στην υιοθέτηση ενός ολιστικού μοντέλου που θα διέπεται από τις αρχές του καθολικού 

σχεδιασμού. Η ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού, σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος 

των νησιών θα αποτελέσουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το Ιόνιο, το οποίο θα 

αποφέρει τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά οφέλη.  

Λέξεις – Κλειδιά: προσβάσιμος τουρισμός, προσβασιμότητα, τουρίστες ΑμεΑ, εμπόδια, 

καθολικός σχεδιασμός, Ιόνιο 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 

ΜΟΛΩΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: peggy.moloni@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο τουρισμός στην Ανταρκτική αναπτύχθηκε δυναμικά τις τελευταίες δεκαετίες αν και 

εντοπίζεται σε ένα αρκετά μικρό γεωγραφικό κομμάτι της ηπείρου. Οι βασικοί λόγοι που οι 

επισκέπτες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στον συγκεκριμένο προορισμό, όταν 

τους δίνεται η ευκαιρία, είναι το μοναδικό φυσικό τοπίο και η άγρια ζωή. Επιπλέον, η 

υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλεί την τήξη των πάγων, έχει ενισχύσει το αίσθημα του 

φόβου καθώς υπάρχει έντονη περιβαλλοντική ανησυχία για τα ερχόμενα έτη. Συνεπώς, οι 

χωρικοί και εποχικοί αποκλεισμοί την καθιστούν ακόμη πιο ιδιαίτερη για αυτό και το τουριστικό 

προϊόν που προσφέρει η συγκεκριμένη ήπειρος είναι δαπανηρό και απαιτεί αρκετή 

προετοιμασία.  

Η τουριστική δραστηριότητα σε ένα τόσο εύθραυστο περιβάλλον έχει προκαλέσει αρκετές 

αντιδράσεις στο παρελθόν, κυρίως από την επιστημονική κοινότητα, καθώς αποτελεί τον κύριο 

αποδέκτη των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει ο τουρισμός. Για τον λόγο αυτό, έχουν 

συντελεστεί οργανωμένες προσπάθειες έτσι ώστε το προϊόν που προσφέρεται να προωθεί 

φιλικότερα προς το περιβάλλον ταξίδια που θα επηρεάσουν όσο γίνεται λιγότερο το 

οικοσύστημα. Επιπροσθέτως, οι οργανώσεις που διαχειρίζονται τις τουριστικές δραστηριότητες 

στην περιοχή μελέτης, στοχεύουν μέσα από μια σειρά ενεργειών που θα αναλυθούν στην 

συνέχεια στην μετατροπή των επισκεπτών σε πρεσβευτές προστασίας της ηπείρου.  

Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι η ανάλυση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού εξαιτίας 

της ανάγκης που έχει προκύψει για νέες μορφές. Θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή σχετικά με τον τουρισμό στην Ανταρκτική, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που 

μπορεί να επιφέρει και θα παρατεθούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αφίξεις και τις χώρες 

προέλευσης των τουριστών τα τελευταία χρόνια. Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν και θα 

αναλυθούν τα τουριστικά πακέτα που φαίνεται να έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση από τους 

επισκέπτες, καθώς και με ποια μέσα πραγματοποιούνται. Τέλος, θα μελετηθεί κατά πόσο μπορεί 

ο συγκεκριμένος προορισμός να φιλοξενήσει έντονη τουριστική δραστηριότητα όπου αποτελεί 

και το κύριο ερευνητικό ερώτημα του παρόντος πονήματος.  

Λέξεις – Κλειδιά: Ανταρκτική, Last chance tourism, κρουαζιέρα ειδικού σκοπού, φυσικό 

περιβάλλον 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ  

ΜΟΛΩΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ1* & ΣΑΡΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ1  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: peggy.moloni@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο τουρισμός για την Ελλάδα αποτελεί το κλειδί για την οικονομία, καθώς είναι ένας κλάδος 

αρκετά σημαντικός και ταχέως αναπτυσσόμενος. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αλλαγή 

στις ανάγκες των τουριστών με αποτέλεσμα να υπάρχει αποστροφή από τον μαζικό τουρισμό 

και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού να κερδίζουν συνεχώς έδαφος με μια από αυτές τον 

γαστρονομικό τουρισμό που αποτελεί θέμα του παρόντος πονήματος. Στα πλαίσια αυτά, 

αρκετοί προορισμοί προσπαθούν να αναδειχθούν μέσω της ιδιαιτερότητας τους και να γίνουν 

ευρέως γνωστοί. Όσον αφορά τον γαστρονομικό τουρισμό, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή 

χώρα που παράγει πλήθος προϊόντων και διαθέτει τα θεμέλια για την δημιουργία ιδιαίτερων 

πιάτων, τα οποία αν και αρκετά διαδεδομένα δεν έχουν καταφέρει να εντάξουν την χώρα σε 

μια ανταγωνιστικότερη θέση.  

Μελέτη περίπτωσης αποτελεί το Πήλιο, γνωστό ως το βουνό των Κενταύρων, καθώς είναι ένας 

προορισμός πλούσιος στη παραγωγή τοπικών προϊόντων λόγω του έφορου εδάφους. Η 

περιοχή μελέτης, εμφανίζει παράδοση που διατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες και παρόλη 

την φήμη της στον ελλαδικό χώρο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει οργανωμένη προσπάθεια 

προώθησης του συγκεκριμένου τομέα, ενώ διατίθεται η απαραίτητη δυναμική. Η παρούσα 

εργασία, στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και διαφήμιση της γαστρονομίας του Πηλίου 

μέσα από την δημιουργία ενός στρατηγικού προσχέδιου μάρκετινγκ που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της περιοχής. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν 

στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης μέσω επιτόπιας έρευνας. Για την μέγιστη κατανόηση 

αυτών, εκπονήθηκε ανάλυση SWOT ενώ για την υλοποίηση του οράματος η πρόταση 

στηρίχθηκε στο μοντέλο μάρκετινγκ 8P’s, το οποίο παρουσιάστηκε εκτενώς. Λαμβάνοντας 

υπόψη όσα αναφέρθηκαν, επιλέχθηκαν προωθητικές δράσεις όπως η δημιουργία ειδικών 

γεγονότων και η προώθηση τους στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η δημιουργία σλόγκαν που 

ταυτίζει την περιοχή με την γαστρονομία καθώς και επιπρόσθετες ενέργειες που θα 

αναφερθούν στην συνέχεια. Κύριος πυλώνας της έρευνας είναι η επιλογή στρατηγικής 

ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίου μάρκετινγκ που θα αναδείξει την Πηλιορείτικη κουζίνα σε 

εθνικό επίπεδο με απώτερο σκοπό την προσέλκυση τουριστών γαστρονομικού περιεχομένου.  

Λέξεις – Κλειδιά: μάρκετινγκ του τόπου, Στρατηγικό Προσχέδιο Μάρκετινγκ, 

γαστρονομικός τουρισμός, Πήλιο 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΩΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΜΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1* & ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΑΙΔΩ1   

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: antonios.moras@gmail.com  

 

Περίληψη  

Η εισαγωγή της κυβερνητικής δικτύωσης (cybernetics) στο εργασιακό περιβάλλον, όπως 

εντοπίζεται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60, μέσω νέων εφαρμογών και μεθόδων, 

ορίζει τα νέα τεχνολογικά μέσα ως κύριους διαμορφωτές του εργασιακού τοπίου και όχι τα 

δομικά χαρακτηριστικά του φυσικού τόπου εργασίας.  Στη σημερινή εποχή, ο ψηφιακός 

νομαδισμός επαυξάνει αυτή τη συνθήκη διαφοροποιώντας το χώρο εργασίας (workspace) από 

τον τόπο εργασίας (workplace).  

Στη παρούσα εισήγηση, αρχικά διερευνάται ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας της εργασίας σε 

συνδυασμό με τους περιορισμούς που αναδύονται στη post-covid εποχή, σύμφωνα με πρότυπα 

και οδηγίες που κυκλοφόρησαν τα τελευταία δύο χρόνια. Γίνεται αντιληπτό πως ο χώρος και ο 

τόπος εργασίας (ψηφιακός και φυσικός)  είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τις συνέργειες μεταξύ 

των χρηστών, της φυσικής και ψηφιακής τους παρουσίας και τον ελαστικό σχεδιασμό 

κτιριολογικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες (υγειονομικές, 

εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές, άυλη εργασία, ψηφιακά επαυξημένα περιβάλλοντα, 

νομαδισμός κλπ). Στη συνέχεια, η έρευνα εστιάζει στη μελέτη αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων 

επανάχρησης υφιστάμενων κτιρίων με σκοπό τη μετατροπή τους σε ευέλικτα εργασιακά 

περιβάλλοντα στον ελληνικό χώρο, μέσω υβριδικών κτιριολογικών προγραμμάτων (ΤΗΕ CUBE, 

JOIST κλπ).   

Η βιβλιογραφική και επιτόπια μελέτη αναδύει το ρευστό χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων, 

υποδεικνύοντας τον νέο ρόλο που τα μικρά αστικά κέντρα καλούνται να πάρουν. Η μετατροπή 

εργασιακών περιβαλλόντων σε creative industries καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό νέων 

υβριδικών κτιριολογικών προγραμμάτων -όχι απαραίτητα κτιρίων-  με σκοπό την αλληλοτομία 

της διαρκούς μετασχηματιζόμενης εργασίας με την τοπική οικονομία.  Η αρχιτεκτονική, μέσω 

του καινοτόμου σχεδιασμού,  δύναται να αποτελέσει εργαλείο  κοινωνικής, οικονομικής και 

επιχειρηματικής αναγέννησης, μετατρέποντας ανενεργά κελύφη του αστικού ιστού σε 

υποδοχείς δράσεων και δραστηριοτήτων.  

Λέξεις – Κλειδιά: post-industrial, post-labour, ψηφιακός νομαδισμός, συνέργειες, workspace 

vs workplace 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ. ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ  

ΜΟΣΧΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ1* & ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: d.mosch98@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στην περιφέρεια της Αττικής συγκεντρώνεται σημαντικό ποσοστό του εθνικού πληθυσμού, 

πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, καθώς και οι νευραλγικές λειτουργίες 

διοίκησης της χώρας. Τα ανωτέρω εδραιώνουν τον στρατηγικό ρόλο της περιφέρειας 

πρωτευούσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απόρροια της αναπτυξιακής διαδικασίας, όπως 

αυτή οργανώνεται στην χώρα μας και του συστήματος σχεδιασμού, όπως εφαρμόζεται, είναι 

ότι στον έξω-αστικό χώρο της μητροπολιτικής περιοχής πρωτευούσης, έχουν δημιουργηθεί 

σημαντικές πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 

οικονομικές προεκτάσεις. Οι πιέσεις αφορούν τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές 

περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της εργασίας θεωρήθηκε ότι η αστική διάχυση, επιδρά κυρίως με τρεις τρόπους: 

(α) με τον απρογραμμάτιστο μετασχηματισμό των χρήσεων γης (από αγροτική γη σε αστική) 

και των λειτουργιών στις περιοχές που λαμβάνει χώρα, (β) με την υποβάθμιση της πολύτιμης 

αγροτικής περιαστικής γης και συχνά την αποψίλωση των περιαστικών δασών και (γ) με την 

“τσιμεντοποίση” του εδάφους που επιφέρει επιπτώσεις μεταξύ άλλων: στο τοπικό μικρό κλίμα, 

στην αύξηση της έκθεσής σε κινδύνους πλημμύρας κ.α.. Με την διάσπαρτη και 

απρογραμμάτιστη αστική διάχυση δημιουργείται de facto δομημένος χώρος υποθηκεύοντας : 

(α) την δυνατότητα ορθολογικών χωροθετήσεων και προγραμματισμένων μελλοντικών 

επεκτάσεων και (β) τον  πολεοδομικό σχεδιασμό των νέων οικιστικών θυλάκων, που 

δημιουργούνται. 

Στην παρούσα εργασία, διερευνάται ο ρόλος του σχεδιασμού στην εξέλιξη της αστικής 

διάχυσης, που στο πλαίσιο της έρευνας αναγνωρίζεται ως ζήτημα με ιδιαίτερες επιπτώσεις στα 

τοπικά χώρο-κοινωνικά συστήματα. Στο εμπειρικό τμήμα της έρευνας επιχειρείται η ποσοτική 

απόδοση της αστικής διάχυσης, για να τεκμηριωθεί η έκταση του φαινομένου και να 

προσδιοριστούν οι τυπολογίες των περιοχών, σύμφωνα με την ένταση εμφάνισης. Τα 

γεωχωρικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ανακτήθηκαν από το αποθετήριο 

του ευρωπαϊκού προγράμματος Urban Atlas 2018, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, αστική διάχυση, Urban Atlas 2018, Αττική 
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ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  

ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ1* & ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: envicon@otenet.gr 

 

Περίληψη  

Η προώθηση  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστά κεντρική ευρωπαϊκή και 

εθνική επιλογή που στοχεύει στην ενδυνάμωση του δυναμικού παραγωγής ενέργειας, στην 

απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην ανταπόκριση στις δεσμεύσεις για την κλιματική 

αλλαγή. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ που τέθηκε σε εφαρμογή το 2008 βρίσκεται 

σε διαδικασία αναθεώρησης, αναγνωρίζοντας καταρχήν τη θετική συνεισφορά του κεντρικού 

χωροταξικού σχεδιασμού στον προσανατολισμό της ζήτησης ΑΠΕ στο χώρο, αλλά και 

διαπιστώνοντας τις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με την αποδοτικότερη συνύπαρξη ΑΠΕ 

και περιβαλλοντικών αποθεμάτων, φυσικών και ανθρωπογενών. Αυτή η επιδίωξη συνιστά ένα 

ζήτημα θεσμικής διαπραγμάτευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικές στοχεύσεις όπως ο 

προσδιορισμός της έννοιας της φέρουσας ικανότητας, αποκτούν βαρύνουσα σημασία υπό τη 

θεωρητική αναγνώριση της κρισιμότητάς τέτοιων προϋποθέσεων στην ισορροπία ανάμεσα στη 

ζήτηση για ΑΠΕ και σε πλήθος άλλων επιδιώξεων αξιοποίησης των αποθεμάτων του χώρου. 

Η βιβλιογραφία που ασχολείται με τον χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ επικεντρώνεται 

πρωτίστως στα κριτήρια (αποκλεισμού ή/και αξιολόγησης) χωροθέτησης αιολικών ή 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της 

χωροταξικής θεώρησης της έννοιας της φέρουσας ικανότητας εστιάζοντας στην περίπτωση 

των μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ). H ονομαζόμενη μίνι-υδροηλεκτρική ενέργεια, 

εκτός του ότι αποτελεί μία από τις βασικές μορφές ΑΠΕ, κατά κοινή ομολογία εξασφαλίζει 

περιορισμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο ακόμη και σε ευαίσθητα περιβάλλοντα με υψηλές αξίες 

τοπίου. Τα ΜΥΗΕ, όντας χωρικά εξαρτημένα από την ύπαρξη του φυσικού πόρου (νερό), 

ενσωματώνουν συγκεκριμένα και σχετικά ευδιάκριτα χαρακτηριστικά δυνάμενων επιπτώσεων 

στις περιοχές εγκατάστασης που είναι τα υδατορεύματα. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με τις 

υδρομορφολογικές αλλοιώσεις της υδρογραφίας και τον επηρεασμό της οικολογικής της 

λειτουργίας, γεγονός που έχει τεθεί ως ζήτημα διατήρησης και μέσα από τα Σχέδια Διαχείρισης 

των Λεκανών Απορροής της χώρας.  

Υπό το πρίσμα προσδιορισμού των δυνάμενων επιπτώσεων, η παρούσα εργασία προτείνει μια 

προσέγγιση της έννοιας της φέρουσας ικανότητας των περιοχών εγκατάστασης ΜΥΗΕ που 

ενσωματώνει δύο διαστάσεις κατανόησης: αυτήν της γραμμικής και αυτήν της εκτατικής 

φέρουσας ικανότητας. Η πρώτη εμπλέκει τη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων 

χωροθέτησης ΜΥΗΕ στο στενό εύρος ενός υδατορεύματος, ενώ η δεύτερη επιχειρεί την 

αποτύπωση της προβληματικής στο επίπεδο (υπο-)λεκάνης απορροής, μια διάσταση η οποία 

εντάσσει το ζήτημα σε ένα περισσότερο στρατηγικό πλαίσιο χωροταξικής θεώρησης. 

Λέξεις – Κλειδιά: μικρά υδροηλεκτικά έργα (ΜΥΗΕ), φέρουσα ικανότητα, υδατορεύματα, 

λεκάνη απορροής, χωροταξικός σχεδιασμός, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ  

ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ  

Τοπογράφος-Μηχανικός, e-mail: baklatsi@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Σκοπός της παρουσίασης είναι η αποσαφήνιση του  καθεστώτος  της αυθαίρετης δόμησης  σε 

δασικές εκτάσεις και η περιβαλλοντικής διαχείρισης των οικιστικών πυκνώσεων μετά  την ισχύ 

του νόμου 4495/2016 και την ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου 4685/ 2020 

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις». Με το νόμο τίθεται σε 

εφαρμογή ένα  πλαίσιο διατήρησης των αυθαιρέτων, αποφεύγοντας τον όρο «νομιμοποίηση», 

και του μηχανισμού του δασικού ισοζυγίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

αυθαίρετης δόμησης στο δασικό περιβάλλον, μέσω της καταβολής ειδικού ενιαίου προστίμου 

από τους ιδιοκτήτες. Στόχος είναι η περιβαλλοντική διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων, 

καθώς με αυτό δεν ρυθμίζονται πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα.  

Από τις διατάξεις του του νέου νόμου  εξαιρούνται ρητά όσες οικιστικές πυκνώσεις βρίσκονται 

σε Εθνικούς Δρυμούς, υγροτόπους Ραμσάρ, περιοχές Natura κλπ ευαίσθητες περιοχές. Ο νόμος  

εισάγει ως αντισταθμιστικό όφελος στη διατήρηση των αυθαίρετων δασικών οικισμών την 

έννοια των δασικών πόρων από το ειδικό ενιαίο πρόστιμο για την αποκατάσταση του δασικού 

οικοσυστήματος που έχει υποβαθμιστεί από τις οικιστικές πυκνώσεις, αξιοποιώντας την έννοια 

του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιείται τμήμα του 

φυσικού περιβάλλοντος για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού (εννοώντας την αυθαίρετη δόμηση) 

και προστατεύεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο μέσα απο στοχευμένες περιβαλλοντικές ενέργειες 

και δράσεις με προτεραιότητα για τη χωρική εφαρμογή αυτών των δράσεων στη δημοτική 

ενότητα που βρίσκεται η οικιστική πύκνωση, στην οποία υπάγεται αυτή. 

Τέλος αναλύονται οι  διατάξεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των εκτάσεων που υπάγονται 

στη δασική νομοθεσία, για την αποτροπή  του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης εντός 

αυτών, σε συνδυασμό με την κύρωση των δασικών χαρτών στο σύνολο της επικράτειας και 

τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος. 

Λέξεις – Κλειδιά: δασικοί χάρτες, αυθαίρετη δόμηση, οικιστική ανάπτυξη, Νατουρα 2000 
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Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: OΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2009-2018 

ΜΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ1*, MADUREIRA MAFALDA2 & ZEVENBERGEN JAAP3 

1 University of Twente,  
* e-mail: e.balla@utwente.nl 

 

Περίληψη  

Η Μεταρρύθμιση Πολιτικής Γης είναι μια εκούσια κυβερνητική δράση που αποσκοπεί μεταξύ 

άλλων, στη βελτίωση της ασφάλειας των συναλλαγών, την υποστήριξη βιώσιμων αγορών 

ακινήτων και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Μια τέτοια μεταρρύθμιση συνήθως υλοποιείται 

με τη θέσπιση νομοθεσίας που οδηγεί σε οργανωσιακή αλλαγή (αλλαγή δεύτερης τάξης) και 

στη λήψη διοικητικών και διαχειριστικών μέτρων για την βελτίωση υφιστάμενων συστημάτων 

(αλλαγή πρώτης τάξης) (Τσούκας, 2012). Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Iδιοκτησιακών 

Δικαιωμάτων (ΟΔΙΔ) είναι οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες για την ιδιοκτησία, με τους 

κυριότερους να αποτελούν, τα Κτηματολογικά Γραφεία, τους Οργανισμούς Κτηματολογίου, τα 

Υποθηκοφυλακεία κ.α. (FAO, χ.χ.) Ισχυροί και αποτελεσματικοί ΟΔΙΔ είναι αναγκαίοι για την 

διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, την ασφάλεια των συναλλαγών και την 

λειτουργία ενός εύρυθμου συστήματος διαχείρισης γης. Η Μεταρρύθμιση Πολιτικής Γης στην 

Ελλάδα (ΜΠΓ), που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '90, στοχεύει στην αντικατάσταση 

των υφιστάμενων Συστημάτων Καταγραφής Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων (ΣΚΙΔ), του 

Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) και του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου (ΚΔ) με 

το Σύστημα Eθνικού Κτηματολογίου (ΣΕΚ). Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-

2018), τρεις διαδοχικές συμφωνίες διάσωσης που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση έδωσαν 

προτεραιότητα στην επιτάχυνση της ΜΠΓ με την ολοκλήρωση του Συστήματος Εθνικού 

Κτηματολογίου και την πλήρη εγγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε αυτό. Το ΣΕΚ 

καταγράφει όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ταξινομεί την ιδιωτική και δημόσια περιουσία 

μέσω της οριοθέτησης των δασών και του αιγιαλού. Η ολοκλήρωση της ΜΠΓ συμπεριλαμβάνει 

επίσης την δημιουργία νέων οργανισμών για τη λειτουργία του Ελληνικού Κτηματολογίου, ενώ 

καταργεί σταδιακά τους παλαιούς. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στο πώς άλλαξαν οι Οργανισμοί Διαχείρισης Ιδιοκτησιακών 

Δικαιωμάτων (ΟΔΙΔ) στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2018, μέσω μιας σειράς νομοθετικών 

πρωτοβουλιών. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ενώ 

αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό, την αποτελεσματικότητα, και διαφάνεια στον τομέα 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατέληξαν σε ένα δραστικό οργανωσιακό μετασχηματισμό 

δεύτερης τάξης, που είχε ως αποτέλεσμα την «πρόωρη επιβάρυνση» (premature load bearing) 

των εμπλεκόμενων ΟΔΙΔ που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης Πολιτικής 

Γης και επίτευξης των στόχων της. 

Λέξεις – Κλειδιά: Μεταρρύθμιση Πολιτικής Γης, Ελληνικό Κτηματολόγιο, ακίνητη περιουσία, 

ασφάλεια εμπράγματων συναλλαγών 
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Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΜΠΑΛΛΑ EΥΑΓΓΕΛΙΑ 

University of Twente, e-mail: e.balla@utwente.nl 

 

Περίληψη  

Η μεταφορά (ή διάχυση) ιδεών, πολιτικών και θεσμών έχει ιστορικές ρίζες που χρονολογούνται 

από τότε που μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, εξήγαγαν τα πολιτικά και νομικά τους συστήματα 

σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδίως κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας. Η αφετηρία των 

σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων εντοπίζεται στις έννοιες του «ισομορφισμού» ή 

«ισομορφικού μιμητισμού» της βιολογίας και της εξελικτικής θεωρίας του 19ου αιώνα. 

Συγκεκριμένες θεωρητικές οπτικές εστιάζουν στην μεταφορά θεσμών με έμφαση στην 

καταλληλότητα προσαρμογής τους ή στον ρόλο των εμπλεκομένων στη μεταφορά τους καθώς 

και μεταξύ εκούσιου δανεισμού ή επιβολής τους.  

Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, οι επίσημες δημόσιες πολιτικές προτεραιοποίησαν, την 

οικοδόμηση θεσμών με την υιοθέτηση προτύπων των πιο προηγμένων χωρών. Πολλοί θεσμοί 

αντίστοιχα και στην ελληνική πολεοδομική πολιτική, αντλήθηκαν κυρίως από την ξένη εμπειρία. 

Ωστόσο η μεταφορά των θεσμών αυτών έχει χαρακτηριστεί αποσπασματική και μηχανιστική, 

με αποτέλεσμα είτε να περιπέσουν σε αδράνεια και να μην εφαρμοστούν είτε να αποκλίνουν 

από τους αρχικούς τους στόχους. Στην βιβλιογραφία για τα ζητήματα του χώρου δεν υπάρχει 

εκτεταμένη και εις βάθος έρευνα που αφορά την εισαγωγή θεσμών και βέλτιστων πρακτικών 

από το εξωτερικό. Η προτεινόμενη εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση αποτελεσμάτων 

έρευνας που αφορά στην διερεύνηση μίας συγκεκριμένης περίπτωσης: τον θεσμό του Αστικού 

Αναδασμού, στο εξωτερικό και πως αυτός εισήχθη το 1979 και εφαρμόστηκε στην Ελλάδα.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι ο θεσμός του Αστικού Αναδασμού, κατά το 

Ν.947/79, κατασκευάστηκε από την αρχή και δεν έλαβε υπόψη τους υφιστάμενους εγχώριους 

θεσμούς και ειδικότερα τις πρόδρομες μορφές τόσο του Αγροτικού Αναδασμού όσο και των 

Κτηματικών Ομάδων. H εισαγωγή και θεσμοθέτηση του Αστικού Αναδασμού το 1979 μπορεί 

να εξηγηθεί ως μία περίπτωση επιλεκτικού δανεισμού όπου οι εγχώριοι δρώντες έπαιξαν τον 

σημαντικότερο ρόλο. H μη εφαρμογή του Αστικού Αναδασμού, όπως εισήχθη κατά το 

Ν.947/1979, παραπέμπει σε εξάρτηση από το παρελθόν (path dependency). Όπως και στην 

περίπτωση των Κτηματικών Ομάδων, έτσι και ο Αστικός Αναδασμός εφαρμόσθηκε παρομοίως 

κατ’ εξαίρεση. Παρά το γεγονός ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης, αποτέλεσε μία «κρίσιμη 

διασταύρωση» για την ανανέωση των θεσμών στην χώρα, και οδήγησε αντίστοιχα στον 

εκσυγχρονισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας, αυτή ωστόσο δεν ήταν αρκετή για την 

εφαρμογή ενός από τους νεωτερικούς θεσμούς που εισήχθησαν κατά την πολεοδομική 

μεταρρύθμιση του 1979, του Αστικού Αναδασμού.  

Λέξεις – Κλειδιά: πολεοδομική πολιτική, πολιτική γης, πολεοδομική μεταρρύθμιση, 

μεταφορά θεσμών, θεσμοί χωρικού σχεδιασμού, αστικός αναδασμός 
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Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , e-mail: cmparmparousi@uth.gr   

 

Περίληψη  

Στα συμβατικά υποδείγματα περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης το περιφερειακό επίπεδο 

εξυπηρετείται μέσα από τη διασταύρωση του εθνικού με το τοπικό. Ελλείψει ενός μοναδικού 

μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης, η θέση των περιφερειών στο σχεδιασμό και στην πολιτική 

παραμένει θολή και νεφελώδης και τα περιθώρια ανάπτυξής τους εξαρτώνται από τη θεσμική 

απόδοση κινήτρων επενδύσεων. Αντίθετα, η προσέγγιση της διαπραγμάτευσης ξεκινά με την 

αναγνώριση, ότι η περιφέρεια αποφασίζει μόνη της για την ανάπτυξή της. Συγκεκριμένα, 

ασχολείται αποκλειστικά με το ερώτημα αν θα συμφωνούσαν τα μέλη της τοπικής κοινωνίας 

με μια συμφωνία και το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα υπόδειγμα, που να υποδεικνύει 

σε ποια συμφωνία θα κατέληγαν. Επιπλέον, προσδιορίζει το ρόλο της περιφέρειας σε σχέση με 

το δικαίωμα των ατόμων ως εξουσιοδοτημένων δρώντων και κινητοποιητών των ιδιότυπων 

πόρων να έχουν στην κατοχή τους και να διαχειρίζονται το εδαφικό κεφάλαιο της περιοχής, το 

οποίο απέκτησαν στο χρόνο ως φυσικοί κληρονόμοι. Χωρίς την ύπαρξη ενός συνεργατικού 

υποδείγματος η διαχείριση της περιφερειακής ανάπτυξης στο δύσκολο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον δυσχεραίνεται, εξαιτίας της αβεβαιότητας και του φόβου των ατόμων απέναντι σε 

κοινωνικές διεργασίες των οποίων δεν έχουν τον έλεγχο, λόγω της ατελούς πληροφόρησης και 

των ατομικών κινήτρων. Το άρθρο διερευνά ένα εναλλακτικό υπόδειγμα γενικής περιφερειακής 

ισορροπίας. Η έννοια της ισορροπίας είναι το βασικό συστατικό στοιχείο του υποδείγματος, 

δίνοντας μια γενικευμένη λύση στο προβληματικό κενό. Ειδικότερα, δείχνει πώς οι περιφέρειες 

μπορούν να διαμορφώσουν τις δικές τους συνθήκες ανάπτυξης μέσα από την αύξηση της 

διαπραγματευτικής τους δύναμης. Το υπόδειγμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εφαρμόζεται ανεξαρτήτως κριτηρίων κατηγοριοποίησης των περιφερειών. 

Λέξεις – Κλειδιά: εδαφικό κεφάλαιο, ενδογενής ανάπτυξη, κοινωνική διαπραγμάτευση, 

περιφέρεια  
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Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , e-mail: cmparmparousi@uth.gr 

 

Περίληψη  

Στα πλαίσια άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στις χώρες της συνοχής, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση συστήνει στα κράτη–μέλη να υιοθετήσουν το πρότυπο της εδαφικής ανάπτυξης ως το 

μοντέλο στο οποίο να βασίζεται η τρέχουσα εθνική οικονομική τους ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή 

έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο στο έδαφος ως χώρο, όπου τώρα συνιστά τον τρίτο πυλώνα της 

Εδαφικής Συνοχής, δίπλα στους πυλώνες της Οικονομικής και Κοινωνικής Σύγκλισης. Επιπλέον, 

οδήγησε στην ανάδυση νέων εννοιών, όπως η εδαφιοποίηση της ανάπτυξης με την εδαφική 

περιοχή ως σχεδιαστική υποδιαίρεση, και μεθοδολογικών εργαλείων, όπως το εδαφικό 

κεφάλαιο ως μέγεθος εκτίμησης της δυναμικότητας της εδαφικής περιοχής. Η σπουδαιότητα 

του εδάφους ως χώρου μιας οριοθετημένης επικράτειας απαντάται στον εντοπισμό, την 

κινητοποίηση και το συνδυασμό των ιδιαίτερων εδαφικών στοιχείων της, που βρίσκονται σε 

ενεργή ή υπολανθάνουσα μορφή. Ο συνδυασμός των στοιχείων είναι μοναδικός για κάθε 

περιοχή, ενώ στις κατάλληλες δόσεις προκύπτει το μείγμα των ενεργειών, των δράσεων και 

των μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής ως μια στρατηγική ισορροπίας για κάθε περιοχή 

ξεχωριστά, αλλά και για το σύνολο των περιοχών της ΕΕ. Στο μικρο–περιβάλλον οδηγεί στη 

μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη σύνδεση πόρων, δρώντων και δράσεων. Στο μακρο–

περιβάλλον, η αντιστοίχιση συνδέεται με τη χάραξη της εξειδικευμένης κατά περίπτωση 

στρατηγικής, με το σχεδιασμό και την εκτέλεση των συμβατών περιφερειακών πολιτικών. 

Επομένως, το έδαφος ως χώρος και νευρωνικό δίκτυο οικονομικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων λειτουργεί εξισορροπιστικά ως ένας από τους σημαντικότερους 

αναπτυξιακούς παράγοντες για την ΕΕ. Στο άρθρο επιχειρείται μια σταχυολόγηση, εννοιολογική 

προσέγγιση και αποσαφήνιση των βασικών συστατικών στοιχείων που συνθέτουν το εδαφικό 

πρότυπο ανάπτυξης. 

Λέξεις – Κλειδιά: εδαφική ανάπτυξη, εδαφική διακυβέρνηση, εδαφική περιοχή, εδαφική 

συνοχή, εδαφικό κεφάλαιο  
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕΡΠΑΤΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: mp.vaco@gmail.com 

 

Περίληψη  

Οι αστικές πιέσεις που δέχονται οι πόλεις σήμερα οδήγησαν στη στροφή προς βιώσιμες λύσεις 

με στόχο την άμβλυνση αυτών. Μια από αυτές είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας με έμφαση στις ήπιες και εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, όπως η πεζή 

μετακίνηση και το ποδήλατο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αρχικά το υπόβαθρο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την βιώσιμη κινητικότητα, σε συσχέτιση με τους στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμογής δεικτών περπατησιμότητας, 

με στόχο την κατανόηση του εύρους χρησιμότητας αυτών σε διάφορους τομείς (κοινωνία, 

οικονομία, περιβάλλον, υγεία κ.α.). Ακολουθεί η κατασκευή του μεθοδολογικού πλαισίου, με 

περιοχή εφαρμογής το κέντρο της πόλης του Δήμου Λαρισαίων. Η μεθοδολογία βασίζεται σε 

πέντε βασικές παραμέτρους τη μίξη χρήσεων γης, την οικιστική πυκνότητα, τη συνδεσιμότητα 

διαβάσεων πεζών, τη κατάσταση των πεζοδρομίων και τις φιλικές περιοχές προς το πεζό. 

Έπειτα από την επεξεργασία των παραμέτρων, με τη χρήση του λογισμικού ArcGISPro 

εντοπίζονται περιοχές φιλικές ή μη για περπάτημα στο κέντρο της πόλης. Κατά πόσο δηλαδή, 

τα δίκτυα κίνησης πεζών επιτρέπουν την εύκολη, ασφαλή, γρήγορη και ευχάριστη πρόσβαση 

των πεζών στο κέντρο της πόλης. Οι δείκτες περπατησιμότητας, μπορούν να αποτελέσουν 

χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους, τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, από τους χωροτάκτες πολεοδόμους αλλά και από τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. Δίνεται η δυνατότητα, μέσω αυτών των χρήσιμων και 

απαραίτητων εργαλείων, να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση των αστικών συστημάτων που 

αφορούν ζητήματα κινητικότητας. Απώτερος στόχος του δείκτη είναι να αναδειχθούν τα οφέλη 

της πεζή μετακίνησης στα αστικά περιβάλλοντα, να γίνει ο εντοπισμός φιλικών και μη περιοχών 

για περπάτημα και να αναδειχθεί η χρησιμότητα των δεικτών περπατησιμότητας, στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Λέξεις – Κλειδιά: περπάτημα, δίκτυο κίνησης πεζών, προσβασιμότητα, δείκτης 

περπατησιμότητας, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Λάρισα 
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ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: beriatos@otenet.gr  

 

Περίληψη  

Οι προστατευόμενες (φυσικές και όχι μόνο…) περιοχές (ΠΠ) αποτελούν εκτάσεις με μεγάλη 

σημασία για το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Γι’ αυτό και είναι 

ανάγκη  να υπάρχει η  κατάλληλη προστασία και διαχείριση τους. Ένα σημαντικό εργαλείο για 

το σκοπό αυτό είναι ο χωρικός σχεδιασμός, τόσο σε εθνικό επίπεδο (με το καθορισμό του 

αριθμού και των ορίων των ΠΠ) όσο και ξεχωριστά σε κάθε μία προστατευόμενη περιοχή  (με 

τον καθορισμό των όρων και περιορισμών των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων). 

Οι μέχρι σήμερα  πολιτικές, 20 χρόνια περίπου από τότε που ιδρυθήκαν οι φορείς διαχείρισης 

ΠΠ (1999/2003), ως νομικές οντότητες (με την ευέλικτη μορφή των νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου αλλά δημοσίου συμφέροντος), σημειώθηκαν αρκετά θετικά επιτεύγματα 

χάρις στις προσπάθειες των διοικήσεων και του προσωπικού των φορέων, παρά την διαχρονικά 

αδιάφορη στάση του κράτους. Ωστόσο κρίσιμα προβλήματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς 

και παραμένουν σε εκκρεμότητα.      

Οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού και διοικητικού πλαισίου (νόμος 4685/2020) με τη 

δημιουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής) και 

την κατάργηση των φορέων διαχείρισης καθώς και άλλες παρεμφερείς νομοθετικές  ρυθμίσεις,  

επέτειναν τον συγκεντρωτισμό και περιέπλεξαν το ζήτημα των ΠΠ, με αποτέλεσμα τον 

αποπροσανατολισμό της πολιτικής για την προστασία της φύσης.  

Η εισήγηση προσπαθεί να αναδείξει την σημασία του χωρικού σχεδιασμού στη διατήρηση και 

συνετή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και να υποδείξει ορισμένες  χρήσιμες  

επιλογές πολιτικής και κατευθύνσεις  σχεδιασμού. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, προστατευόμενες περιοχές  
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΜΠΙΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: katerina_mpiz@yahoo.com 

 

Περίληψη  

Κύριος ερευνητικός στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της ταυτότητας που φέρει και ο 

ρόλος που κατέχει ο πολίτης στη σύγχρονη πόλη. Συγκεκριμένα ο χώρος της πόλης είναι 

πολύπλοκος και αποτελεί ένα κοινωνικό προϊόν που μέσα του αναπτύσσονται δυναμικές σχέσεις 

που τον μεταλλάσσουν και του προσδίδουν ποικίλα νοήματα. Παράλληλα λόγω της δομής του 

σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος και τις συμμορφωμένες σε αυτό πολιτικές διαδικασίες, 

οι κοινωνικές εμπειρίες που αναπτύσσονται στα αστικά κέντρα διαμορφώνουν μέσα τους άνισες 

γεωγραφίες δηλαδή την ταξική δομή της πόλης. Έχοντας ως επίκεντρο το χώρο της πόλης, 

επιλέγεται ως περιοχή μελέτης το αστικό κέντρο της Αθήνας διότι ο πυρήνας της είναι αυτός 

που λαμβάνει άμεσα και έντονα τις πολιτικές που θεσπίζονται και λειτουργεί ως αποτύπωμα 

των κοινωνικών σχέσεων. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι αποτελεί κόμβο  

συναντήσεων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Προκειμένου όμως να καταφέρουμε να 

προσδιορίσουμε και να εμβαθύνουμε στη σχέση των πολιτών με τον σύγχρονο χώρο της πόλης 

και την δική τους θέση σε αυτόν, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στα κρατικά προγράμματα 

που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν και αποτελούν τμήμα της αστικής διακυβέρνησης του. 

Πρόκειται για την παράλληλη δράση τόσο του κράτους όσο και των ιδιωτικών ιδρυμάτων που 

έχουν κυρίαρχο λόγο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου της σύγχρονης πόλης. Οι κυρίαρχες 

αφηγήσεις που δίνονται για τον αστικό χώρο και τις ανάγκες των κατοίκων έχουν καθορισμένα 

πρόσημα και σκοπούς. Υπό το πρίσμα του δικτύου συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού που 

συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, οι ανάγκες των πολιτών προβάλλονται έτσι ώστε να 

εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα. Αυτά αφορούν κυρίως στη δημιουργία κερδοφόρων 

και ανταγωνιστικών τόπων. Έτσι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους, οι αρμόδιοι 

φορείς της εξουσίας έμμεσοι και άμεσοι (κράτος, ιδρύματα) σχηματίζουν πρότυπα για 

"ενεργούς" πολίτες. Η έρευνα εστιάζει στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων "Υιοθέτησε την 

πόλη σου" με κύριο στόχο να αναδειχτεί το περιεχόμενο του ενεργού πολίτη που θέτεται εκ 

των άνω. Έτσι, με βάση το παραπάνω πλαίσιο και εστιασμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

ερευνώνται συνδυαστικά τα κατασκευασμένα πρότυπα πολιτών, οι σκοποί τους αλλά και οι 

συγκρουσιακές σχέσεις που δημιουργούν στο χώρο της πόλης. 

Λέξεις – Κλειδιά: άνιση γεωγραφία, ενεργός πολίτης, Αθήνα 
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ΑΣΤΙΚΟ - ΕΥΦΥΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

ΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: marian.biri@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η έρευνα επικεντρώνεται στη συνέργεια μεταξύ του αστικού και του ευφυούς 

διασυνδεδεμένου ψηφιακού τοπίου στην προοπτική που συνδέονται και 

αλληλοσυμπληρώνονται, σε μία τεχνολογικά ευφυή, αειφορική και συμπεριληπτική (χωρίς 

αποκλεισμούς) ανάπτυξη, με επίκεντρο την ανθεκτικότητα. Κατά τη διαδικασία, το αστικό-

ευφυές διασυνδεδεμένο ψηφιακό τοπίο αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο δυναμικό πεδίο, χωρικών 

(γεωγραφικά ορισμένων) και ψηφιακών (τεχνολογικά ορισμένων) συνιστωσών, οι οποίες 

συνυπάρχουν ως όλον. Tο αστικό τοπίο αν και προϋποθέτει τον αστικό τόπο, τον υπερβαίνει 

εκτείνοντάς τον πέρα από τις συνήθεις χωροκοινωνικές, περιβαλλοντικές, τεχνολογικές, 

ενεργειακές και επικοινωνιακές πρακτικές, προς δυναμικές της εκτεταμένης εκδοχής του, αυτή 

της συνέργειας. Η τοπική κλίμακα της γειτονιάς και συγκεκριμένα η σύγχρονη πλατεία γειτονιάς 

εντός του ελληνικού αστικού ιστού αποτελεί το πεδίο εφαρμογής.  

Η πλατεία Θράκης του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης εξετάζεται ως περίπτωση μελέτης. 

Μεθοδολογικώς, τα κριτήρια προσέγγισης της συνέργειας του αστικού και του ευφυούς 

διασυνδεδεμένου ψηφιακού τοπίου προέρχονται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(Σ.Β.Α.) των Ηνωμένων Εθνών. Χρησιμοποιούνται συνδυαστικά τρεις μέθοδοι έρευνας: (α) 

ποσοτική έρευνα (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε φορείς, ειδήμονες, ακτιβιστές/ενεργούς 

πολίτες, και in situ ερωτηματολόγια σε χρήστες της πλατείας), (β) παρατηρήσεις στο πεδίο, (γ) 

πολυκριτηριακή αξιολόγηση (μέθοδος ELECTRE III). Παράλληλα, εξετάζεται η αντίληψη της 

θερμικής άνεσης και των μικροκλιματικών συνθήκων (RayMan και ENVI-met, αντίστοιχα), οι 

ετήσιες ενεργειακές καταναλώσεις και οι αντίστοιχες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

Μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης αξιολογούνται δύο σενάρια βάσης (υφιστάμενες συνθήκες, 

πριν και κατά την πανδημική κρίση της COVID-19) και τρία σενάρια συνέργειας αστικού-

ευφυούς διασυνδεδεμένου ψηφιακού τοπίου, ήπιων αειφορικών παρεμβάσεων και εξελικτικής 

ενσωμάτωσης της τεχνολογικής ευφυΐας. Το σενάριο Α αφορά στην ενσωμάτωση ευφυών 

υλικών με εξελιγμένες οπτικές και θερμικές ιδιότητες. Το σενάριο Β εξετάζει τεχνολογίες υλικών 

μεταβαλλόμενων ιδιοτήτων. Υποδεικνύεται η μετάβαση από τις παθητικά ευφυείς ιδιότητες και 

λειτουργίες, στις ενεργά ευφυείς συμπεριφορές. Το σενάριο Γ εστιάζει στη διασυνδεδεμένη 

τεχνολογική ευφυΐα παραγωγής ενέργειας. Αναδεικνύονται πρωταρχικές κατευθύνσεις 

συνέργειας μεταξύ του αστικού και του ευφυούς διασυνδεδεμένου ψηφιακού τοπίου ως μια 

ελκυστική, ρεαλιστική και επιτεύξιμη επιλογή. Η πολυκριτηριακή αξιολόγηση αναδεικνύει τη 

συνολική προστιθέμενη αξία που προσδίδει η τεχνολογική ευφυΐα στις ήπιες παρεμβάσεις 

αειφορίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης τους για την 

επίτευξη αστικής ανθεκτικότητας, τόσο σε συνθήκες κανονικότητας, όσο και σε συνθήκες 

κρίσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: πλατεία γειτονιάς, ανθεκτικότητα, τεχνολογική ευφυΐα, πολυκριτηριακή 

ανάλυση, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.), πανδημία COVID-19 
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«ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ» ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ1* & ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: nopi.bourali@gmail.com 

 
Περίληψη  

Ο θάνατος είναι η όψη της κληρονομιάς που όλοι μοιραζόμαστε. Αποτελεί μάλιστα το 

μακροβιότερο κίνητρο για τον τουρισμό. Ο σύγχρονος «σκοτεινός» τουρισμός έλκεται από 

τόπους θανάτου, καταστροφής και θηριωδίας, τόπους πόνου, μαρτυρίας, θέσεις μεγάλων 

μαχών και πολέμων. Μία διαδρομή αστικού «σκοτεινού» τουρισμού πέρα από το ενδιαφέρον 

για τον θάνατο, γίνεται φορέας διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύει τη μάθηση 

και την κατανόηση όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν και έχουν καθορίσει την πορεία εξέλιξης 

των πόλεων. Οι «σκοτεινοί» τόποι λειτουργούν ως θεματοφύλακες της ιστορίας και της 

κληρονομιάς συμβάλλοντας στην ώριμη αναζωογόνηση της κοινωνικής ηθικής αλλά και στην 

ιδιόρρυθμη κατανάλωση του τόπου. Στην καθημερινή ζωή των πόλεων, τα σημεία αυτά όπως 

επισημαίνονται στον αστικό χώρο συμβάλλουν στη ενεργή διαμόρφωση της συλλογικής 

μνήμης και στη διαμόρφωση της ταυτότητας τους. 

Η εργασία παρουσιάζει την τρέχουσα προβληματική για τον αμφιλεγόμενο «σκοτεινό» 

τουρισμό και διερευνά την προώθησή του στο σύγχρονο αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης με 

αναφορά στους τόπους που σχετίζονται με τη γερμανική κατοχή (1941- 1944). Η περίοδος 

αυτή άφησε τα αποτυπώματα του θανάτου σε σημεία της πόλης και αντικατοπτρίζεται ακόμη 

σε χώρους που παραμένουν αθέατοι λόγω της έλλειψης ενημέρωσης για την ταυτότητά τους. 

Επιπλέον, κάποιοι από τους τόπους αυτούς είναι παραμελημένοι και κάποιες φορές ακατάλληλοι 

για επίσκεψη. Ακόμη και όσον αφορά στην ιστορία του Ολοκαυτώματος και την τραγική 

εξόντωση της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης, οι σχετικοί τόποι τυγχάνουν περιορισμένης 

προβολής και απουσία του ευρύτερου αστικού συγκείμενου της περιόδου.  

Η δημιουργία διαδρομών «σκοτεινού» τουρισμού ως τρόπος προβολής και γνωστοποίησης των 

«σκοτεινών» χώρων της κατοχικής περιόδου στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει αρχικά 

τον εντοπισμό των διάσπαρτων σημείων που συγκέντρωσαν τη δράση των κατακτητών στο 

ιστορικό κέντρο και έξω από αυτό. Πλατείες, εμβληματικά κτήρια, υπαίθριοι χώροι, χώροι 

υποδομών μετακίνησης, στρατόπεδα, φυλακές κ.ά. είναι τόποι που συγκροτούν ένα εκτενές 

και εξαιρετικά ενδιαφέρον δείγμα προβολής αυτής της περιόδου το οποίο τεκμηριώνεται με 

βάση δευτερογενή βιβλιογραφική έρευνα και συσχετίζεται χαρτογραφικά με τον χώρο της 

σύγχρονης πόλης. Το εγχείρημα επιτρέπει την ανασύσταση του αφηγήματος της γερμανικής 

κυριαρχίας με βάση τα εναπομείναντα ίχνη της στον σύγχρονο αστικό χώρο, τη συγκρότηση 

πολλαπλών θεματικών διαδρομών και ενός ανεπτυγμένου οδηγού «σκοτεινού» τουρισμού της 

κατοχικής περιόδου της Θεσσαλονίκης.  

Λέξεις – Κλειδιά: σκοτεινός τουρισμός, Θεσσαλονίκη, γερμανική κατοχή, μνήμη, αστικό 

τοπίο 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: nikolaid@civil.auth.gr 

 

Περίληψη  

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εφαρμογών 

τους τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ιδιαίτερα σημαντικού 

αριθμού μεγάλων δεδομένων (big data). Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να προέρχονται μεταξύ 

άλλων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ). Η χρήση εξελιγμένων τεχνικών ανάλυσης 

μπορούν να μετατρέψουν τα εν λόγω δεδομένα σε πληροφορίες που μπορούν να προσφέρουν 

καθοδήγηση στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων σε πολλούς τομείς, όπως το μάρκετινγκ 

και η διαφήμιση, ο αστικός σχεδιασμός, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και το 

περιβάλλον. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΚΔ, όπως η συνεχής ροή πληροφοριών, το 

περιεχόμενο που δημιουργείται και δημοσιεύεται από τους χρήστες, καθώς και ο συνδυασμός 

χωρικής και χρονικής πληροφορίας που μπορεί να περιέχει μία δημοσίευση κειμένου, έχουν 

δημιουργήσει ένα νέο πεδίο έρευνας. 

Στο πλαίσιο του παρούσας εργασίας, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστεί και να αναλυθεί η 

πιθανή σύνδεση και το κοινό πεδίο εφαρμογής των ΜΚΔ με τον χωρικό και συμμετοχικό 

σχεδιασμό στον τομέα των μεταφορών. Τα ΜΚΔ μπορούν με κατάλληλες επεμβάσεις να 

αποτελέσουν υποστηρικτικά εργαλεία του σχεδιασμού και μέσα υλοποίησης των μεθόδων του 

συμμετοχικού σχεδιασμού.  Η βιβλιογραφική επισκόπηση καταδεικνύει τη σημασία των ΜΚΔ 

σε μια σειρά από πεδία, όπως στην αξιοποίηση των δεδομένων που προέρχονται από αυτά τα 

μέσα στον τομέα των μεταφορών, στην ταχύτατη και με εκθετικούς ρυθμούς διάχυση της 

πληροφορίας, στη δημιουργία κοινωνικών δικτυώσεων που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών χρηστών και την ευρεία διάδοση της πληροφορίας, στη δημιουργία ομάδων 

πίεσης προς το πολιτικό σύστημα κ.λπ. Ωστόσο, μια σειρά από ζητήματα και περιορισμούς που 

σχετίζονται με τη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΚΔ περιορίζουν την ευρεία χρήση 

των δεδομένων από αυτές τις πλατφόρμες. Τέτοια ζητήματα είναι: οι περιορισμοί που μπορεί 

να υπάρχουν από τις διάφορες εταιρείες στην πρόσβαση και εξόρυξη των δεδομένων, η χρήση 

εξειδικευμένων, προηγμένων και σε κάποιες περιπτώσεις κοστοβόρων τεχνικών εξόρυξης και 

ανάλυσης δεδομένων καθώς και η έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος από το οποίο 

προέρχονται τέτοιου τύπου δεδομένα (κυρίως νεαρά άτομα και περισσότερο εξοικειωμένα με 

την τεχνολογία).  

Λέξεις – Κλειδιά: μεγάλα δεδομένα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξόρυξη δεδομένων, 

συμμετοχικός σχεδιασμός, χωρικός σχεδιασμός 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

171 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ1, ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 & ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΟΣ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: spniavis@uth.gr 
 

Περίληψη  

Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη λιμενική βιομηχανία αποτελεί μια σημαντική 

πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι λιμένες. Η έννοια του έξυπνου λιμένα ολοένα 

και περισσότερο τείνει να αντικαταστήσει αυτή του απλού λιμένα ενώ οι έξυπνες λειτουργίες 

μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα διάφορες επιδιώξεις των λιμένων και να συνεισφέρουν 

πολλαπλώς στην ανάπτυξη τούς. Επιπλέον διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σχετικά με 

το είδος της τεχνολογίας που ενσωματώνουν. Συνεπώς, αποτελεί πρόκληση η ταξινόμηση των 

διάφορων διαθέσιμων έξυπνων λειτουργιών με βάση τους στόχους που εξυπηρετούν και τη 

σχέση τους με την τεχνολογία. Το παρόν άρθρο αξιολογεί τον τύπο και το ρόλο των έξυπνων 

λειτουργιών που ενσωματώνονται στους μεγαλύτερους λιμένες, χρησιμοποιώντας ευρέως 

αποδεκτά πλαίσια αξιολόγησης της λιμενικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται 

τέσσερα πλαίσια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Βαθμό Ευφυΐας, στην Ψηφιακή 

Ετοιμότητα, στην Ενσωμάτωση της Καινοτομίας και στη Συνολική Βιωσιμότητα των λιμένων. 

Ένα δείγμα διεθνών λιμένων επιλέγεται για την εφαρμογή της μεθόδου και τα αποτελέσματα 

εφαρμογής του πλαισίου προσδιορίζουν τις διαφορετικές κατευθύνσεις που παρουσιάζουν τα 

λιμάνια σε διάφορα μέρη του κόσμου αναφορικά με την ενσωμάτωση των έξυπνων εφαρμογών 

στη λειτουργία τους. Η καινοτομία του άρθρου αφορά στη συγκριτική αξιολόγηση του ρόλου 

των έξυπνων λειτουργιών μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 

αυτού είναι εξαιρετικά χρήσιμα για λιμενικές αρχές ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν την 

κατεύθυνση όπου κινούνται οι έξυπνες επενδύσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα και το 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους. Τέλος, είναι εξαιρετικά χρήσιμα για ερευνητές και φορείς της 

λιμενικής βιομηχανίας ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τις διαθέσιμες έξυπνες λύσεις ανάλογα 

με τους επιμέρους στόχους των λιμένων. 

Λέξεις – Κλειδιά: τεχνολογική εξέλιξη, έξυπνοι λιμένες, πλαίσια αξιολόγησης, έξυπνες 

λειτουργίες 
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΥΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1* & ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail:  goikonomou@uth.gr  
 

Περίληψη  

Η τουριστική αξιοποίηση φυσικών περιοχών βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας των 

Περιφερειών να επιτύχουν υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης. Στην προσπάθεια αυτή, ο 

τουρισμός ευεξίας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη προτιμητέων 

προορισμών. Η εξελικτική δύναμη του τουρισμού μπορεί να προσφέρει υψηλούς ρυθμούς 

επισκεψιμότητας στον τόπο προορισμού και να ωφελήσει την οικονομική πορεία του τόπου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των 

προτιμήσεων των επισκεπτών σε σχέση με την ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας με τη χρήση της 

συνδυαστικής ανάλυσης. Ως μέθοδος δεδηλωμένης προτίμησης, η συνδυαστική ανάλυση, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των προτιμήσεων των επισκεπτών σε σχέση 

με την ανάπτυξη τουρισμού ευεξίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουνίου 2021 

έως την 31 η Οκτωβρίου 2021 στην περιοχή των Καμένων Βούρλων στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Με τη χρήση ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις στην περιοχή έρευνας. Ο αριθμός των 

ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν και ήταν κατάλληλα για στατιστική ανάλυση ανήλθε σε 

595 ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο συνδυασμός των 

χαρακτηριστικών που μεγιστοποιεί την προτίμηση των επισκεπτών είναι: οι επισκέπτες 

προτιμούν να επισκεφθούν την περιοχή έρευνας το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, να 

παραμείνουν από 1 έως 7 ημέρες, έχουν ως κύριο σκοπό επίσκεψης στην περιοχή τον τουρισμό 

ευεξίας, ενώ προτιμούν να λαμβάνουν υπηρεσίες τόσο για τη σωματική όσο και για τη 

ψυχική/πνευματική τους ευεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση προτιμητέων τουριστικών προϊόντων ευεξίας καθώς και 

να ενσωματωθούν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που στρέφονται προς τη βιώσιμη 

τουριστική ανάπτυξη.  

Λέξεις – Κλειδιά: περιφερειακή ανάπτυξη, τουρισμός ευεξίας, συνδυαστική ανάλυση  
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ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΧΩΡΑ. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΙΟΛΙΚΩΝ  

ΠΑΛΑΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: nellyenviron@gmail.com 

 

Περίληψη  

To Eιδικό Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας του 2008, που ισχύει έως και σήμερα, έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική 

κοινότητα, τους επιστήμονες του χώρου και του περιβάλλοντος, τους νομικούς κύκλους, αλλά 

και τα δικαστήρια της χώρας. Έχει, επίσης, δεχθεί κριτική από τους παραπάνω, καθώς και από 

τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.  

Η κριτική αυτή έχει επικεντρωθεί στην μη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση, μέσω αυτού, της 

προστασίας της βιοποικιλότητας, στην υιοθέτηση διαδικασιών χωροθέτησης μη 

συμπεριληπτικών των εκάστοτε τοπικών αναγκών, στην ενσωμάτωση αντιφατικών διατάξεων, 

όπως ο χαρακτηρισμός περιοχών σημαντικών για την ορνιθοπανίδα ως «αιολικής 

προτεραιότητας» και στην μη τήρηση των ενωσιακών υποχρεώσεων περί Natura.  

Πρόσθετα, ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις του εγείρουν προβληματισμούς γύρω από τον 

τρόπο και τους όρους με τους οποίους διεξάγεται η δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή του 

κοινού στον σχεδιασμό και χωροθέτηση των αιολικών στην χώρα.  

Το συγκεκριμένο ζήτημα πρόκειται να τεθεί στο επίκεντρο της προτεινόμενης, από την 

γράφουσα, εισήγησης όπως και  το εάν το υφιστάμενο θεσμικό έχει δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις ώστε: η κοινωνική συμμετοχή να πραγματοποιείται με ουσιαστικό τρόπο, οι 

αποφάσεις που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο να συνιστούν προϊόν πραγματικής 

συνδιαμόρφωσης με σκοπό την διείσδυση, στο ενεργειακό μίγμα, φιλικών μορφών ενέργειας 

προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, χαρακτηριστικά που, εντέλει, άγουν στην απάμβλυνση 

των ανισοτήτων στον χώρο. 

Θα επιχειρηθεί, επίσης, ορισμένη χάραξη των ορίων μεταξύ νομοθετικών ρυθμίσεων που 

προάγουν την με πραγματικούς όρους συμμετοχή του πολίτη στον σχεδιασμό της εν λόγω 

πολιτικής και των νομοθετικών ρυθμίσεων που την νοθεύουν και την παρεμποδίζουν. Τέλος, 

θα γίνει η προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων περί του κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο 

κοινωνικής συμμετοχής και χωροθέτησης των αιολικών συνάδει με ένα αειφορικό αναπτυξιακό 

σχεδιασμό ή κάνει σαφή την ανάγκη για την τροποποίησή του.  

Λέξεις – Κλειδιά: συμμετοχή, διαβούλευση, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ΑΠΕ, συμμετοχικός 

σχεδιασμός 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 

ΠΑΝΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ1* & ΜΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: panerismarios@gmail.com 

 

Περίληψη 

Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας αποτελούν τα άυλα και υλικά τεκμήρια, τα οποία 

χαρακτηρίζουν την ιστορία της και τον πολιτισμό της και ενισχύουν δυναμικά την ταυτότητα 

της και το διεθνές προφίλ της. Σήμερα οι πόλεις αντιμετωπίζουν δυο βασικές επιλογές, την 

ανάπτυξη ως τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιουργούνται από το ρυθμό της 

παγκόσμιας αλλαγής, ή την στασιμότητα. Προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές, οι 

πόλεις διαμορφώνουν στρατηγικές οι οποίες εστιάζουν στους έμφυτους πόρους, την ιστορία, 

τους χώρους, τη δημιουργική ενέργεια  και τα ταλέντα. Σε έναν αρκετά πιεστικό παγκόσμιο 

ανταγωνισμό, με τα προβλήματα που προκαλούνται από την οικονομική αναδιάρθρωση και την 

προκύπτουσα ανάγκη δημιουργίας νέων πολιτικών ταυτοτήτων, οι πόλεις οδηγούνται στη 

χρήση «πολιτιστικών» περιουσιακών στοιχείων και πόρων, σε μια προσπάθεια τους να γίνουν 

ξεχωριστές, να αναγεννήσουν τον αστικό ιστό και να δημιουργήσουν οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ευημερία. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασία είναι να αναλύσει τη διασύνδεση της ανταγωνιστικότητας 

των πόλεων με τα ειδικά γεγονότα, μέσω της ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης του 

καρναβαλιού της Βενετίας. Ένα Καρναβάλι, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 

και ξεχωριστά φεστιβάλ παγκοσμίως  και προσφέρει στην πόλη της Βενετίας ένα εξαιρετικό 

αξιοθέατο. Βασικός σκοπός είναι η διερεύνηση του βαθμού και των τρόπων με τους οποίους 

το καρναβάλι αποτελεί δυναμικό παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της 

συγκεκριμένης πόλης. Μέσα από την ανάλυση τουριστικών και οικονομικών δεικτών θα γίνει 

μια προσπάθεια κατάδειξης των βασικών «εφοδίων» που προσφέρει η σημαντική αυτή 

εκδήλωση για την Βενετία. 

Λέξεις – Κλειδιά: ανταγωνιστικότητα, τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, εδικά γεγονότα, 

ταυτότητα πόλης, καρναβάλι, Βενετία 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ1* & ΤΣΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ2 

1 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: panteladis@yahoo.com 

 
Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την κοινωνική και ιδεολογική διάσταση των εισοδηματικών 

ανισοτήτων στη βάση ενός μεγάλου δείγματος χωρών με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Τα 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θέτονται αφορούν: α. Τους λόγους για τους οποίους η 

διεύρυνση των  εισοδηματικών ανισοτήτων δεν συνοδεύεται, κατ’ ανάγκην, και με την αύξηση 

της σχετικής φτώχειας. β. Τους λόγους για τους οποίους η διεύρυνση των εισοδηματικών 

ανισοτήτων, τα τελευταία χρόνια, δεν έχει μεταφραστεί και πολιτικά σε κινητοποίηση των 

συλλογικών υποκειμένων και σε αξίωση για δικαιότερη διανομή του εισοδήματος. 

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ζήτημα φαίνεται ότι όσο ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν 

προϊόντος παραμένει μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των εισοδηματικών ανισοτήτων 

καθίσταται εφικτή η αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, χωρίς απαραίτητα να αυξάνεται 

η σχετική φτώχεια.   

Σε σχέση με το δεύτερο ζήτημα φαίνεται ότι η κυρίαρχη ιδεολογία έχει αμβλύνει την διαλεκτική 

των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ της κυρίαρχης οικονομικής ελίτ και των κοινωνικά 

ασθενέστερων, καθώς οι κυρίαρχοι ιδεολογικοί μηχανισμοί διαμορφώνουν μια κοινή συνείδηση 

που νομιμοποιεί τους κοινωνικούς και οικονομικούς διαφορισμούς. Με αυτήν την έννοια θα 

αποτιμηθεί ο ρόλος των θρησκευτικών ελευθεριών, ο ρόλος της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της 

κοινωνικής καταπίεσης, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των προσωπικών 

ελευθεριών ως προς τον τρόπο που αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με την διαχρονική εξέλιξη 

των εισοδηματικών ανισοτήτων στις χώρες του δείγματος.  

Επομένως, η έρευνα, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την εξέλιξη των εισοδηματικών ανισοτήτων 

και των αντίστοιχων δεικτών που αφορούν τις θρησκευτικές, ακαδημαϊκές, προσωπικές και 

κοινωνικές ελευθερίες. Η ελευθερία ως έννοια αφηρημένη αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο 

στη βάση συγκεκριμένων ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών. Με αυτήν την έννοια η 

γενίκευση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου συνδέεται με συγκεκριμένες ιδεολογικές εκφράσεις 

και κατασκευές και στη βάση αυτών των ιδεολογικών αποκρυσταλλώσεων με την μορφή 

διαβαθμισμένων δεικτών επιχειρήθηκε μια πρώτη αποτίμηση του τρόπου που αυτοί οι δείκτες 

των επιμέρους «ελευθεριών» συνδέονται με τις εισοδηματικές και οικονομικές ανισότητες.  

Η ανάλυση βασίστηκε σε μία οικονομετρική προσέγγιση η οποία χρησιμοποίησε υποδείγματα 

με τη μέθοδο των Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effect Regression Model) προκειμένου να 

ληφθεί υπόψη και η επίδραση των μη παρατηρήσιμων επιδράσεων που συνδέονται με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, στο πλαίσιο της περιόδου 2008-2019 για την οποία 

υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.  

Λέξεις – Κλειδιά: εισοδηματικές ανισότητες, σχετική φτώχεια, ιδεολογία 
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ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ1* & ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: marpapageo@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Από το 2014 και μετά, η πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία έχει αλλάξει τρεις (3) φορές 

στο όνομα της ευελιξίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών σχεδιασμού, καθώς και του 

μετριασμού των απωλειών ανταγωνιστικότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε 

στην Ελλάδα το 2008. Η  μεταρρύθμιση είχε ως βασικό στόχο τη μείωση των επιπέδων 

σχεδιασμού, τη μείωση του αριθμού των σχεδίων ανά επίπεδο/κλίμακα σχεδιασμού και την 

εισαγωγή ενός ειδικού τύπου σχεδίου, του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ). Τα ΕΠΣ 

εισήχθησαν εξ αρχής ως σχέδια προσανατολισμένα στην «αγορά», για τη διευκόλυνση των 

ιδιωτικών επενδύσεων, δεδομένου ότι επισπεύδων μπορεί να είναι και ιδιώτης επενδυτής (εκτός 

από το δημόσιο – ΥΠΕΝ, Περιφέρειες κ.ο.κ.). Το  γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των ΕΠΣ είναι 

ανεξάρτητο διοικητικών ορίων (μπορούν να εκπονηθούν για μια μικρή έκταση, μία Δημοτική 

Ενότητα, ή μια διαδημοτική περιοχή), ενώ επίσης μπορούν να τροποποιούν τα εγκεκριμένα 

Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλη ευελιξία και αυτονομία 

στην ρύθμιση του χώρου.  

Τα ΕΠΣ εισήχθησαν στο εθνικό σύστημα σχεδιασμού το 2014 (με τον Ν.4269) και διατήρησαν 

ακριβώς την ίδια φιλοσοφία σε όλους τους επόμενους μεταρρυθμιστικούς Νόμους 

(Ν.4447/2016 και 4759/2020). Τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, ένας μεγάλος αριθμός ΕΠΣ είναι 

υπό εκπόνηση ή προτείνεται να ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον από (μεγαλο)επενδυτές ή 

δημόσιους φορείς (για μικρές και ειδικές περιοχές έως και ολόκληρα νησιά ή/και σύνολα Δημ. 

Ενοτήτων), εγείροντας ουσιαστικά ερωτήματα για το ρόλο τους και για το κατά πόσον αυτός 

ο τύπος σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως μέσο παράκαμψης του υφιστάμενου 

πλαισίου σχεδιασμού και λιγότερο ως εργαλείο προσαρμογής για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών σχεδιασμού σε ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές και επείγουσες περιπτώσεις.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάδειξη της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της 

επιθυμητής "ευελιξίας" στο σχεδιασμό και της ακούσιας (ή μη) "απορρύθμισης" του 

σχεδιασμού. Παραθέτει έναν κριτικό προβληματισμό σχετικά με το ρόλο, το περιεχόμενο και 

την σημασία των δέκα (10) ΕΠΣ που είναι σε εξέλιξη στη μητροπολιτική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, οι επιπτώσεις από την υλοποίηση των οποίων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, καθόσον αφορούν σε κρίσιμες για την λειτουργία της πόλης υποδομές και εκτάσεις, 

όπως επίσης και στο 40 χλμ παραλιακό μέτωπο αυτής. 

Λέξεις – Κλειδιά: ευέλικτος χωρικός σχεδιασμός, απορρύθμιση σχεδιασμού, Ειδικά 

Πολεοδομικά Σχέδια 
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«ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ»: ΜΙΑ ΔΡΑΣΗ 
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1*, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ1, ΓΚΡΙΜΠΑ ΕΛΕΝΗ1, 
ΚΑΤΑΪΦΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ1, ΜΠΥΡΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ1, ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ1, 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: apa@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Ο βιωματικός τουρισμός αποτελεί μια σχετικά νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη μορφή 

τουρισμού με κύριο χαρακτηριστικό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η βιωματική 

τουριστική εμπειρία θεωρείται μια πολυδιάστατη έννοια, στην οποία ο επισκέπτης συμμετέχει 

ενεργά σε δραστηριότητες και αλληλοεπιδρά με τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φύση, τις 

παραδόσεις, τη γαστρονομική και κοινωνική ζωή και συνολικά με τα υλικά και άυλα στοιχεία 

ενός τόπου. 

Το ερευνητικό έργο «PRO EXTOUR» έχει στόχο την προώθηση του βιωματικού τουρισμού που 

βασίζεται στην κληρονομιά και τον πολιτισμό, ως βιώσιμου αναπτυξιακού άξονα για τις 

τουριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, 

Ελλάδα-Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Στο 

πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε το BSB-GR Hub, ένα ανοιχτό εργαστήριο που λειτουργεί ως 

χώρος έρευνας, εκπαίδευσης, πρακτικής και συνεργασίας υπό το πρίσμα του συνόλου των 

διαστάσεων του βιωματικού τουρισμού (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, χωρική), και 

πλαισιώνεται από ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επιχειρηματίες και 

νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Το BSB-GR Hub σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε μια πιλοτική δράση βιωματικού τουρισμού, 

σε συνεργασία με μια ομάδα νέων επιστημόνων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τον 

πολιτισμό, και με πεδίο εφαρμογής την πρώην συνοικία των Εξοχών στη Θεσσαλονίκη. Η 

δράση υιοθέτησε καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και ενσωμάτωσε θεατρικά στοιχεία, 

μουσική και γευσιγνωσία, με στόχο τη δημιουργία μιας αυθεντικής, πολυαισθητηριακής, 

βιωματικής τουριστικής εμπειρίας για την προώθηση της ιστορίας, καθώς και των στοιχείων 

της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Θέτοντας στο επίκεντρο την πολυπολιτισμική 

φυσιογνωμία και τις ανθρώπινες ιστορίες των κατοίκων μιας περιοχής που είχε ανθίσει στα τέλη 

του 19ου αιώνα κατά μήκος της διαδρομής του Τραμ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, η δράση 

επιχείρησε να συνδέσει ιστορικές μνήμες με σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη και κινητικότητα στην πόλη.  

Η εργασία παρουσιάζει τους στόχους, τη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και 

το επιχειρηματικό σχέδιο, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις προοπτικές της βιωματικής δράσης. Η 

εμπειρία από την υλοποίηση μιας τέτοιας δράσης αναδεικνύει τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης 

του εγχώριου τουριστικού προϊόντος με δημιουργικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν την τοπική 

πολιτιστική κληρονομιά και προωθούν μια θετική εικόνα του προορισμού, πέρα και παράλληλα 

με το παραδοσιακό αναπτυξιακό πρότυπο του μαζικού τουρισμού. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιωματικός τουρισμός, ανοιχτό εργαστήριο, βιωματική δράση, πολιτιστική 

κληρονομιά, συνοικία των εξοχών, Θεσσαλονίκη 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΣΤΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1*, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ1, ΔΕΣΛΗ ΑΘΗΝΑ-ΖΩΗ1 & 
ΒΟΥΛΒΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: papagiannitsis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Αντιμέτωπες με προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές πρωτόγνωρης έντασης κατά την 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι χώρες υποδοχής και ειδικότερα οι χώρες πρώτης 

υποδοχής έχουν καταφύγει σε μία σειρά εξαιρετικά κυβερνητικοποιημένων διαδικασιών 

(governmentalized processes), στην προσπάθεια τους προς μια «εύρυθμη, ασφαλή και 

υπεύθυνη μετανάστευση και κινητικότητα των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής δομημένων 

και καλά διαχειριζόμενων πολιτικών μετανάστευσης» (IOM, 2017). Παρόλο που οι συνοριακοί 

έλεγχοι, οι αυστηροί κανονισμοί κινητικότητας και οι αυστηρές πρακτικές αστυνόμευσης 

αποτελούν τον κύριο μηχανισμό ελέγχου της μετανάστευσης, φαίνεται ότι και άλλες 

«υποδομές» (που σχετίζονται με την παροχή στέγης, τροφής, ιατρικής βοήθειας και 

εκπαίδευσης) διαδραματίζουν επίσης παρόμοιο ρόλο. Αυτές οι «υποδομές» αν και αφορούν και 

υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο φαίνεται να υιοθετούν ένα πανομοιότυπό βαθμό 

κυβερνητικοποιήσης (govermentlization), λόγω του συγκεντρωτικού ελέγχου και της 

οικονομικής εξάρτησης από τις εθνικές αρχές, οι οποίες τείνουν να περιορίζουν την αυτονομία 

και την εξουσία των τοπικών αρχών στην αντιμετώπιση της ενσωμάτωσης των νεοφερμένων. 

Επιπρόσθετα, υπό το πρίσμα της κυβερνητικοποίησης των διαδικασιών, τις περισσότερες φορές 

οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και τα αντίστοιχα προγράμματα τείνουν να αξιολογούνται στη βάση 

επίτευξης στόχων εύρυθμης, ασφαλούς και υπεύθυνης διαχείρισης της κινητικότητας των 

νεοφερμένων, τονίζοντας την ανθρωπιστική πλευρά και παραβλέπουν ή υποβαθμίζουν την 

τοπική αναπτυξιακή διάσταση αυτών των δράσεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία εξετάζει την υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 

(Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία) προκειμένου να αξιολογήσει την 

οικονομική και αναπτυξιακή συμβολή του στις τοπικές κοινωνίες. Η εργασία καταγράφει το 

πλαίσιο, τις δράσεις, τους συμμετέχοντες και τους ωφελούμενους στο Πρόγραμμα και 

σκιαγραφεί την αναπτυξιακή και οικονομική συνεισφορά του σε τοπικό επίπεδο όπως αυτή 

αποτιμάται από τοπικούς παράγοντες που διαχειρίζονται το πρόγραμμα στην Καρδίτσα και την 

Κατερίνη. Η εργασία αναπτύσσεται ως εξής: Πρώτον, διεξάγει μια σύντομη κριτική ανάλυση 

του μακροοικονομικού, του πολιτικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Δεύτερον, αναλύει 

τα οικονομικά στοιχεία της εφαρμογής των σχετικών δράσεων (ΕΣΤΙΑ Ι και ΙΙ) στις τοπικές 

κοινωνίες. Τρίτον, παρουσιάζει τις απόψεις των τοπικών φορέων εφαρμογής των 

προγραμμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή των σχετικών ευρημάτων και 

προτάσεων πολιτικής. 

Λέξεις – Κλειδιά: μετανάστευση, κυβερνητικοποίηση, ανάπτυξη, τοπικές κοινωνίες 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

179 
 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1*, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ1 & ΔΕΣΛΗ ΑΘΗΝΑ-ΖΩΗ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
* e-mail: papagiannitsis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο βαθμός πολιτικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης (civic engagement) των πολιτών 

αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο και αντανάκλαση μίας πραγματικά δημοκρατικής κοινωνίας. 

Επιπλέον, τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η δραστηριοποίηση των πολιτών συσχετίστηκε με την 

οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, στη βάση ότι αυξάνει την εμπιστοσύνη και το κοινωνικό 

κεφαλαίο (social capital) της κοινωνίας, μειώνει τα κόστη συναλλαγής και προωθεί την 

αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την καινοτομία. Παρά ταύτα, διαπιστώνοντας μια σταθερά 

φθίνουσα συμμετοχή της νεολαίας στις εθνικές εκλογές στις δυτικές ανεπτυγμένες δημοκρατίες 

μετά τη δεκαετία του 1970, πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι το μέλλον της 

δημοκρατίας βρίσκεται σε κίνδυνο (Macedo, 2005· Putnam, 2000). Από την άλλη πλευρά, 

δεδομένου ότι η ψηφοφορία αποτελεί μόνο μία μορφή πολιτικής συμμετοχής, άλλοι ερευνητές 

υπογραμμίζουν ότι οι νέοι παραμένουν προσηλωμένοι σε άλλες λιγότερο συμβατικές μορφές 

πολιτικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης. Επιπλέον, ενώ η βιβλιογραφία έχει μελετήσει ποια 

χαρακτηριστικά συμβάλουν στην πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση των πολιτών, οι 

παράγοντες που οδηγούν σε μη-δραστηριοποίηση έχουν ελάχιστα διερευνηθεί. 

Η παρούσα εργασία βασίζεται στη σχετική βιβλιογραφία για να προσδιορίσει την έννοια, τις 

μορφές, τις διαστάσεις και τους καθοριστικούς παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής 

δραστηριοποίησης και στη συνέχεια προχωρά στην εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος. 

Ειδικότερα, εξετάζει το επίπεδο της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης των φοιτητών, 

τους καθοριστικούς παράγοντες δραστηριοποίησης αλλά και μη-δραστηριοποίησης, ενώ δίνει 

ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, 

ενσωματώνει τον χρόνο ως πόρο και πιθανό καθοριστικό παράγοντα. Αυτό γίνεται μέσω ενός 

δομημένου ερωτηματολογίου στο οποίο απάντησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Η εργασία καταλήγει με τη συζήτηση μιας εκτεταμένης σειράς δημογραφικών, κοινωνικών και 

ψυχολογικών παραγόντων, προκειμένου να επισημανθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες και 

τα παραγόμενα πρότυπα δραστηριοποίησης τόσο στο φυσικό όσο και σε εικονικούς χώρους. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτική και κοινωνική δραστηριοποίηση, κοινωνικό κεφάλαιο, φοιτητές, 

δημοκρατία, θεσμοί  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ REAL 
OPTIONS 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1* & ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: vasil.papadimitriou@gmail.com 

 

Περίληψη 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) χαρακτηρίζονται ως καθαρές μορφές ενέργειας και 

προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την επίδραση της ηλιακής ενέργειας στο περιβάλλον. Η 

συνολική διαδικασία του σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας των έργων ΑΠΕ 

εμπεριέχει πολύπλοκες αβεβαιότητες και ρίσκα, τα οποία είναι δύσκολο να αναλυθούν και να 

αξιολογηθούν αποτελεσματικά μέσω των παραδοσιακών μεθόδων αποτίμησης των 

επενδύσεων. Κάθε έργο ΑΠΕ παρουσιάζει διαφορετικού τύπου αβεβαιότητες, οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Η θεωρία των Real Options (RO) για την 

αξιολόγηση των επενδύσεων στα έργα ΑΠΕ δύναται να προσφέρει επιπρόσθετες επενδυτικές 

επιλογές στα διαφορετικά στάδια των έργων, ενισχύοντας την ευελιξία και βελτιώνοντας την 

δυνατότητα λήψης αποφάσεων από την διοίκηση μιας εταιρείας. Στο άρθρο αυτό 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ιδιαιτερότητες που διέπουν τα έργα ΑΠΕ, τα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας των RO και ένα συνολικό πλαίσιο εφαρμογής της σε έργα 

ΑΠΕ. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μιας επένδυσης σε 

φωτοβολταϊκό πάρκο 500kWp στην Ελλάδα. Οι αβεβαιότητες που έχουν επιλεχθεί για την 

ανάλυση της μεθοδολογίας των RO είναι η τιμή πώλησης και η παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας από το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό έργο. Επιπλέον, οι επιλογές/δικαιώματα του 

επενδυτή που εξετάζονται είναι η συνέχεια ή η εγκατάλειψη της επένδυσης σε κάθε επιμέρους 

φάση υλοποίησης του έργου. Τα αποτελέσματα, με βάση τα σημερινά δεδομένα και έχοντας 

συμπεριλάβει την πιθανή διακύμανση στις τιμές των δύο προαναφερθέντων αβεβαιοτήτων, 

δείχνουν ότι η επένδυση σε φωτοβολταϊκό έργο παρόμοιου μεγέθους και τεχνολογίας στην 

Ελλάδα είναι συμφέρουσα και αξίζει να αναληφθεί. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η 

πρόθεση χρηματοδότησης ενός μεγάλου ποσοστού της επένδυσης από τις τράπεζες. 

Λέξεις – Κλειδιά: μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, θεωρία των Real Options, έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάλυση κινδύνων και αβεβαιότητας, διαχείριση 

κατασκευαστικών έργων 
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Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ1* & ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1  

1 Πάντειο Πανεπιστήμιο 
* e-mail: fpapadioti@gmail.com 

 

Περίληψη  

Σε ποιο βαθμό διαφέρει η ευημερία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες; Χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα για την ευημερία τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, επιχειρείται η 

παρουσίαση της εξέλιξης της ποιότητας ζωής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Χρησιμοποιούνται δεδομένα που αποτυπώνουν α) την αντικειμενική ευημερία και β) την 

υποκειμενική ευημερία. Επίσης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 

για πέντε περιόδους προγραμματισμού, από το 1989 έως το 2020, (1η περίοδος: 1989-1993, 

2η περίοδος: 1994-1999, 3η περίοδος: 2000-2006, 4η περίοδος: 2007-2013 και 5η περίοδος: 

2014-2020), παρουσιάζεται η εξέλιξη των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί περιγραφική στατιστική και χωρική στατιστική, για 

να προσφέρει ποσοτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των 

δεδομένων και χαρτογράφηση προκειμένου να απεικονίσει τις χωρικές σχέσεις των δεδομένων. 

Ακολούθως, προτείνεται ένα εμπειρικό μοντέλο που αποτυπώνει τον αντίκτυπο των δημόσιων 

πολιτικών στην ευημερία των ευρωπαϊκών περιφερειών. Χρησιμοποιείται λοιπόν οικονομετρική 

ανάλυση δεδομένων προκειμένου να διερευνηθεί ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων στην περιφερειακή ευημερία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στοχεύουν 

να ρίξουν φως στο εάν και σε ποιο βαθμό η προσπάθεια των περιφερειακών και εθνικών 

φορέων χάραξης πολιτικής για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, μέσω των διαρθρωτικών  και 

επενδυτικών ταμείων, είναι θεμελιώδης για την ευημερία. Το θέμα αυτό ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών για υψηλότερο βιοτικό επίπεδο των 

ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κοινωνικοοικονομικού 

διχασμού και της ανισότητας και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί η ισορροπημένη ανθρώπινη 

ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών, μέσω της δημιουργίας εύστοχων πολιτικών. 

Λέξεις – Κλειδιά: ευημερία, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, πολιτική 
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ1* & ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: marinapapa1996@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί σήμερα αντικείμενο έντονου διαλόγου 

σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτός από τις παραδοσιακές θαλάσσιες δραστηριότητες 

όπως οι μεταφορές και η αλιεία πρόσφατα εντατικοποιούνται νεότερες όπως οι 

υδατοκαλλιέργειες και τα αιολικά πάρκα με σημαντικό χωρικό αποτύπωμα. Ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός διαμορφώνει την ανάγκη για κατάλληλη ρύθμιση και αποτελεσματική και 

ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου. Ο ΘΧΣ, αποσκοπεί στην ορθολογική 

οργάνωση του θαλάσσιου χώρου, στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων, στην 

αποφυγή συγκρούσεων και ταυτόχρονα στην προστασία του θαλάσσιου φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενσωματώνουν στο 

εθνικό τους δίκαιο την Οδηγία 2014/89 για το ΘΧΣ και προχωρούν σταδιακά στη σύνταξη 

αντίστοιχων χωροταξικών σχεδίων. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια καταγραφή και συγκριτική 

αξιολόγηση πρακτικών στον ΘΧΣ που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή εμπειρία. Η διερεύνηση 

αφορά αρχικά τα πλαίσιο πολιτικής για το ΘΧΣ με έμφαση σε ζητήματα προστασίας, διαχείρισης 

και οργάνωσης του θαλάσσιου χώρου. Στη συνέχεια αναλύεται συγκριτικά η εμπειρία των 

κρατών-μελών της Ε.Ε. που ασκούν δικαιώματα στη Βόρεια Θάλασσα ως προς τη διαμόρφωση 

του θεσμικού πλαισίου και το περιεχόμενο των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, λόγω των 

ταχέων βημάτων τους και της συνεργασίας που αναπτύσσεται σε θέματα ΘΧΣ. Πιο 

συγκεκριμένα, μέσω αποδελτίωσης των θαλάσσιων χωροταξικών τους σχεδίων αλλά και άλλων 

θεσμικών κειμένων, εξετάζονται κρίσιμα στοιχεία για τον ΘΧΣ όπως το πεδίο εφαρμογής, οι 

διαδικασίες διακυβέρνησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διασυνοριακή συνεργασία, αλλά 

και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Έμφαση δίνεται στην προώθηση της 

πολυχρηστικότητας η οποία αφορά τη σκόπιμη κοινή χρήση πόρων σε κοντινή γεωγραφική 

εγγύτητα με σκοπό την αποτελεσματική χρήση του ωκεάνιου χώρου, αφήνοντας περιοχές 

ελεύθερες για μελλοντικές γενιές, την παροχή οικονομικών οφελών μέσω συνεργατικών 

χρήσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη συνύπαρξη δραστηριοτήτων.  

Λέξεις Κλειδιά: χωροταξία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, πολυχρηστικότητα, Βόρεια 

θάλασσα 
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 Ο «ΘΕΣΜΟΣ» ΤΩΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΥ “PLACE MARKETING” 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ1, ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1*, ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ1 & 
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   
* e-mail: apantelidou95@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η γαστρονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κουλτούρα και την πολιτιστική 

κληρονομιά ενός τόπου, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιηθεί ως πόλος έλξης για την 

τουριστική ανάπτυξη και ως κινητήριος δύναμη για την τοπική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα η 

υιοθέτηση μιας γαστρονομικής ταυτότητας για έναν τόπο, είτε άτυπα, είτε εγκαθιδρύοντας τη 

θέση του στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη μέσω στρατηγικών προώθησης και δράσεων 

που αφορούν την ανάδειξη και την προστασία των τόπων και των προϊόντων, προσδίδει αξία 

και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των προορισμών. Ο απώτερος σκοπός είναι η τοπική 

ανάπτυξη, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την διεθνή εμπειρία, όπου συναντιούνται διάφοροι 

προορισμοί, οι οποίοι αξιοποιούν την άμεση σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την 

γαστρονομία, με στόχο την δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών για την προσέλκυση τουριστών 

και επισκεπτών. Η πόλη του Βόλου, που συνιστά και τη μελέτη περίπτωσης, αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα διασύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την γαστρονομία 

λόγω της μοναδικότητας του «θεσμού» των τσιπουράδικων, μια παράδοση του τόπου που 

διατηρείται για πολλές δεκαετίες. Ωστόσο, παρόλο που υφίσταται η δυναμική, δεν έχει 

πραγματοποιηθεί κάποια προσπάθεια ανάδειξης και ανάπτυξης αυτού του τομέα. Λόγω αυτού, 

η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναγνωρίσει, μέσω της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης, τον ρόλο που διαδραματίζει η ύπαρξη ενός άτυπου brand name και την πιθανή 

αναπτυξιακή του προοπτική για την τοπική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε 

εκτενής ανάλυση σχετικά με την μοναδικότητα του γαστρονομικού πόρου, την μελέτη της 

ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τη σύνδεσή τους με τα τσιπουράδικα. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χωροχρονική εξέλιξη, κατανομή και συγκέντρωση των 

τσιπουράδικων, η οποία αναλύεται λεπτομερώς χαρτογραφικά και ποσοστιαία. Τέλος, 

αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τις αναδυόμενες ευκαιρίες της ευρύτερης περιοχής, σε 

συνδυασμό με τα τσιπουράδικα, επιχειρείται μία προσπάθεια διαμόρφωσης στρατηγικών 

κατευθύνσεων και δράσεων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης.  

Λέξεις – Κλειδιά: γαστρονομία, γαστρονομικός τουρισμός, τοπική ανάπτυξη, τσιπουράδικα, 

brand name, place marketing 
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MIA ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ KOINOTHTA ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ1*, ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΟΣ1, ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ1 

& ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: thpapath@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία εστιάζει σε μια Κοινότητα 24 έργων, που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 

του προγράμματος INTERREG MED, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με 

τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα, η 

Κοινότητα Βιώσιμου Τουρισμού στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης και υπεύθυνης 

ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου, ενώ οι 

εμπλεκόμενοι φορείς είναι συνήθως φορείς που εκπροσωπούν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα, όπως περιφερειακές και δημοτικές αρχές και συμβούλια, πανεπιστήμια, αναπτυξιακές 

εταιρείες, δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπουργεία και άλλοι τοπικοί, περιφερειακοί, 

εθνικοί και μακροπεριφερειακοί φορείς με ενδιαφέρον για την τουριστική ανάπτυξη. 

Η κοινότητα των έργων αναφέρεται σε διάφορα θεματικά πεδία που σχετίζονται με τη 

βιωσιμότητα στον τουρισμό ενώ έχουν αναπτύξει πρακτικές με στόχο τη μεταφορά τους σε 

άλλες περιοχές εντός και εκτός της Μεσογείου. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις εξής θεματικές ενότητες: i) ενίσχυση της ανθεκτικότητας του 

τουριστικού τομέα στους παράκτιους προορισμούς, ii) ενδυνάμωση των μέτρων διαχείρισης 

των φυσικών πόρων και της πραστασίας του περιβάλλοντος, iii) στήριξη της καινοτομίας και 

της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τουριστικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων και iv) 

βελτίωση της συνεργασίας και της διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα.  

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των εργαλείων που προκύπτουν 

ως αποτέλεσμα των δράσεων της Κοινότητας, η έμφαση σε παραδείγματα καλών πρακτικών 

και ο σχολιασμός της συμβολής αυτών των εργαλείων στους στόχους που τίθενται για τον 

τουρισμό σε Μεσογειακό και εθνικό επίπεδο. Η εργασία θα προσπαθήσει να αναδείξει τη 

συμβολή της Κοινότητας των έργων σε ένα εναλλακτικό, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο 

τουριστικής ανάπτυξης ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τουριστικούς προορισμούς που 

εντοπίζονται στην Ελλάδα και οι οποίοι συμμετείχαν στην Κοινότητα Βιώσιμου Τουρισμού ως 

πιλοτικές περιοχές. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμη ανάπτυξη, παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός,  Μεσόγειος, 

υπεύθυνος τουρισμός 
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Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ – Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ1* & ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ2 

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2 Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
* e-mail: nicole.k.parthenopoulos@gmail.com 

 

Περίληψη  

Το ρυθμιστικό σχέδιο χωρικού σχεδιασμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ένα εργαλείο 

στρατηγικού σχεδιασμού των μητροπολιτικών αστικών συγκεντρώσεων, μέσα από το οποίο 

μπορεί να διαμορφωθεί και να εξειδικευτεί το πλαίσιο του υπερκείμενου σχεδιασμού των 

εθνικών και περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, αλλά και της εθνικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό εργαλείο, με δυναμική φύση, το οποίο είναι 

απαραίτητο να εμπεριέχει έντονη ευελιξία, ανθεκτικότητα, υλοποιησιμότητα και 

αποτελεσματικότητα εφαρμογής. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

θεσπίστηκε με τον ν.1561/1985 και μετά το πέρας είκοσι χρόνων εκπονήθηκε μελέτη 

επικαιροποίησής του το 2007-2009, η οποία όμως, παρόλο που εισήχθη στη Βουλή το 2014, 

δεν ψηφίστηκε. Σήμερα, εν έτη 2022, έπειτα από τις αλλαγές που έχουν λάβει χώρα τόσο σε 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο διαχείρισης αστικών περιοχών μέσω της εμπειρίας 

των κρίσεων που κλήθηκε η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και 

στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το χωρικό σχεδιασμό, κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωθεί και 

θεσμοθετηθεί ένα νέο Μητροπολιτικό Σχέδιο, το οποίο θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης του μητροπολιτικού χώρου της Θεσσαλονίκης. Ο 

μητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης είναι αδιαμφισβήτητος και γεωπολιτικά νευραλγικός. 

Η ανάπτυξη της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής, αλλά και η διαχείριση των κρίσεων στον 

αστικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του, που προέρχονται από την κλιματική 

αλλαγή και τα πανδημικά φαινόμενα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πλέον ενός στρατηγικού 

χωρικού σχεδίου και όχι απλά ρυθμιστικού. Προϋπόθεση, ωστόσο, της σύνταξης και 

θεσμοθέτησης ενός νέου στρατηγικού χωρικού σχεδίου, αποτελεί η αξιολόγηση του ισχύοντος-

θεσμοθετημένου, αλλά και της φιλοσοφίας της επικαιροποιημένης μελέτης αυτού, 

λαμβάνοντάς τα υπόψη ως σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση 

του στρατηγικού χωρικού σχεδίου είναι εχέγγυα της αποτελεσματικότητας και η διαρκής 

ενημέρωση και αναθεώρηση είναι στοιχεία της επιτυχίας του. Προϋπόθεση ωστόσο αυτού είναι 

η σύνταξη ενός σχεδίου δράσης με σαφή μέτρα και δείκτες. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω της εμπειρίας 

από την περίπτωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, το παρόν άρθρο προτείνει ένα πλαίσιο 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων αυτού του χωρικού επιπέδου, 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Επιχειρείται η σύνταξη ενός πρότυπου σχεδίου 

δράσης, γίνεται παράθεση των απαραίτητων εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου. Επισημαίνεται ο ρόλος ενός «παρατηρητηρίου» με αρμοδιότητα και ευθύνη 

την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης του σχεδίου 

δράσης του στρατηγικού χωρικού σχεδίου, αναδεικνύονται οι κατάλληλοι δείκτες 

παρακολούθησης, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και εντοπίζονται οι προκλήσεις και τα 

εμπόδια της διαδικασίας, που την καθιστούν εν δυνάμει περίπλοκη και χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. Το προτεινόμενο πλαίσιο αφορά αλληλοεξαρτώμενες, δυναμικές διαδικασίες και 

παράγοντες, που αποτελούν τα θεμελιώδη στοιχεία ενός στρατηγικού σχεδίου, αλλά 

ταυτόχρονα και προκλήσεις στις οποίες καλείται ο σύγχρονος στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός 

μητροπολιτικού επιπέδου να ανταποκριθεί.   

Λέξεις – Κλειδιά: ρυθμιστικό σχέδιο, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων, σχέδια 

δράσεις, δείκτες, στρατηγικός σχεδιασμός 
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H ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ1* & ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
* e-mail: sparth_17@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Η έννοια της διακυβέρνησης, που αναφέρεται στο περιεχόμενο και την ποιότητα του 

κυβερνητικού έργου, θα πρέπει να διέπεται από διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ ταυτόχρονα να 

είναι αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται άμεσα και με συνέπεια. Ως συμπληρωματική έννοια 

της κυβέρνησης εστιάζει στις διαδικασίες και την ποιότητα των αποφάσεων με την ανάπτυξη 

πολιτικών και στρατηγικών και την εποπτεία της παρακολούθησης, υλοποίησης και 

αξιολόγησής τους.  

Ο χωρικός σχεδιασμός, αποτελεί μείζονα προτεραιότητα του κράτους καθόσον εξασφαλίζει την 

εύρυθμη οικιστική πολιτική και αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας και έχει πολλά επίπεδα 

σχεδιασμού τα οποία άλλοτε συμπληρωματικά και άλλοτε ανταγωνιστικά καθορίζουν το πλαίσιο 

της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από την 

κατανομή και τον διαμοιρασμό των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων κάθετα και οριζόντια 

μεταξύ διαφορετικών επιπέδων εξουσίας από το τοπικό έως το εθνικό.  

Η διαχείριση του χώρου, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο, χρειάζεται συντονισμένη και 

σαφώς προσανατολισμένη στρατηγική προσέγγιση. Οι μητροπολιτικές περιοχές που κατά 

κανόνα αποτελούν λειτουργικές αστικές συγκεντρώσεις χρειάζονται την κατάλληλα 

προσδιορισμένη χωρική διακυβέρνηση καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

ανακύπτουν στις σύγχρονες πόλεις (περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακά, διαχείρισης αστικών 

κινδύνων κ.α.) η διαχείριση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα πολλών και διαφορετικών 

φορέων με συχνά αντικρουόμενες επιδιώξεις.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της μητροπολιτικής διακυβέρνησης ως μέσο 

ενίσχυσης της διαφάνειας σε ζητήματα και διαδικασίες που αφορούν στον χωρικό σχεδιασμό. 

Προσδιορίζονται οι έννοιες και οι αρχές της διακυβέρνησης, της πολυεπίπεδης και της 

μητροπολιτικής διακυβέρνησης και περιγράφεται εν συντομία η χωρο-διοικητική διάρθρωση 

του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, και στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης. Απαριθμώνται οι τυπολογίες της μητροπολιτικής διακυβέρνησης στην 

Ευρώπη και τα χαρακτηριστικά αυτών, οι αρμοδιότητες αλλά και οι παράγοντες που 

αναδεικνύουν τη σημασία της μητροπολιτικης διακυβέρνησης στην ορθολογική διαχείριση και 

διοίκηση των μητροπολιτικών περιοχών. Το άρθρο καταλήγει σε συμπεράσματα και προοπτικές 

σχετικά με το περιεχόμενο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαφάνεια, μητροπολιτική διακυβέρνηση, χωρικός σχεδιασμός  
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MAGNET COMMUNITY ΣΤHΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ1*, ΚΑΡΑΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2  

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
* e-mail: patrinou@uth.gr 

 

Περίληψη  

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, οι συγκεντρώσεις και η ανάπτυξή τους στο αστικό 

περιβάλλον έχουν μελετηθεί συστηματικά από αρκετούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Η 

παρούσα έρευνα διεξήχθη το 2020 και περιελάμβανε τη χαρτογράφηση συγκεντρώσεων των 

Κλάδων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας στην ιστορική συνοικία των Παλαιών Βόλου. Με 

χρήση του εργαλείου των ποιοτικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε ότι το 

cluster των Παλαιών περιείχε κυρίως δύο βασικές κατηγορίες, αυτή των βιβλιοθηκών και 

μουσείων, όπου οι φορείς ανήκαν κατά 75% στο Δημόσιο τομέα, και την κατηγορία τέχνες και 

διασκέδαση που αφορούσε αποκλειστικά ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξετάστηκαν οι λόγοι 

εγκατάστασης στην περιοχή, τα χαρακτηριστικά της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων και 

φορέων, οι προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης, η δικτύωση τους και η σχέση τους με την 

ταυτότητα των Παλαιών. Η ιστορική αξία της περιοχής, η ιδιαιτερότητα και η “αύρα” της 

αποτέλεσαν ουσιαστικούς παράγοντες εγκατάστασής τους εκεί. Τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

προβλημάτιζε ιδιαίτερα η μελλοντική βιωσιμότητα, σε αντίθεση με τους φορείς του δημοσίου 

που είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η παραπάνω ανησυχία εντάθηκε από τις επιπτώσεις 

της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις και οι φορείς της περιοχής εξέφρασαν επιθυμία συμμετοχής σε 

δράσεις συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εντοπίστηκαν διαφορετικές χρήσεις των 

χώρων μέσα στη μέρα, ενώ οι επισκέψεις το πρωί-απόγευμα αφορούσαν τους φορείς 

πολιτισμού και το βράδυ τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής. Ως θετικό σημείο 

αναγνωρίστηκε η εγγύτητα της περιοχής με τους κεντρικούς σταθμούς των μέσων μαζικής 

μεταφοράς της πόλης (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, Λιμάνι). Αν και παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι φορείς και 

επιχειρήσεις των Παλαιών είχαν ήδη αναπτύξει μεταξύ τους συνεργασίες, κοινό σημείο όλων 

ήταν η σπουδαιότητα της δημιουργίας ενός οργανωμένου δικτύου συνεργασίας που θα είχε το 

ρόλο συντονιστή σε περαιτέρω συνεργατικές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής. 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, δημιουργήθηκε στα τέλη του 2020 το MAGNet 

Community, ένα δίκτυο με σκοπό τη «συνεργασία, προώθηση και ανταλλαγή πείρας και 

γνώσεων μεταξύ ατόμων, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, οργανώσεων, οργανισμών και 

φορέων με έμφαση στους τομείς του πολιτισμού, των τεχνών και της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η 

μελέτη του ρόλου της χαρτογράφησης των ΠΔΒ στην περιοχή των Παλαιών για τη δημιουργία 

και λειτουργία του MAGNET Community. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, πολιτιστικές συγκεντρώσεις, 

Παλαιά Βόλου, πολιτιστική δικτύωση, αστική ανάπτυξη 
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ – ΙΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΠΕΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ1*, ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ1, ΜΠΟΪΛΕ ΜΑΡΙΑ1 & ΑΚΑΤΣ 
ΑΤΤΙΛΑ 

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
* e-mail: perravml@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου παρουσιάζει σημαντικές ανομοιογένειες αναφορικά με 

την πρόοδο της καινοτομίας στη Γαλάζια Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, δημιουργώντας 

σημαντικές χωρικές προκλήσεις ως προς τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού αναπτυξιακού 

προφίλ καινοτομίας στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης 

βασισμένης στη δημιουργία και ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στη 

συγκεκριμένη μακρο-περιφέρεια είναι αναγκαία.  

Οι χωρικές αυτές προκλήσεις αποτελούν το κύριο αντικείμενο του έργου BLUEAIR “Blue Growth 

Smart Adriatic Ionian S3” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION και το οποίο 

επιδιώκει την αντιμετώπισή τους μέσα από την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των χωρών 

της εν λόγω περιοχής. Απώτερος σκοπός του είναι η διαμόρφωση μιας κοινής προσέγγισης για 

τη χάραξη μιας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε επίπεδο μακρο-

περιφέρειας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η δημιουργία μιας 

κοινότητας καινοτομίας, καθώς και η ενίσχυση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μελών 

της να διευρύνουν τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους, αξιοποιώντας τα εκάστοτε εθνικά 

συγκριτικά τους πλεονεκτήματα στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η 

επίτευξη των παραπάνω προβλέπεται μέσα από δράσεις αμοιβαίας μάθησης και ειδικότερα στο 

πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή φορέων του τετραπλού 

έλικα που εμπλέκονται στους προαναφερθέντες τομείς.  

Η παρούσα εργασία επιδιώκει την ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας της ευθυγράμμισης 

των πολιτικών καινοτομίας στη Γαλάζια Ανάπτυξη, καθώς και τη διερεύνηση των προκλήσεων 

και ευκαιριών διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση του πεδίου αυτού στην Ελλάδα και 

στο επίπεδο της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής – Ιονίου. Τα παραπάνω προέκυψαν μέσα από 

συνάντηση εργασίας αμοιβαίας μάθησης με τη συμμετοχή και διάδραση των προαναφερθέντων 

φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας και δραστηριοποιούνται 

εντός της Περιφέρειας Αττικής και των λοιπών νοτίων περιφερειών της χώρας. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την ενίσχυση 

της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της μακρο-περιφέρειας, 

συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των ενδιαφερόμενων 

φορέων.  

Λέξεις – Κλειδιά: Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, Αδριατική – Ιόνιος, Ελλάδα, διαδικασία 

αμοιβαίας μάθησης, γαλάζια ανάπτυξη 
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Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: ΜΙΑ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 & ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: kathykarali@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο κλάδος των κατασκευών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους αναφορικά με 

τη συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η αποτελεσματική διαχείριση των 

μεγάλων κατασκευαστικών έργων στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί τη χρήση σύνθετων 

μεθοδολογιών, στις οποίες συγκαταλέγεται η μέθοδος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

προσανατολισμένη στις κατασκευές μεθοδολογία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μία πολλά 

υποσχόμενη μεθοδολογία διαχείρισης, η οποία ενσωματώνει όλες τις «ροές» και τις 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο έργο και αφορούν την προμήθεια υλικών. Απώτερος 

στόχος της είναι η βελτιστοποίηση τους κόστους, του χρόνου και της ποιότητας των έργων. Η 

μεθοδολογία της κατασκευαστικής εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μια ειδική μορφή του 

γενικού προτύπου της εφοδιαστικής αλυσίδας, με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα λόγω των 

ειδικών χαρακτηριστικών των κατασκευαστικών έργων. Στο άρθρο αυτό αναλύονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στις κατασκευές και 

περιγράφονται συνοπτικά τα αντίστοιχα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση 

των οικοδομικών έργων. Τέλος, προτείνεται υπόδειγμα εφοδιαστικής αλυσίδας για οικοδομικά 

έργα με χρήση μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού, το οποίο στη συνέχεια 

εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο οικοδομικό έργο για την τεκμηρίωση της εγκυρότητάς του. 

Λέξεις - κλειδιά: εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, κατασκευαστική 

εφοδιαστική αλυσίδα, μικτός ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός 
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ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ: ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ Η’ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ; 

ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: polym60@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο σκοτεινός τουρισμός εκτείνεται σε ένα ευρύ πεδίο μορφών, που σχετίζονται με την έννοια 

του θανάτου, σε όλες τις εκφάνσεις του. Η μεγάλη ποικιλία των “σκοτεινών” περιοχών, 

κατηγοριοποιεί και τις μορφές του σκοτεινού τουρισμού, με συνέπεια και το μεγάλο εύρος των 

συναισθημάτων και αντιδράσεων. 

Το κοιμητήριο είναι ένας χώρος όπου κυριαρχεί απόλυτα η έννοια του θανάτου. Ωστόσο δεν 

είναι ο χώρος όπου συμβαίνει ο θάνατος. Τα ταφικά μνημεία στα κοιμητήρια αποτελούν 

ορόσημα και αντανακλούν τις πολιτιστικές απόψεις και αξίες της εκάστοτε κοινωνίας και 

συνεπώς είναι μέρος της πολιτιστικής ιστορίας και κληρονομιάς ενός τόπου και μιας κοινωνίας. 

Για τους περισσοτέρους ανθρώπους, η επίσκεψη σε ένα κοιμητήριο κατά την διάρκεια των 

διακοπών τους, δεν είναι ένα σκέλος σκοτεινού τουρισμού. Είναι μάλλον, μια άλλη άποψη για 

να κατανοηθεί η κοινωνική ή πολιτιστική ιστορία της κάθε πόλης ή της περιοχής. Συνεπώς η 

επίσκεψη σε ένα κοιμητήριο εντάσσεται στις διαδικασίες του πολιτιστικού τουρισμού. Άλλωστε 

ένας μεγάλος αριθμός κοιμητηρίων έχει ενταχθεί στην λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς του 

Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). 

Η διασύνδεση της ιστορικής και τουριστικής σημασίας των κοιμητηρίων επαληθεύεται από τον 

μεγάλο αριθμό διάσημων ταφικών τοποθεσιών σε όλο τον κόσμο που επισκέπτονται συχνά οι 

τουρίστες. Τα σύγχρονα κοιμητήρια που τώρα φαίνονται ασήμαντα μπορεί να είναι τα μόνα 

υπολείμματα της κοινωνίας σε εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Πολλοί ταξιδευτές – τουρίστες, 

όταν βρίσκονται ιδιαίτερα σε άγνωστα μέρη, επισκεπτόμενοι αυτούς τους χώρους ανάπαυσης 

των νεκρών, θεωρούν ότι αυτοί είναι οι αυθεντικοί οικισμοί του κόσμου, διαρκείς και 

διαχρονικοί, που μας δένουν ακόμη πιο πολύ με το τοπίο και την αντίληψη της ανθρωπότητας. 

Η ποικιλία του τουριστικού προϊόντος που προσφέρουν τα αξιοθέατα κοιμητήρια σε όλο τον 

κόσμο, έχει ενθαρρύνει πολλές χώρες και τοπικές κοινωνίες να επωφεληθούν από αυτό, ως 

μέσο για την ανάπτυξη τουριστικής ζήτησης τους. 

Ωστόσο, αναδύονται τα εξής ερωτήματα: η επαφή με τον θάνατο, είναι αυτοσκοπός ενός 

επισκέπτη κοιμητηρίου; η επίσκεψη σε ένα κοιμητήριο εντάσσεται στον σκοτεινό τουρισμό;  

Λέξεις – Κλειδιά: κοιμητήριο, σκοτεινός τουρισμός, πολιτισμός 
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ΝΕΚΡΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΟΛΥΜΕΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: polym60@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στην κοινωνική υποδομή ενός αστικού συγκροτήματος, εκτός από τους κοινόχρηστους 

χώρους, συμπεριλαμβάνεται και ο κοινωνικός εξοπλισμός όπως δημόσια σχολεία, αθλητικές 

εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές με κοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες. Μια από αυτές 

τις λειτουργίες είναι και το κοιμητήριο, ή γενικότερα ένας χώρος διαχείρισης των νεκρών. 

Το κοιμητήριο είναι μια διαχρονική εικόνα της πόλης και ένας καθρέπτης της πολιτικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της. Έχει το δικό του πολεοδομικό σχέδιο, με δημόσιους και 

ιδιωτικούς χώρους, που πολλές φορές προσομοιάζει – αντιγράφει την ίδια την πόλη. Ο τάφος 

(τελευταία κατοικία), που είναι το βασικό στοιχείο από το οποίο αποτελείται το κοιμητήριο, 

αντιστοιχεί και παραλληλίζεται με την κατοικία που είναι το βασικό στοιχείο της πόλης. Η 

κοινωνικότητα του κοιμητηρίου, είναι ενεργό τμήμα της κοινωνικότητας της πόλης. Η πόλη 

των ζωντανών και η πόλη των νεκρών, είναι συνεπώς δύο αστικά συστήματα, άρρηκτα 

συνδεδεμένα, που διατρέχουν μαζί τον χρόνο και τον χώρο, δέχονται παρόμοιες επιδράσεις και 

είναι αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού. 

Η «αστική ανθεκτικότητα» είναι η ικανότητα μιας πόλης ή ενός αστικού συστήματος να αντέχει 

κραδασμούς και καταπονήσεις και συγχρόνως να απορροφά, να προσαρμόζεται και να αντιδρά 

σε έντονες αλλαγές. Η ανθεκτικότητα δεν είναι μόνο η αντίδραση σε μεγάλα σοκ, αλλά και η 

απόκριση σε καθημερινές πιέσεις και απαιτήσεις, που χρονικά είναι περισσότερο 

μακροπρόθεσμες. Ένας άλλος παράγοντας υποβάθμισης μιας περιοχής, είναι η εγκατάλειψη ή 

κακή διαχείριση του επενδυμένου κεφαλαίου.  

Η διαχείριση των διαταραχών, έκτακτων ή καθημερινών, στα πλαίσια της ανθεκτικότητας του 

κοιμητηρίου, επηρεάζει, συμμετέχει και αλληλοεπιδρά στην ανθεκτικότητα της πόλης. Οι 

αστοχίες αντιμετώπισης κάποιων διαταραχών του κοιμητηρίου, επηρεάζουν αρνητικά την 

ανθεκτικότητα της πόλης και αντίστροφα, οι αστοχίες αντιμετώπισης κάποιων διαταραχών της 

πόλης, επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του κοιμητηρίου. 

Η ανθεκτικότητα του κοιμητηρίου, όπως και κάθε αστικής υποδομής και η ικανότητα 

αποκατάστασης τους, εξαρτάται από τα σωστά επικαιροποιημένα σχέδια αντιμετώπισης 

καταστροφών, σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία. 

Λέξεις – Κλειδιά: κοιμητήριο, πόλη, ανθεκτικότητα 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΑ LOCKDOWN: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ1* & ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: pouliopou08@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η πανδημία της νόσου COVID-19 έφερε στο προσκήνιο διαφορετικές εικόνες των πόλεων και 

των δημόσιων χώρων τους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των αυστηρών μέτρων 

περιορισμού κυκλοφορίας. Η κοινή πρόκληση για τις πόλεις που προέκυψε κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας και ειδικότερα αναφορικά με τους δημόσιους χώρους ήταν η τήρηση της 

προτεινόμενης κοινωνικής απόστασης. Οι απαιτήσεις για διάθεση αστικών δημόσιων και 

ελεύθερων χώρων και χώρων ατομικών μετακινήσεων αυξήθηκαν και οδήγησαν αρκετές 

πόλεις, όπως το Παρίσι, το Μιλάνο και το Λονδίνο, να υιοθετήσουν πολιτικές αύξησης του 

δημόσιου αστικού χώρου που διατίθενται για αναψυχή ή κίνηση πεζή.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας στην περιοχή του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορά την επισκεψιμότητα σε προσφιλή σημεία της πόλης σε δύο 

περιόδους: Η πρώτη, αφορά την περίοδο εφαρμογής αυστηρών περιοριστικών μέτρων κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου lockdown που εφαρμόστηκε στη χώρα (7-11-2020 μέχρι 14-05-

2021). Η δεύτερη, περιλαμβάνει το αμέσως επόμενο διάστημα της άρσης του δεύτερου 

lockdown κατά το οποίο τα εν λόγω μέτρα ήταν λιγότερο ή καθόλου αυστηρά (14-5-2021 μέχρι 

15-6-2021).  

Συγκεντρώνοντας και μελετώντας φωτογραφικό υλικό από τα διάφορα μέρη της πόλης, τα 

βασικά συμπεράσματα που αναδεικνύει η εμπειρική έρευνα ήταν ότι, κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου lockdown, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν μεγαλύτερη προτίμηση σε χώρους με 

έντονη την ύπαρξη του φυσικού στοιχείου, όπως η Νέα Παραλία και οι Κήποι του Πασσά. Από 

την άλλη πλευρά, σε πλατείες και πεζοδρόμους που φιλοξενούν εμπορικά καταστήματα, όπως 

η πλατεία Ναυαρίνου ή ο πεζόδρομος Αγίας Σοφίας, παρατηρήθηκε ραγδαία μείωση της 

επισκεψιμότητας κατά την ίδια περίοδο. Αυτές οι τάσεις αντιστράφηκαν και για τις δύο 

περιπτώσεις αμέσως μετά την άρση του δεύτερου lockdown. Το σημαντικότερο στοιχείο που 

αναδείχθηκε από την εμπειρική έρευνα ήταν η αύξηση της επισκεψιμότητας στους δημόσιους 

χώρους αλλά και τα τοπικά καταστήματα των γειτονιών. Έτσι, τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν 

τους κατοίκους να έρθουν σε επαφή, να γνωρίσουν και να αλληλοεπιδράσουν με το χώρο της 

γειτονιάς τους, να εκτιμήσουν το μικρό πάρκο ή τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουν δίπλα ή 

απέναντι από το σπίτι τους, αλλά και να ενισχύσουν το τοπικό κατάστημα στη γωνία. Αυτές οι 

τάσεις επιβεβαιώνονται και από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία.  

Λέξεις – Κλειδιά: εικόνες πόλης, πανδημία COVID-19, lockdown, δημόσιοι χώροι, 

επισκεψιμότητα, γειτονιά 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: matinaprigkou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Το τοπίο είναι μια έννοια πολυδιάστατη με πολλαπλές ερμηνείες και ορισμούς που έχουν δοθεί 

τόσο από θεωρητικούς του χώρου, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, όσο και μέσω των 

θεσμικών και κανονιστικών πλαισίων στο διεθνή αλλά και στον εθνικό χώρο. Αν και οι πρώτες 

προσεγγίσεις στα θεσμικά κείμενα αφορούσαν στην περιβαλλοντική διάσταση του τοπίου, με 

αναφορές κυρίως στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη συνέχεια το τοπίο 

αντιμετωπίζεται ως μια σύνθεση φύσης και πολιτισμού. Από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το 

Τοπίο το 2000 και έπειτα, τα κανονιστικά κείμενα θέτουν τον παράγοντα του πολιτισμού, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο. Tο τοπίο σχεδόν πάντοτε 

είναι ιστορικό και πολιτισμικό αποτελώντας έναν είδους «καταγραφέα» της ιστορίας των 

κοινωνιών. Το παραπάνω ενδεχομένως να είναι εντονότερο και εμφανέστερο όταν 

αναφερόμαστε στο αρχαιολογικό τοπίο, όπου οι διάφορες εγγραφές ή επανεγγραφές της 

ιστορίας δημιουργούν ένα παλίμψηστο, το οποίο αποτελεί ενδιαφέρον αντικείμενο προς 

διερεύνηση. Ενδιαφέρουσα κρίνεται και η προσέγγιση του Ιστορικού Αστικού Τοπίου (Historic 

Urban Landscape), που αφορά σε τοπίο το οποίο εκτείνεται πέρα από το ιστορικό κέντρο ή 

μιας ιστορικής πόλης στο σύνολό της, για να περιλάβει το ευρύτερο αστικό περιβάλλον, 

ιστορικό και σύγχρονο, με τις υποδομές του, τη χωρική του οργάνωση και τις σχέσεις μεταξύ 

των διαφόρων πολεοδομικών συντελεστών του, καθώς και το γεωγραφικό του πλαίσιο με όλα 

τα τοπογραφικά, γεωμορφολογικά, υδρολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά του, αλλά και το 

σύμφυτο περιεχόμενο των εγγενών, κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών και παραδόσεων και 

οικονομικών πρακτικών.  

Στον Ευρωπαϊκό χώρο, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί προσπάθειες κατηγοριοποίησης τοπίων 

υπό αυτό το πρίσμα, όπως για παράδειγμα η Νάπολη και το Άμστερνταμ, που αναλύονται στον 

επίσημο οδηγό της UNESCO για το Ιστορικό Αστικό Τοπίο ενώ στον Ελλαδικό Χώρο δεν έχει 

ακόμα αναγνωριστεί ακόμη κάποιο τοπίο ως τέτοιο. Ο στόχος της παρούσας εισήγησης είναι 

αφενός η διερεύνηση του κατά πόσο έχει λειτουργήσει η συγκεκριμένη προσέγγιση στις πόλεις 

που έχει εφαρμοστεί, ενώ συγχρόνως τίθεται το ερώτημα της ύπαρξης ενός τέτοιου τοπίου 

στον Ελλαδικό Χώρο, όπου παρουσιάζεται το ιστορικό τοπίο της Ελευσίνας σε παραλληλισμό 

με εκείνο της Νάπολης. Μπορούμε να ισχυριστούμε πως το τοπίο - και δη το ιστορικό αστικό 

τοπίο -αποτελεί ένα ευρύ πεδίο, που δε περιλαμβάνει μόνο την υλική πραγματικότητα και το 

φυσικό δομημένο περιβάλλον, αλλά ένα σύνολο εμπειριών, όπως αυτές διαχρονικά 

αποτυπώνονται μέσα από την ιστορία του τόπου στο περιβάλλον. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι 

το τοπίο σχεδόν πάντοτε είναι ιστορικό και πολιτισμικό αποτελώντας έναν είδους 

«καταγραφέα» της ιστορίας των κοινωνιών.  

Λέξεις – Κλειδιά: τοπίο, τοπιακός σχεδιασμός, ιστορικό αστικό τοπίο, πολιτιστικό τοπίο, 

θεσμικό πλαίσιο τοπιακού σχεδιασμού 
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ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΡΑΛΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: manosral@hotmail.gr 

 

Περίληψη  

Η επιβολή πρόσθετων φόρων επί των ακινήτων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

και των συνακόλουθων αυξημένων δημοσιονομικών αναγκών, ενέτεινε τα σημαντικά 

προβλήματα και δυσλειτουργίες των συγκεκριμένων φορολογικών πολιτικών. Η καθιέρωση 

υψηλών φόρων επί της κατοχής των ακινήτων, από το 2011, πραγματοποιήθηκε αξιολογώντας 

μόνο τα δημοσιονομικά αποτελέσματα ενώ το σύστημα φορολόγησης βασίστηκε σε 

υφιστάμενους μηχανισμούς προσδιορισμού και συλλογής των φόρων, με σημαντικές 

παθογένειες.  

Στο συγκεκριμένο κείμενο θα γίνει κύρια αναφορά στον ΕΝΦΙΑ και σε μικρότερο βαθμό στους 

προκατόχους του (ΕΕΤΑ και ΕΕΤΗΔΕ) εστιάζοντας σε δύο θεμελιώδη πεδία, τον καθορισμό της 

φορολογητέας βάσης και τον τρόπο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας. Σε ό,τι αφορά τη 

φορολογητέα βάση θα γίνει καταγραφή των προβλημάτων από την ανεπάρκεια αξιόπιστων και 

επικαιροποιημένων δεδομένων που θέτουν ζητήματα άνισης φορολογικής αντιμετώπισης. 

Βασικά ζητήματα στο πεδίο αυτό, αποτελούν η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου κτηματολογίου, 

διαμορφωμένο ώστε να εξυπηρετεί επαρκώς φορολογικούς σκοπούς, αλλά και η αδυναμία 

καταγραφής/αντιμετώπισης των υψηλών ποσοστών αυθαίρετης δόμησης. Σχετικά με τις 

φορολογητέες αξίες, θα εξεταστεί κατά πόσον αυτές ακολουθούν τις αγοραίες αξίες και αν 

συντελούν σε ένα δίκαιο σύστημα διανομής βαρών. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθούν ως 

μέτρο σύγκρισης στοιχεία από την αγοραία αξία των οικιστικών ακινήτων, που προέρχονται 

από ανεξάρτητους εκτιμητές και συλλέγονται από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Η έρευνα του συστήματος φορολόγησης επί της κατοχής των ακινήτων και των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του θα γίνει με σκοπό την διερεύνηση των αποτελεσμάτων που παράγει στο 

χώρο. Αναλυτικότερα, θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των συνεπειών της φορολογίας στον 

αστικό χώρο, ορίζοντας ως μελέτη περίπτωσης μία περιοχή του κέντρου της Αθήνας (πέριξ της 

Ομόνοιας) με πολυδιάστατα προβλήματα. Σε αυτήν την περιοχή, θα διερευνηθούν τα πιθανά 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης φορολογικής πολιτικής σε σχέση με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις χωρικές προκλήσεις της. Η περίοδος αναφοράς εκτείνεται από το 2008 

έως το 2018, την δεκαετία που συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με το διάστημα της έντονης 

οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα.       

Λέξεις – Κλειδιά: ΕΝΦΙΑ, Αθήνα, φορολογία ακινήτων, χωρικές επιπτώσεις 
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ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΡΑΣΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1*, ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1, ΤΣΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ1 &  ΠΕΤΡΑΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

* e-mail: rasvanis@uth.gr 

 

Περίληψη 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι Άμεσες Ξένές Επενδύσεις (ΑΞΕ) συμβάλλουν στην οικονομική 

ανάπτυξη των περιφερειών και σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρων χωρών. Ιδιαίτερα στη 

σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η οικονομική 

μεγέθυνση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο χωρίς την ύπαρξη των ξένων επενδυτών. 

Κι αυτό γιατί οι ΑΞΕ εκτός από την συνεισφορά τους στο ισοζύγιο πληρωμών, μπορούν να 

συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων της χώρας υποδοχής μέσω 

της μεταφοράς και διάδοσης τεχνολογίας υπεροχής, ώστε αυτές να μπορούν να επιβιώσουν 

στο έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. 

Η Ελλάδα, πλην των τελευταίων ετών, ήταν ουραγός στην προσέλκυση ξένων επενδυτών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Επιπλέον, το παραγωγικό της μοντέλο είναι παρωχημένο, γιατί 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τριτογενή τομέα και μάλιστα σε υπηρεσίες οι οποίες 

προορίζονται για εσωτερική κατανάλωση, με τον τομέα της μεταποίησης (βιομηχανίας) να 

φθίνει συνεχώς, καθώς απουσιάζει η καινοτομία τόσο στην διοίκηση όσο και στις μεθόδους 

παραγωγής. Το μοντέλο αυτό, στο οποίο υπάρχουν μόνο μικρές φωτεινές εξαιρέσεις (π.χ. η 

χημική και φαρμακευτική βιομηχανία), δε συμβαδίζει με την 4η βιομηχανική επανάσταση και 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Υπάρχει επομένως 

αδήριτη ανάγκη αλλαγής αυτού του παραγωγικού μοντέλου και οι ξένες επενδύσεις μπορούν 

με τις κατάλληλες πολιτικές να συμβάλλουν σε αυτή. 

Το παρόν άρθρο επιχειρεί κάτι καινοτόμο και χρήσιμο για την επενδυτική πολιτική της χώρας, 

αφού εκτός από την καταγραφή των εισερχόμενων επενδυτικών ροών στον δευτερογενή 

τομέα (μεταποίηση) από τις περιφέρειες των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε., καταγράφει και τις 

επενδυτικές εκροές επενδύσεων (ΑΞΕ) του ίδιου τομέα από τις Ελληνικές περιφέρειες προς τις 

υπόλοιπες περιφέρειες της Ε.Ε., παρέχοντας σημαντική πληροφορία στους υπεύθυνους 

χάραξης πολιτικής. 

Λέξεις – Κλειδιά: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, διαπεριφερειακές ροές επενδύσεων, 

δευτερογενής τομέας, Ελλάδα 
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ΜΕΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας e-mail: prod@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η συζήτηση σχετικά με τον ψηφιακό χώρο, το ρόλο του και την σχέση του με τον 

«παραδοσιακό» (φυσικό) χώρο μετράει ήδη αρκετές δεκαετίες, με έναν σημαντικό αριθμό 

προσεγγίσεων και θεωριών να έχουν διατυπωθεί. Με την ταχύτατη εξέλιξη των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όμως, η συζήτηση αυτή τείνει να πάρει νέα μορφή, καθώς 

η εξέταση του φυσικού και του ψηφιακού χώρου ως ξεχωριστές οντότητες φαίνεται να έχει 

ολοένα και λιγότερο νόημα, ειδικότερα σε ότι αφορά στον αστικό χώρο. Με δεδομένο το 

γεγονός ότι οι σύγχρονες εκφράσεις του αστικού χώρου (ευφυείς πόλεις, πράσινες πόλεις, 

πόλεις ευημερίας κ.α.) εξαρτώνται και ορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογίες τις οποίες 

ενσωματώνουν, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών δυνατοτήτων που 

είναι διαθέσιμες αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για το σχεδιασμό του αστικού 

χώρου. 

Επιλέγοντας την προσέγγιση του μεικτού χώρου (blended space), ως την έννοια εκείνη που 

αποδίδει καλύτερα την τρέχουσα πραγματικότητα του νέου χώρου στον οποίο ο φυσικός και 

ψηφιακός χώρος συνυπάρχουν και είναι αναπόσπαστοι ο ένας από τον άλλον, το άρθρο αυτό 

επιχειρεί να εντοπίσει και να περιγράψει τις σημαντικότερες προοπτικές και προκλήσεις που 

αναδύονται σε σχέση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων 

που σχετίζονται με το χωρικό σχεδιασμό. Επιχειρείται μία συνοπτική καταγραφή και 

κατηγοριοποίηση των τεχνολογιών και εργαλείων αυτών και αναλύεται η πιθανή επίδρασή τους 

στο χωρικό σχεδιασμό, καθώς και οι σημαντικότερες προκλήσεις που θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού. 

Λέξεις – Κλειδιά: μεικτός χώρος, νέες τεχνολογίες, χωρικός σχεδιασμός  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΦΥΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΖΑ1* & ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: elizasav98@gmail.com 

 

Περίληψη  

Πως προκύπτουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και ποια είναι τα πιο ευνοϊκά περιβάλλοντα για την 

χωροθέτηση τους; Το παρόν κείμενο επιχειρεί να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την γέννηση και χωροθέτηση των νεοφυών επιχειρήσεων στην μικρο-κλίμακα της 

μητροπολιτικής περιοχής.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζονται δύο βασικές θέσεις σχετικά με τον παραπάνω στόχο. 

Η πρώτη υποστηρίζει ότι η δημιουργία καινοτομίας, και κατ΄επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων 

και η χωροθέτηση τους σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι μια ενδογενής διαδικασία η οποία 

προκύπτει μέσα από την συνεργασία επιχειρήσεων, αλλά και από την ποιότητα και την δομή 

της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας. Η δεύτερη θέση, επηρεασμένη από προσεγγίσεις τύπου 

τριπλής έλικας υποστηρίζει ότι μια περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε θέματα 

γνώσης και καινοτομίας μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, δηλαδή ότι η γέννηση ενός 

οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων προέρχεται από πρωτοβουλίες από πάνω προς τα 

κάτω.  

Η παρούσα έρευνα μελετά την χωροθέτηση των νεοφυών επιχειρήσεων στην μητροπολιτική 

περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αναγνωρίζει και τις δύο θέσεις, εξετάζοντας την δομή της πόλης 

μέσα από τις διαφορετικές δημοτικές ενότητες που την απαρτίζουν ώστε να ερευνηθούν τα 

χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών που έλκουν κι αναπτύσσουν 

καινοτομική δραστηριότητα, αλλά και αναλύοντας τις πολιτικές και την χωρική κατανομή του 

τοπικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας σε σχέση με την τελική χωροθέτηση νεοφυών 

επιχειρήσεων στη μητροπολιτική περιοχή. Επιπλέον ερευνάται αν οι νεοφυείς επιχειρήσεις  της 

Θεσσαλονίκης προτιμούν το αστικό ετερογενές περιβάλλον, ή αν ευνοούνται περισσότερο από 

εξειδικευμένα περιβάλλοντα όπου παράγεται έρευνα και διαχέεται επιστημονική γνώση, καθώς 

και το πόσο ευμετακίνητες είναι στη διάρκεια της ζωής τους. 

Αξιοποιώντας ποιοτική και ποσοτική έρευνα, υποστηρίζεται  ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

συγκεντρώνονται χωρικά σε συγκεκριμένα σημεία της μητροπολιτικής περιοχής. Από την μία 

πλευρά το κέντρο της πόλης ασκεί σημαντική έλξη, ενώ από την άλλη, η ευρύτερη περιοχή 

του Δ. Θέρμης στα Ν. Ανατολικά του ΠΣΘ αποτελούν τις κύριες περιοχές συγκέντρωσης. 

Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η  τάση των μικρών νεοφυών επιχειρήσεων να προαστιοποιηθούν 

στο εξειδικευμένο περιβάλλον του προαναφερόμενου πυρήνα σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο 

του κύκλου ζωής τους.  

Λέξεις – Κλειδιά: νεοφυείς επιχειρήσεις, οικονομίες συγκέντρωσης, οικονομίες 

αστικοποίησης, Θεσσαλονίκη, καινοτομία  
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Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ1*, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ1 & ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: stasakel@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η χωρική διαμόρφωση των οικισμών και ο τρόπος αξιοποίησης-ανάπτυξης της γης κατέχουν 

σημαντικό μερίδιο στην ενίσχυση του φαινομένου και των αντίστοιχων επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής. Οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν το σημείο κλειδί για την προσαρμογή 

και τον μετριασμό αυτών των επιπτώσεων, παράγοντες που ρυθμίζονται από τον χωρικό 

σχεδιασμό. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό 

χρήσεων γης με τέτοιο τρόπο που να μειώνει την δριμύτητα ακραίων μετεωρολογικών 

συμβάντων (αστική θερμική νησίδα, καύσωνες, παγετούς). Έτσι, η προσαρμογή απαιτεί 

θεμελιώδεις αλλαγές σε όλα τα δομικά στοιχεία τα οποία προκαλούν επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας με αέρια του θερμοκηπίου. Η ρύθμιση τέτοιων στοιχείων από την πλευρά του 

σχεδιασμού περιλαμβάνει τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων γης, των μεταφορικών 

υποδομών και συστημάτων, των ενεργειακών υποδομών, των δικτύων ύδρευσης, αλλά και του 

εν γένει δομημένου περιβάλλοντος.  

Στόχος του άρθρου αποτελεί η ανασκόπηση μελετών περίπτωσης αναφορικά με τον ρόλο και 

τη συμβολή του εφαρμοσμένου χωρικού σχεδιασμού στην προσαρμογή και τον μετριασμό των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσα από μια σειρά από προσεγγίσεις, όπως: i) η 

ενσωμάτωση των στρατηγικών προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής και των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών στο χωρικό σχεδιασμό υπό διαφοροποιημένα μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης, ii) η 

αναγκαιότητα της αύξησης και της ομοιόμορφης κατανομής των αστικών υπαίθριων χώρων 

πρασίνου αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών και τη 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και ακραίων γεγονότων ενισχύοντας την κοινωνικο-

οικολογική ανθεκτικότητα, iii) ο επανασχεδιασμός των συμπαγών πόλεων που επηρεάζονται σε 

σημαντικό βαθμό από το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, και iv) o ολοκληρωμένος 

εν γένει σχεδιασμός ανθεκτικών πόλεων και οικιστικών περιοχών για την υιοθέτηση 

στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και των αντίστοιχων 

περιβαλλοντικών κινδύνων (όπως η χωρική διάσταση της ευαλωτότητας που αποτελεί καίριο 

σημείο στο χωρικό σχεδιασμό, η αστική διακυβέρνηση, η πρόληψη φυσικών καταστροφών 

μέσω της χωρικής ανθεκτικότητας, η προώθηση συμπαγών πόλεων και η μείξη χρήσεων γης, 

κ.ο.κ.). Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στους σχεδιαστές του χώρου για μια 

μεσο-μακροπρόθεσμη προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες, αλλά και στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου των οικιστικών περιοχών.        

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα, προσαρμογή και 

μετριασμός  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΟ 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1, ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ1* & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: dkalergis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η διαχείριση μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς ευρωπαϊκών πόλεων, που είχαν τρωθεί κατά 

τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, παρουσιάζει ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση, διαχρονικά 

εξεταζόμενη. Έτσι, αυτή εκδηλώνεται, άλλοτε ως προσπάθεια αναστροφής της ιστορίας, μέσω 

της "ανάκτησης" του μνημείου και της ένταξής του στην αναπαράσταση της προπολεμικής 

εικόνας της πόλης, άλλοτε ως επιδίωξη διαιώνισης της μνήμης της "θηριωδίας" του εχθρού, 

μέσω της διατήρησης του μνημείου σε μορφή ερειπίου στο κέντρο της σύγχρονης πόλης, 

ενίοτε ως επιχείρηση "πουρισμού" με την αφαίρεση πολιτισμικών συμβόλων του εχθρού, κατά 

τη διαδικασία της ανακατασκευής, για την υποστήριξη του πολιτικού αφηγήματος μιας 

"επινοημένης παράδοσης". 

Η τραγική επικαιρότητα του πολέμου στην Ουκρανία, 77 χρόνια μετά τη λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που, για την ευρωπαϊκή ήπειρο 

τουλάχιστον, θεωρούσαμε πως θα ήταν πλέον, μόνο, αντικείμενα της ιστορίας. Το ιστορικό 

κέντρο της πόλης Λβιβ και ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας του Κιέβου, αποτελούν, μεταξύ 

άλλων, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, καταχωρημένα στον σχετικό κατάλογο της UNESCO, 

για τα οποία ο διεθνής οργανισμός έχει εκφράσει τις σοβαρές του ανησυχίες. 

Στην παρούσα ανακοίνωση, αναλύονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις μνημείων, της νεώτερης 

ευρωπαϊκής ιστορίας, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια πολεμικών 

επιχειρήσεων, καθώς και οι αντίστοιχες επιλογές, κατά την αντιμετώπισή τους, σε σχέση με τις 

εκάστοτε πολιτικές σκοπιμότητες από τις οποίες οι επιλογές αυτές υπαγορεύονταν, στο 

ιστορικό τους πλαίσιο θεωρούμενες. Τα παραδείγματα αντλούνται από χαρακτηριστικές 

περιόδους αντιμετώπισης καταστροφών πολέμου, αλλά και διαδικασιών οικοδόμησης εθνών, 

και συγκεκριμένα, μετά τις καταστροφές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης και μετά τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ενώ, παράλληλα, 

επιχειρείται αναφορά και σε ανάλογες πρακτικές που εφαρμόζονται στην περίπτωση του 

πολέμου της Ουκρανίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: διαχείριση, πολιτισμική κληρονομιά, μνημεία, ζημιές, πόλεμος, 

αποκατάσταση, οικοδόμηση εθνών 
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΙΤΗ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1*, ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: nxsamaras@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η έρευνα γνώμης, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην παρούσα ανακοίνωση, έγινε στο 

πλαίσιο του Έργου: «Διερεύνηση δυνατοτήτων αναβάθμισης του Ελασσονίτη ποταμού, στην 

πόλη της Ελασσόνας» (Δήμος Ελασσόνας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οκτώβριος 2020, Φεβρουάριος 2021) και αφορά τη διερεύνηση και 

καταγραφή των απόψεων κατοίκων, επιχειρηματιών κι επισκεπτών της πόλης της Ελασσόνας, 

όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής του Ελασσονίτη ποταμού στη διαμόρφωση της εικόνας 

της πόλης, καθώς και των προσδοκιών τους από την επικείμενη ανάπλαση της παρόχθιας 

περιοχής του.  

Η έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, έγινε σε δυο φάσεις, η Α΄ Φάση σε ανύποπτο χρόνο, πριν 

τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, στην πόλη της 

Ελασσόνας, και η Β΄ Φάση μετά 3 μήνες, με σκοπό την καταγραφή ενδεχόμενης μεταβολής 

στην αντίληψη του κόσμου, λόγω της δημοσιότητας του διαγωνισμού, όσον αφορά την 

αναγνώριση του Ελασσονίτη ποταμού ως στοιχείου της φυσιογνωμίας της πόλης και ως 

βασικού στοιχείου αναγνώρισής της, καθώς και του ενδεχόμενου συμβολισμού, που αυτός έχει.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν με σειρά πινάκων και γραφημάτων, ενώ μέσα από 

τη συγκριτική ανάλυση των απαντήσεων των 3 ομάδων ερωτώμενων (κάτοικοι, επισκέπτες, 

επιχειρήσεις), επιδιώχθηκε να επισημανθούν και να αναλυθούν οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις απαντήσεις. 

Λέξεις – Κλειδιά: ταυτότητα τόπου - αντιλήψεις και στάσεις κατοίκων - εικόνα πόλης - 

ανάπλαση - διαχείριση πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, Ελασσόνα, Ελασσονίτης ποταμός 
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ 
ΤΟΠΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ1* & ΝΑΣΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ1 

1 UNESCO CON-E-ECT 
* e-mail: e.samourkasidou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των 

τόπων αλλά και του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, οι τόποι παγκοσμίως 

αναδιοργανώνουν και ανασκευάζουν τις εικόνες τους, καθιστώντας αυτές πιο ελκυστικές ώστε 

να κατορθώσουν να προσεγγίσουν τουρίστες, συνέδρια, αθλητικά γεγονότα, επενδυτές, κτλ. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της πολιτιστικής/ιστορικής ταυτότητας μίας περιοχής, 

αξιοποιώντας ταυτόχρονα και το κτιριακό της απόθεμα. Η ύπαρξη μάλιστα της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς δύναται να ενισχύσει την αίσθηση της τοπικής ταυτότητας μιας περιοχής, σε μία 

περίοδο «επανερμηνείας» της σχέσης μεταξύ παγκοσμιοποίησης και τοπικότητας 

(“glocalisation”). 

Πιο συγκεκριμένα, η περίπτωση των φάρων αποτελεί ένα τοπόσημο με αξίες κληρονομιάς, που 

ενσωματώνονται μέσα από τον κυρίαρχο χαρακτήρα των παράκτιων και θαλάσσιων τόπων και 

αποτελούν σημείο αναφοράς των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας μία σύνδεση με το 

φυσικό τοπίο. Επομένως, η μελέτη των ελληνικών φάρων είναι μια μοναδική περίπτωση 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που φωτίζει τη διαχρονικότητα του χαρακτήρα ενός τόπου και 

φανερώνει την κυριαρχία του στην πορεία της κοινωνίας. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι 

να αναδείξει αυτή τη σχέση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και ανθεκτικότητας ενός τόπου μέσω 

της μελέτης περίπτωσης (case study) των ελληνικών φάρων. Το άρθρο καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι μέσω της διαφύλαξης της ταυτότητας ενός τόπου, η αρχιτεκτονική 

κληρονομιά δύναται να λειτουργήσει ως δομικό συστατικό τοπικής ανθεκτικότητας, 

διατηρώντας τη συλλογική μνήμη και διασφαλίζοντας το χωρικό αποτύπωμα της ιστορικότητας 

ενός τόπου. Εξάλλου, η αρχιτεκτονική αποτελεί ένα ευανάγνωστο μέσο απόδοσης της 

συλλογικής μνήμης στο κοινωνικό σύνολο, καθώς επικοινωνεί νοήματα και σύμβολα μέσω της 

εικόνας αλλά και της πολλαπλής εμπειρίας του χώρου. 

Λέξεις – Κλειδιά: φάροι, αρχιτεκτονική κληρονομιά, τοπική ανθεκτικότητα, ταυτότητα 

τόπου, συλλογική μνήμη 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ» ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ1*, ΚΡΑΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ2 & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3 

1 UNESCO CON-E-ECT 
2 Εργαστήριο ASSIST 
3 Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε) 
* e-mail: e.samourkasidou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στον χώρο του τουρισμού και η μεταστροφή του κλάδου από 

το μοντέλο του μαζικού τουρισμού σε εκείνο του εναλλακτικού, επιτείνει την αναγκαιότητα της 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και του εμπλουτισμού του. Ο θαλάσσιος 

τουρισμός, και πιο συγκεκριμένα ο τουρισμός κρουαζιέρας, ισχυροποιεί ολοένα και περισσότερο 

τη θέση του στο αναπτυξιακό προσκήνιο των πόλεων-λιμανιών. Ο τουρισμός κρουαζιέρας αν 

και παγκοσμίως παρουσιάζει μία δυναμική τάση, εντούτοις, στην ελληνική αγορά δεν κατέχει 

το αντίστοιχο μερίδιο, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή η σπουδαιότητα του κλάδου και 

η συνεισφορά του στην τοπική οικονομία και κοινωνία αλλά και στην αναγνωρισιμότητα των 

προορισμών. Οι λόγοι είναι αρκετοί και συχνά διαρθρωτικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ελλιπείς 

λιμενικές και τουριστικές υποδομές που δημιουργούν προβλήματα στον ελλιμενισμό των 

σκαφών, οι ανεπαρκείς τερματικοί σταθμοί υποδοχής επιβατών, αλλά και το γεγονός ότι 

συνήθως τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν λιμάνια διέλευσης (transit) και όχι λιμάνια εκκίνησης 

(home-port). 

Το λιμάνι της Καβάλας δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό σταθμό κρουαζιέρας σε εθνικό 

αλλά και σε μεσογειακό επίπεδο. Ο σκοπός του άρθρου είναι να ερευνήσει τη συνεισφορά του 

τουρισμού κρουαζιέρας στην επίτευξη της γαλάζιας ανάπτυξης της περιοχής και να διερευνήσει 

τις προϋποθέσεις ανάδειξής του σε κομβικό αναπτυξιακό πυλώνα. Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την επεξεργασία των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και την 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων της περιοχής μέσω του εργαλείου της SWOT analysis καθώς και 

τη σύνδεση των αποτελεσμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές διεθνώς. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι η Καβάλα δύναται να ανελιχτεί στην κατάταξη 

των προορισμών κρουαζιέρας και να ισχυροποιήσει τη θέση της, μέσω της υλοποίησης μίας 

σειράς δράσεων που αφενός αναβαθμίζουν τις υποδομές της και αφετέρου εμπλουτίζουν το 

τουριστικό προϊόν και την τουριστική εμπειρία στην κατεύθυνση πάντα της γαλάζιας οικονομίας 

και της υιοθέτησης των SDGs. 

Λέξεις – Κλειδιά: τουρισμός κρουαζιέρας, γαλάζια ανάπτυξη, λιμάνι εκκίνησης, λιμάνι 

διέλευσης, SDGs 
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Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2021-2027 

ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: saratsis@uth.gr 

 

Περίληψη 

Στην αρχή κάθε προγραμματικής περιόδου της Πολιτικής Συνοχής εξελίσσεται μια διαδικασία 

σχεδιασμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Η διαδικασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της Εθνικής 

Στρατηγικής μέσα από το κείμενο του ΕΣΠΑ, καθώς και τον σχεδιασμό των επιμέρους τομεακών 

και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία επιδιώκουν την υλοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ως κεντρικής αναπτυξιακής στόχευσης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η διαδικασία σχεδιασμού περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και πληθώρα συναντήσεων μεταξύ 

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, των Ομάδων 

Σχεδιασμού Προγράμματος των τομεακών και των περιφερειακών προγραμμάτων και ειδικών 

συμβούλων, ανταλλαγή εγγράφων εργασίας, ανάρτηση επίσημων κειμένων των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων τα οποία σχολιάζονται και τίθενται σε αναθεώρηση. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

έχουν ως στόχο αφενός να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας, 

αφετέρου να προσαρμοστούν τα επιχειρησιακά προγράμματα με όσο το δυνατόν καλύτερο 

τρόπο στις ανάγκες των τομέων και των περιφερειών που καλύπτουν.  

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των στόχων που έχουν 

τεθεί στο Ευρωπαϊκό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και των αναγκών των 

τομέων και κυρίως των περιφερειών στο πλαίσιο μιας Τοποκεντρικής Πολιτικής (Place Based 

Policy) η οποία θέτει τις τοπικές ανάγκες σε προτεραιότητα. 

Η βασική δυσκολία της διαδικασίας συνεννόησης μεταξύ των συμμετεχόντων προκύπτει από το 

γεγονός ότι κάθε εμπλεκόμενο μέρος θέτει ως βασική του προτεραιότητα την κάλυψη των δικών 

του απαιτήσεων και λιγότερο να κατανοήσει ή να συνεισφέρει στην κάλυψη των απαιτήσεων 

των άλλων μερών. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον τελευταίο 

λόγο, καθώς έχει δυνατότητα να μην εγκρίνει κάποιο πρόγραμμα, οι τοπικές αρχές καλούνται 

να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους περιγράφοντας στόχους και δράσεις χωρίς να έχουν 

τον πλήρη έλεγχο των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων, αλλά ενίοτε και του περιεχομένου των 

δράσεων.  

Στην πράξη οι δυσκολίες αυτές ξεπερνιούνται μέσα από μια διαρκή διαπραγμάτευση των 

εμπλεκομένων μερών και τα επιχειρησιακά προγράμματα, αν και με καθυστερήσεις, εγκρίνονται. 

Το ερώτημα που παραμένει είναι εάν τα προγράμματα αυτά, ειδικά τα περιφερειακά, μπορούν 

να αποφέρουν την αναμενόμενη αναπτυξιακή ώθηση στις περιφέρειες και στην χώρα συνολικά, 

ή εάν η διαδικασία σχεδιασμού τα οδηγεί σε χαμηλή αποτελεσματικότητα. 

Λέξεις – Κλειδιά: Επιχειρησιακά Προγράμματα, Πολιτική Συνοχής, Προγραμματική Περίοδος 

2021-2027, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τοποκεντρική πολιτική 
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ΤΟ SKYROS PROJECT ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΙΝΑΡΙΑΣ 

ΣΑΡΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ1* & ΣΚΑΝΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ1  

1 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

* e-mail: csardi@uniwa.gr 

 

Περίληψη  

Κατά μήκος των ακτών, λαμβάνουν χώρα ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες όλες έχουν άμεσες 

περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Όπως κάθε οικονομική δραστηριότητα, έτσι και ο 

τουρισμός παρέχει οφέλη, αλλά ενέχει επίσης και σοβαρά μειονεκτήματα σχετικά με τις 

επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως πύλες εισόδου του τουρισμού, τα λιμάνια επιδιώκουν 

συνήθως τη βιώσιμη ανάπτυξη για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να 

ενισχύσουν την ασφάλεια στη θάλασσα. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με 

πρωτοβουλίες και προσεγγίσεις βιώσιμων λιμένων εκλείπει, παρόλο που πολλοί  λιμένες 

προβάλλουν ότι λειτουργούν με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο. Η Λιναριά, που βρίσκεται στη 

Σκύρο, είναι ένα μικρό πολυβραβευμένο δημόσιο λιμάνι. Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου έχει 

υιοθετήσει μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ατζέντα και έχει επενδύσει σε καινοτομίες που 

διακρίνουν αυτό το λιμάνι για την τουριστική και περιβαλλοντική του ευαισθησία. Οι υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής επικοινωνίας που παρέχονται από τη μακροχρόνια κληρονομιά περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης του Skyros Project στο λιμάνι προωθούν τα θέματα αειφορίας με έναν 

καινοτόμο τρόπο. Η προώθηση ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής καθίσταται 

δυνατή μέσω μιας νέας προσέγγισης που ενσωματώνει τις υπηρεσίες οικοσυστήματος με την 

περιβαλλοντική επικοινωνία. Η έννοια των «υπηρεσιών οικοσυστήματος» κατέστησε δυνατή τη 

σύνδεση της υγείας ενός οικοσυστήματος με την ανθρώπινη ευημερία. Η πλήρης κατανόηση 

αυτής της σύνδεσης είναι κρίσιμη σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων λήψης αποφάσεων. Οι 

επιστημονικές πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη 

αποφάσεων με τρόπο που να βοηθά τις κοινότητες ως προς τον  σχεδιασμό και την διαχείριση. 

Το Skyros Project ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για την αειφορία του παράκτιου τουρισμού 

στο λιμάνι Λιναριάς έχει αξιολογηθεί και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην παρούσα 

εργασία. Ο τελικός στόχος αυτής της μελέτης είναι να προωθήσει το Skyros Project ως μοντέλο 

για αναπαραγωγή σε πύλες εισόδου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επηρεάσουν τη 

διαχείριση και τη βιωσιμότητα των παράκτιων περιοχών. 

Λέξεις – Κλειδιά: πύλη εισόδου-λιμάνι, Skyros Project, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική 

επικοινωνία 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΔΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: asdoukop@civil.auth.gr 

 

Περίληψη  

Τα αστικά κέντρα, ως τόπος κατοικίας για περισσότερο από το 55% του παγκόσμιου 

πληθυσμού, ως χώρος παραγωγής του 80% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων κρατών και ως μέρος 

αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας, εκπομπών αερίων ρύπων και πιέσεων προς το φυσικό 

περιβάλλον, δεν μπορούν παρά να τίθενται ιεραρχικά στην κορυφή της «ατζέντας» για άμεση 

και ριζική αλλαγή των υφιστάμενων προτύπων προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Οι 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που θεμελιώθηκαν πριν από τρεις δεκαετίες από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών, στοχεύουν στην επίτευξη μιας «ιδανικής», βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της 

κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής συνιστώσας και έχουν εφαρμογή σε διάφορους 

τομείς και συστήματα του αστικού χώρου, μεταξύ των οποίων και στο σύστημα μεταφορών. 

Το σύστημα αστικών μεταφορών, ωστόσο, όντας σύνθετο και πολυπαραμετρικό, έχοντας 

άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με τον χώρο και τις χρήσεις γης και συνιστώντας το σύγχρονο 

πεδίο εφαρμογής σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών όπως ο εξηλεκτρισμός και η 

αυτοματοποίηση των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα μεγάλα δεδομένα κλπ., καθιστά την 

αποτίμηση της προόδου προς τη βιωσιμότητα στον τομέα της αστικής κινητικότητας ένα καθόλα 

δύσκολο, απαιτητικό και εξελισσόμενο αντικείμενο. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του παρόντος 

άρθρου, επιχειρείται αρχικά μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικών κειμένων 

πολιτικής αλλά και επιστημονικών εργασιών, η περιγραφή και η ανάδειξη των δεικτών βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της πορείας προς τη βιωσιμότητα, και στη συνέχεια η περιγραφή των νέων 

δυνατοτήτων και οριζόντων που ξεπροβάλλουν στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή για το εργαλείο 

αυτό από τη χρήση τεχνολογιών όπως τα μεγάλα δεδομένα. 

Λέξεις – Κλειδιά: ψηφιακή εποχή, βιώσιμη αστική κινητικότητα, δομημένο περιβάλλον, 

δείκτες 
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ΣΠΑΡΤΗ. ΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΕΩΣ ΤΟΝ 21O ΑΙΩΝΑ 

ΣΕΡΡΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, kserr@central.ntua.gr 

 

Περίληψη  

Θέμα της εργασίας είναι η Σπάρτη, μια μέσου μεγέθους ελληνική πόλη, με εξαιρετικό ιστορικό 

υπόβαθρο, μιας και πρόσφατα γιόρτασε την επέτειο των 2500 χρόνων από τη μάχη των 

Θερμοπυλών, μιας νίκης της ελευθερίας ενάντια στον ολοκληρωτισμό, καθώς και των 2500 

χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην οποία ο ναύαρχος των ελληνικών ναυτικών 

δυνάμεων ήταν ο σπαρτιάτης Ευρυβιάδης. Ειδικότερα, η εργασία εξετάζει την πολεοδομική 

διαδρομή της Σπάρτης, από τις πρώτες σχεδιαστικές απόπειρες της νεοκλασικής περιόδου στα 

τέλη του 19ου αιώνα, έως τις νέες σύγχρονες πολεοδομικές προκλήσεις.  

Στο ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του νεοελληνικού κράτους μετά την 

Επανάσταση του 1821, εκπονήθηκε το πρώτο Πολεοδομικό Σχέδιο για την πόλη από τον 

Βαυαρό Γεωμέτρη Friedrich Stauffert, σύμφωνα με τις αρχές του Νεοκλασικισμού. Ο 

συνδυασμός του σημαντικού αρχαιολογικού παρελθόντος της Σπάρτης, του πολύτιμου φυσικού 

περιβάλλοντος και της σύγχρονης λειτουργίας της ως κύριου διοικητικού, εμπορικού, 

οικονομικού και κοινωνικού πόλου για την Περιφέρειά της, στρέφει το ευρύτερο ενδιαφέρον 

των σημερινών χωροταξικών και αναπτυξιακών πολιτικών προς τη σημερινή πόλη. Το εγχείρημα 

αυτό θα πρέπει αναμφισβήτητα να περιστραφεί γύρω από μια ολοκληρωμένη στρατηγική, για 

την κεντρική Σπάρτη και την ευρύτερη ενδοχώρα της, που θα δίνει έμφαση στην ισόρροπη 

χωρική ανάπτυξη, στη βιώσιμη κινητικότητα, στην περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και στην 

αστική ανάπλαση. 

Μέσω της συνεργασίας του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, διερευνήθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι βασικές επιλογές 

χωρικού σχεδιασμού. Επιπλέον, διαμορφώθηκε μια ολοκληρωμένη «Χωρική Στρατηγική» για 

την ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης, σε συνδυασμό με ένα αντίστοιχο «Σχέδιο Δράσης», με 

ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα τέσσερα επιμέρους «Προγράμματα Δράσης» [ΠΔ]: α) ΠΔ 

«Κυκλοφορία: αναδιάταξη και επανα-ιεράρχηση του δικτύου οδικών κινήσεων», β) ΠΔ 

«Μνημεία, πολιτισμός και ιστορία: διαμόρφωση δύο στρατηγικής σημασίας ‘Αρχαιολογικών 

Διαδρομών’», γ) ΠΔ «Περιβάλλον: ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής» 

και δ) ΠΔ «Εικόνα ταυτότητα της πόλης και αντιληπτικότητα». Επιπλέον, μεγάλη σημασία 

δόθηκε στην κεντρική Λεωφόρο Παλαιολόγου, η οποία προτείνεται ως άξονας μικτής χρήσης, 

με έμφαση στην αύξηση του δημόσιου χώρου και στην ενθάρρυνση της κινητικότητας για 

πεζούς και ποδήλατα. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σπάρτη, νεοκλασικισμός, χωροταξική ανάπτυξη, ολοκληρωμένη 

στρατηγική 
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Η ΓΝΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 
ΜΜΕ 

ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: asoulopouloukat@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η γη, το κεφάλαιο και η εργασία αποτελούν τους παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής, στο 

σημερινό, όμως, παγκόσμιο ανταγωνιστικό τοπίο, η πληροφορία και η γνώση αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την κερδοφορία και την επιβίωση των επιχειρήσεων και λαμβάνονται υπόψη σε 

σημαντικό βαθμό. Υπό αυτή την έννοια, η ικανότητα μάθησης ή η ικανότητα δημιουργίας και 

εφαρμογής νέας γνώσης θεωρείται ως μία από τις κύριες πηγές ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό σώμα βιβλιογραφίας που επικεντρώνεται σε μια θεώρηση 

της επιχείρησης με βάση τη γνώση. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, οι οργανισμοί μπορούν 

να έχουν ιδιαίτερες ικανότητες για τη δημιουργία, την ανταλλαγή και την εφαρμογή γνώσης, οι 

οποίες τους προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα, από άποψη οικονομικής 

αποτελεσματικότητας, σε σύγκριση με άλλες θεσμικές μορφές όπως οι αγορές. Σύμφωνα με την 

προοπτική αυτή, οι επιχειρήσεις είναι ανοικτά συστήματα για την επεξεργασία και μεταφορά 

της γνώσης και την ανάπτυξη συνεχών διαδικασιών οργανωσιακής μάθησης. 

Οι βιομηχανικές περιοχές ή οι συστάδες επιχειρήσεων ευνοούν τη δημιουργία, επεξεργασία και 

μεταφορά της γνώσης και ενισχύουν τη βιομηχανική καινοτομία. Οι επιχειρήσεις εντός μιας 

συστάδας βιώνουν τις ίδιες ανταγωνιστικές πιέσεις και ευκαιρίες αγοράς όταν βρίσκονται στο 

ίδιο γεωγραφικό περιβάλλον. Υπό συνθήκες όπου η ροή πληροφοριών και οι ανθρώπινοι πόροι 

κινούνται γρήγορα, προωθείται το φαινόμενο της διάχυσης εντός του κλάδου και ενισχύονται 

τα πλεονεκτήματα της γνώσης και της καινοτομίας. 

Ο σχηματισμός μιας συστάδας συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της 

εμπιστοσύνης, της εξάρτησης, της αλληλεπίδρασης και του ανταγωνισμού, ενώ λόγω των 

αλληλεπιδράσεων εντός της δομής της συστάδας, των προτύπων και των συμφερόντων 

συνεργασίας, δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι ΜμΕ αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και για να μπορέσουν, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, να 

ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, σχηματίζουν συστάδες επιχειρήσεων προκειμένου να 

αποκομίσουν τα πλεονεκτήματα που δημιουργούνται λόγω της συγκέντρωσής τους στον ίδιο 

γεωγραφικό χώρο και να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της γνώσης ως προσδιοριστικό παράγοντα 

δημιουργίας συστάδων ΜμΕ. 

Λέξεις – Κλειδιά: γνώση, καινοτομία, συστάδες, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 4759/2020 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, e-mail: konstamatiou@gmail.com 

 
Περίληψη  

Το άρθρο 32 αποτελεί μία από τις πλέον ουσιώδεις ρυθμίσεις του ν. 4759/2020. Με τη διάταξη 

αυτή ο πολεοδομικός νομοθέτης αναγνώρισε την υπόσταση μίας νέας κατηγορίας χώρου, πέραν 

της παραδοσιακής κατηγοριοποίησης του χώρου σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων 

ρυμοτομικών σχεδίων και ορίων οικισμών του ν.δ/τος 17.7/16.8.1923. Η νέα αυτή κατηγορία 

χώρου περιλαμβάνει τις περιοχές, στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, καθώς και όροι και 

περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου. Οι περιοχές 

αυτές διαφοροποιούνται από τις  «κοινές» εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες δεν έχουν 

υποβληθεί σε πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Το νέο σύστημα σχεδιασμού 

του ν. 4447/2016, ιδίως όπως ισχύει μετά τις θεσμικές μεταβολές του ν. 4759/20202, εκκινεί 

από την παραδοχή ότι με τη σταδιακή υπαγωγή του χώρου σε σχεδιασμό χρήσεων γης, δεν θα 

υπάρχει πλέον χώρος που δεν θα υπόκειται σε χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Με τον 

καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης μέσω κατάλληλων εργαλείων σχεδίασης του χώρου 

σηματοδοτείται και η έξοδος ενός ακινήτου από το καθεστώς ελεύθερης χρήσης της γης. Στο 

νέο καθεστώς που διαμορφώνεται ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αξιώσει την ελεύθερη κατά την 

επιθυμία του οικοδομική χρήση του εδάφους. Η αφαίρεση της ελεύθερης οικοδομικής χρήσης 

από τις εξουσίες του ιδιοκτήτη οδηγεί σε μία διαφοροποιημένη κατανομή των εξουσιών των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η κατανομή αυτή παρακολουθεί την κατηγοριοποίηση του χώρου 

κατά το άρθρο 32 του ν. 4759/2020. Έτσι, τα δικαιώματα χρήσης και δόμησης 

διαφοροποιούνται μεταξύ των περιοχών που πολεοδομούνται ή προορίζονται για πολεοδόμηση, 

των περιοχών εντός σχεδιασμού και των «κοινών» εκτός σχεδίου περιοχών. Αναπόφευκτα με 

τον καθορισμό ή επανακαθορισμό της οικοδομικής χρήσης του εδάφους και της πολεοδομικής 

ταυτότητας των ακινήτων δημιουργούνται κατά περίπτωση οφέλη και επιβαρύνσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό και ιδίως ενόψει του προγράμματος εκπόνησης μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ στο σύνολο 

της επικράτειας, εκτιμάται ότι το ζήτημα της κατανομής των ωφελειών και των επιβαρύνσεων 

αφενός και της αποζημίωσης αφετέρου θα ανακύπτει όλο και πιο συχνά και με μεγαλύτερη 

ένταση την επόμενη περίοδο. 

Λέξεις – Κλειδιά: πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου επιπέδου, καθορισμός χρήσεων γης, 

δικαίωμα δόμησης, οικοδομική χρήση του εδάφους, ιδιοκτησία 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ «ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ» ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΧΑΣΕ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: korinastavridou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της στον τρόπο 

λειτουργίας της εθνικής οικονομίας και εν γένει στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, 

προγραμματίστηκε μια σειρά διαρθρωτικών αλλαγών σε διάφορα πεδία των δημόσιων και 

τομεακών πολιτικών του κράτους. Μέρος αυτών αποτέλεσε και η Χωροταξική και Πολεοδομική 

Μεταρρύθμιση. Από το 2012, επιχειρήθηκε, μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών, η απλούστευση 

και ο εξορθολογισμός του χωρικού συστήματος που θα συνέβαλλαν στη δημιουργία 

προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης. Αν και οι δομικές αλλαγές θεωρήθηκαν περιορισμένες, 

επιχειρήθηκε, εντούτοις, μια σχετική διαφοροποίηση του κυρίαρχου μοντέλου καθολικού 

σχεδιασμού, κυρίως με την προσθήκη νέων εργαλείων. Πρόκειται για τα Ειδικά Πολεοδομικά 

Σχέδια που πλέον αποτελούν έννοια σχεδόν ταυτόσημη των νεότερων χωρικών 

μεταρρυθμίσεων. Σε αυτή την κατηγορία-ομπρέλα περιλαμβάνονται σχέδια που εκπονούνται 

για διαφορετικούς σκοπούς και με διαφορετικές διαδικασίες. Μία τέτοια περίπτωση είναι τα 

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).  Η καινοτομία των 

εργαλείων αυτών, τουλάχιστον σε επίπεδο στοχοθεσίας, σχετίζεται με την ευελιξία που 

εισάγουν στο σύστημα σχεδιασμού και η οποία έγκειται στη μετατόπιση του βάρους από τον 

τακτικό στον ειδικό σχεδιασμό, στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των χωρικών 

σχεδίων, στην προώθηση απλοποιημένων αδειοδοτικών διαδικασιών και στη θεσμική θωράκιση 

ειδικών κατά περίπτωση ρυθμίσεων.   

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται μια ex-post αξιολόγηση του εργαλείου των ΕΣΧΑΣΕ. Ως 

περίπτωση μελέτης επιλέγονται σχέδια με ολοκληρωμένες διαδικασίες τουλάχιστον σε επίπεδο 

προληπτικού ελέγχου και με αναφορά στον τομέα του Τουρισμού, δεδομένου ότι συνιστά το 

βασικότερο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και μια δραστηριότητα, η ορθολογική οργάνωση 

της οποίας προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων που καθορίζεται από μεγάλο αριθμό 

συναρμόδιων φορέων. Συγκεκριμένα, η ανάλυση γίνεται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο 

διαδικασιών και σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Αξιολογώντας στοιχεία που προκύπτουν από 

δευτερογενή δεδομένα (νομοθεσία, νομολογία, εγκριτικές αποφάσεις κ.λπ.), στην πρώτη 

περίπτωση εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής του εργαλείου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

διερευνάται ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων, βάσει των κριτηρίων της 

αποτελεσματικότητας και της συσχέτισης. Η αξιολόγηση αυτή επιτρέπει αφενός τη διαμόρφωση 

συμπερασμάτων για τη συμβολή των εργαλείων αυτών στις ευρύτερες επιδιώξεις της χωρικής 

μεταρρύθμισης, αφετέρου δε αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του όλου εγχειρήματος το οποίο 

για να τελεσφορήσει, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός και η συστημική αναδιάρθρωση συνδυαστικά 

των μέσων υλοποίησης της χωρικής πολιτικής.  

Λέξεις – Κλειδιά: «ευέλικτα» εργαλεία, χωρικός σχεδιασμός, ΕΣΧΑΣΕ 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

210 
 

ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ1*, ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2 

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
2 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
* e-mail: efistefani1@gmail.com 

 

Περίληψη  

O νησιωτικός χώρος της Ελλάδας είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα τόσο για 

κοινωνικοοικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς λόγους. Το τοπίο των πολυάριθμων ελληνικών 

νησιών χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ποικιλότητα και τη μοναδικότητά του. Το δυναμικό αυτό 

μωσαϊκό συντίθεται από την αλληλεπίδραση των πλούσιων φυσικών πόρων και της σημαντικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Το τοπίο συνδέεται άρρηκτα με τις παραγωγικές δραστηριότητες. Ο τουρισμός αποτελεί την 

οικονομική δραστηριότητα που σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζεται και επηρεάζει το ελληνικό 

νησιωτικό τοπίο. Η προστασία, η αποκατάσταση και η ανάδειξη του ως πολύτιμου πόρου και 

συγκριτικού πλεονεκτήματος του τουριστικού βιώσιμου κεφαλαίου της χώρας συνιστά 

προτεραιότητα. Αντίθετα τα υποβαθμισμένα τοπία υπονομεύουν την ανάπτυξη της οικονομίας 

και του επιπέδου ζωής, συμβάλουν στην απώλεια της ιστορίας και της ταυτότητας των τόπων 

μειώνοντας την ελκτικότητά τους με άμεση συνέπεια τη μείωση των τουριστικών ροών.  

Η συμπερίληψη του τοπίου ως τμήματος του χωρικού σχεδιασμού διασφαλίζει την προστασία 

και την διαχείρισή του. Στην Ελλάδα ορόσημο μετά την κύρωση της σύμβασης του τοπίου το 

2010, αποτέλεσε η εξέταση του τοπίου στις μελέτες αναθεώρησης των περιφερειακών 

χωροταξικών πλαισίων συνιστώντας το πρώτο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού που ενσωμάτωσε 

το τοπίο ως κρίσιμη συνιστώσα του σχεδιασμού.  

Το αντικείμενο του άρθρου εστιάζει στην αντιμετώπιση του υποβαθμισμένου νησιωτικού τοπίου 

στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι η πρώτη 

προσέγγιση του χωρικού σχεδιασμού για τα υποβαθμισμένα τοπία του νησιωτικού χώρου είναι 

σημαντική αλλά χρήζει περαιτέρω βελτίωσης και συμπλήρωσης ως προς τις κατευθύνσεις και 

τα μέτρα διαχείρισης. Η ακολουθούμενη μεθοδολογία συνίσταται στην διερεύνηση της 

προσέγγισης των υποβαθμισμένων τοπίων στον νησιωτικό χώρο όπως αυτή δίδεται στο νέο 

περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό των Περιφερειών ΑΜΘ, Β. Αιγαίου , Ν. Αιγαίου, Ιονίων 

νήσων και Κρήτης. Την καταγραφή των υποβαθμισμένων τοπίων όπως αυτά εντοπίζονται στα 

νέα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια των προαναφερόμενων Περιφερειών ακολουθεί η 

συνθετική αξιολόγηση ανάδειξης των παραγόντων υποβάθμισης και της προτεινόμενης 

διαχείρισης τους. Τα συμπεράσματα της εκτίμησης αναδεικνύουν την αντιμετώπιση του 

υποβαθμισμένου νησιωτικού τοπίου μέσα από τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και 

οδηγούν σε προτεινόμενα μέτρα.  

Λέξεις – Κλειδιά: περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός, τοπίο, υποβαθμισμένα τοπία 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, e-mail: efistefani1@gmail.com 
 

Περίληψη  

Στον Ελληνικό χώρο  η πορεία της βιομηχανίας εμφάνισε χρονική και αναπτυξιακή υστέρηση 

έναντι των κεντρικών ευρωπαϊκών χωρών και η ασκούμενη βιομηχανική πολιτική, βασίσθηκε 

σε σειρά κινήτρων ενίσχυσης της αποκέντρωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας μέσω των 

αναπτυξιακών νόμων και της δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων από το 1965 ως σήμερα. 

Η  χωροθέτηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων επηρεάστηκε από την περιφερειακή 

πολιτική των κινήτρων και των οργανωμένων υποδοχέων, απουσία χωροταξικής πολιτικής για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πρώτη προσπάθεια χωρικής οργάνωσης της μεταποίησης έγινε 

μέσω των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού της περιόδου 2003-2004 ενώ στη 

συνέχεια το 2008, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Βιομηχανίας αποτέλεσε το πρώτο 

στρατηγικό κείμενο με θεσμική υπόσταση για τη χωρική οργάνωση της βιομηχανικής 

δραστηριότητας στον ελληνικό χώρο. Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών 

Πλαισίων που ξεκίνησε εν μέσω έντονης οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα  και βρίσκεται ακόμη 

σε εξέλιξη βασίσθηκε μεταξύ άλλων και στην ύπαρξη του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη 

βιομηχανία.  

Το αντικείμενο του άρθρου εστιάζει στη διερεύνηση της συμβολής των νέων Περιφερειακών 

Χωροταξικών Πλαισίων στην βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου της μεταποίησης. Βασική υπόθεση 

εργασίας είναι ότι κλάδος της μεταποίησης δεν αντιμετωπίζεται με υψηλή επάρκεια από τα  

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) δεύτερης γενιάς, παρότι το επίπεδο αυτό του 

στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού έχει τη δυνατότητα να καταστεί το καταλυτικό χωροταξικό 

επίπεδο στον Ελληνικό χώρο. 

Προτείνεται σύνθετη μεθοδολογική προσέγγιση συγκριτικής αξιολόγησης των θεσμικών 

κειμένων των νέων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων για τον κλάδο της μεταποίησης, με 

συγκεκριμένα βήματα και προσδιορισμό δεικτών αξιολόγησης του περιφερειακού χωροταξικού 

σχεδιασμού. Η μεθοδολογική προσέγγιση στηρίζεται στον εντοπισμό και αξιολόγηση των 

διατάξεων για τον κλάδο της μεταποίησης των νέων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων από 

το 2017 ως σήμερα σε αναπτυξιακό, χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο στη βάση 

επιλεγμένων δεικτών αξιολόγησης του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Η υπόθεση 

εργασίας θα ελεγχθεί από τα συνθετικά συγκριτικά  αποτελέσματα και η εξαγωγή των τελικών  

συμπερασμάτων θα οδηγήσει στη διατύπωση προτάσεων.  

Λέξεις – Κλειδιά: Χωροταξικός σχεδιασμός, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, μεταποίηση  
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ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΛΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1*, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ1& ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

* e-mail: nsylliri@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη 

Η βελτίωση του αστικού μικροκλίματος στις πυκνοδομημένες κεντρικές περιοχές των ελληνικών 

πόλεων αποτελεί βασικό στόχο του ανθεκτικού χωρικού σχεδιασμού, που εναρμονίζεται με 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 7, 11 και 13 του Ο.Η.Ε. για την ενέργεια, τις βιώσιμες πόλεις και 

την κλιματική δράση. Η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες βελτίωσης του 

μικροκλίματος στις περιοχές κατά μήκος του οδικού δικτύου στο ιστορικό κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη μια τυπολογία οδικών αξόνων, που επιλέχτηκαν σε 

συνάρτηση με κριτήρια που αφορούν την ιεράρχηση των οδών, τον προσανατολισμό, το λόγο 

ύψους κτηρίων/πλάτους οδών, το συντελεστή θέασης του ουρανού και τη συνέχεια/ασυνέχεια 

των κτηρίων. Η τυπολογική προσέγγιση επιτρέπει τη σύγκριση των κατάλληλων παρεμβάσεων 

αστικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του δημόσιου χώρου της οδού, για το 

μετριασμό του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας (ΑΘΝ). Η μελέτη περίπτωσης εστιάζει 

σε έξι περιοχές με κύρια αναφορά σε τρεις οδούς με διαφορετικά τυπολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά: (i) μία αρτηρία (Τσιμισκή), (ii) μία συλλεκτήρια οδό (Αλεξάνδρου Σβώλου) και 

(iii) μια τοπική οδό (Στρατηγού Καλλάρη). Για κάθε περιοχή προσομοιώνεται μια έκταση 

100x100m2 που περιλαμβάνει διασταυρώσεις ή συνεχή οδικά τμήματα, όσον αφορά το 

μικροκλίμα και την ποιότητα αέρα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς και σχέσεις δομημένου 

όγκου-αδόμητου χώρου. 

Η περιβαλλοντική προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό ENVI-met 5.0 για τη 

θερμότερη ημέρα της περιόδου 2012-2022 (03/08/2021), σύμφωνα με τα δεδομένα του 

μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Helexpo, και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα για τη θερμότερη ώρα της ημέρας (16:00) με θερμοκρασία αέρα 40.80° C. Στην 

προσομοίωση λαμβάνονται επιπλέον υπόψη οι κυκλοφοριακοί φόρτοι από το Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης (έτους 2017) όπως και οι τιμές των αέριων ρύπων από 

σταθμό στην Αγίας Σοφίας. Στη συνέχεια προσομοιώνονται εναλλακτικά σενάρια 

μικροκλιματικών επεμβάσεων (βιοκλιματικά υλικά οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, φυτεύσεις 

δρόμων και δωμάτων) και χαρτογραφείται η βελτίωση περιβαλλοντικών δεικτών, όπως και η 

κατανομή αίσθησης θερμικής άνεσης PET, η θερμοκρασία αέρα και οι αέριοι ρύποι. Η ερευνητική 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε καθώς και τα πρώτα ευρήματα τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα 

μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στο σχεδιασμό και την κατασκευή των αστικών οδών, που 

συνδυάζει τόσο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας όσο και την βιοκλιματική 

αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της οδού. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανθεκτικότητα, βιώσιμη κινητικότητα, περιβαλλοντικός αστικός 

σχεδιασμός, μικροκλίμα, περιβαλλοντική προσομοίωση 
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

ΤΑΡΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ), e-mail: tarani@mdat.gr 

 

Περίληψη  

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ως Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΕ 

ΑΟΤΑ) με μετόχους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, συμμετείχε 

στο Δίκτυο Πόλεων URBACT III με τίτλο RiConnect – Rethinking Infrastructure.  

To RiConnect είναι ένα Δίκτυο οκτώ μητροπολιτικών οργανισμών ευρωπαϊκών πόλεων που 

στοχεύουν στην επανεξέταση, τη μετατροπή και την ενσωμάτωση των αστικών υποδομών 

προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι γειτονιές, και οι φυσικοί χώροι στη 

μητροπολιτική κλίμακα της πόλης. Το Δίκτυο αναπτύσσει στρατηγικές σχεδιασμού, διαδικασίες, 

εργαλεία και εταιρικές σχέσεις για την προώθηση των δημόσιων μεταφορών και της 

κινητικότητας με ανθρώπινη ενέργεια (πεζή και ποδήλατο), τη μείωση των εξωτερικών 

επιπτώσεων και του κοινωνικού διαχωρισμού και την απελευθέρωση ευκαιριών για αστική 

αναζωογόνηση.  

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ως 

μητροπολιτικός εταίρος του Δικτύου για την Θεσσαλονίκη, εστίασε την ανάπτυξη του 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του RiCONNECT Θεσσαλονίκης στο πρώην στρατόπεδο 

Κόδρα, έχοντας, ωστόσο, ως στόχο την επέκταση του μοντέλου και στις υπόλοιπες διαθέσιμες 

εκτάσεις πρώην στρατοπέδων στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Το γενικό σκεπτικό 

είναι ότι οι μεγάλες εκτάσεις των πρώην στρατοπέδων αποτελούν σημαντικές υποδομές 

εδάφους, φύσης και κτηριακού αποθέματος, και είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος 

διασύνδεσής τους με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό, όταν επανενεργοποιούνται και παύουν να 

αποτελούν «αστικά κενά» μέσα στο σώμα της πόλης. Επιπλέον, εξετάζονται ως περιοχές 

μητροπολιτικής σημασίας που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της συνεκτικής και 

βιώσιμης πόλης ‐ μητρόπολης.  

Η στρατηγική αντιμετώπιση των χώρων αυτών οφείλει να τους διαχειρίζεται ως σημαντικό 

φυσικό πόρο εντός του αστικού ιστού και να επιζητά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ικανό να 

διατηρεί και να αναδεικνύει πρωτίστως την περιβαλλοντική και οικολογική αξία του τόπου, να 

προσφέρει αστικές δημόσιες λειτουργίες υψηλής αξίας για τους πολίτες και να ολοκληρώνει ένα 

επιχειρησιακά βιώσιμο και εφικτό σενάριο υλοποίησης.  

Το άρθρο θα παρουσιάσει τη μεθοδολογία συμμετοχικού σχεδιασμού που ακολουθήθηκε στο 

πλαίσιο μιας συνολικότερης προσέγγισης της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης να 

διαμορφώνει και να προωθεί στην πράξη συμμετοχικές διαδικασίες που να γεφυρώνουν το 

χάσμα μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών διοικήσεων αλλά και να παράγουν 

εφικτά νέα μοντέλα διακυβέρνησης.  

Λέξεις – Κλειδιά: συμμετοχικός σχεδιασμός, διακυβέρνηση, μητροπολιτικός σχεδιασμός, 

μητροπολιτικές υποδομές, λειτουργίες οικοσυστήματος  

  

mailto:atasopoulou@uth.gr
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ   

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1* & ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: atasopoulou@uth.gr 

 

Περίληψη  

Από τον ορισμό της έκθεσης Brundtland το 1987, έχει αναπτυχθεί εκτενής βιβλιογραφία γύρω 

από τη βιώσιμη ανάπτυξη, με μεγάλο μέρος της συζήτησης να επικεντρώνεται στη διερεύνηση 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμέρους αρχών της. Η έννοια της βιωσιμότητας διεύρυνε την 

«παραδοσιακή» οικονομική προοπτική της ανάπτυξης, συμπληρώνοντάς την με περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές πτυχές που έχουν διαγενεακό χαρακτήρα. Οι αρχές της έχουν υιοθετηθεί από 

την πλειονότητα των συστημάτων σχεδιασμού, όπως και το ελληνικό, τόσο σε επίπεδο 

κεντρικής κατεύθυνσης πολιτικής όσο και σε επίπεδο θεσμών και στοχεύσεων των επιμέρους 

εργαλείων. Εντούτοις, αν και η βιωσιμότητα ως στόχος του σχεδιασμού αρθρώνεται γύρω από 

το μοντέλο των «τριών πυλώνων», στην πράξη για πολλά χρόνια ο χωρικός σχεδιασμός έδινε 

έμφαση στην περιβαλλοντική πτυχή και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο η αστική 

ανάπτυξη μπορεί να αντιμετωπιστεί με βιώσιμο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Το 2015, η Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προσδιόρισε 17 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που στοχεύουν στην αντιμετώπιση, με δυναμικό και 

λειτουργικό τρόπο, των σύγχρονων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προκλήσεων. Οι ΣΒΑ υιοθετούν μία ολιστική προσέγγιση, αναδεικνύοντας ζητήματα 

ολοκλήρωσης και συμπληρωματικότητας μεταξύ τους, με πρόθεση η εφαρμογή τους να 

δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια αναδρομή στα 

τελευταία 25 χρόνια της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Ελλάδα με σκοπό να 

φωτίσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα του τρόπου ενσωμάτωσης των αρχών και επιμέρους 

πτυχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διερεύνηση αφορά κυρίως το θεσμικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε την εκάστοτε χρονική περίοδο με αναφορές και στα επιμέρους εργαλεία (επίπεδα 

και τύποι σχεδίων) εφαρμογής του. Σήμερα ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να αντιμετωπίσει 

νέες προκλήσεις αλλά και να κατανοήσει, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει νέες έννοιες και αρχές 

για τη χωρική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας ολιστικής προσέγγισης, ισχυρά 

ζητήματα που αναδεικνύονται είναι η ανάγκη ύπαρξης μιας σαφούς στόχευσης της πολιτικής 

και σύζευξης του χωρικού με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στα συμπεράσματα αξιολογούνται οι 

μεταβολές στον τρόπο ενσωμάτωσης της έννοιας, σε συσχέτιση και με τις σύγχρονες 

προκλήσεις για τον χωρικό σχεδιασμό. 

Λέξεις – Κλειδιά: βιώσιμη ανάπτυξη, στόχοι, σύστημα σχεδιασμού, πολεοδομική πολιτική, 

χωροταξική πολιτική, Ελλάδα 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ  

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1*, ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ2 & ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ3 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 CONSORTIS 
3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
* e-mail: atasopoulou@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η παράκτια ζώνη συνιστά ιδιαίτερη γεωμορφολογική ενότητα και λειτουργεί ως ένα πολύπλοκο 

και εύθραυστο σύστημα φυσικών και ανθρωπογενών μεταβλητών, που απαιτεί ιδιαίτερη 

μεταχείριση. Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις παράκτιες περιοχές 

αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής πολιτικής, 

ενώ σχετική Έκθεση της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) του 

2011 αναφέρει τον υψηλό ρυθμό διάβρωσης της ακτογραμμής ως το σημαντικότερο πρόβλημα 

της παράκτιας ζώνης. Μάλιστα, η διάβρωση των ακτών αναμένεται να ενταθεί στο προσεχές 

μέλλον, λόγω (α) της προβλεπόμενης ανόδου της μέσης θαλάσσιας στάθμης, (β) της 

επιδείνωσης των ακραίων κυματικών φαινομένων και (γ) της περαιτέρω μείωσης των ποτάμιων 

ιζηματοπαροχών.  

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση μιας μεθοδολογίας και της εφαρμογής της 

για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την προσαρμογή των παράκτιων ζωνών στην επίδραση 

της κλιματικής αλλαγής, με εστίαση στη διάβρωση των ακτών. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας και η εφαρμογή της πραγματοποιήθηκε κατά την υλοποίηση του έργου «Παροχή 

Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Συστήματος Παρατηρητηρίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 

Παράκτιας Ζώνης» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί μια 

Περιφέρεια στην οποία έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα σχεδόν σε όλο το μήκος της 

ακτογραμμής (ιδιαίτερα στον Θερμαϊκό κόλπο και τη Χαλκιδική) και γι’ αυτό το λόγο η 

παρακολούθηση και προστασία των ακτών καθίσταται επιτακτική.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνίσταται σε: α) καταγραφή των θεσμοθετημένων 

χρήσεων γης, β) συσχετισμό τους με τον βαθμό τρωτότητας της ακτής στη διάβρωση ο οποίος 

προέκυψε μέσα από τη μοντελοποίηση του φαινομένου σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος 

με τη χρήση εργαλείων μαθηματικής προσομοίωσης των σχετικών διεργασιών, γ) μελέτη των 

ευρωπαϊκών και εθνικών κειμένων πολιτικής και βιβλιογραφική επισκόπηση για τη διατύπωση 

εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης και διαχείρισης, και δ) επιλογή στρατηγικής (ή 

συνδυασμού στρατηγικών) για τη χάραξη των αξόνων της ολοκληρωμένης προσέγγισης στο  

πρόβλημα της διάβρωσης και κατάστρωση σχεδίου δράσης (πρόταση παρεμβάσεων τόσο 

σκληρής όσο και μαλακής μηχανικής). Οι εξεταζόμενες εναλλακτικές και η επιλεγείσα λύση 

έρχονται να συμπληρώσουν ή/και να εξειδικεύσουν ευρύτερους σχεδιασμούς και στοχεύσεις 

που απορρέουν από τον εθνικό - περιφερειακό σχεδιασμό, κατ’ ακολουθία των ευρωπαϊκών 

κειμένων πολιτικής και στρατηγικών. 

Λέξεις – Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, διάβρωση ακτών, τρωτότητα, προσαρμοστικότητα, 

πολιτικές, στρατηγικές 

  



6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Βιβλίο Περιλήψεων 

 

216 
 

‘ΕΥΕΛΙΞΙΑ’ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ1* & ΛΕΠΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
2 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός - MSc Πολεοδόμος-Χωροτάκτης 
* e-mail: atasopoulou@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η έννοια της ‘ευελιξίας’ στον χωρικό σχεδιασμό εντοπίζεται στην επιστημονική συζήτηση ήδη 

από τη δεκαετία του ’60, λαμβάνοντας άλλοτε αρνητικό και άλλοτε θετικό πρόσημο. Η επιθυμία 

ή/και πρόθεση να γίνουν ο σχεδιασμός και τα “προϊόντα” του πιο ευέλικτα έχει σε σημαντικό 

βαθμό συναρτηθεί με την ανάγκη ανταπόκρισης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, και 

κατ’ επέκταση με την ανάγκη περιορισμού της αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, την τελευταία 

τριακονταετία περίπου, έχουν συντελεστεί ουσιαστικές αλλαγές στη φύση και τον ρόλο του 

χωρικού σχεδιασμού διεθνώς, με την εισαγωγή όχι μόνο νέων θεσμών αλλά και μιας νέας 

αντίληψης περί καινοτόμου, επιχειρησιακού και ευέλικτου σχεδιασμού.  

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση των τελών της δεκαετίας του 2000, “αμφισβήτησε” ορισμένα 

επί μακρόν εγκαθιδρυμένα χαρακτηριστικά της παράδοσης σχεδιασμού, όπως το αυστηρά 

ιεραρχικό και ρυθμιστικό μοντέλο σχεδιασμού, εκπορευόμενο στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων από τον δημόσιο τομέα. Η εισαγωγή νέων θεσμών και εργαλείων της εποχής της 

κρίσης, που μετεξελίχθηκαν και εδραιώθηκαν και στα πρόσφατα νομοθετήματα για τον 

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, επιδίωξαν άλλοτε να αυξήσουν την ευελιξία, ιδίως προς 

την κατεύθυνση διευκόλυνσης επενδυτικών δραστηριοτήτων και επιτάχυνσης των σχετικών 

διαδικασιών, και άλλοτε να προωθήσουν τη συνοχή και λειτουργικότητα του συστήματος 

σχεδιασμού, τη μείωση της πολυνομίας και την ασφάλεια δικαίου.   

Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται σε πρώτο επίπεδο η αποσαφήνιση του όρου ‘ευελιξία’ και 

των διαφορετικών εκφάνσεών της στο πεδίο του χωρικού σχεδιασμού, όπως απορρέει από τη 

μέχρι σήμερα επιστημονική συζήτηση. Σε δεύτερο επίπεδο, και εν όψει της ενεργοποίησης του 

Προγράμματος Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων που δρομολογείται την τρέχουσα 

περίοδο στη χώρα, αναζητούνται στοιχεία ή παραδείγματα ευελιξίας στο ελληνικό σύστημα και 

την πρακτική του σχεδιασμού, στη βάση των ισχυουσών θεσμικών διατάξεων, και επιδιώκεται 

η ταξινόμηση των περιπτώσεων ευελιξίας σε επιμέρους άξονες / πτυχές.  Τέλος σχολιάζεται ο 

βαθμός αναγκαιότητας για ευελιξία υπό το πρίσμα εξωγενών παραγόντων, όπως οι πολλαπλές 

κρίσεις των τελευταίων ετών (οικονομική, πανδημική, ενεργειακή, κλιματική), αλλά και ως 

αντιστάθμισμα στα εγγενή χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η αδυναμία τακτικής 

αναθεώρησης του σχεδιασμού (κυρίως λόγω των πολύ απαιτητικών διαδικασιών επεξεργασίας, 

δημοσιοποίησης, συγκερασμού απόψεων και τελικά έγκρισης των ρυθμίσεων) και οι μεγάλοι 

χρόνοι υλοποίησης των προβλέψεών του. 

Λέξεις – Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, πολεοδομική πολιτική, ευελιξία, ακαμψία, κανόνες, 

εξαίρεση  
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ (ΜΗΤΡΟ)ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ  

ΤΖΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, e-mail: xristianatzamou@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνάται ο ρόλος της Γεωργικής Γης στη σύγχρονη μητρόπολη, 

υπό το πρίσμα των κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών και των κλιματικών μεταβολών. 

Αρχική υπόθεση εργασίας αποτελεί το ότι η (εν δυνάμει) καλλιεργήσιμη γη πέριξ του αστικού 

χώρου, δέχεται πιέσεις και η εν τοις πράγμασι μεταβολή της χρήσης μέσω της επέκτασης του 

δομημένου χώρου, οδηγεί στον κατακερματισμό του αγροτικού χώρου, στην περιβαλλοντική 

υποβάθμιση και στην αδυναμία ουσιαστικής προστασίας της σχετικής δραστηριότητας, του 

τοπίου, του πόρου.   

Υποστηρίζεται ότι η προστασία της Γεωργικής Γης στον περιαστικό και τον «υβριδικό» χώρο 

των πόλεων -όπου συνυπάρχουν λανθάνουσες καλλιεργήσιμες εκτάσεις με διάσπαρτη δόμηση- 

και η αξιοποίησή της για την παραγωγή αγαθών με όρους οικολογικούς, δύναται να: (I) 

Συμβάλει ενεργά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του μητροπολιτικού χώρου. (II) Θωρακίσει, 

ως ένα «φίλτρο» τον διαρκώς επεκτεινόμενο χώρο των πόλεων από δυνητικές επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, και δη πλημμυρικά φαινόμενα. (III) Τονώσει την τοπική οικονομία και 

απασχόληση. (IV) Επανακαθορίσει την αλλοιωμένη σχέση του κατοίκου με τη γη και εν γένει 

τη φύση. (V) Συμβάλει στην απομείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τα υπέρμετρα 

τροφομίλια που απαιτούνται στο μεσοδιάστημα μεταξύ παραγωγής πρώτων υλών και 

κατανάλωσης αγαθού. 

Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται η Αττική και ειδικότερα ο «υβριδικός χώρος» ανάμεσα στον 

ορεινό όγκο της Πάρνηθας και το χωρικό αστικό συνεχές του λεκανοπεδίου. Κύριο ερώτημα 

που εγείρεται για το εν λόγω πεδίο είναι το κατά πόσο η Γεωργική Γη «θωρακίζεται» έναντι 

λοιπών ανταγωνιστικών χρήσεων. Για την κατ’ αρχήν προσέγγιση του ανωτέρω ερωτήματος, 

εξετάζεται το οικείο θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας της Γεωργικής Γης, οι σχετικές 

κατευθύνσεις του νέου Ρ.Σ.Α. (2021) και λοιπά νομοθετήματα. Διερευνάται επίσης η ύπαρξη 

κατευθύνσεων (θεσμικό πλαίσιο/ μελέτες) αναφορικά με τον «υβριδικό» χώρο, όπου 

συνυπάρχουν γεωργική γη και διάσπαρτη δόμηση. Παρατηρήσεις στο πεδίο μελέτης, 

συμβάλλουν στην ενίσχυση ή αποδυνάμωση του εκάστοτε επιχειρήματος. 

Στόχο της παρούσης αποτελεί η συμβολή στη διεθνή συζήτηση για τις τάσεις απώλειας 

Γεωργικής Γης στις σύγχρονες μητροπόλεις και ιδίως η προσέγγιση δυνητικών απαντήσεων σε 

σχετικά διλήμματα που τίθενται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, μέρος του οποίου αποτελεί 

και ο σχεδιασμός χρήσεων γης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στα επικείμενα 

Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ. και Ε.Π.Σ.). 

Λέξεις – Κλειδιά: γεωργική γη, μητρόπολη, υβριδικός χώρος πόλεων 
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ΔΙΚΑΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, e-mail: etopaloglou@uowm.gr 

 

Περίληψη  

Η έννοια του ‘τόπου’ μέσα από την τοποκεντρική οπτική, εντοπίζεται, ορίζεται και ερμηνεύεται, 

μέσα από μια σχεσιακή προοπτική. Με άλλα λόγια, ο ‘τόπος’ δεν είναι ενθυλακωμένος, αλλά 

πορώδης και αλληλένδετος ως τμήμα ευρύτερων σχέσεων, που μπορεί να είναι  οριζόντιες, 

κάθετες ή εγκάρσιες, αντανακλώντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο διακυβέρνησης Οι 

αλληλοσυσχετιζόμενες έννοιες της τοποκεντρικής προσέγγισης, της χωρικής δικαιοσύνης και 

της δίκαιης μετάβασης, εμφανίζονται συχνά τελευταία όχι μόνο στον επιστημονικό διάλογο αλλά 

και στις αναπτυξιακές πολιτικές που επιδιώκουν την αντιμετώπιση των χωρικών ανισοτήτων. 

Με άλλα λόγια, η σχέση τόπου και δικαιοσύνης στη βιβλιογραφία, φαίνεται να βρίσκει ως ένα 

βαθμό αντανάκλαση και στο χώρο των ασκούμενων πολιτικών και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία στοχεύει στην επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας έως το 2050, η ΕΕ εγκαθίδρυσε έναν Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος 

αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση περιοχών με έντονο ανθρακικό αποτύπωμα, με τρόπο που να 

είναι δίκαιος, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνει κανείς στο περιθώριο. Στο παρόν άρθρο 

επιχειρείται η καταγραφή των πολιτικών δίκαιης μετάβασης στο Ευρωπαϊκό, Εθνικό και 

Περιφερειακό/Τοπικό επίπεδο και αξιολογείται ο βαθμός συνάφειας των πολιτικών αυτών με τις 

βασικές υποθέσεις του τοποκεντρικού υποδείγματος, έτσι όπως αυτό αποτυπώνεται στην 

έκθεση Barca (2009). Η περιοχή αναφοράς μελέτης στο περιφερειακό επίπεδο είναι η Δυτική 

Μακεδονία, για την οποία η μετάβαση σε ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο που να είναι 

βιώσιμο και ταυτόχρονα δίκαιο, αποτελεί μια πολύ δύσκολη άσκηση πολιτικής. Το εμπειρικό 

μέρος του άρθρου, στηρίχθηκε σε έρευνα πεδίου με τη συμμετοχή τοπικών εμπειρογνωμόνων 

και ακαδημαϊκών οι οποίοι διαθέτουν αποδεδειγμένα βαθιά γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων 

της περιοχής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι πολιτικές δίκαιης μετάβασης 

εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό συνάφειας με το τοποκεντρικό υπόδειγμα, μόνο στις πολιτικές 

που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή κλίμακα. Το ακριβώς αντίθετο φαίνεται να γίνεται αντιληπτό 

στο επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών.  

Λέξεις – Κλειδιά: τοποκεντρική πολιτική, χωρική δικαιοσύνη, δίκαιη μετάβαση 
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Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΤΟΣΚΑΣ – ΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ1* & ΘΩΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ2 

1
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

* e-mail: milttosk@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Ο τρόπος με τον οποίο παράγεται και καταναλώνεται ενέργεια μεταβάλλεται με την πάροδο του 

χρόνου σε μια κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, η κλιματική κρίση έχει φέρει στο προσκήνιο την 

αναγκαιότητα τόσο της μετάβασης σε μία κλιματικά ουδέτερη κοινωνία όσο και της προστασίας 

των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων όπως η γη.  

Αν και η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα έχει επηρεάσει σημαντικά τη γη σε ολόκληρο 

τον πλανήτη υποβαθμίζοντας τα εδάφη και τα τοπία, η μετάβαση στις ΑΠΕ και ο ολοένα και 

αυξανόμενος διασκορπισμός των σημείων παραγωγής ενέργειας, αναμένεται να αυξήσει 

σημαντικά τον ανταγωνισμό στις απαιτήσεις για γη με πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του 

εδάφους. Σε αυτή τη μετάβαση, ο ρόλος του χωροταξικού σχεδιασμού θεωρείται κρίσιμος για 

την προστασία και διασφάλιση της γης καθώς αποτελεί τομέα σχεδιασμού και οργάνωσης των 

χρήσεων γης και βασικό εργαλείο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  

Στην παρούσα εισήγηση, αφού συζητηθούν οι επιπτώσεις της χωροθέτησης ΑΠΕ στη γη, 

εστιάζουμε στην περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα από τη μελέτη της τρέχουσας 

ενεργειακής μετάβασης στη συγκεκριμένη περιφέρεια, διερευνάται η χωρική διάσταση της 

ανάπτυξης υποδομών ανανεώσιμης ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα θέματα που ενδιαφέρουν 

αφορούν τις απαιτήσεις για δέσμευση γης, τη σχέση τεχνητών με φυσικές επιφάνειες, που 

δυνητικά έχουν επιπτώσεις όπως ο κατακερματισμός και η υποβάθμιση της γης. Κλείνοντας, το 

ερώτημα που προκύπτει και αναλύεται αφορά το πως η γη λαμβάνεται υπόψη ως παράμετρος 

χωρικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα της ενεργειακής μετάβασης.  

Λέξεις – Κλειδιά: γη, ενεργειακή μετάβαση, χωρικός σχεδιασμός, κλιματική αλλαγή, 

Κεντρική Μακεδονία 
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 ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ1* & ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: ntriant@uth.gr 

 

Περίληψη  

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα με τις πόλεις να 

κατέχουν κρίσιμο ρόλο στην προσαρμογή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της. Όπως 

επισημαίνεται από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων 

Εθνών, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα εξαρτηθεί κυρίως από τις δράσεις που θα 

αναληφθούν στις αστικές περιοχές. Παράλληλα, η επίτευξη του στόχου της κλιματικής 

ουδετερότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 

ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος. Βασική επιδίωξη είναι, όπως προκύπτει από 

τα κείμενα της Επιτροπής, οι ενεργειακές ανακαινίσεις να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη 

αστική προσέγγιση, με τις αστικές αναπλάσεις να είναι το εργαλείο για την υλοποίησή τους. 

Εντούτοις, παρά τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες που υπάρχουν σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την ενέργεια και το κλίμα, δεν υπάρχει ένα καθορισμένο πλαίσιο και οδηγίες για το 

πώς πρέπει να ενσωματώνονται αυτά τα θέματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στις αστικές 

αναπλάσεις. Αντικείμενο του άρθρου είναι να διερευνηθεί το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας 

στις ελληνικές πόλεις σε σχέση με την πολιτική αναπλάσεων. Για το σκοπό αυτό, καταγράφεται 

ο βαθμός ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και 

αναδεικνύονται τα θέματα που τίθενται και πρέπει να αντιμετωπισθούν. 

Λέξεις – Κλειδιά: ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, αστικές αναπλάσεις, θεσμικό πλαίσιο 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: ntriant@uth.gr 

 

Περίληψη 

Το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιοκτήτη ακινήτων στη χώρα, όπως συμβαίνει 

βέβαια και στις περισσότερες χώρες. Ήδη από τις αρχές του αιώνα διαπιστώθηκε ότι η 

αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αποτελεί μια ευκαιρία για τη βελτίωση των δημόσιων 

οικονομικών, καθώς και για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, προκαλώντας συνέργειες και 

πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις. Εντούτοις, οι προσπάθειες για την αξιοποίηση αυτής της 

περιουσίας, οι οποίες δεν φαίνεται ότι αποδίδουν όσο θα αναμενόταν. Πέρα από την δυσμενή 

οικονομική συγκυρία, ιδίως κατά τα χρόνια της κρίσης χρέους της χώρας, διαχρονικές 

προκλήσεις και εκκρεμή ζητήματα υπονομεύουν τις όποιες προσπάθειες.  

Το πραγματικό μέγεθος της δημόσιας περιουσίας είναι άγνωστο. Η περιουσία που βρίσκεται υπό 

τη διαχείριση των διαφόρων υπουργείων και των φορέων τους δεν είναι καταγεγραμμένη και 

δεν ελέγχεται από ένα φορέα. Οι υπάρχοντες φορείς αξιοποίησής της, ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ 

διοικούν μόνο ένα μέρος αυτής της περιουσίας, και τίθενται σοβαρά ζητήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους διαχρονικά.  

Περισσότερο άγνωστη είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Πολλά από αυτά 

είναι εγκαταλελειμμένα ή καταπατημένα, πολλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

πολεοδομικής ωρίμανσης, ενώ άλλα δεν μπορούν να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Για την πολεοδομική διευθέτηση των θεμάτων των μεγάλων εκτάσεων γης τους έχουν 

θεσμοθετηθεί ειδικά πολεοδομικά εργαλεία (ΕΣΧΑΔΑ), τα οποία όμως δεν είναι χρήσιμα για 

μικρότερα ακίνητα, γη και κτίσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις εμβληματικών ακινήτων, 

υιοθετούνται και ad hoc ρυθμίσεις, οι οποίες μάλιστα τοποθετούνται στα όρια της 

συνταγματικότητας. 

Προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος που αντιμετωπίζουν, μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης, 

η εξαιρετικά αργές διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης, τα θέτουν εκτός αγοράς.  

Σε ότι αφορά την οικονομική διάσταση της αξιοποίησης των ακινήτων που δεν είναι ελκυστικά 

για την αγορά, αλλά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και μάλιστα με ιδιαίτερα οφέλη για τις 

τοπικές κοινωνίες, απουσιάζει ο οποιοσδήποτε οικονομικός μηχανισμός προώθησης και στήριξης 

των επενδύσεων σε αυτά. Όταν αποτυγχάνει η αγορά, απαιτείται η ενεργοποίηση του κράτους. 

Η στρατηγική αξιοποίησης των ακινήτων με ΣΔΙΤ αποδεικνύεται ατελής.  

Σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει την απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής και στρατηγικής 

για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, και να προτείνει δράσεις και μέτρα που θα ήταν 

χρήσιμο να εξετασθούν από τους αρμόδιους φορείς. 

Λέξεις – Κλειδιά: δημόσια περιουσία, πολιτική, στρατηγική αξιοποίησης  
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ1* & ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: ntriant@uth.gr 

 

Περίληψη  

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός καλείται να ρυθμίσει την χωρική προβολή περίπλοκων και 

δυναμικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, με χωρικές επιπτώσεις 

και εξαρτήσεις. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις, μέσα 

σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας και κινδύνων. Εντούτοις, ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός παραμένει μάλλον στατικός και απρόθυμος να ασχοληθεί με το μακροπρόθεσμο 

μέλλον. Ασχολείται μάλλον περισσότερο με το επιθυμητό μέλλον και λιγότερο με εκείνο που 

είναι πιθανό να διαμορφωθεί. Όμως, πέρα από την αντιμετώπιση άμεσων θεμάτων, είναι 

χρήσιμη η διαμόρφωση οράματος και μακροπρόθεσμες προβλέψεις.  

Προοδευτικά αναδύεται μια εναλλακτική προσέγγιση του σχεδιασμού, αυτή της Προοπτικής 

Διερεύνησης, η οποία αποτελεί μια περισσότερο σύνθετη αντίληψη των θεμάτων που είναι 

πιθανό να προκύψουν. Η Εδαφική Προοπτική Διερεύνηση (Territorial Foresight) είναι ένα 

δομημένο σύνολο συμμετοχικών δράσεων για τη διαμόρφωση οραμάτων και στρατηγικού 

σχεδιασμού, που επιτρέπει σε όσους σχεδιάζουν το χώρο να εξετάζουν, και να διαμορφώνουν 

το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον των περιφερειών, επαρχιών ή πόλεων τους. 

Αποτελεί μια μέθοδο βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του σχεδιασμού, και στόχο 

έχει να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να κατανοήσουν και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων για την περιοχή τους και τη 

δημιουργία ενός κοινού οράματος. Ακολουθεί δυναμικές και ευέλικτες διαδικασίες και 

προσεγγίσεις, δημιουργικές και δημοκρατικές, που θέτουν τους πολίτες στο επίκεντρο της 

αστικής ανάπτυξης και βασίζονται στην αρχή της απρόβλεπτης αλλαγής. Όλο και συχνότερα 

προτείνεται η ενσωμάτωση της Προοπτικής Διερεύνησης στον τυπικό πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Η διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην Ελλάδα, όπως 

θεσμοθετήθηκε, περιλαμβάνει στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδυασθούν ή να βασισθούν 

στην Προοπτική Διερεύνηση, αν και υπάρχει μεγάλο και ουσιαστικό πεδίο βελτίωσης των 

διαδικασιών του. Για να είναι όμως σε θέση ο πολεοδομικός σχεδιασμός να εντάξει επιτυχώς 

τέτοια χαρακτηριστικά στις διαδικασίες υλοποίησής του, θα πρέπει να υπάρχουν εισροές από 

μελέτες Προοπτικής Διερεύνησης που αφορούν τα χωρικά Πλαίσια του υπερκείμενου 

σχεδιασμού.  
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ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ; 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: ntriant@uth.gr 

 

Περίληψη 

O φονταμενταλισμός της αγοράς έχει τις ρίζες του στη θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού, η 

οποία διατυπώθηκε αρχικά από τον Άνταμ Σμιθ και αναπτύχθηκε από τους κλασσικούς. 

Ενισχύθηκε από την αποτυχία των – πρώην – ανατολικών καθεστώτων και προβληματικών 

κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία, στις χώρες της Δύσης. Όμως το γεγονός ότι η κρατική 

παρέμβαση είναι πάντα ελαττωματική δεν καθιστά τις αγορές τέλειες. Ιδιαίτερα οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές δεν τείνουν αναγκαία προς την ισορροπία. Μετά το 1980 ο 

φονταμενταλισμός της αγοράς οδήγησε στην απορρύθμιση και στην απώλεια ελέγχου των 

χρηματοοικονομικών αγορών από τα κράτη. 

Η ακίνητη περιουσία είναι ο μεγαλύτερος πλούτος των εθνών. Το χρηματοοικονομικό σύστημα 

προχώρησε σταδιακά στην εγκόλπωση αυτού του μεγάλου πλούτου. Μέσω των μηχανισμών 

του και της διαρκούς επινόησης χρηματοοικονομικών προϊόντων μπορεί να ικανοποιεί την 

εγγενή του τάση για διαρκή πιστωτική επέκταση. Η αγορά κατοικίας αποτελεί τη μεγαλύτερη 

αγορά ακινήτων, και νομοτελειακά σχεδόν, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες η αγορά κατοικίας 

αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του συστήματος. Η κρίση του 2008 αποτέλεσε ένα 

ηχηρό παράδειγμα των επιπτώσεων αυτής της εξέλιξης, αλλά κανένα μέτρο δεν πάρθηκε σε 

διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η αγορά και να αποφευχθούν παρόμοιες κρίσεις στο 

μέλλον. 

Σήμερα στις περισσότερες από τις ανεπτυγμένες χώρες παγκοσμίως, και στην Ελλάδα, 

παρατηρείται μια δραστική αύξηση των τιμών αγοράς και ενοικίασης των κατοικιών, με 

αποτέλεσμα η εξασφάλιση ενός εκ των βασικών αγαθών του ανθρώπου, η στέγη, να έχει 

καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη. Αυτή η νέα πραγματικότητα έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό 

οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, που συνεχώς διογκώνεται και δεν αφορά πλέον μόνο τα 

ευάλωτα νοικοκυριά, το οποίο επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο λόγω της ενεργειακής 

φτώχειας. 

Ήδη εδώ και μερικά χρόνια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε διαπιστώσει το πρόβλημα της 

«χρηματιστικοποίησης της στέγης» και συνέστηνε τη λήψη μέτρων από τις κυβερνήσεις. Έως 

σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρενέβη με οδηγίες της προς τα κράτη-μέλη. Κατά την πάγια 

θεώρησή της της, το θέμα της στέγης αποτελεί εσωτερικό θέμα των κρατών. Στα περισσότερα 

κράτη, υπάρχουν συστήματα παραγωγής κοινωνικής κατοικίας, τα οποία όμως έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί, και είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν μπορούν και επιθυμούν να ανταποκριθούν 

στο πρόβλημα, με όρους βιώσιμους και κοινωνικά αποδεκτούς. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να επισημάνει τις σύγχρονες προκλήσεις και να 

προβάλει εκείνες τις δημόσιες πολιτικές που λήφθηκαν σε διεθνές επίπεδο και αφορούν τις 

χρηματοοοικονομικές αγορές, και οδήγησαν στη διόγκωση του στεγαστικού προβλήματος. 

Λέξεις – Κλειδιά: αγορά κατοικίας, χρηματοπιστωτικό σύστημα, απορρύθμιση των αγορών 
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΝΕΟΦΕΡΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1*, ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ2 & ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

* e-mail: tsavdaroglou.ch@gmail.com 

 

Περίληψη  

Τα καστρόπληκτα αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα της αυτοστέγασης των προσφύγων του 

1922 που έφτασαν από την Μικρά Ασία στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για κατοικίες που κτίστηκαν 

κατά μήκος των βυζαντινών τειχών στην Άνω Πόλη. Ήδη από τη δεκαετία του 1930 προτάθηκε 

η κατεδάφισή τους, ώστε να δημιουργηθεί μια γραμμική ζώνη πρασίνου κατά μήκος των τειχών. 

Ωστόσο, έως τη δεκαετία του 1990 όλες οι απόπειρες μετεγκατάστασης των κατοίκων τους 

απέτυχαν. Με την ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 

1997 προβλέφθηκε ένα σημαντικό κονδύλι για το σκοπό της απομάκρυνσης των 

καστρόπληκτων. Ωστόσο, οι κάτοικοί τους οργανώθηκαν σε επιτροπές προστασίας των 

καστρόπληκτων και με την υποστήριξη από πανεπιστημιακά τμήματα αρχιτεκτόνων και 

πολεοδόμων καθώς και από πλήθος άλλων φορέων κατάφεραν να καθυστερήσουν τις 

διαδικασίες κατεδάφισης, οι οποίες τελικά ξεκίνησαν μετά το 2010. Ωστόσο, αρκετά κτίσματα 

παραμένουν εγκαταλελειμμένα στην περιοχή και πρόσφατα άρχισαν να καταλαμβάνονται από 

νεοφερμένους πρόσφυγες από την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική που έχουν φτάσει στη 

Θεσσαλονίκη μετά το 2015. Οι νέοι πρόσφυγες αρνούνται να μείνουν στα απομονωμένα κρατικά 

καμπς στην περίμετρο της πόλης και διεκδικώντας το δικαίωμα στην πόλη (Lefebvre, 

1996/1968) μετασχηματίζουν τα παλαιά καστρόπληκτα σε συλλογικά στεγαστικά κοινά. 

Στο παραπάνω πλαίσιο η παρουσίαση βασίζεται στην συζήτηση περί αστικών κοινών (Stavrides, 

2016), προσεγγίσεων για την αυτονομία της μετανάστευσης (Casas Cortes et al., 2015) και 

κριτικών θεωρήσεων για τη μνήμη και το χώρο (Hamilakis, 2013) και επιδιώκει να ερευνήσει 

την περιοχή των καστρόπληκτων ως έναν διαφιλονικούμενο χώρο μεταξύ ανάπλασης-

εξευγενισμού και των πρακτικών στεγαστικών κοινών των νεοφερμένων. Η παρουσίαση 

συνδυάζει εθνογραφική έρευνα και χωρική ανάλυση και τα βασικά της ευρήματα αφορούν τους 

τρόπους με τους οποίους οι πρόσφυγες διατηρούν, επαναχρησιμοποιούν και 

επανανοηματοδοτούν τα καστρόπληκτα. 

Λέξεις – Κλειδιά: καστρόπληκτα, στεγαστικά κοινά, εξευγενισμός, Θεσσαλονίκη  
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ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΕΝΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΒΑΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ1*, ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ2 & ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

* e-mail: tsavdaroglou.ch@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η παρουσίαση εξετάζει τις συνθήκες διαβίωσης και τις πρακτικές κοινών άστεγων μεταναστών 

σε περιοχές εγκαταλελειμμένων βαγονιών στη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή των εγκαταλελειμμένων 

βαγονιών στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης είναι γνωστή ως 

το «μεγαλύτερο νεκροταφείο τρένων στην Ευρώπη». Εκατοντάδες βαγόνια έχουν 

εγκαταλειφθεί τις τελευταίες δεκαετίες, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

της δεκαετίας του 2010 ως αποτέλεσμα των περικοπών και της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ. 

Επίσης, η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον βασικότερο σιδηροδρομικό κόμβο της χώρας, με ένα 

εκτεταμένο δίκτυο σιδηροδρομικών γραμμών να καλύπτει μεγάλες εκτάσεις της δυτικής 

πλευράς της πόλης. Σε αυτές τις εγκαταλελειμμένες υποδομές έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο 

εκατοντάδες άστεγοι μετανάστες. Μετά το Μάρτιο του 2016 με το κλείσιμο του λεγόμενου 

Βαλκανικού διαδρόμου και την συμφωνία για το μεταναστευτικό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης - 

Τουρκίας  (European Council, 2016), εκατοντάδες μετανάστες επιδιώκουν να εισέλθουν στην 

ελληνική επικράτεια χωρίς να καταγραφούν ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να αιτηθούν 

άσυλο σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ένας από τους βασικούς σταθμούς σε αυτό το ταξίδι 

είναι η Θεσσαλονίκη και η περιοχή με τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια στη δυτική είσοδο της 

πόλης.  

Παρόλο που υπάρχει μια σημαντική βιβλιογραφία που μελετάει τις δράσεις των ΜΚΟ και τις 

κρατικές πολιτικές μετανάστευσης, μικρή ερευνητική προσοχή δίνεται στις πρακτικές επιβίωσης 

και αλληλοβοήθειας μεταξύ των άστεγων μεταναστών. Η παρουσίαση επιδιώκει να καλύψει 

αυτό το ερευνητικό κενό βασιζόμενη στη βιβλιογραφία για τις υποδομές άφιξης (Meeus et al., 

2020), τις προσεγγίσεις των αστικών κοινών (Stavrides, 2016), τις θεωρήσεις για τις 

εγκαταλελειμμένες υποδομές (Leshem, 2017) καθώς και στις κριτικές μελέτες σχετικά με την 

αστεγία (Cloke et al. 2008). Η παρουσίαση βασίζεται σε ανθρωπογεωγραφική έρευνα και τα 

βασικά ευρήματα αφορούν τους τρόπους επανάχρησης και μετασχηματισμού των 

εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών υποδομών σε μορφές κοινών των άστεγων μεταναστών.    

Λέξεις – Κλειδιά: άστεγοι μετανάστες, εγκαταλελειμμένες υποδομές, πρακτικές κοινών 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΒΑΛΜΠΑΡΝΤ 

ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: dimitratsangari89@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της τουριστικής δραστηριότητας σε έναν πολύ 

ειδικό, λόγω γεωμορφολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και ιστορικών παραγόντων, 

προορισμό, τα νησιά του αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ.  

Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, επιχειρείται αρχικά η παρουσίαση στοιχείων για 

τον τουρισμό στους Πόλους και ειδικότερα για την περιοχή της Αρκτικής, παρουσιάζονται 

κάποια γενικά στοιχεία για την περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα για την γεωγραφία, ιστορία, 

οικονομία, τουρισμό, πληθυσμό, κλίμα και άγρια φύση της, ενώ ακολουθεί ανάλυση της 

τουριστικής δραστηριότητας στο Σβάλμπαρντ, ειδικότερα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες 

που προσφέρονται στους επισκέπτες, το προφίλ των τουριστών και οι λόγοι που αυτοί 

επιλέγουν να ταξιδέψουν στον προορισμό, καθώς επίσης το κόστος του ταξιδιού και οι 

υπάρχουσες τουριστικές υποδομές. Από την παρουσίαση της τουριστικής δραστηριότητας στο 

Σβάλμπαρντ, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η επίδραση της πανδημίας στην περίπτωση 

μελέτης και την τοπική κοινωνία.  

Αν και η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία 

εικοσαετία, με τον τουρισμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην οικονομία των νησιών του 

αρχιπελάγους, η κλιματική αλλαγή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο αυτό το ευαίσθητο 

περιβαλλοντικά σημείο του πλανήτη, ενώ το μέλλον του τουρισμού αλλά και εν γένει της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή μοιάζει αμφίβολο.      Η Νορβηγική κυβέρνηση έχει 

ήδη εφαρμόσει μία σειρά μέτρων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, 

όπως επιβολή φόρου στους τουρίστες, περιορισμό του τουρισμού κρουαζιέρας, υποχρεωτική 

πιστοποίηση τουριστικών οδηγών, επέκταση της τουριστικής περιόδου και ανάπτυξη «αστικού» 

τουρισμού, ενώ στόχος της έως και το 2030, είναι η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών των 

τουριστικών δραστηριοτήτων με την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, σχέδιο για την 

εφαρμογή του οποίου είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 

κυρίως της τοπικής κοινότητας. 

Λέξεις – Κλειδιά: Σβάλμπαρντ, Αρκτική, κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη   
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ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ1* & ΧΑΛΚΙΑ ΦΑΝΗ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: dimitratsangari89@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Κατά γενική ομολογία, η υψηλή τουριστική ζήτηση ενός προορισμού, μπορεί να καταστρέψει 

την εμπειρία του ταξιδιώτη, καθώς οι  τουριστικές ροές αλλοιώνουν την αυθεντικότητα και τη 

φήμη, υπερβαίνοντας τα όρια της φέρουσας ικανότητας και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η UNESCO δηλώνει ότι το 50% των 

παγκόσμιων πολιτιστικών μνημείων απειλούνται από υπερτουρισμό. 

Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση του υπερτουρισμού, των λόγων δημιουργίας του και των 

συνέπειων που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί προορισμοί, καθώς και η παράθεση στρατηγικών 

αντιμετώπισης του φαινομένου. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκε η πόλη της Βενετίας, με την 

καταγραφή, τόσο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της, όσο και των μέτρων 

που εφαρμόσθηκαν ή μπορούν  να εφαρμοσθούν μελλοντικά στην πόλη. Πιο συγκεκριμένα η 

αντικατάσταση των vaporetto, χρήση τεχνολογικών μέσων για τον έλεγχο των τουριστικών 

ροών και η προώθηση εναλλακτικών διαδρομών στην πόλη, με την ετικέτα «Detourism». 

Επιπρόσθετα, για την ασφαλέστερη εκτίμηση των αρνητικών συνεπειών του ανωτέρω 

φαινομένου, κρίθηκε απαραίτητη η συγκριτική ανάλυση της περίπτωσης της Βενετίας, με άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις που αντιμετωπίζουν κοινά με εκείνη προβλήματα, το Ντουμπρόβνικ, η 

Βαλέτα η Λισαβόνα και η Βαρκελώνη. 

Από την παράθεση των προβλημάτων των ανωτέρω πόλεων λόγω των μαζικών ροών τουριστών 

και των στρατηγικών που έχουν εφαρμοσθεί ή προταθεί να εφαρμοστούν, σε συνδυασμό με τη 

Βενετία, συμπεραίνουμε πως τα προβλήματα των κατοίκων είναι σχεδόν όμοια, ήτοι 

συνωστισμός, κυκλοφοριακή συμφόρηση, αύξηση κόστους ζωής, περιβαλλοντική μόλυνση από 

τα κρουαζιερόπλοια, αλλοίωση της φυσιογνωμίας, δυσχέρεια στην εύρεση κατοικίας. Όμοιες 

είναι και οι αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα 

αντιμετώπισης, με τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, την προσπάθεια μείωσης των 

επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλοια, την επέκταση όσο είναι δυνατόν της τουριστικής σεζόν 

και σε μία γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού που επιφέρουν 

βιώσιμη ανάπτυξη. 

Λέξεις – Κλειδιά: υπερτουρισμός, Βενετία, Detourism, φέρουσα ικανότητα 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, e-mail: tsek@kepe.gr 

 

Περίληψη  

Το παρόν άρθρο περιγράφει μία μεθοδολογία για τον σχεδιασμό δικτύου εμπορευματικών 

κέντρων στην Ελλάδα. Η ανάλυση βασίζεται στα μητρώα προέλευσης-προορισμού που 

παράγονται από την έρευνα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της ΕΛΣΤΑΤ σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας. Η επεξεργασία των συγκεκριμένων μητρώων συνδυάζεται με το 

εκτιμώμενο γενικευμένο κόστος μεταφοράς εντός και μεταξύ κάθε ζώνης προέλευσης-

προορισμού (περιφερειακής ενότητας), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Εθνικού Μοντέλου 

Μεταφορών, τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταμερισμού της κυκλοφορίας οχημάτων σε 

όλο το εθνικό δίκτυο, καθώς και τους συντελεστές χρόνου και χιλιομετρικού κόστους 

μεταφοράς από τη βάση δεδομένων για το περιφερειακό κόστος μεταφοράς του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στην εκτίμηση 

κατάλληλων δεικτών κεντρικότητας/κομβικότητας και προσπελασιμότητας που προσδιορίζουν 

τη σχετική θέση και δυνητική επιρροή κάθε περιφερειακής ενότητας στο εθνικό δίκτυο 

μεταφορών. Στη συνέχεια, τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των 

εμπορευματικών ροών, με τη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης/μεγιστοποίησης της 

τμηματικότητας του δικτύου, και τον καθορισμό περιοχών επιρροής για τη χωροθέτηση των 

εμπορευματικών κέντρων, ανάλογα με διαφορετικά κριτήρια επιλογής και δείκτες απόδοσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική θεωρία και περιορισμούς που αφορούν στον αριθμό των 

εφοδιαστικών κόμβων και το μέγεθος διαφορετικού τύπου δικτύων.  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υπογραμμίζουν την εξάρτηση του συστήματος των εθνικών 

εμπορευματικών μεταφορών από έναν σχετικά μικρό αριθμό κόμβων, ιδιαίτερα τις μεγάλες 

μητροπολιτικές περιφέρειες και περιοχές γύρω από αυτές, καθώς και περιοχές με διεθνείς 

θαλάσσιες πύλες εμπορίου της χώρας. Επιπλέον, υποδηλώνουν τις σημαντικές διαπεριφερειακές 

ανισότητες στο κόστος μεταφοράς και την προσπελασιμότητα. Οι αναφερόμενοι δείκτες, τα 

μαθηματικά μοντέλα και τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να υποστηρίξουν την 

ανάπτυξη σεναρίων σε ένα εθνικό μοντέλο πρόβλεψης μεταφορών, με την αναπαράσταση και 

πρόβλεψη των οδικών εμπορευματικών ροών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Επιπροσθέτως, μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης 

αποφάσεων για την χωροθέτηση και την ανάπτυξη ενός δικτύου εμπορευματικών κέντρων 

περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, με στόχο την ενίσχυση των εγχώριων και διεθνών 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Λέξεις – Κλειδιά: μεταφορές, Εμπορευματικά Κέντρα, χωρική ανάλυση, θεωρία δικτύων, 

κεντρικότητα, προσπελασιμότητα 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, e-mail: tsek@kepe.gr 

 
Περίληψη  

Το παρόν άρθρο περιγράφει δεδομένα και ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για την εκτίμηση 

κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής 

χρήσης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας στην Ελλάδα. Τα οικονομικά-κοινωνικά δεδομένα 

επιλέγονται για την κατασκευή ερμηνευτικών μεταβλητών με βάση τη διαθεσιμότητά τους, ως 

προς τη συχνότητα επικαιροποίησής τους, την περιφερειακή διάσταση και τη χρονική περίοδο 

την οποία καλύπτουν, μεταξύ των ετών 2010-2018. Η οικονομετρική ανάλυση βασίζεται σε ένα 

υπόδειγμα παλινδρόμησης διαστρωματικών χρονοσειρών τυχαίων επιδράσεων (random-effects 

panel data analysis), με τη χρήση εκτίμησης γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων, για τον 

έλεγχο της σχέσης μεταξύ διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων και των κυκλοφορούντων 

μονάδων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. (ΜΕΑ).  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός μεταβλητών−δεικτών, όπως είναι 

το εισόδημα, που προσεγγίζεται με το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), οι 

οικονομίες συγκέντρωσης, που προσεγγίζονται με την πυκνότητα της απασχόλησης (αριθμός 

απασχολούμενων ανα τετραγωνικό χιλιόμετρο), και η αναλογία φύλου (λόγος ανδρών-

γυναικών), μπορούν να αναπαραστήσουν σε σημαντικό βαθμό τη μεταβλητότητα μεγεθών 

ζήτησης για μετακινήσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, όπως τη ζήτηση για χρήση 

επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων συνολικά και κατ’ άτομο. Συγκεκριμένα, το εισόδημα και οι 

οικονομίες συγκέντρωσης έχουν στατιστικά σημαντική θετική επίδραση, τόσο στον συνολικό 

αριθμό ΜΕΑ όσο και στον κατά κεφαλήν αριθμό ΜΕΑ, με ελαστικότητες που ανέρχονται στο 

0,12 και 0,49 (στην πρώτη περίπτωση), και στο 0,02 και 0,08 (στην δεύτερη περίπτωση), 

αντιστοίχως. Η αναλογία φύλου (ανδρών-γυναικών) έχει επίσης στατιστικά σημαντική αλλά 

διαφορετική επίδραση στον συνολικό αριθμό ΜΕΑ και στον κατά κεφαλήν αριθμό ΜΕΑ. Στην 

πρώτη περίπτωση, αυτή η επίδραση είναι σημαντικά θετική, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η 

συγκεκριμένη επίδραση είναι σημαντικά αρνητική. Τα αποτελέσματα της παρούσας ανάλυσης 

δείχνουν τη σημασία του επιπέδου της οικονομίας καθώς και της χωρικής κατανομής της 

οικονομικής δραστηριότητας, και της κατανομής του φύλου, στη μεταβλητότητα μεγεθών 

ζήτησης για μετακινήσεις σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Τα υποδείγματα που 

αναπτύσσονται και παρουσιάζονται θα μπορούσαν μελλοντικά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 

ενός συστήματος προσομοίωσης των επιβατικών μεταφορών και ενός παρατηρητηρίου οδικής 

ασφάλειας στην Ελλάδα. 

Λέξεις – Κλειδιά: επιβατικές μετακινήσεις, κυκλοφορία οχημάτων, οικονομίες 

συγκέντρωσης, ελαστικότητα ζήτησης, περιφερειακή ανάλυση 
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ: ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, e-mail: tsek@kepe.gr 

 

Περίληψη  

Το παρόν άρθρο διερευνά τρεις κρίσιμες παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν την εδαφική 

συνοχή και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου: την νησιωτικότητα, 

την προσπελασιμότητα, και την οικονομική προσιτότητα για μεταφορές με ιδιωτικά μέσα. 

Πρώτον, ο δείκτης νησιωτικότητας υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ του γενικευμένου κόστους 

μεταφοράς, μεταξύ του κυρίως λιμένος κάθε νησιού και του κυρίως λιμένος ανταπόκρισης με 

την ηπειρωτική χώρα, και του εκτιμώμενου πληθυσμού σε κάθε νησί. Δεύτερον, ο δείκτης 

προσπελασιμότητας υπολογίζεται ως το άθροισμα της εμπορευματικής κίνησης εντός κάθε 

νησιωτικής περιφερειακής ενότητας και μεταξύ αυτών και κάθε άλλης περιφερειακής ενότητας 

της χώρας, σταθμισμένο ως προς το γενικευμένο κόστος μεταφοράς. Η οικονομική προσιτότητα 

αντανακλάται στις μέσες μηνιαίες δαπάνες των νοικοκυριών για καύσιμα για μεταφορές με 

ιδιωτικά μέσα ως προς το αντίστοιχο συνολικό οικογενειακό διαθέσιμο εισόδημα σε κάθε 

περιφέρεια. Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των αναφερόμενων δεικτών προέρχονται από την 

επεξεργασία δεδομένων (πληθυσμού και μεταφορών) της ΕΛΣΤΑΤ και του Εθνικού Μοντέλου 

Μεταφορών.  

Η γεωγραφική αποτύπωση και τα αριθμητικά αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν τη 

σημαντική ετερογένεια στο μέγεθος της νησιωτικότητας καθώς και τις σημαντικές διαφορές 

στην προσπελασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα μεταξύ των περιοχών του νησιωτικού 

χώρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν την αναγκαιότητα 

μείωσης του μεταφορικού κόστους, έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της νησιωτικότητας 

και να αυξηθεί η προσπελασιμότητα στο νησιωτικό χώρο. Επίσης, υπογραμμίζουν την ανάγκη 

για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση πολιτικών οι οποίες είναι στοχευμένες στον χώρο (ανά 

νησί) και έχουν κλαδική διάσταση. Σχετικές πολιτικές περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση του 

συνολικού μεταφορικού δικτύου από/προς τα νησιά, και την ενίσχυση των συστημάτων 

δημόσιων μεταφορών, τη διαχείριση της ζήτησης για μεταφορές και την προώθηση της 

ενεργειακής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών στα νησιά. Τέτοιες πολιτικές αναμένεται 

να βελτιώσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού, το επίπεδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων στον νησιωτικό χώρο. 

Λέξεις – Κλειδιά: νησιωτικότητα, προσπελασιμότητα, οικονομική προσιτότητα, ακτοπλοϊκές 

μεταφορές, μεταφορικό ισοδύναμο, ελληνικά νησιά 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ, ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, e-mail: tsek@kepe.gr 

 

Περίληψη  

Το παρόν άρθρο περιγράφει και αναλύει ποσοτικά τις σχέσεις μεταξύ των διεθνών, εγχώριων 

και περιφερειακών αλυσίδων αξίας και του τουρισμού στον ελληνικό χώρο. Αρχικά 

καταγράφονται μέθοδοι για τον προσδιορισμό του ρόλου των εισαγωγών στον τουρισμό στο 

πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και αντίστοιχοι δείκτες συμμετοχής. Αντιστοίχως, 

περιγράφονται κατάλληλες μέθοδοι ανάλυσης για την εκτίμηση πολλαπλασιαστικών επιδράσεων 

που αφορούν στον τουρισμό τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, με 

βάση τις προτεινόμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, επιχειρείται ο καθορισμός των 

διακλαδικών εισροών-κάθετων διασυνδέσεων (από τον αγροτικό τομέα, τις μεταφορές και άλλες 

δραστηριότητες) στον τομέα του τουρισμού, και η εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών 

επιδράσεων του τουρισμού στις εισαγωγές. Επίσης, περιγράφονται οι πηγές των στοιχείων, τα 

οποία είναι προσβάσιμα μέσα από βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών και δημόσιων 

φορέων, όπως μητρώα παγκόσμιων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας από τον ΟΟΣΑ και πίνακες 

εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας από τους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ.  

Η περιγραφή των μεθόδων και των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εμπειρική 

εφαρμογή τους στην Ελλάδα επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία του ρόλου που 

διαδραματίζει ο τουρισμός στην εθνική και την περιφερειακή οικονομία και του μεγέθους των 

επιδράσεών του. Οι επιδράσεις αυτές αναλύονται ιδιαίτερα σε σχέση με τον εισερχόμενο 

τουρισμό και τις εισαγωγές υπηρεσιών και αγαθών, ανά χώρα και ανά κατηγορία προϊόντος, και 

δείχνουν σταδιακή αύξηση, υπό την έννοια του συνόλου των αλυσίδων αξίας που υπεισέρχονται 

στον τουρισμό από το εξωτερικό. Επίσης, τονίζουν την ύπαρξη σημαντικών διαπεριφερειακών 

διαφοροποιήσεων στις κάθετες διασυνδέσεις του τουρισμού, αφού οι νησιωτικές περιφέρειες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες διασυνδέσεις εντός του τουριστικού κλάδου, και μικρότερες κάθετες 

διασυνδέσεις με άλλους κλάδους, όπως τη μεταποίηση, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 

περιφέρειες της χώρας. Τα αποτελέσματα μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 

κατάλληλων πολιτικών με εθνική και περιφερειακή διάσταση, για την ανάπτυξη του ίδιου του 

τουριστικού τομέα καθώς και συναφών τομέων της οικονομίας που αλληλοεπιδρούν με τον 

τουρισμό. Μεταξύ άλλων, τέτοιες πολιτικές μπορεί να αφορούν την ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού και συνεργασιών με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων – 

καθετοποιημένων αλυσίδων αξίας, τόσο εντός του τομέα του τουρισμού όσο και μεταξύ αυτού 

με άλλα συμπλέγματα δραστηριοτήτων στην ελληνική οικονομία, όπως με τη γεωργία, τα 

τρόφιμα και τις μεταφορές. 

Λέξεις – Κλειδιά: τουρισμός, αλυσίδες αξίας, εισαγωγές, πολλαπλασιαστές, περιφερειακές 

επιδράσεις 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1* & ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ1 

1Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: chrissigma79@yahoo.gr 

 

Περίληψη  

Μεταξύ των βασικών στόχων της ασκούμενης περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής είναι η 

αύξηση του παραγόμενου προϊόντος με ταυτόχρονη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 

και τη σύγκλιση των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών. Διαφορετικά, η περιφερειακή 

πολιτική επιδιώκει την ικανοποίηση του κριτηρίου της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και 

του κριτηρίου της ισότητας. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας έχει ως βασική επιδίωξη τη 

μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ το κριτήριο της ισότητας 

επιδιώκει τη μείωση των χωρικών και περιφερειακών διαφορών στους δείκτες ανάπτυξης και 

ευημερίας. Η επίτευξη των δυο αυτών στόχων δεν είναι εύκολο εγχείρημα, αφού τα εμπειρικά 

δεδομένα δείχνουν ότι, όσο περισσότερο επιδιώκεται ο στόχος της μεγιστοποίησης του 

παραγόμενου προϊόντος, τόσο διευρύνονται οι περιφερειακές ανισότητες. Επίσης, μεταξύ των 

βασικών εργαλείων που χρησιμοποιεί η περιφερειακή πολιτική είναι η υλοποίηση δημοσίων και 

η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Προκύπτει επομένως το πρόβλημα της περιφερειακής 

κατανομής ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η 

αύξηση του παραγόμενου περιφερειακού προϊόντος και η μείωση των περιφερικών ανισοτήτων. 

Στο άρθρο αυτό προτείνεται ένα υπόδειγμά κατανομής μεταξύ των περιφερειών ενός 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, το οποίο επιδιώκει την ταυτόχρονη επίτευξη των δυο 

παραπάνω στόχων. Το προτεινόμενο υπόδειγμα εφαρμόζεται για την κατανομή ενός 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στους νομούς της Ελλάδας για την τεκμηρίωση της 

εγκυρότητάς του και της δυνατότητας εφαρμογής του.  

Λέξεις – Κλειδιά: περιφερειακές ανισότητες, βελτιστοποίηση κατανομής επενδύσεων, 

περιφερειακή οικονομική αποτελεσματικότητα, σύγκλιση επίπεδων ανάπτυξης 
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Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ1 & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: ntriant@uth.gr 
 

Περίληψη 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός καλείται να ρυθμίσει την χωρική προβολή περίπλοκων και 

δυναμικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, με χωρικές και αχωρικές 

επιρροές και εξαρτήσεις. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για βιώσιμες και ανθεκτικές 

πόλεις, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αστάθειας και κινδύνων. Εντούτοις, ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει μάλλον στατικός και απρόθυμος να ασχοληθεί με το 

μακροπρόθεσμο μέλλον. Ασχολείται μάλλον περισσότερο με το επιθυμητό μέλλον και λιγότερο 

με εκείνο που είναι πιθανό να διαμορφωθεί. Πέρα από την αντιμετώπιση άμεσων θεμάτων, 

απαιτείται η διαμόρφωση οράματος και μακροπρόθεσμες προβλέψεις.  

Στην επιστημονική κοινότητα αναδύεται μια εναλλακτική προσέγγιση του σχεδιασμού, αυτή της 

Προοπτικής Διερεύνησης, οποία αποτελεί μια περισσότερο σύνθετη αντίληψη των θεμάτων που 

είναι πιθανό να προκύψουν.  

Ειδικότερα, η Εδαφική Προοπτική Διερεύνηση (Territorial Foresight) είναι ένα δομημένο σύνολο 

συμμετοχικών δράσεων για τη διαμόρφωση οραμάτων και στρατηγικού σχεδιασμού που 

επιτρέπει σε όσους σχεδιάζουν το χώρο να εξετάζουν, να συζητούν και να διαμορφώνουν το 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον των περιφερειών, επαρχιών ή πόλεων τους. 

Αποτελεί μια μέθοδο βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του σχεδιασμού, και στόχο 

έχει να κινητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να κατανοήσουν και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων για την περιοχή τους και τη 

δημιουργία ενός κοινού οράματος. Ακολουθεί δυναμικές και ευέλικτες διαδικασίες και 

προσεγγίσεις, δημιουργικές και δημοκρατικές, που θέτουν τους πολίτες στο επίκεντρο της 

αστικής ανάπτυξης και βασίζονται στην αρχή της απρόβλεπτης αλλαγής. Ορισμένοι προτείνουν 

διεθνώς να ενσωματωθεί η Προοπτική Διερεύνηση στον τυπικό πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Οι ισχύουσες προδιαγραφές των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων στην Ελλάδα περιέχουν 

χαρακτηριστικά της προσέγγισης της Προοπτικής Διερεύνησης; Είναι σε θέση ο ελληνικός 

πολεοδομικός σχεδιασμός να εντάξει τέτοια χαρακτηριστικά στις διαδικασίες υλοποίησής του, 

εφόσον δεν ακολουθείται η Προοπτική διερεύνηση και στα ανώτερου επιπέδου στρατηγικά 

χωρικά σχέδια, και ιδιαίτερα στα αναπτυξιακά σχέδια;  

Λέξεις – Κλειδιά: προοπτική διερεύνηση, foresight, πολεοδομικός σχεδιασμός  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΣΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1*, ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ2 & ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ2  

1 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

* e-mail: tsiotas@aua.gr 
 

Περίληψη  

Η μελέτη των οικονομικών λειτουργιών, μέσα από το πρίσμα της πολυπλοκότητας που διέπει 

τα χωρικά συστήματα, έχει αναδείξει στη σχετική βιβλιογραφία τη σύγχρονη έννοια της 

οικονομικής ανθεκτικότητας, η οποία εκφράζει την εγγενή ικανότητα των οικονομικών 

συστημάτων να ανθίστανται σε κάθε είδους διαταραχές ή μεταβολές του εσωτερικού και 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος. Κατά την τρέχουσα ιστορική στιγμή, η ανθρωπότητα βιώνει 

την πρωτοφανή επιδημιολογική εμπειρία της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, 

η οποία συντελείται σε κύματα (περιοδικά) και –από την εμφάνισή της μέχρι και σήμερα– έχει 

επιφέρει έντονες αλλαγές στη λειτουργία των κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων. Το 

άρθρο αυτό, στηρίζεται στη θεώρηση ότι η πανδημία COVID-19 μπορεί να ερμηνευθεί ως 

«διαταραχή» στην ισορροπία της κοινωνικοοικονομικής λειτουργίας των χωρικών συστημάτων, 

οδηγώντας τα είτε σε ανάσχεση της διαταρακτικής επίδρασης (και στην επαναφορά τους στην 

αρχική κατάσταση λειτουργίας τους), είτε στη μετάβασή τους σε μια νέα κατάσταση 

λειτουργικής ισορροπίας, είτε –εναλλακτικά– εκκινώντας μία εξελικτική διαδικασία διαρκούς 

αναπροσαρμογής στις διαδοχικές διαταράξεις. Με βάση αυτή την προσέγγιση, αυτό το άρθρο 

μελετά το βαθμό στον οποίο υφίσταται σχέση μεταξύ δύο διαφορετικών μορφών 

ανθεκτικότητας των περιφερειακών οικονομιών: της οικονομικής (που περιγράφει την 

ομοιοστατική λειτουργία των συστημάτων με οικονομικούς όρους) και της επιδημιολογικής (που 

αναφέρεται στην ευκολία διενέργειας κοινωνικών αλληλεπιδράσεων). Η εμπειρική έρευνα 

πραγματοποιείται σε επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμός κρουσμάτων) και κοινωνικοοικονομικές 

μεταβλητές και δείκτες, για τις περιφερειακές ενότητες (NUTS III) της Ελλάδας και τα τρία 

πρώτα κύματα της πανδημίας, αξιοποιώντας μεθόδους και τεχνικές επαγωγικής και 

παραμετρικής στατιστικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρέχουν ιδέες σχετικά με 

τον υψηλότερο βαθμό, αλλά και το διαφοροποιημένο προφίλ, επιδημιολογικής τρωτότητας που 

εμφανίζουν οι περιφέρειες που διέπονται από μεγαλύτερη οικονομική εξωστρέφεια. 

Λέξεις – Κλειδιά: οικονομική εξωστρέφεια, επιδημιολογική τρωτότητα, επιδημιολογικά 

κύματα, περιφερειακές οικονομίες, νομοί της Ελλάδας 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ AIRBNB ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ1*, ΔOΛΑΜΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ1 & ΚΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΑ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: evridiki0tsola@gmail.com 

 

Περίληψη  

Ο τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα καθώς συνδέεται με πολλούς 

κλάδους της οικονομίας και συνιστά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και 

εισροής εσόδων για μια χώρα. Όσον αφορά την Ελλάδα, 18-20% του ΑΕΠ της χώρας 

προέρχεται από τη βιομηχανία του τουρισμού, ενώ το 62% των εσόδων του τουρισμού στην 

χώρα προέρχονται από το μοντέλο διακοπών «ήλιος και θάλασσα». Ο τουρισμός στην εποχή 

της οικονομίας διαμοιρασμού υιοθετεί ένα μοντέλο που βασίζεται σε μία παγκόσμια αντίληψη 

με τοπική πρακτική. Ένα από τα παραδείγματα της οικονομίας διαμοιρασμού είναι η Airbnb, η 

οποία έχει επηρεάσει τον κλάδο του τουρισμού συμβάλλοντας στην ταχεία ανάπτυξη του. Η 

Airbnb.com αποτελεί μία ιστοσελίδα βραχυχρόνιας ενοικίασης καταλυμάτων και ακινήτων. Η 

ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της δεν άργησε να επιδράσει σημαντικά και στην Ελλάδα, 

ενισχύοντας την οικονομία της, τον τουρισμό της, προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας και 

πληθώρα επιλογών στους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, η Airbnb δραστηριοποιείται στην χώρα 

από το 2009, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων για το 2020 άγγιξε τα 72.591 με την 

μέση ημερήσια τιμή να κυμαίνεται στα 111,29 €. Ωστόσο, πέρα από τις θετικές επιδράσεις που 

είχε η Airbnb τόσο παγκοσμίως όσο και στη χώρα, παρατηρούνται και αρνητικές επιδράσεις 

όπως ο υπερτουρισμός καθώς και επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, το περιβάλλον και τις 

υποδομές.  

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η επίδραση της Airbnb στην τουριστική 

ανάπτυξη της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Αθήνα και τα Ελληνικά νησιά, ενώ οι δευτερεύοντες 

στόχοι είναι να μελετηθεί πώς επηρεάστηκε η Airbnb από τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως είναι 

ο υπερτουρισμός και η πανδημία COVID-19. Αρχικά, θα αναλυθούν οι έννοιες του τουρισμού, 

της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της Airbnb. Στην συνέχεια, θα αναφερθούν παραδείγματα 

σχετικά με την ανάπτυξη της Airbnb σε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία, η Ιταλία, η Γαλλία και η 

Μάλτα. Τέλος, θα εξεταστεί η επίδραση της Airbnb στην Ελλάδα, στο τουρισμό καθώς και πως 

επιδρούν οι σύγχρονες προκλήσεις τόσο στον τουρισμό όσο και στην πλατφόρμα της Airbnb. 

Λέξεις – Κλειδιά: τουρισμός, βραχυχρόνια μίσθωση, airbnb, υπερτουρισμός, Ελλάδα 
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ΣΧΕΣΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ BRANDING ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΩΣ BRAND 

ΤΣΟΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ1*, ΚΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΟΡΔΑΝΑ1 & ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΙΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
* e-mail: evridiki0tsola@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες πόλεις προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα τους και να 

αποτελέσουν ελκυστικούς προορισμούς μέσω της προώθησης πολιτιστικών γεγονότων. Τα 

φεστιβάλ αποτελούν σημαντικό παράγοντα έλξης προς τις πόλεις και τους προορισμούς καθώς 

και αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της πόλης. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένας προορισμός μπορεί 

να γίνει ελκυστικός μέσω του Place Branding. Η διαδικασία του Place Branding επικεντρώνεται 

κυρίως στη βελτίωση της εικόνας, της φήμης ενός τόπου και στη δημιουργία ανταγωνιστικής 

ταυτότητας. Ακόμη, τα φεστιβάλ συνιστούν έναν τρόπο, με τον οποίο μία πόλη μπορεί να 

προβάλλει την παράδοση της, την κληρονομιά της και τον πολιτισμό της, ενώ συνδέονται με το 

Place Branding και κυρίως με τα Destination Branding και City Branding. Τα φεστιβάλ είναι 

δραστηριότητες που όταν συνδυάζονται με άλλα χαρακτηριστικά ενός τόπου, όπως την 

πολιτιστική κληρονομιά, την κουλτούρα, την παράδοση και την ιστορία δημιουργούν έναν 

ελκυστικό προορισμό και διαμορφώνουν την εικόνα του τόπου. Επομένως, οι προσπάθειες του 

Marketing των φεστιβάλ έχουν άμεση σχέση με το Marketing της πόλης. Πολλές πόλεις σε όλο 

τον κόσμο θεωρούνται «φεστιβαλικοί προορισμοί», καθώς σε αυτές διεξάγονται φεστιβάλ που 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών επιφέροντας σημαντικές επιδράσεις στις πόλεις, 

όπως οικονομικά οφέλη, μοναδική ταυτότητα και ατμόσφαιρα.  

Η εργασία αποτελεί μια βιβλιογραφική επισκόπηση για το Place Branding και τη σχέση του με 

τα φεστιβάλ. Στόχο της εργασίας αποτελεί o εντοπισμός της επίδρασης των φεστιβάλ στις 

πόλεις καθώς και των κοινών χαρακτηριστικών των φεστιβαλικών προορισμών μέσω παράθεσης 

παραδειγμάτων φεστιβαλικών προορισμών από όλο τον κόσμο.  

Αρχικά, θα αναλυθούν οι έννοιες του Place Branding, των Φεστιβάλ και η μεταξύ τους σχέση. 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούν παραδείγματα φεστιβαλικών πόλεων (Εδιμβούργο-Σκωτία, 

Αδελαϊδα-Αυστραλία και Κέιπ Τάουν-Αφρική) από όλο τον κόσμο ενώ θα γίνει αναφορά στα 

κοινά χαρακτηριστικά των φεστιβαλικών προορισμών, και στην επίδραση που έχουν τα 

φεστιβάλ στις πόλεις. 

Λέξεις – Κλειδιά: φεστιβάλ, place branding, city branding, destination branding, πόλη, 

τουρισμός 
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Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ1*, ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ2 & ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
2 Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης 
* e-mail: tsolaki.artemis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η προστασία και η ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς αποτέλεσε 

προτεραιότητα της UNESCO από το 1954 ως στοιχείο απαραίτητο για τη διαφύλαξη της 

ιστορικής μνήμης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Συμβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε το 1987 

τις πολιτιστικές διαδρομές, προκειμένου να εντοπίσει νέους τρόπους ενοποίησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, οι Πολιτιστικές Διαδρομές, 

αποτελούν μια νέα κατηγορία πολιτιστικών αγαθών που αναπτύσσονται με στόχο τη σύνδεση 

των επιμέρους μεμονωμένων υλικών και άυλων πολιτιστικών στοιχείων μιας περιοχής, σε ένα 

κοινό, διεπιστημονικό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης (Αυγερινού-Κολώνα, 1995).  

Παράλληλα, το 1971, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο όρος πολυπολιτισμικότητα, 

προκειμένου να προσδιορίσει τη συμβίωση κοινωνικών ομάδων με διαφορετική πολιτισμική 

εθνική ταυτότητα ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και 

των μεταναστευτικών ροών. Οι σύγχρονες αυτές μεταναστευτικές ροές συνέβαλλαν στη 

δημιουργία νέων μοντέλων πολυπολιτισμικών πόλεων και έντονο προβληματισμό για τη 

διαχείρισή τους. Ζητούμενο του προβληματισμού και ερευνητικού ενδιαφέροντος αποτελεί ο 

σχεδιασμός πολιτικών που ενώνουν τους πολίτες και στηρίζουν μια κοινή ταυτότητα ή πολιτικές 

που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να σκέπτονται στα πλαίσια των εθνικών τους ταυτοτήτων.  

Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση της πολιτιστικής διαδρομής του Δήμου 

Κομοτηνής ως καλής πρακτικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας μιας πόλης μέσα 

από τα μνημεία της. Η Κομοτηνή αποτελεί μια μοναδική πολιτισμική οντότητα στην Ελλάδα, 

ένα συνονθύλευμα διαφορετικών πολιτισμών, που διαμορφώθηκε λόγω της καίριας 

γεωγραφικής της θέσης και του πλουσίου ιστορικού της παρελθόντος. Η πολιτιστική διαδρομή 

που σχεδιάστηκε το 2017, με την μορφή έντυπου χάρτη, λειτουργεί ως στοιχείο σύνδεσης, 

σεβασμού και προβολής των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων που ζουν στην πόλη ενώ 

παράλληλα αποτελεί τον «κοινό τόπο» για την ανάπτυξη ενός διαπολιτισμικού διαλόγου με 

απόλυτο σεβασμό στην πολιτιστική πολυμορφία.  

Λέξεις – Κλειδιά: πολιτιστικές διαδρομές, πολυπολιτισμικότητα, Κομοτηνή 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ 

ΤΣΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ1* & ΜΑΣΤΟΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ1 

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  
* e-mail: ioannatsoulia@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η έρευνα2 εστιάζει στη διαχρονική σχέση της διάρθρωσης του αστικού χώρου και των 

κοινωνικών ανισοτήτων, αναδεικνύοντας ζητήματα κοινωνικής πόλωσης και στεγαστικού 

διαχωρισμού στον αστικό και μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας. 

Η διαχρονική εικόνα του μητροπολιτικού χώρου, βάσει της διερεύνησης των κοινωνικών 

χαρακτηριστικών των εισοδηματικών ομάδων (1991, 2001, 2011), αντανακλά τη διχοτόμηση 

του χώρου σε δυτικό και ανατολικό τμήμα με μια «ενδιάμεση» περιοχή -ένα πεδίο διεκδίκησης 

διαφορετικής κοινωνικής ανασυγκρότησης- με χαρακτήρα λιγότερο προσδιορισμένο, περιοχή 

περαιτέρω διερεύνησης. Η διερεύνηση εστιάζει σε αυτήν την περιοχή, αναζητώντας χώρους με 

τη μεγαλύτερη ρευστότητα στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, ως κρίσιμη προϋπόθεση για τη 

διαμόρφωση χωρικών πολιτικών, οι οποίες ενισχύουν τη συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων, 

άμεσα συνυφασμένων με σύγχρονες όψεις του αστικού και μητροπολιτικού χώρου. 

Η ερευνητική θέση αναγνωρίζει τους μηχανισμούς που μετασχηματίζουν αυτούς τους χώρους, 

μηχανισμοί οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με ροές κεφαλαίου και διαμορφώνουν το πλαίσιο 

εξέλιξης χωρο-κοινωνικών ανισοτήτων. Αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά και δυνατότητες της 

κοινωνικής «ρευστότητας», επιλέγονται δύο κεντρικές συνοικίες -Ακαδημία Πλάτωνος και 

Κυψέλη-, ώστε η έρευνα να εστιάσει εις βάθος στις διαδικασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη ή 

την υποβάθμιση «τόπων». Η Ακαδημία Πλάτωνος ως ένας αρρύθμιστος χώρος -ένα επενδυτικό 

χωρο-κοινωνικό «κάδρο», κατάλληλο για «κατά παραγγελία ανάπτυξη»-  δημιουργεί το πλαίσιο 

ώστε τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα να καθίστανται σε αδιέξοδο, λόγω των μηχανισμών 

που διαμορφώνουν τον αστικό χώρο με γνώμονα το επιχειρηματικό όφελος, αναπαράγοντας  

ανισότητες και ασυνέχειες. Παράλληλα, στην Κυψέλη, συνοικία η οποία τις τελευταίες δεκαετίες 

υποβαθμίζεται, κυρίως, λόγω της απομάκρυνσης των ανώτερων κοινωνικο-οικονομικών 

στρωμάτων, εντείνεται η υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και της καθημερινότητας των 

κατώτερων εισοδηματικών στρωμάτων. 

Τα συνθετικά πορίσματα της έρευνας, αναδεικνύουν ότι η δομή και η χωρο-κοινωνική 

διάρθρωση του αστικού και μητροπολιτικού χώρου, αντανακλούν τις εγγενείς τάσεις της άνισης 

ανάπτυξης, καθώς και «ανοιχτά» ερωτήματα για τον ρόλο του χωρικού σχεδιασμού σε αυτήν 

την κρίσιμη κοινωνική διαδικασία.  

Λέξεις – Κλειδιά: μητροπολιτικός χώρος, στεγαστικός διαχωρισμός, χωρο-κοινωνικές 

ανισότητες, Ακαδημία Πλάτωνος, Κυψέλη 

 

 

 
2 Η εισήγηση βασίζεται στην προπτυχιακή (9ο εξάμηνο) ερευνητική εργασία/διάλεξη: «Μηχανισμοί 

αναπαραγωγής διαχρονικών χωρο-κοινωνικών ανισοτήτων: από τη μητροπολιτική περιοχή…σε γειτονιές 

της Αθήνας», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Σεπτέμβριος 2021 (επίβλεψη Ειρ. Κλαμπατσέα, Κ. 

Βαλεριάνου). 
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Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
(INDUSTRIAL FORESIGHT) ΩΣ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΤΣΟΥΡΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ1* & ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: chrysa.tsourapi@gmail.com 

 

Περίληψη  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στα πλαίσια της έκθεσης Brundland της Παγκόσμιας Επιτροπής 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (United Nations,1987) οριοθετήται 

η αφετηρία για  τη συζήτηση για την αειφόρο (ή βιώσιμη)  ανάπτυξη. Ακολούθησε η εμφάνιση 

των οργανωμένων υποδοχέων, που οδήγησε σε μια εκτεταμένη έρευνα  στο πεδίο της 

δημιουργίας βιώσιμων Επιχειρηματικών Πάρκων. 

Την τελευταία δεκαετία οι ραγδαίες εξελίξεις στην κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια οικονομική 

κρίση, η εμφάνιση της πανδημίας,  και οι επιπτώσεις  αυτών στη Βιομηχανία, οδηγούν 

αναπόφευκτα στην ανάγκη προγραμματισμού και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων για την 

αποφυγή/αντιμετώπιση μελλοντικών τέτοιων απρόβλεπτων αρνητικών καταστάσεων και την 

εξασφάλιση της  βιωσιμότητας των ΕΠ. 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκέντρωση της 

παραγωγικής διαδικασίας εντός ευέλικτων ΕΠ και τις ειδικότερες οργανωτικές και χωροταξικές 

προϋποθέσεις για την υποστήριξη προοπτικής διερεύνησής σε αυτά , με στόχο πάντα την 

βιωσιμότητά τους ,μέσω του στρατηγικού και χωροταξικού σχεδιασμού  προς αποφυγήν του 

οργανωσιακού εκτροχιασμού στα ΕΠ. Η οργανωσιακή μετάβαση των ΕΠ  θα ερευνηθεί αν 

μπορεί να  γίνει χωροταξικά σε 3 στάδια : Σε πρώτο στάδιο με την ομαλή ολοκλήρωση της 

προηγούμενης κατάστασης με τον εντοπισμό των παραγόντων που μπορούν να διατηρηθούν 

χωροταξικά στη νέα ευέλικτη μορφή του ΕΠ, σε δεύτερο στάδιο με τη δημιουργία   μιας 

ουδέτερης ζώνης η οποία θα λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο πιλοτικά για την εφαρμογή 

των δεικτών και σε τρίτο στάδιο με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του ευέλικτου μοντέλου 

του ΕΠ που θα συμπεριλαμβάνει και την χωρική ενότητα του δεύτερου σταδίου. 

Διερευνώνται  θέματα που αφορούν στη βιωσιμότητα των ΕΠ και πιο συγκεκριμένα οι δείκτες 

που διασφαλίζουν την ευελιξία και την προοπτική διερεύνηση των ΕΠ. Διερευνάται  επίσης η  

μεθοδολογική προσέγγιση  και τα εργαλεία  που απαιτούνται, ώστε η ευελιξία και η προοπτική 

διερεύνηση  να επιτρέψουν την βιώσιμη ανάπτυξη των ΕΠ στην τρίτη δεκαετία του 21ου αι.  

Μέσα από την αναφορά στη διεθνή εμπειρία, αλλά και μέσω αξιολόγησης του θεσμικού και 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ΕΠ  στην Ελλάδα, εξετάζονται οι δυνατότητες  διασφάλισης 

της ευελιξίας και της προοπτικής διερεύνησης των ΕΠ μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 

και η ανάγκη  επιπλέον παρεμβάσεων σε αυτό. 

Λέξεις – Κλειδιά: Επιχειρηματικά Πάρκα, ευελιξία, προοπτική διερεύνηση 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ CLUSTERS ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, e-mail: dfoutakis@gmail.com 

 

Περίληψη  

Η συζήτηση για τα clusters στην οικονομία και τον περιφερειακό χώρο που διεξάγεται με έντονο 

τρόπο ήδη τρεις περίπου δεκαετίες επανέφερε στο προσκήνιο την κατανόηση της οικονομίας 

ως ένα σύστημα κλαδικών αλληλεξαρτήσεων. Παρόλο ότι η συζήτηση για τα clusters μπορεί να 

ανιχνευθεί σε προσεγγίσεις ακόμα και των αρχών του προηγούμενου αιώνα έγινε κεντρικό 

αντικείμενο των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια καθώς συνδέθηκε με 

την ενίσχυση της χωρικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. 

Ίσως ο πιο αποτελεσματικός και πλήρης τρόπος παρουσίασης του συστημικού χαρακτήρα της 

οικονομίας είναι οι πίνακες εισροών-εκροών. Κύριο χαρακτηριστικό των πινάκων εισροών-

εκροών που αξιοποιείται σε αυτή την εργασία, είναι ότι μπορούν να περιγράψουν τις σχέσεις 

και τις ροές μεταξύ κλάδων/προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία. Οι θεμελιώδεις αυτές 

σχέσεις μεταξύ των κλάδων του παραγωγικού συστήματος καταγράφονται στη μήτρα 

(διακλαδικών και ενδοκλαδικών) συναλλαγών του πίνακα εισροών εκροών μιας οικονομίας η 

οποία μελετάται με τη βοήθεια της θεωρίας των Γράφων ή (της επιστήμης) Δικτύων και μπορεί 

να θεωρηθεί ως η μήτρα γειτνίασης (adjacent matrix) ενός κατευθυνόμενου σταθμισμένου 

γράφου (ή δικτύου) με βρόγχους. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσδιορισμός των clusters 

με τη χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων που στηρίζονται στην δομικότητα (modularity) του 

δικτύου αξιοποιώντας τους πίνακες εισροών-εκροών της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζονται πέντε clusters στα οποία οργανώνεται το παραγωγικό σύστημα της Ελλάδας 

σε ανάλυση 62 κλάδων. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε γραφικές απεικονίσεις. 

Λέξεις – Κλειδιά: Clusters, πίνακες εισροών-εκροών, Θεωρία Γράφων/Δικτύων, παραγωγικό 

σύστημα  
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΦΩΛΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ1*, ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ2 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
2 Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης 
* e-mail: sfolinas@uth.gr 

 

Περίληψη  

Σκοπός τους παρόντος κειμένου είναι η ανάδειξη της δυνατότητας των σύγχρονων τεχνολογιών 

στον τομέα της ανάπτυξης μοντέλων οικονομικού διαμοιρασμού και αξιοποίησης της 

πλεονάζουσας πολιτιστικής και δημιουργικής δυναμικής τουριστικών προορισμών. Ήδη τα 

τελευταία χρόνια, διαδυκτιακές πλατφόρμες -οιωνεί ψηφιακές κοινότητες φυσικών προσώπων- 

έχουν κερδίσει αρκετό έδαφος σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, οι ατομικές μετακινήσεις, η 

διαμονή, αλλά και η παροχή εμπλουτισμών και εξατομικευμένων τουριστικών εμπειριών. 

Ταυτόχρονα η αναξιοποίητη δημιουργική και πολιτιστική δυναμική κατοίκων σύγχρονων 

τουριστικών προορισμών σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις των οικονομικών υφέσεων και 

κρίσεων του 21ου αιώνα στη μεσαία τάξη του δυτικού κόσμου -και όχι μόνο-  πυροδοτεί την 

ανάγκη της οργάνωσης κοινοτήτων σε στόχο την τουριστική πρόσοδο των εμπλεκομένων, την 

αξιοποίηση γνώσεων, ταλέντων, σπουδών και αντικειμένων που άπτονται του φάσματος της 

δημιουργίας και του πολιτισμού, καθώς και τον διαμοιρασμό των εσόδων σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Μέσω διαδικασιών, απλοί κάτοικοι τουριστικών προορισμών 

μετατρέπονται από στατικούς φορείς πολιτισμού σε διαδραστικούς κοινωνούς και παρόχους 

τουριστικών εμπειριών, αποκομίζοντας οφέλη -κυρίως οικονομικά. Μεγάλες πλατφόρμες που 

διαδικτύου λαμβάνουν ρόλο ψηφιακών πολιτιστικών & δημιουργικών βιομηχανιών -ανάγοντας 

πόρους όπως η γνώση, η πολιτιστική κατάρτιση, η καλλιτεχνική έκφραση και γενικότερα κάθε 

μορφή παραδοσιακής και σύγχρονης κουλτούρας- σε πόρο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και 

σε καταλυτικό παράγοντα άρσης αποκλεισμών και άμβλυνσης ανισοτήτων.  

Καθώς πόλεις και περιοχές συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο σε μια ‘ασφυκτικά’ 

ανταγωνιστική διαδικασία τόσο για προσέλκυση προσοχής, ενδιαφέροντος και επενδύσεων, όσο 

και για την ανάπτυξη διακριτών προϊόντων και εμπειριών, εναλλακτικές και δημιουργικές μορφές 

τουρισμού  αποτελούν πλέον ιδιαίτερα προσφιλή επιλογή υποδείγματος αστικής ανάπτυξης και 

αποπεριθωριοποίησης αστικών τμημάτων.  

Λέξεις – Κλειδιά: διαδικτυακές πλατφόρμες, πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες, 

αξιοποίηση πλεονάζουσας πολιτιστικής δυναμικής, τουριστικοί προορισμοί 
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ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν. 4447/2016: ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ, 
ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ1, ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ1* & ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ1 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: 123kissas@gmail.com 

 

Περίληψη  

Με τον ν. 2545/1997 (άρθρο 29) προβλέφθηκε από τη νομοθεσία ο χαρακτηρισμός εκτάσεων 

ως Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) με σκοπό τη διευκόλυνση της 

οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης τόσο σε προγενέστερο όσο και σε μεταγενέστερο 

χρόνο εισήχθησαν στη νομοθεσία μια σειρά από ειδικότερα νομικά εργαλεία (Περιοχές 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Ειδικά Σχέδια Χωρικής 

Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) κ.λπ.), με αντικείμενο τη νομική πλαισίωση ειδικότερης μορφής έργων 

ή σχεδίων και στόχο τη διευκόλυνση της πραγματοποίησής τους.  

Η βαθμιαία αναγνώριση όλων αυτών των εργαλείων οδήγησε τον νομοθέτη το έτος 2014 με 

τον ν. 4269 στη θέσπιση της ευρύτερης κατηγορίας του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, το οποίο 

μετονομάσθηκε με τον ν. 4759/2020 σε Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ). Πρόκειται 

ουσιαστικά για μια αυτοτελή νομική κατηγορία σχεδίου που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και 

τα προαναφερόμενα ειδικότερα εργαλεία. Κύριος σκοπός της είναι η θεσμοθέτηση ειδικών 

πολεοδομικών σχεδίων όταν αυτό αξιολογείται ως πρόσφορο «για τη χωρική οργάνωση και 

ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως 

υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, 

για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής 

τους.…» (άρθρο 8 παρ. 1 ν. 4447/2016).  

Τα τελευταία χρόνια εγκρίθηκε περιορισμένος αριθμός ΕΠΣ υπό τη μορφή κυρίως ΕΣΧΑΔΑ ή 

ΕΣΧΑΣΕ (οκτώ ΕΣΧΑΔΑ και δύο ΕΣΧΑΣΕ). Αν ληφθεί, όμως, υπόψη η βούληση της πολιτείας να 

διευρύνει στην πράξη την εκπόνηση και έγκριση ενός όχι ευκαταφρόνητου αριθμού ΕΠΣ, έχει 

ιδιαίτερη σημασία να διερευνηθούν ζητήματα όπως: α) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου νομικού εργαλείου, β) οι προϋποθέσεις αρμονικής ένταξης του στην ευρύτερη 

εργαλειοθήκη του πολεοδομικού σχεδιασμού γ) η σχέση του με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια 

και δ) η σχέση του με τα εργαλεία του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού. Σκοπός του 

παρόντος άρθρου είναι η προσέγγιση και ανάλυση των ζητημάτων αυτών, δεδομένου ότι από 

τον τρόπο διαχείρισης τους θα κριθεί στην πράξη η συμβολή τους στην επίτευξη ενός βιώσιμου 

χωρικού σχεδιασμού.  

Λέξεις – Κλειδιά: ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, πολεοδομικός σχεδιασμός, σχεδιασμός 

σχεδίων, σχέση νομικών εργαλείων, βιώσιμος χωρικός σχεδιασμός 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ: 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ1 & ΝΤΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ1* 

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
* e-mail: mardi2@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Συμβαίνει πολύ συχνά η παρέμβαση του νομοθέτη για τη νομική πλαισίωση θεμάτων που γεννά 

η καθημερινή ζωή και οι ανάγκες της να έπεται της ωρίμανσης των κοινωνικό-οικονομικών και 

τεχνικό-επιστημονικών όψεων τους, οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων 

αυτών. Η περίπτωση των υπεράκτιων / θαλάσσιων αιολικών πάρκων ανήκει κατ’ εξοχήν σε 

αυτές τις περιπτώσεις, δεδομένου ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια 

στον τομέα αυτό, σε συνδυασμό με την προϊούσα τάση και δυναμική επέκτασης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στο θαλάσσιο χώρο (φαινόμενο της εδαφοποίησης του θαλάσσιου χώρου), 

δημιουργεί την ανάγκη ρύθμισης του σχεδιασμού και της αδειοδότησης τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον πολιτικό και προγραμματικό στόχο της πολιτείας για την ανάπτυξη 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων ισχύος 2 GW έως το έτος 2030, καθίσταται αναγκαία η ορθή 

εισαγωγή στη νομοθεσία και η πρόσφορη εφαρμογή τους από τη Διοίκηση νομικών εργαλείων 

που εν πολλοίς ήδη χρησιμοποιούνται για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση αιολικών αλλά και άλλων εγκαταστάσεων στο χερσαίο χώρο. Αναμφίβολα η 

σχεδιαστική επιλογή ευρύτερων θαλάσσιων ζωνών ως κατάλληλων για την στη συνέχεια 

περιβαλλοντική αδειοδότηση επί μέρους θαλάσσιων πάρκων, αποτελεί μέρος του ευρύτερου 

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Η διαμόρφωση του τελευταίου είναι εξάλλου σε πλήρη 

εξέλιξη, με την υπό έγκριση εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και τα θαλάσσια 

χωροταξικά πλαίσια που θα επακολουθήσουν.   

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνήσει το θαλάσσιο σχεδιασμό της υπεράκτιας 

αιολικής δραστηριότητας μέσα από την κατάλληλη χώρο-οργάνωση της, υπό το φως και της 

αξιοποίησης του θεσμού της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ). Είναι προφανής η 

αναγκαιότητα και ο σχεδιασμός να είναι λειτουργικός, αλλά και η χρήση της ΣΠΕ να γίνει με 

ισορροπημένο τρόπο, αν ληφθεί υπόψη η επάλληλη εφαρμογή της τόσο στον ευρύτερο 

θαλάσσιο σχεδιασμό, όσο και στον ειδικότερο σχεδιασμό της υπεράκτιας αιολικής 

δραστηριότητας. Παράλληλος σκοπός, επίσης, του άρθρου είναι η διερεύνηση των 

προϋποθέσεων ορθής εφαρμογής του θεσμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ώστε να 

αναδεικνύονται επαρκώς οι παράμετροι που καθορίζουν μια αποτελεσματική προστασία του 

θαλασσίου περιβάλλοντος. Τέλος, η  συσχέτιση των ανωτέρω σχεδιαστικών και αδειοδοτικών 

διαδικασιών με τις οικονομικές διαστάσεις της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα αποτελέσει 

αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού και ανάλυσης. 

Λέξεις – Κλειδιά: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, 

περιβαλλοντική εκτίμηση έργων, προστασία του περιβάλλοντος, εδαφοποίηση θαλάσσιου 

χώρου. 
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Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Α. ΔΟΞΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ADRIANO OLIVETTI: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝAΚΑΜΨΗΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, e-mail: m.charitonidou@ιcloud.com 

 

Περίληψη  

Η εν λόγω εισήγηση αποσκοπεί στο να ρίξει φως στις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των πολιτικών 

του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης 

(European Recovery Program) (ERP), που είναι γνωστό, επίσης, ως Σχέδιο Marshall, αφενός, 

και της αρχιτεκτονικής και της αστικής ανάπτυξης, αφετέρου. Βασίζεται στην αντίληψη ότι το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της 

Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  Μια κεντρική υπόθεση στην οποία βασίζεται η 

εισήγηση, είναι η θέση ότι, τόσο ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης 

(1913-1975) όσο και ο Ιταλός βιομήχανος Adriano Olivetti (1901 -1960), έπαιξαν καθοριστικό 

ρόλο για την εξέλιξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του πολεοδομικού σχεδιασμού και της 

πολιτικής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης. Ο Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης και ο 

Adriano Olivetti συνέβαλαν στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας σε διαφορετικά εθνικά 

πλαίσια. Τόσο ο Δοξιάδης όσο και ο Olivetti υπήρξαν σημαντικοί φορείς των πολιτικών του 

Ψυχρού Πολέμου και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης. Παράλληλα, και οι δύο 

συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των στρατηγικών που εφάρμοσαν η Ελλάδα και η 

Ιταλία όσον αφορά τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάκαμψης στην 

ανασυγκρότησή τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι διαφορετικές καταβολές των Δοξιάδη 

και Olivetti και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Ελλάδας και της Ιταλίας κατά τη μεταπολεμική 

περίοδο, συνέβαλαν στη διαμόρφωση διαφορετικών αρχών όσον αφορά στο όραμα της 

πολιτικής τους δράσης και τη σχέση τους με τον τρόπο που ο καθένας από αυτούς 

αντιλαμβανόταν το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, και τη δυνατότητα των στρατηγικών 

πολεοδομικού σχεδιασμού να συμβάλουν δυναμικά στη διαμόρφωση νέων όρων κατανόησης 

του ζητήματος της εθνικής ταυτότητας. Όσον αφορά την περίπτωση του Δοξιάδη, ιδιάζουσα 

σημασία θα δοθεί στη σχέση της έννοιας που αποκαλεί «οικιστική» με την πολιτική του 

αντίληψη, ενώ όσον αφορά την περίπτωση του Olivetti κεντρική σημασία για την έρευνά μου 

θα έχει η συσχέτιση του τρόπου που αντιλαμβάνεται την έννοια της κοινότητας με την πολιτική 

του αντίληψη. Ο Δοξιάδης ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Στέγασης και 

Ανοικοδόμησης μεταξύ 1945 και 1948, ως συντονιστής του Ελληνικού Προγράμματος 

Ανάκαμψης, και υφυπουργός του Υπουργείου Συντονισμού μεταξύ 1948 και 1950. Για να 

κατανοήσει κανείς τη σημασία της έρευνας που διεξήχθη κατά την περίοδο που ο Δοξιάδης 

υπήρξε γενικός διευθυντής του Υπουργείου Στέγασης και Ανοικοδόμησης, αρκεί να σκεφτεί ότι 

30 διαφορετικές ερευνητικές μονογραφίες σε θέματα αγροτικής στέγασης, πολεοδομικού 

σχεδιασμού, οικονομικής ανάπτυξης και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, αναπτύχθηκαν υπό την 

εποπτεία του Δοξιάδη. Παράλληλα, κατασκευάστηκαν περίπου 35.000 νέες κατοικίες και 

επισκευάστηκαν 153.000 κτίρια. Ο Olivetti διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των 

Ιταλο-αμερικανικών σχέσεων, ως μέλος, από το 1951, της επιτροπής στέγασης του 

προγράμματος UNRRA-CASAS. Οι ιδέες του είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις στρατηγικές όσον 

αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό εντός του μεταπολεμικού ιταλικού πλαισίου. Για τον Olivetti, 

ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού προγράμματος. Το 1947 

ίδρυσε το κόμμα "Movimento Comunità" και τον ομώνυμο εκδοτικό οίκο. Ο Giovanni Astengo, 

ήταν απόφοιτος αρχιτέκτονας του Politecnico di Torino, ο οποίος συμμετείχε στο κόμμα 

"Movimento Comunità" και βοήθησε τον Olivetti να αναδιοργανώσει το περιοδικό Urbanistica, 

ενώ, παράλληλα, ήταν αντιπρόεδρος του Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) από το 1950. 

Λέξεις – Κλειδιά: Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης, Adriano Olivetti, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Ανάκαμψης, Ψυχρός Πόλεμος, ανοικοδόμηση, πολεοδομικός σχεδιασμός 
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ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: alkichat@plandevel.auth.gr 

 

Περίληψη  

Η αίσθηση του φόβου μέσα στο δομημένο περιβάλλον αναδεικνύεται μέσα από το γεγονός ότι 

δεν κινούμαστε με την ίδια ευκολία σε όλους τους χώρους της πόλης, ενώ υπάρχει διαφορά 

ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Η έλλειψη ασφάλειας καθώς και η αντίληψη για την ίδια, 

επηρεάζονται έντονα από την δομή και την οργάνωση των χώρων. Παρατηρείται ακόμη ότι ο 

πιθανός κίνδυνος και το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας περιορίζουν την ελευθερία 

των κινήσεων μέσα στην πόλη με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η ποιότητα ζωής. 

Τα αίτια που δημιουργούν φόβο και τον τρόπο που αυτός επηρεάζει την κίνηση στους 

δημόσιους χώρους της πόλης εξετάζονται μέσα στην ιστορία των πόλεων. Αυτό γίνεται τόσο 

όσο αφορά το παρελθόν όσο και σήμερα με το νέο φόβο της μολυσματικής πανδημίας. Κατά 

την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού τονίστηκαν οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, αφυπνίζοντας την υιοθέτηση πιο φιλικών προς το 

περιβάλλον επεμβάσεις. Ταυτόχρονα, αναμενόμενα αποτελέσματα της επιρροής του κορονοϊού 

ήταν η μεταβολή των συνηθειών και της χρήσης του δημοσίου χώρου. Έτσι ενώ, ο φόβος της 

μετάδοσης του κορονοϊού απομάκρυνε τους ανθρώπου από πολυσύχναστους χώρους, αυτό δεν 

υιοθετήθηκε μακροχρόνια. Μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων παρατηρήθηκε και πάλι 

μεγάλη συγκέντρωση σε δημόσιους χώρους.  

Συμβουλεύοντας το Εγχειρίδιο της Τεχνικής Έκθεσης: «Πρόληψη του εγκλήματος μέσο του 

πολεοδομικού σχεδιασμού», αναζητούνται παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην μείωση της 

ανασφάλειας. Ακόμη, εξετάζονται οι «ψυχοπολιτικές τεχνικές» που χρησιμοποιούνται σε 

έξυπνες πόλεις. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν «ήπιες» τεχνικές και προκαλούν 

συναισθηματικές αντιδράσεις μέσω έξυπνων εφαρμογών με αποτέλεσμα να μειώνονται 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές. 

Ο φόβος συνδέεται με ποικίλους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες και γι’ 

αυτό διαφοροποιείται τόσο μεταξύ ατόμων, όσο και των κοινωνιών. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι 

χώροι που αποφεύγουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, φάνηκε να ακολουθούν ένα μοτίβο 

λόγων παρά αιτιών. Δηλαδή είχαν την τάση να αποφεύγουν κάποιους χώρους που συνδυάζονται 

με κακή φήμη ενώ αντίθετα χώρους όπου είχαν πέσει θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης 

συνέχιζαν να τους επισκέπτονται καθολικά. Βέβαια, τα ποσοστά φόβου δεν σχετίζονται 

απαραίτητα με τα ποσοστά θυματοποίησης και αντίστροφα. 

Λέξεις – Κλειδιά: φόβος, ανασφάλεια, δημόσιος χώρος, Covid-19, Θεσσαλονίκη 
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ΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ MARVILA-BEATO ΣΤΟ 

ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: chatzopo@uth.gr  

 

Περίληψη  

Η μελέτη αφορά μια αποβιομηχανοποιημένη περιοχή της Λισαβόνας τα έτη 2017-18, περίοδο 

ιδιαίτερης εντατικοποίησης της αστικής ανάπτυξης και τουριστικοποίησης της πόλης. 

Συγκεκριμένα, η φυσιογνωμία της περιοχής Marvila-Βeato στο ανατολικό παράκτιο μέτωπο 

αλλάζει ραγδαία λόγω των νέων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργικότητα, την 

αναψυχή και την πολυτελή κατοίκηση που εγκαθίστανται. Στόχος της έρευνας ήταν η ανίχνευση 

του είδους αστικών και κοινωνικών μετασχηματισμών στην περιοχή. Επιλέχθηκε μια μικτή 

μεθοδολογική προσέγγιση: όπως η ανάλυση δημογραφικών και οικονομικών δεδομένων, αλλά 

και  συνεντεύξεις με νέους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Επίσης έγινε 

χαρτογράφηση των αλλαγών σε επίπεδο χρήσεων γης. Η έρευνα διαπίστωσε φαινόμενα 

εξευγενισμού και αστικού κατακερματισμού. Επισημαίνεται ό ρόλος των συμπράξεων δημόσιων 

και ιδιωτικών επενδύσεων ως μοχλός της αστικής αλλαγής. Τέλος, εντοπίζεται η ανάδυση μιας 

νέας κοινωνικής δυναμικής και τρόπων ζωής στην περιοχή. 

Λέξεις – Κλειδιά: αστική ανάπτυξη, εξευγενισμός, αστική δημιουργικότητα, 

αποβιομηχανοποιημένη περιοχή, Λισαβόνα 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLOCKCHAIN 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: dimischris@gmail.com 

 

Περίληψη 

Το 2020 θεσμοθετήθηκε το νέο πλαίσιο για τον “Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” (ν.4759/2020) το οποίο επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στον θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), ενός μηχανισμού 

πολεοδομικής παρέμβασης που, παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του, αντιμετώπισε 

πολλαπλά προβλήματα εφαρμογής για περισσότερα από 20 χρόνια. Στον πυρήνα των 

μεταρρυθμίσεων είναι η δημιουργία της “Ψηφιακής Τράπεζας Γης” (ΨΤΓ), μιας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας αγοραπωλησιών δικαιωμάτων δόμησης η οποία θα προβαίνει στην αντιστοίχιση 

των αξιών ακινήτων των πωλητών και αγοραστών συντελεστή δόμησης, με ανώνυμο τρόπο 

βάσει ενός αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη τρία κριτήρια : την χρονολογική σειρά 

καταχώρησης των ακινήτων, την αξία υλοποίησης του συντελεστή δόμησης και την θέση των 

ακινήτων. Με δεδομένο ότι μέσω της ΨΤΓ θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό 

και αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης τίτλων ΜΣΔ, απαλλαγμένο από τα νομικά/θεσμικά 

προβλήματα του παρελθόντος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην βελτιστοποίηση διασφάλισης 

των αρχών της διαφάνειας (algorithmic transparency), δικαιοσύνης (algorithmic fairness) και 

υπευθυνότητας (accountability), χωρίς αποκλεισμούς. 

Στοχεύοντας στην παραπάνω παραδοχή, η παρούσα ερευνητική εργασία διερευνά το κατά πόσο 

η τεχνολογία Blockchain θα μπορούσε να συμβάλει στην δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος. 

Συγκεκριμένα, διερευνάται η λειτουργία συστήματος που έχει ως βάση τις παραδοχές ότι οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες της ΨΤΓ έχουν πλήρη γνώση για τα ειδικά χωρικά/τοπικά 

χαρακτηριστικά  των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή, για τις αξίες όλων των 

συντελεστών δόμησης ανά περιοχή, την γεωγραφική θέση των ακινήτων, καθώς και των 

μεταβλητών (variables) του συστήματος. Στην παραπάνω βάση και με χρήση τεχνολογίας 

σχετικής με την αμεταβλητότητα, την διαφάνεια και την συλλογική ευφυία (collective 

intelligence) των χρηστών της ΨΤΓ, προτείνεται ένας μηχανισμό ο οποίος στηρίζεται στην 

τεχνολογία έξυπνων συμβολαίων που λειτουργούν σε σύστημα blockchain και είναι υπεύθυνος 

για τη στάθμιση των κριτηρίων βάσει ψηφοφορίας των χρηστών. 

Λέξεις – Κλειδιά: Blockchain, μεταφορά συντελεστή δόμησης, αλγοριθμική διαφάνεια, 

ψηφιακή τράπεζα γης, συλλογική ευφυία 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΓΑΙΑ Α.Ε. 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει ζητήματα διαχείρισης, εκπόνησης και έγκρισης των Γενικών 

Τοπικών Σχεδίων (PPV) βάσει του Ν. 107/2014 για τον εδαφικό σχεδιασμό και ανάπτυξη που 

καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Στο πλαίσιο εφαρμογής 

της Διοικητικής και Εδαφικής Ανασυγκρότησης και προκειμένου οι Δήμοι να αποκτήσουν νέα 

εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης, εκπονήθηκαν PPV και για τους 61 Δήμους της χώρας. Μονάδα 

χωρικής αναφοράς είναι ο Δήμος και χρονικός ορίζοντας τα επόμενα 15 έτη.  

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 με πέντε πιλοτικές μελέτες. Ακολούθησαν με διεθνείς 

διαγωνισμούς και κρατική χρηματοδότηση τρεις κύκλοι μελετών (2016, 2017, 2018) που 

αφορούσαν 49 Δήμους. Επίσης, πέντε μελέτες εκπονήθηκαν με την υποστήριξη της Ελβετικής 

Κυβέρνησης, μία με πρωτοβουλία Δήμου και μία με ιδιωτική πρωτοβουλία. Σήμερα 55 μελέτες 

έχουν εγκριθεί, πέντε βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης και μία εκπονείται. 

Το υπερκείμενο πλαίσιο προσδιορίστηκε από το Γενικό Εθνικό Σχέδιο και δύο διατομεακά σχέδια 

για την οικονομική ζώνη Τιράνων-Δυρραχίου και τον παράκτιο χώρο. Από την εκκίνηση του 

Προγράμματος υπήρχαν τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες όμως αναθεωρήθηκαν μέσα από την 

εμπειρία του πρώτου κύκλου και κατόπιν εμπλοκής των εμπλεκόμενων μερών 

(συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων). 

Σχετικά με το περιεχόμενο, οι μελέτες περιλαμβάνουν τόσο ρυθμίσεις του χώρου όσο και 

κατευθύνσεις. Έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση του Δήμου ως «ζωντανού οργανισμού» και 

ως «οικοσυστήματος» και στην κατανόηση του μεταβολισμού του ως έκφραση των εισροών 

ενέργειας, υδάτων, υλικών και πόρων και των εκροών στερεών και υγρών αποβλήτων, και 

εκπομπών ρύπων. Σημαντικές παραμέτρους αποτέλεσαν η ελαχιστοποίηση της μεταβολής των 

πέντε εδαφικών συστημάτων (αστικό, υποδομών, γεωργικό, φυσικό και υδατικό) μεταξύ 

υπάρχουσας κατάστασης και προτεινόμενης χωρικής οργάνωσης και η σύνταξη αναλυτικού 

προγράμματος εφαρμογής και πιλοτικών παρεμβάσεων για τα πρώτα δύο έτη. 

Ως προς τις διαδικασίες, κάθε μελέτη συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας του Δήμου με την 

υποστήριξη του Συμβούλου. Ο κεντρικός συντονισμός υλοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή 

Χωρικού Σχεδιασμού (ΑΚPT). Καθοριστικά σημεία αποτέλεσαν οι διαδικασίες διαβούλευσης που 

έλαβαν χώρα με ποικίλα μέσα και σε πολλαπλά επίπεδα (π.χ. ανοιχτές και κλειστές συναντήσεις 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή υπηρεσιών, εθνικών οργανισμών και ΜΚΟ, 

εργαστήριο με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και ομάδες εστιασμένης συζήτησης), καθώς και ο 

τρόπος διαχείρισης των δεδομένων και παραδοτέων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες και 

εργαλεία.  

Λέξεις – Κλειδιά: ρυθμιστικός σχεδιασμός, Πρόγραμμα Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης 

Αλβανίας, Γενικά Τοπικά Σχέδια, μεταβολισμός 
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 
ΒΟΛΟΥ 

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ1, ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ1, ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ1 & ΜΑΡΑΣ 
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Περίληψη  

Παρατηρώντας την σύγχρονη ελληνική πόλη γρήγορα διαπιστώνεται ότι η διασκέδαση αποτελεί 

μια αναπόσπαστη λειτουργία της. Μέρος της διασκέδασης αυτή αποτελούν τα εστιατόρια τα 

οποία έχουν εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μέρος για φαγητό και έχουν 

γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό 

συστατικό των αστικών ανέσεων.  Σήμερα, για να παραμείνουν ανταγωνιστικά, τα εστιατόρια 

κάνουν ό,τι μπορούν για να προσφέρουν στους πελάτες μια μοναδική γευστική εμπειρία. Πολλά 

από αυτά προσφέρουν τώρα ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών, από καφέ και κοκτέιλ μέχρι 

σαλάτες και υγιεινές επιλογές διατροφής. 

Τα εστιατόρια για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποτελεί επιλογή στον ελεύθερο χρόνο 

τους καθώς λειτουργούν ως ένα μέσο αναψυχής, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής. 

Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν ακτίνα επιρροής δεδομένου ότι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα 

να βρεθούν σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής προκειμένου 

αποκτήσουν γευστικές εμπειρίες και να αλλάξουν παραστάσεις μέσα από τη διάδραση με τους 

συνανθρώπους τους. 

Ένα χαρακτηριστικό που εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εστιατορίων είναι η τοποθεσία 

η οποία είναι ένας παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός για την επιτυχημένη πορεία του στο χώρο. 

Σε αυτό το πλαίσιο μας ενδιαφέρει η ύπαρξη συστάδων ή όχι δεδομένου ότι προκαλεί αλλαγές 

στο χώρο και διαμορφώνει νέα πρότυπα ανάπτυξης.  

Τα διάφορα είδη επισιτιστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται διαρκώς σε διάφορα σημεία 

της πόλης  του Βόλου είναι το αντικείμενο της μελέτης μας. Εξετάζοντας το παράδειγμα του 

Βόλου, ερευνάται η κατανομή των επιχειρήσεων αυτών στον αστικό ιστό σε μια προσπάθεια 

να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα, μέσω χαρτογραφικής αποτύπωσης, καθώς και να 

διαπιστωθεί αν υφίστανται συστάδες επισιτιστικών μονάδων στο πολεοδομικό συγκρότημα του 

Βόλου. 

Λέξεις – Κλειδιά: εστιατόρια, καταγραφή, χωρική ανάλυση, Βόλος, χαρτογραφικά, συστάδες 
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ΨΑΘΑ ΕΥΑ 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, e-mail: epsatha@uth.gr 

 

Περίληψη  

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση επιλεγμένων, αναπτυγμένων και 

εν δυνάμει, προορισμών σπηλαιολογικού τουρισμού, με σκοπό την ανάδειξη και διάχυση καλών 

πρακτικών αναφορικά με τη διαχείριση και αξιοποίηση των σπηλαίων. Η εισήγηση αντλεί 

στοιχεία από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου Interreg Ελλάδα 

Βουλγαρία MyCaves, που είχε στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των σπηλαίων της 

διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας για την ανάπτυξη σπηλαιολογικού τουρισμού. 

Ο σπηλαιολογικός τουρισμός είναι μια πολλά υποσχόμενη ειδική μορφή τουρισμού που 

προσελκύει άτομα με ποικίλα ενδιαφέροντα, καθώς τα σπήλαια, εκτός από εντυπωσιακό 

αξιοθέατο, αποτελούν και πολύτιμες πηγές επιστημονικής γνώσης, συνδυάζοντας φυσιολατρικό, 

γεωλογικό, αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Τα επισκέψιμα σπήλαια είναι ένας 

πολύτιμος πόρος, ικανός να αποτελέσει τουριστικό θέλγητρο και άξονα τουριστικής ανάπτυξης 

για την ευρύτερη περιοχή τους. 

Εφόσον κάθε προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε περιοχές με πόρους φυσικής και 

ιστορικής κληρονομιάς, οφείλει να γίνεται με γνώμονα τη βιωσιμότητα, είναι απαραίτητη η 

υιοθέτηση προσέγγισης ήπιας αξιοποίησης με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα και τις ανάγκες 

διατήρησης των εμπλεκόμενων περιοχών. Η πρόκληση της εξισορρόπησης των διαφορετικών 

αναγκών που συνεπάγονται από τη μία η διατήρηση, και από την άλλη η αξιοποίηση ενός 

θέλγητρου οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας, υπαγορεύει την ανάγκη ανταλλαγής 

γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών. Κεντρική θέση ανάμεσα στα προβλεπόμενα εργαλεία 

για την ανάδειξη και τη διάχυση των τελευταίων έχει η μέθοδος της συγκριτική αξιολόγησης με 

τις αρχές του benchmarking.  Η συγκεκριμένη τεχνική δεν αποτελεί μία ενιαία και 

προκαθορισμένη μεθοδολογία, αλλά προσαρμόζεται στο περιεχόμενο, τους στόχους και τους 

περιορισμούς της έρευνας στην οποία εντάσσεται, οπότε ο σχεδιασμός της μεθοδολογίας 

περιλαμβάνεται στα στάδια της διαδικασίας.  

Στην παρούσα εισήγηση, μετά από μία σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών και των 

πλεονεκτημάτων της μεθόδου του benchmarking, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, μέρος του οποίου ήταν επιλογή των προορισμών που 

αξιολογήθηκαν, ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης και ο τρόπος συγκέντρωσης και 

σύγκρισης των δεδομένων. Ακολουθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

και η ερμηνεία τους, με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών. Η εισήγηση 

ολοκληρώνεται με διατύπωση προτάσεων για την ενσωμάτωση των ευρημάτων της έρευνας 

στον τρόπο διαχείρισης και προώθησης των σπηλαιολογικών προορισμών και συστάσεις 

πολιτικής. 

Λέξεις – Κλειδιά: σπηλαιολογικός τουρισμός, διασυνοριακές περιοχές, benchmarking, 

συγκριτική αξιολόγηση, branding τόπου 
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