
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

1 

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει 
στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασµού 
πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων. Με τη λογική ότι, όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε 
περιβαλλοντικά θεµελιωµένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι εξίσου 
περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η γενικότερη επέµβαση 
στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής. 

Βασικό εργαλείο της διαδικασίας ΣΠΕ αποτελεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Κατά την κατάρτιση του ΕΠ Αττικής 2007- 2013, η εκπόνηση της ΣΜΠΕ 
διεξήχθη παράλληλα µε τη διαµόρφωση του προγραµµατισµού, καθιστώντας εφικτή την 
ενσωµάτωση των πορισµάτων της µελέτης στις τελικές επιλογές του ΕΠ. 

Η παρούσα εποµένως, µελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΠΕΠ) της 
Περιφέρειας Αττικής της προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013.  

• Πεδίο Αναφοράς της ΣΜΠΕ 

Το ΠΕΠ Αττικής καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Αττικής, η οποία χρηµατοδοτικά 
εντάσσεται στις περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out) του στόχου Σύγκλιση. 
Εποµένως, η παρούσα µελέτη έχει ως χωρικό πεδίο αναφοράς την Περιφέρεια Αττικής.  

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα της χώρας και ειδικότερα καταλαµβάνει το 
νοτιοανατολικό τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 Km2 και καλύπτει το 2,9% της 
συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα 
της Ελλάδας.  

Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο µεγάλες υποενότητες, την Περιφέρεια 
Πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η Περιφέρεια Πρωτευούσης περιλαµβάνει το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά της Πάρνηθας, του 
Υµηττού και της Πεντέλης (λεκανοπέδιο της Αθήνας) αποτελώντας το 11,2% της συνολικής 
έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. Η περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών καταλαµβάνει το 
µεγαλύτερο µέρος της εδαφικής περιφέρειας της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑ) 
Αθηνών – Πειραιώς, η οποία αντιστοιχεί κατά βάση στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Αποτελεί, 
δηλαδή, τµήµα της «βασικής περιοχής» (“core area”) του ευρύτερου χώρου της Αττικής, ο 
οποίος έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά µιας Μητροπολιτικής περιοχής. 

Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το 88,8% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. Χωρίζεται 
στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη Νοµαρχία Πειραιά. Στη Νοµαρχία Πειραιά, 
εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά 
Σαλαµίνα, Αίγινα, Ύδρα, Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία 
Τροιζηνίας που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Το υπόλοιπο της Αττικής περιλαµβάνει σήµερα 
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ουσιαστικά την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγµα µικρότερων 
πόλεων και οικισµών πολύ στενά συνδεδεµένο µε τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της 
περιοχή. 

• Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Αττικής 

Χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Αττικής είναι η ύπαρξη του πρώτου µητροπολιτικού κέντρου 
της χώρας και η γεωγραφική της θέση που χαρακτηρίζεται από την κεντροβαρικότητα της 
έναντι των υφιστάµενων και υπό δηµιουργία αναπτυξιακών υποδοµών της χώρας. Η 
«µητροπολιτική» λειτουργία του αστικού κέντρου της Αθήνας σε εθνική κλίµακα στηρίζεται στα 
καταλυτικά για όλη τη χώρα µεγέθη της µεταποίησης, των υπηρεσιών και των σχετικών 
υποδοµών. 

Η Αθήνα, αποτελεί το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών ως Πρωτεύουσα και κέντρο 
παροχής προηγµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, είναι ισχυρός διαµετακοµιστικός 
σταθµός εµπορευµάτων και συγκοινωνιακός κόµβος διεθνούς επιρροής. 

Η Περιφέρεια εµφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής 
πύκνωσης του «µητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης). 
Παράλληλα, εµφανίζονται τάσεις µεγέθυνσης του δικτύου οικισµών της εξωαστικής ενδοχώρας 
του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης (ΠΣΠ), καθώς και έντονη ανάπτυξη των 
παραλιακών περιοχών, µε κινητήρια δύναµη (driver) την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 
και συνδυασµό αυτών για την επίτευξη εξωστρέφειας (τουριστικές κατοικίες), δυνατότητες 
συνδυασµού τουρισµού-πολιτισµού (mega-events, προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 
(ΞΑΕ)) κ.λ.π..  

Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των ορίων 
που καλύπτουν θεσµοθετηµένα σχέδια και όρια, ακόµη και σε όλο τον εθνικό χώρο. Πιο 
άµεση όµως είναι η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό) χώρο 
πέραν της Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόµη και καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ τόπων 
κατοικίας και εργασίας, όπως και µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την Αθήνα. 
Στο χώρο αυτόν ανήκουν η Κορινθία, η Αρκαδία, η Αργολίδα η Βοιωτία, µέρος της Φθιώτιδας 
και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι µόνο περιοχές 
παραθερισµού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκησης επιχειρηµατικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων µε έδρα το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Πρωτεύουσας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσµού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο 
πραγµατικός πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001) 
παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε 3.761.810 κατοίκους. Έτσι η Περιφέρεια, αν και 
καλύπτει µόλις το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του 
συνολικού πληθυσµού, γεγονός το οποίο υπογραµµίζει το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της. 

Η οικονοµία της Περιφέρειας Αττικής είναι σε µεγάλο βαθµό εξωστρεφής, δεδοµένου ότι 
µεγάλο τµήµα της µεταποιητικής παραγωγής καθώς και οι υπηρεσίες του τριτογενή τοµέα (π.χ. 
τουρισµός) απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και κυρίως τις ευρωπαϊκές. 
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Η Αττική παράγει περίπου το 40% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και διατηρεί την κυρίαρχη 
θέση της στην εθνική οικονοµία. Παράλληλα, σε σύγκριση µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25, 
η Περιφέρεια Αττικής σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας από το 
78,1% του Κοινοτικού µέσου όρου στο 86,7% µέσα σε µια 8ετία. Το 80% περίπου του 
παραγόµενου προϊόντος της Περιφέρειας προέρχεται από τον τριτογενή τοµέα. 

Από την τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΕΣΥΕ 2004) προκύπτει η 
αναµενόµενη υπεροχή του τριτογενή τοµέα στην Αττική µε ποσοστό 81,5%. Ταυτόχρονα, η 
πρωτογενής παραγωγή αποτελεί µόλις το 0,48% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης 
Αξίας, ενώ ο δευτερογενής τοµέας κατέχει το 18%.  

Στην Περιφέρεια εξακολουθεί να συγκεντρώνεται ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού της χώρας (37%) και της απασχόλησης (37,4%). Η ανεργία µετά το 2001 
µειώνεται και βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από το µέσο όρο της χώρας. Σηµαντικό 
πρόβληµα της Περιφέρειας Αττικής είναι το υψηλό ποσοστό µακροχρόνιας ανεργίας και 
γυναικείας ανεργίας (παρά τη µείωση που παρουσιάζουν), καθώς και ανεργίας αποφοίτων 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Η Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή συγκέντρωση σχολικών µονάδων, 
σε αντίθεση µε την υψηλή συγκέντρωση εκπαιδευόµενου πληθυσµού. Η Περιφέρεια 
παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό σε όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης, σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζει σηµαντικά 
υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά τµήµα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε 
το σύνολο της χώρας. Παρά το γεγονός ότι το πρόβληµα της διπλοβάρδιας έχει µειωθεί, το 
7,3% των σχολείων της Περιφέρειας εξακολουθεί να λειτουργεί πρωί – απόγευµα ανά 
εβδοµάδα ή ανά ηµέρες (έναντι 4,4% του συνόλου της χώρας). Επιπλέον, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και ανάγκες σε εξοπλισµούς τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εργαστήρια πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια και σχολικές 
βιβλιοθήκες). 

Στον τοµέα της υγείας η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου 
όγκου των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Παρά τις 
βελτιώσεις που έγιναν, µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι 
συνθήκες λειτουργίας πολλών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω 
και της πίεσης που ασκούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και η γήρανση του πληθυσµού. 
Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισµούς και ιατρικό προσωπικό των 
λειτουργούντων Κέντρων Υγείας καθώς επίσης και κατακερµατισµός και πολυδιάσπαση του 
δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

Στους τοµείς της καινοτοµίας και έρευνας καθώς και της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η Περιφέρεια Αττικής υπερισχύει σε όλους τους δείκτες, ως προς τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, εξακολουθεί ωστόσο να παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση 
σε σχέση µε την Ε.Ε. 

Παρά την ύπαρξη των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που έχει η Περιφέρεια Αττικής η Αθήνα 
για το έτος 2006 κατατάσσεται προτελευταία (32η) στον Πίνακα µε τις ελκυστικότερες 
Ευρωπαϊκές πόλεις ως επιχειρηµατικά κέντρα. Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η 
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Περιφέρεια Αττικής, όσο και η χώρα ευρύτερα, είναι η µειωµένη ελκυστικότητα της σαν τόπος 
για την προσέλκυση επενδύσεων και η υστέρηση της σε µια σειρά παραµέτρους που 
προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δυνατότητα 
δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων. 

Στον τοµέα του τουρισµού η Αττική παρουσιάζει µειωµένη ελκυστικότητα ως τουριστικός 
προορισµός, όπως προκύπτει από τη µείωση της τουριστικής κίνησης κατά την τελευταία 
δεκαετία. Οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν ο οξύς διεθνής ανταγωνισµός από 
γειτονικές µεσογειακές χώρες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες στην 
κυκλοφορία, η παρεχόµενη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές 
υποστηρικτικές υποδοµές (συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικής υποδοµής, 
µαρίνες, γήπεδα γκολφ κ.λ.π..) που ευνοούν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουριστικής δραστηριότητας, η ελλιπής διασύνδεση και 
ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και πολιτιστικής υποδοµής, η υποβαθµισµένη 
αισθητική και αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λ.π.. Οι παραπάνω 
παράγοντες συνδυάζονται και µε την ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες και 
νησιωτικές περιοχές του υπόλοιπου της Χώρας, λόγω και της κρατικής πολιτικής κινήτρων / 
αντικινήτρων για την ανάπτυξη του τουρισµού στις εκτός Αττικής περιοχές. Επισηµαίνεται 
στην ανάλυση ότι γενικά, η Αθήνα δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχή 
διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων για την ανάπτυξη του τουρισµού, σε αντίθεση µε άλλες 
Ολυµπιακές πόλεις. Ο τουρισµός της Περιφέρειας παραµένει µονοδιάστατα 
προσανατολισµένος στον Ιστορικό – Πολιτιστικό τουρισµό (εστιασµένο στις επισκέψεις των 
παγκόσµιας εµβέλειας µνηµείων της πόλης) και στον τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην 
παράκτια ζώνη. Επίσης, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες ανάπτυξης 
πολλαπλών ειδικών µορφών τουρισµού, µε έµφαση σε εκείνες που συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη του τοµέα στην κατεύθυνση της αειφορίας. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι 
η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα κατά τα δύο τελευταία έτη (2005 και 2006) 
φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις ανακοπής της φθίνουσας πορείας. 

Τέλος, στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρεια- 
απαντώνται «περιοχές – θύλακες» που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε όρους 
οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά κανόνα συγκεντρώνουν 
πληθυσµιακές οµάδες που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ 
παρουσιάζουν και φαινόµενα «χωρικού αποκλεισµού». Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές 
που παρουσιάζουν προβλήµατα βιώσιµης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής κατά βάση 
είναι τα νησιά. Για τις περιοχές αυτές απαιτούνται δράσεις περιβαλλοντικής και οικιστικής 
αναβάθµισης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

• Φυσικό Περιβάλλον – Περιοχές Προστασίας – Πιέσεις 

Η παρούσα κατάσταση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος στην Αττική έχει ως βασικά 
χαρακτηριστικά την άναρχη οικιστική επέκταση, τα προβλήµατα κυκλοφορίας, το ελλειµµατικό 
αστικό και περιαστικό πράσινο και την έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, που 
αποτελούν σηµαντικά και, συνεχώς επιδεινούµενα, προβλήµατα. Επιπροσθέτως, η 
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συσσώρευση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στην Αττική, σε συνδυασµό µε την οικιστική 
ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες ανάγκες για καλύτερη οργάνωση του αστικού χώρου. 

Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν σηµαντικά έργα µεταφορικής – συγκοινωνιακής 
υποδοµής (Μετρό, ΗΣΑΠ, τραµ, προαστιακός σιδηρόδροµος, Αττική οδός κ.α.), τα οποία ήδη 
έχουν αρχίσει να συµβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, συµβάλλοντας εν 
µέρει και στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συνεχιζόµενη αύξηση του 
αριθµού των ιδιωτικών οχηµάτων σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα αναβαθµισµένα ΜΜΜ 
δεν εξυπηρετούν µε τον καλύτερο τρόπο όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική 
εξακολουθεί να παραµένει η έλλειψη χώρων στάθµευσης, έχει ως αποτέλεσµα η χρήση τους 
να µην αντικαθιστά σε θεαµατικό βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως µέσου 
µετακίνησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται, µε την πάροδο του χρόνου, λόγω της αυξανόµενης 
ζήτησης για µεταφορές σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή και δυσανάλογα αυξανόµενη 
φέρουσα ικανότητα του κυκλοφοριακού δικτύου. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση δηµιουργεί 
αρνητικές συνέπειες στην οµαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και, κατ’ επέκταση, στην 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενώ παράλληλα µειώνει την ελκυστικότητα της πόλης. 

Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την Αττική, εκτός του κυκλοφοριακού, 
εξακολουθούν να παραµένουν η µη ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον Περιφερειακό 
Σχεδιασµό έργων διαχείρισης των απορριµµάτων, η εµφάνιση νέων ατµοσφαιρικών ρύπων 
και η συρρίκνωση του φυσικού αδόµητου περιβάλλοντος, καθώς και οι ελλιπείς τοπικά 
υποδοµές αποχέτευσης οµβρίων υδάτων και υγρών αποβλήτων. 

• Συνοπτική Περιγραφή του ΕΠ 

Το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα προγραµµατική περίοδο είναι «Η 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως ευρωπαϊκής µητρόπολης στο 

χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσόγειου» 

Το ΕΠ έχει ως στόχο να αµβλύνει τα αρνητικά διαρθρωτικά προβλήµατα που σήµερα 
εµφανίζει η Περιφέρεια, να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά της σε συνδυασµό µε τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις που θέτει η Ε.Ε. για την πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική και τέλος να 
εξυπηρετήσει το αναπτυξιακό της όραµα, στο οποίο συµπυκνώνεται η βούληση των φορέων 
της κοινωνίας, των πολιτών, της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού και το οποίο παράλληλα 
αποτελεί και εθνικό στόχο αποτυπωµένο στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. 

Οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ είναι:  

• Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο. 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.  

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 
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• Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Με βάση τους επιλεχθέντες Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος, τις θεµατικές και χωρικές 
προτεραιότητες διαµορφώθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος:  

ΑΠ1. Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας  

ΑΠ2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής  

ΑΠ3. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης 

ΑΠ4. Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών 

ΑΠ5. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

Για την υλοποίηση του Προγράµµατος δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) 
ύψους 2438Μ€. Πρώτος σε χρηµατοδοτική βαρύτητα αναδεικνύεται ο ΑΠ2, όπου δεσµεύεται 
συνολικά το 42% της κοινοτικής συνδροµής, δεύτερος αναδεικνύεται ο ΑΠ1, ο οποίος 
δεσµεύει το 29% της συνολικής κοινοτικής συνδροµής, τρίτος αναδεικνύεται ο ΑΠ3, ο οποίος 
δεσµεύει το 22% της συνολικής κοινοτικής συνδροµής. Τελευταίος σε σηµαντικότητα είναι ο 
ΑΠ 4, ο οποίος δεσµεύει το 6% της κοινοτικής συνδροµής ενώ ο Άξονας 5 που προορίζεται για 
την υποστήριξη διαχείρισης και υλοποίησης του προγράµµατος , δεσµεύει λιγότερο από 1% 
της κοινοτικής συνδροµής ( 0,5%). 

• Εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων του ΕΠ 

Η αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την επίτευξη των στόχων του ΕΠ, 
πραγµατοποιήθηκε µε ένα ισορροπηµένο µίγµα επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων, οδηγώντας στην επιλογή εκείνης της δυνατότητας που εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη 
περιβαλλοντική συµβατότητα, µαζί µε σηµαντική επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Στο 
πλαίσιο της ΣΜΠΕ, αξιολογούνται ως διαµορφωµένες εναλλακτικές δυνατότητες, κυρίως οι 
προτάσεις που προέκυψαν από την εκτενή διαβούλευση, στο πλαίσιο εφαρµογής της αρχής 
της εταιρικής σχέσης. Οι εναλλακτικές δυνατότητες αναφέρονται σε δύο διακριτά επίπεδα: 
αυτό της στοχοθεσίας και αυτό της κατανοµής των πόρων. 

• Στο επίπεδο της στοχοθεσίας, στη ΣΜΠΕ αξιολογούνται τρεις κατηγορίες εναλλακτικών 
προσανατολισµών της επιχειρησιακής δράσης:  

� δυνατότητες που προέτασσαν την οικονοµική ανάπτυξη ως βασικό µοχλό 
επίτευξης των στόχων της συνοχής, 

� δυνατότητες που έθεταν ως κύριο µέληµα τη γενική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των πολιτών στην Περιφέρεια, µέσω ενός πλήθους παρεµβάσεων σε 
ένα ευρύ φάσµα τοµέων 

� δυνατότητες που αναγνώρισαν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας 
Αττικής και προέτασσαν την ενίσχυση του χαρακτήρα αυτού, σε συνδυασµό µε 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

7 

την εξωστρέφεια, ως βασικού µοχλού επίτευξης της συνοχής και βελτίωσης της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας. 

Μέσω µιας περιεκτικής τεκµηρίωσης, η τρίτη κατηγορία αναδεικνύεται ως η 
περιβαλλοντικά προσφορότερη. 

• Στο επίπεδο κατανοµής των πόρων, στη ΣΜΠΕ αξιολογούνται δύο εναλλακτικές 
δυνατότητες και αναδεικνύεται ως καλύτερη εκείνη που αφενός ελαχιστοποιεί τις 
πιέσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και αφετέρου κατευθύνει προς τις 
δράσεις προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος το σηµαντικότερο ποσοστό 
πόρων.  

• Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του ΕΠ, καταλήγει στον 
εντοπισµό ορισµένων, περιορισµένης έντασης, πιθανών επιπτώσεων, ενώ παράλληλα 
αναγνωρίζει τις αναµενόµενες βελτιώσεις σε ορισµένους τοµείς από την υλοποίηση των 
περιβαλλοντικών δράσεων του ΕΠ. Τα κυριότερα σηµεία της εκτίµησης, συνοψίζονται ως εξής: 

• ∆εν εντοπίζονται τάσεις περιβαλλοντικής επιδείνωσης, προερχόµενες από τους 
γενικούς και ειδικούς στόχους του ΕΠ, γεγονός που εν µέρει οφείλεται στην ουσιαστική 
συµµετοχή των περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
δυνατοτήτων. 

• Ορισµένες επιπτώσεις εκτιµάται ότι είναι πιθανόν να προέλθουν από την υλοποίηση 
των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας, σε παράγοντες της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και του τοπίου. 
Επίσης, οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 για τον τουρισµό και την 
ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, εκτιµάται ότι είναι πιθανόν να συνοδευτούν 
από τάσεις επιδείνωσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων στο φυσικό και αστικό 
περιβάλλον. 

• Αντιµετώπιση επιπτώσεων 

Τα προτεινόµενα µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων, εστιάζουν στην προληπτική δράση, 
ώστε να αποφευχθεί εκ των προτέρων η εµφάνιση τάσεων περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Τα 
βασικότερα σηµεία είναι: 

• Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 προτείνονται κατάλληλα µέτρα 
επιλογής της χωροθέτησής τους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τάσεις περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης, ενώ παράλληλα προτείνεται η διασφάλιση, µέσω κατάλληλων επιλογών 
κατά την υλοποίηση του ΕΠ, της διατροπικότητας των µεταφορών και της στροφής του 
µέγιστου δυνατού ποσοστού του µεταφορικού έργου προς οικολογικά 
αποτελεσµατικότερα µέσα. 

• Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 3, προτείνεται η επιλογή κατάλληλων 
κριτηρίων υλοποίησης, που θα διασφαλίζουν την προώθηση περιβαλλοντικά συµβατών 
επενδύσεων. Επίσης, προτείνεται η περαιτέρω προώθηση της διάστασης της 
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οικολογικής αποτελεσµατικότητας στις ενισχυόµενες επιχειρήσεις, κυρίως διαµέσου της 
ενθάρρυνσης για υιοθέτηση πρακτικών «πράσινης επιχειρηµατικότητας», «πράσινου 
γραφείου», επαύξησης της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας, ορθολογικότερης χρήσης 
πρώτων υλών και περιορισµού των αποβλήτων. Τέλος, για τις παρεµβάσεις 
εµπλουτισµού του τουριστικού προϊόντος, πέραν των παραπάνω, προτείνεται η 
θέσπιση κριτηρίων επιλεξιµότητας που θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Για τις παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4, προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση 
των δράσεων που οδηγούν σε βελτίωση των πρωτογενών παραγόντων του αστικού 
περιβάλλοντος, όπως η αναλογία του κατά κεφαλήν πρασίνου και οι περιβαλλοντικές 
ιδιαιτερότητες της ταυτότητας των περιοχών. 

• Παρακολούθηση επιπτώσεων 

Για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, προτείνεται ένα σχήµα τριών 
επιπέδων:  

• Στο πρώτο επίπεδο, προβλέπεται η καταγραφή ορισµένων κρίσιµων δεικτών σε ετήσια 
βάση και η σύνδεση των µεταβολών τους µε την έως τότε πορεία υλοποίησης του ΕΠ. 
Οι κρίσιµοι δείκτες αναφέρονται κυρίως στην ποιότητα του αέρα, την κατάληψη 
φυσικών εδαφών από έργα του ΕΠ, την παραγωγή αστικών αποβλήτων κ.ά. Η συλλογή 
των στοιχείων για τους υπό παρακολούθηση δείκτες θα γίνεται από την ∆ιαχειριστική 
Αρχή του Προγράµµατος και την Αρχή Συντονισµού ∆ράσεων Περιβάλλοντος (βλ. 
∆ιατάξεις Εφαρµογής) µε χρήση στοιχείων από θεσµοθετηµένους µηχανισµούς 
περιβαλλοντικής παρακολουθησης (όπως π.χ. Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, υπηρεσίες 
για µετρήσεις ποιότητας αέρα , θορύβου κλπ), η υποστήριξη λειτουργίας των οποίων 
χρηµατοδοτείται επίσης από το ΠΕΠ.  

• Στο δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η ευρύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
µεταβολών στην Περιφέρεια, µέσω µιας διετούς έκθεσης που θα καταγράφει και θα 
αναλύει τις µεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο περιβαλλοντικών µεταβλητών. 

• Τέλος, στο χρονικό σηµείο υλοποίησης του 80% του ΕΠ, προτείνεται µια λεπτοµερής 
αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που έχουν επέλθει και η διάγνωση της 
αναγκαιότητας ή µη για ανάληψη διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό σηµείο επιλέγεται 
ώστε αφενός να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση ενός σηµαντικού τµήµατος του 
προγραµµατισµού και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη επανορθωτικών 
µέτρων, εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαίο. 

Η ολοκλήρωση της ΣΜΠΕ, ακολουθείται από τη διαδικασία διαβούλευσης και την αξιολόγηση 
της µελέτης, ενώ τα αποτελέσµατα των διαδικασιών αυτών αναµένεται να οδηγήσουν στην 
έγκριση της ΣΜΠΕ. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το σηµαντικότερο τµήµα των 
ευρηµάτων της ΣΜΠΕ, αλλά και της διαβούλευσης µε τους εταίρους έχει ήδη ενσωµατωθεί στο 
ΕΠ, εκτιµάται ότι οι διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν ως αποτέλεσµα της πιο πάνω 
έγκρισης, θα είναι περιορισµένης έκτασης. 
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• Συνοπτική τεκµηρίωση της συνάφειας και της συµβολής της στρατηγικής και των 
προτεραιοτήτων του ΕΠ µε τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές 
προτεραιότητες 

Το βασικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για το περιβάλλον, συµπυκνώνεται στο Έκτο Κοινοτικό 
Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον «Περιβάλλον 2010 - Το µέλλον µας, η επιλογή µας», 
το οποίο εγκρίθηκε µε την Απόφαση 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος 
δράσης για το περιβάλλον (OJ L 242, 10.09.2002). To 6o Πρόγραµµα ∆ράσης για το 
Περιβάλλον καθορίζει τις προτεραιότητες και τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής για το 
περιβάλλον για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2010 και µετά, και περιγράφει λεπτοµερώς τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν ως συµβολή στην υλοποίηση της στρατηγικής της σε θέµατα 
Αειφόρου ανάπτυξης. 

Το έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον στρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες 
προτεραιότητας: 

• Η αλλαγή του κλίµατος: Στόχος εδώ είναι να µειωθούν οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου σε επίπεδα τέτοια ώστε να µην προξενούνται τεχνητές µεταβολές του 
κλίµατος στη γη. Βραχυπρόθεσµος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να 
επιτευχθούν οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο, δηλαδή από σήµερα και µε ορίζοντα 
το χρονικό διάστηµα 2008-2012, να µειωθούν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά 
8% συγκριτικά µε το 1990. Πιο µακροπρόθεσµα, από σήµερα µέχρι το 2020, οι 
εκποµπές αυτές θα πρέπει να έχουν µειωθεί κατά 20-40%, στο πλαίσιο µιας 
αποτελεσµατικής διεθνούς συµφωνίας. 

• Φύση και βιοποικιλότητα: Ο στόχος εδώ είναι η προστασία και αποκατάσταση της 
δοµής και λειτουργίας των φυσικών συστηµάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια 
βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσµίως. 

• Περιβάλλον και υγεία: Ο στόχος είναι να επιτευχθεί µια τέτοια ποιότητα του 
περιβάλλοντος, ώστε η υγεία του ανθρώπου ούτε να κινδυνεύει ούτε αρνητικά να 
επηρεάζεται. 

• ∆ιαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων: Στόχος είναι να λαµβάνεται 
µέριµνα ώστε η κατανάλωση ανανεώσιµων και µη ανανεώσιµων πόρων να µη θέτει σε 
δοκιµασία το περιβάλλον� θα πρέπει γι' αυτό να διαχωρίζεται η οικονοµική µεγέθυνση 
από τη χρήση των φυσικών πόρων, να βελτιώνεται η αποδοτικότητα των τελευταίων και 
να µειώνεται η παραγωγή αποβλήτων. Ειδικότερα ως προς τα απόβλητα, στόχος είναι 
να έχουν µειωθεί κατά 20% µέχρι το 2010 και κατά 50% από σήµερα µέχρι το 2050. 

Το πρόγραµµα δράσης προβλέπει τη χάραξη επτά θεµατικών στρατηγικών µε τα εξής 
αντικείµενα: ατµοσφαιρική ρύπανση, θαλάσσιο περιβάλλον, αειφόρο χρήση των πόρων, 
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και ανακύκλωση, αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων, 
προστασία του εδάφους, αστικό περιβάλλον. 
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Οι στρατηγικές αυτές βασίζονται περισσότερο σε µια σφαιρική κατά θέµα προσέγγιση παρά 
σε ορισµένους ρύπους ή τύπους οικονοµικής δραστηριότητας όπως παλαιότερα. Ορίζουν δε 
µακροπρόθεσµους στόχους, που βασίζονται στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων αλλά και στην επιδίωξη συνέργειας ανάµεσα στις διάφορες στρατηγικές καθώς 
και µε τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας για οικονοµική µεγέθυνση και 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Παράλληλα, η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την οικονοµική 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ρυθµίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία πρόσφατα έχει εισαχθεί σε τροχιά ανανέωσης µε την έγκριση 
δήλωσης από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 15/16 Ιουνίου 2006. Σύµφωνα µε το κείµενο της 
δήλωσης, οι βασικοί στόχοι της ανανεωµένης – σε σχέση µε αυτή του Γκέτεµποργκ (2001) – 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη, είναι: 

• Προστασία του περιβάλλοντος: ∆ιατήρηση της ικανότητας της γης να ευνοεί τη ζωή 
σε όλη της την ποικιλία, τήρηση των ορίων των φυσικών πόρων του πλανήτη και 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος. Πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
και προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, ώστε να 
αποσυνδεθεί η οικονοµική µεγέθυνση από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

• Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή: Προώθηση µιας δηµοκρατικής, υγιούς, ασφαλούς 
και δίκαιης κοινωνίας, που βασίζεται στην κοινωνική ένταξη και τη συνοχή, σέβεται τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα και την πολιτιστική ποικιλοµορφία, διασφαλίζει την ισότητα 
ανδρών και γυναικών και καταπολεµά κάθε µορφή διάκρισης. 

• Οικονοµική ευηµερία: Προώθηση µιας ακµάζουσας, καινοτόµου, πλούσιας σε 
γνώσεις, ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσµατικής οικονοµίας, που εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο ζωής, πλήρη απασχόληση και ποιότητα της εργασίας σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ανάληψη των διεθνών ευθυνών µας: Ενθάρρυνση της εφαρµογής, σε παγκόσµιο 
επίπεδο, δηµοκρατικών θεσµών βασιζόµενων στην ειρήνη, την ασφάλεια και την 
ελευθερία και προάσπιση της σταθερότητας των θεσµών αυτών. Ενεργός προώθηση 
της αειφόρου ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσµο και µέριµνα ώστε οι εσωτερικές και 
εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµβιβάζονται µε την παγκόσµια 
αειφόρο ανάπτυξη και µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της. 

Αν και οι εθνικές διαδικασίες για την ανανέωση της ελληνικής στρατηγικής για την αειφόρο 
ανάπτυξη βρίσκονται σε εξέλιξη, το ΕΠ Αττικής 2007 – 2013, ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τους 
τέσσερις παραπάνω στόχους της ανανεωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ειδικότερα: 

• Ο στόχος για την προστασία του περιβάλλοντος εξυπηρετείται κυρίως µέσω του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», αλλά και 
των αειφορικών επιλογών του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση των Υποδοµών 
Προσπελασιµότητας – Ενέργειας» 
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• Ο στόχος για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, εξυπηρετείται, κυρίως ως προς το 
δεύτερο σκέλος του, από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 για την Αναζωογόνηση Αστικών 
Περιοχών, αλλά και από το συνολικό αναµενόµενο αποτέλεσµα του ΕΠ. 

• Ο στόχος για την οικονοµική ευηµερία, και ειδικότερα οι συνιστώσες του για µια 
πλούσια σε γνώσεις, ανταγωνιστική και οικολογικά αποτελεσµατική οικονοµία 
εξυπηρετείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 για την Ενίσχυση της 
Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης, αλλά και από την 
πλειοψηφία των ειδικών στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την Aειφόρο 
Ανάπτυξη και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 

• Τέλος, ο στόχος για την ανάληψη των διεθνών ευθυνών µας, εξυπηρετείται κυρίως ως 
προς την ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις µείωσης των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου, τόσο από τις αειφορικές επιλογές του Άξονα Προτεραιότητας 1 για την 
Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας - Ενέργειας, όσο και από την ευρύτερη 
ώθηση στην οικολογική αποτελεσµατικότητα των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που 
αναµένεται ως συνολικό αποτέλεσµα της υλοποίησης του ΕΠ. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων 

Η αυξανόµενη ένταση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, όπως προκύπτουν 
από την παγκοσµιοποίηση του οικονοµικού συστήµατος, την απώλεια ανταγωνιστικότητας και 
τις αρνητικές δηµογραφικές εξελίξεις, έχουν καταστήσει σαφές ότι το status quo δεν αποτελεί 
επιλογή. Η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση µε µια σειρά µεταρρυθµίσεων 
που θα την βοηθήσουν όχι µόνο να κερδίσει το χαµένο έδαφος, αλλά και να ανακτήσει την 
υπεροχή της στη γνώση, στην τεχνολογία, στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα, όπως και στο 
κοινωνικό επίπεδο, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και προστατεύοντας το περιβάλλον. Η 
Στρατηγική της Λισσαβόνας (ΣτΛ) αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προτείνει τις 
κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
και τα ειδικότερα προβλήµατα του κάθε κράτους µέλους. Στα πλαίσια της πρόσφατης 
αναθεώρησης της ΣτΛ, τα κράτη µέλη ανέλαβαν τη δέσµευση να εκπονήσουν και να 
παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων 
(ΕΠΜ) για το διάστηµα 2005-2008 (ΕΠΜ) σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που συµφωνήθηκαν 
και εγκρίθηκαν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του Μαρτίου και Ιουνίου 2005 αντίστοιχα, και 
δηµοσιεύθηκαν σαν Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (COM2005/141).  

Στόχος του ελληνικού ΕΠΜ είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της 
Κοινωνικής Συνοχής. Το πρόγραµµα συγκεντρώνει, σε ένα ενιαίο κείµενο, τις µεταρρυθµίσεις 
που σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνηση τα επόµενα τρία χρόνια (µε απώτερο ορίζοντα το 
2010) στους τοµείς των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, των ∆ιαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) 
Αλλαγών, καθώς και στην Απασχόληση, Κατάρτιση και Εκπαίδευση. Η εκπόνηση του ΕΠΜ 
στηρίχθηκε στη βάση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης, που προσβλέπει στην ανάπτυξη της 
υγιούς ιδιωτικής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας, της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρέφειας. Οι λέξεις-κλειδιά, πίσω από το τρίπτυχο αυτό, είναι η αύξηση της 

παραγωγικότητας, η συγκράτηση του πληθωρισµού και η τόνωση της απασχόλησης. Πιο 
συγκεκριµένα, οι προτεραιότητες είναι: 

(α)  Η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και η εξασφάλιση της 

µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών 

(β)  Η αύξηση της παραγωγικότητας 

(γ)  Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 

(δ)  Η αύξηση της απασχόλησης,  

Η προώθηση του εθνικού ΕΠΜ επιτυγχάνεται µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων δηλαδή των δράσεων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-
2006 (Γ’ ΚΠΣ) και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ – ∆΄ 
ΚΠΣ).  
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2.1.1 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013  

Το ΕΣΠΑ αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της ΕΕ σε 
εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής 
προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το 
ΕΣΠΑ «εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές 

κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών 

προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου».  

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιµέρους ενότητες ακολουθεί τις σχετικές προδιαγραφές του 
Γενικού Κανονισµού των Ταµείων, αναλυτικότερες κατευθύνσεις των Γενικών ∆ιευθύνσεων 
(Γ∆) Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ καθώς 
και κείµενα τεχνικών κατευθύνσεων (Fiches) που εκδόθηκαν από την ΕΕ για ειδικά θέµατα. 

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου του 2005, µε τις οποίες 
διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι 
νέοι Κανονισµοί των Ταµείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για 
την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, µεταξύ των άλλων, οι 
εθνικές αρχές προκειµένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραµέτρους του αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού (ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και προοπτικές, διαµόρφωση 
εναλλακτικών επιλογών, αναπτυξιακή στρατηγική, εξειδίκευση σε βασικές θεµατικές και 
χωρικές προτεραιότητες, χρηµατοδότηση, νέο πλαίσιο διαχείρισης και εφαρµογής, 
«αρχιτεκτονική» των ΕΠ) και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρηµένη Στρατηγική 
της Λισσαβόνας και το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαµόρφωση των βασικών στρατηγικών 
επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές µακροπρόθεσµες επιλογές για την Ε. 
Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συµβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ.  

Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώνεται σε 4 επίπεδα: 

• στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,  

• στο επίπεδο των θεµατικών (5) και χωρικών (5) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από 
το Γενικό Κανονισµό των Ταµείων, 

• στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (18), στους οποίους αναλύεται κάθε θεµατική 
προτεραιότητα,  

• στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων µέσων επίτευξης. 

Η στρατηγική της Χώρας για την περίοδο 2007-2013 εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο µε τρόπο που θα καταστήσει τις Περιφέρειες αλλά και τις 
πόλεις της χώρας, τόπους έλξης και εγκατάστασης επιχειρήσεων, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της και αµβλύνοντας τις διαπεριφερειακές και 
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ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Η νέα αυτή προσέγγιση εδράζεται στην αποτελεσµατικότητα 
των πολιτικών µέσω απλοποιηµένων µηχανισµών σχεδιασµού και εφαρµογής.  

Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του 
ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα 
υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς. 

Η Ελλάδα της νέας περιόδου 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξή της σε µια εξωστρεφή 
χώρα µε ισχυρή διεθνή παρουσία: Μία Ελλάδα παραγωγική, ανταγωνιστική και µε 
έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία. 

Οι πέντε (5) θεµατικές προτεραιότητες, που εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της 
χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού 
οράµατος είναι: 

• Επένδυση στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας 

• Κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία 

• Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή 

• Θεσµικό Περιβάλλον 

• Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης. 

Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαµόρφωση ευρύτερων και 
ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων, µε την εφαρµογή προσαρµοσµένης 
αναπτυξιακής στρατηγικής και τη δηµιουργία ενός µικρού αριθµού ανταγωνιστικών 
πόλων ανάπτυξης σε αυτές. 

Οι Χωρικές Ενότητες που διαµορφώνονται είναι: 

1. Μακεδονίας Θράκης: Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας 
και ∆υτικής Μακεδονίας. 

1. ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων. 

2. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Περιφέρειες Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Νότιου Αιγαίου. 

3. Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς 
Ελλάδας. 

4. Αττικής: Περιφέρεια Αττικής. 

Υπάρχουν 3 διακριτές κατηγορίες Περιφερειών (αµιγής στόχος 1, phasing out και phasing in), 
σύµφωνα µε τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2005 όπως 
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ανακοινώθηκαν επίσηµα στην Ελλάδα µε επιστολή της Επιτρόπου Huebner, τον Αύγουστο 
2006.  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Στατιστική Σύγκλιση (Phasing out)1 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Στατιστική Σύγκλιση (Phasing out) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Αµιγής στόχος σύγκλισης2 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Σταδιακή Είσοδος (Phasing in)3 
ΗΠΕΙΡΟΣ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΑΤΤΙΚΗ Στατιστική Σύγκλιση (Phasing out) 
ΚΡΗΤΗ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Αµιγής στόχος σύγκλισης 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Σταδιακή Είσοδος (Phasing in) 

Η στρατηγική ανάπτυξης της χώρας ολοκληρώνεται µε τη χωρική της διάσταση, µε την 
εισαγωγή στον προβληµατισµό συγκεκριµένων στοιχείων που προκύπτουν από τη θεώρηση 
της γεωγραφικής - φυσικής διάστασης του χώρου. Η εξισορροπηµένη και αειφόρος χωρική 
ανάπτυξη φιλοδοξεί να ικανοποιήσει, ταυτόχρονα, στόχους που συνδέονται άρρηκτα µε την 
οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Έτσι αναδεικνύονται πέντε χωρικές προτεραιότητες:  

• η βιώσιµη αστική ανάπτυξη,  

• η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, 

• η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών,  

• η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που συνδέονται µε την αλιεία,  

• η διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαµορφώθηκε 
έτσι ώστε να υλοποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας ενώ 
λήφθηκαν υπόψη και τα νέα δεδοµένα της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (63% του 
πληθυσµού της χώρες σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης). Παράλληλα, η επιλογή αυτή 
στοχεύει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των δυσχερειών σχεδιασµού και υλοποίησης 
που εντοπίστηκαν στην προγραµµατική περίοδο 2000-2006.  

                                                      

1. 75% ΑΕΠEΕ25<ΑΕΠ Περιφέρειας <75% ΑΕΠEΕ15 
2. ΑΕΠ Περιφέρειας < 75 % ΑΕΠEΕ25 
3. Αφορά περιφέρειες που υπάγονταν στο Στόχο 1 την περίοδο 2000-2006 και για τις οποίες ισχύει: ΑΕΠ 
Περιφέρειας > 75 % ΑΕΠEΕ15 
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Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί µέσα από 
οκτώ (8) Τοµεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής 
Συνεργασίας.  

Τα Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι τα ακόλουθα: 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

7. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα Τοµεακά ΕΠ θα παρέµβουν στις ελληνικές περιφέρειες ως εξής: 

Τα ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής. Μέσω του ΕΤΠΑ θα υλοποιηθούν 
παρεµβάσεις αποκλειστικά στις 8 περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης, ενώ µέσω του 
Ταµείου Συνοχής θα συγχρηµατοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας. 

Τα ΕΠ «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ περιλαµβάνοντας παρεµβάσεις αποκλειστικά στις 8 
περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης. 

Το ΕΠ Ανθρώπινοι πόροι θα συγχρηµατοδοτηθεί από το ΕΚΤ περιλαµβάνοντας παρεµβάσεις 
σε όλες τις Περιφέρειες 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα θα συµβάλλουν στην κάλυψη των εθνικών 
στρατηγικών στόχων, συµπληρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα και µε έµφαση στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες κάθε περιφέρειας /περιοχής. 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι τα εξής: 

1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης  

2. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων  

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου  

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας  
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5. ΠΕΠ Αττικής 

Τα ΠΕΠ θα συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ  

Παρεµβάσεις για την Ανάπτυξη της υπαίθρου και την Αλιεία θα προωθηθούν από διακριτό 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο για την Αλιεία. 

Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) αποτελούν τα δύο προγραµµατικά κείµενα όπου 
περιγράφεται η στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη του τοµέα γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών, όπως επίσης και του τοµέα της αλιείας και των αλιευτικών περιοχών. 

Η επιλεχθείσα στρατηγική θα υλοποιηθεί µέσω δύο Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, που 
είναι το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ), που συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, (ΕΓΤΑΑ) και το ΕΠ Αλιείας 2007-
2013 (ΕΠΑΛ) που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). 

Τα δύο προγραµµατικά έγγραφα και τα αντίστοιχα ΕΠ σε επίπεδο στρατηγικής και στόχων 
είναι απόλυτα συνεκτικά και συµπληρωµατικά µε το ΕΣΠΑ και τα ΕΠ που θα 
χρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά τη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο. 

Η κατανοµή της Κοινοτικής Συνδροµής (βλ. ακόλουθους πίνακες) στα προγράµµατα έγινε µε 
βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τοµέα στην επόµενη περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη τη 
σχετική δυναµικότητα των φορέων στην τρέχουσα περίοδο, τις ανελαστικές υποχρεώσεις της 
τρέχουσας περιόδου, τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας (π.χ. αύξηση κονδυλίων ΕΚΤ) και τους περιορισµούς που τίθενται από το νέο 
κανονιστικό πλαίσιο. 

Πίνακας 2.1.1. Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής στα ΕΠ (€, τρέχουσες τιµές) 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΤΠΑ 
(1) 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

(2) 

ΕΚΤ 
(3) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΉΣ 

(4) = (1) + (2) + (3) 
1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
220.000.000 1.580.000.000  1.800.000.000 

2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

1.583.000.000 2.117.160.864  3.700.160.864 

3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1.291.000.000   1.291.000.000 

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 860.000.000   860.000.000 
5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
  2.260.000.000 2.260.000.000 

6 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

  1.440.000.000 1.440.000.000 

7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  505.000.000 505.000.000 

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 192.000.000   192.000.000 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΤΠΑ 
(1) 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

(2) 

ΕΚΤ 
(3) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΉΣ 

(4) = (1) + (2) + (3) 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
(ΣΤΟΧΟΣ 3) 

209.515.579   209.515.579 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΤΟΜΕΑΚΩΝ & 
ΣΤΟΧΟΥ 3 

4.355.515.579 3.697.160.864 4.205.000.000 12.257.676.443 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠ 8.003.300.178   8.003.300.178 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.358.815.757 3.697.160.864 4.205.000.000 20.260.976.621 

 

Πίνακας 2.1.2 Κατανοµή Κοινοτικής Συνδροµής (ΕΤΠΑ) στα ΠΕΠ (€, τρέχουσες τιµές) 

 ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (ΕΤΠΑ) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -

ΘΡΑΚΗΣ 
480.000.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.774.000.000 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 421.000.000 

1 

ΣΥΝΟΛΟ   2.675.000.000 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 359.000.000 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ 313.000.000 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 242.000.000 

2 

ΣΥΝΟΛΟ   914.000.000 
ΚΡΗΤΗΣ 423.000.000 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 308.000.000 
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 140.300.178 

3 

ΣΥΝΟΛΟ   871.300.178 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 423.000.000 
ΗΠΕΙΡΟΥ 315.000.000 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ -

ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 367.000.000 
4 

ΣΥΝΟΛΟ   1.105.000.000 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.438.000.000 
ΣΥΝΟΛΟ   2.438.000.000 5 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠ 
  

8.003.300.178 
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2.1.2 Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια Αττικής, η οποία 
χρηµατοδοτικά εντάσσεται στις Περιφέρειες µεταβατικής στήριξης (phasing out) του στόχου 
Σύγκλιση. Επίσης η Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται, όσον αφορά την ονοµατολογία των 
εδαφικών στατιστικών µονάδων (NUTS), σε κατηγορία NUTS II και ο αντίστοιχος κωδικός της 
παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:  

    

GR GREECE  

GR 30 ATTIKI  

Η αναπτυξιακή στρατηγική που επιλέγεται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο για την 
Περιφέρεια Αττικής, όπως και η ιεράρχηση των Γενικών Στόχων και των Αξόνων 
Προτεραιότητας, δηλαδή το κατάλληλο µίγµα των παρεµβάσεων που συνθέτουν τα µέσα για 
την επίτευξη των στόχων, βασίζεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Περιφέρειας Αττικής, 
στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών κατευθύνσεων που θέτει η Ε.Ε. για την πολιτική της 
συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στην αναγκαιότητα επίτευξης 
των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και στον ευρύτατο διάλογο που 
διεξήχθη µεταξύ του συνόλου των κοινωνικοοικονοµικών φορέων για τη διαµόρφωση του 
αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Αττικής. 

Το αναπτυξιακό όραµα και η Περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική περιγράφονται 
λεπτοµερώς στα Κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας Μελέτης. 
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2.2 Ο θεσµός της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από 
ορισµένα σχέδια και προγράµµατα 

Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα, δηλαδή οργανωµένα σύνολα έργων, δραστηριοτήτων και 
παρεµβάσεων είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά την υλοποίησή τους και αργότερα, από 
δυσµενείς µεταβολές στο περιβάλλον. Καθώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές κοινότητες 
επαύξησαν το ενδιαφέρον τους για ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και για 
ανάπτυξη µε αειφορικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η εκτίµηση και ο περιορισµός των 
επιπτώσεων σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να 
προστατεύσουν επιτυχώς το περιβάλλον. Η αποσπασµατικότητα της εστίασης µόνο στο 
επίπεδο των έργων φαινόταν καθαρότερα σε ζητήµατα αθροιστικών και συνεργιστικών 
επιπτώσεων, αλλά και στον µακροπρόθεσµο ορίζοντα της λειτουργίας των έργων, κατά τον 
οποίο εµφανίζονταν δυσµενείς για το περιβάλλον τάσεις που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν εκ των προτέρων. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην αναζήτηση µιας 
µεθόδου που να προλαµβάνει εξαρχής τέτοιες δυσµενείς καταστάσεις, που τις περισσότερες 
φορές οφείλονταν σε συγκεχυµένο προγραµµατισµό ενός συνόλου έργων και όχι σε ελλιπή 
σχεδιασµό ή περιβαλλοντικές αβλεψίες των µεµονωµένων στοιχείων του συνόλου αυτού. 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του προγράµµατος 
αποτελεί την προσφορότερη τέτοια µέθοδο. Ο επιδιωκόµενος στόχος της είναι η ισότιµη και 
ορθολογική συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων αρκετά νωρίς στη διαδικασία 
σχεδιασµού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική µορφή του σχεδίου ή του προγράµµατος να 
έχει ενσωµατωθεί η µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

2.2.1 Το στρατηγικό επίπεδο προγραµµατισµού 

Για να καταστεί αποτελεσµατική η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ορισµένα 
σχέδια και προγράµµατα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται στο επίπεδο εκείνο που έπεται της 
διατύπωσης των κεντρικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται των επιπέδων 
εξειδίκευσης και εφαρµογής. Στο επίπεδο αυτό, λαµβάνονται οι περισσότερες αποφάσεις 
γενικής φύσεως, οι οποίες έχουν συνήθως δύο χαρακτηριστικά: 

• αφορούν κυρίως σε θέµατα προσανατολισµού και οριστικοποίησης του πλαισίου για τα 
επόµενα στάδια υλοποίησης του προγράµµατος, παρά σε συγκεκριµένα ζητήµατα 
σχεδιασµού των επιµέρους έργων και δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στο 
πρόγραµµα, 

• ενδεχόµενη ανατροπή ή µεταβολή των αποφάσεων αυτών στο µέλλον, συνοδεύεται από 
υψηλό έως δυσβάστακτο κόστος, συνήθως µε την έννοια της ανατροπής ολόκληρων 
τµηµάτων προγραµµατισµού ή αυτή της παραίτησης από τη µεγάλη πλειοψηφία των 
στόχων του προγράµµατος. 

Ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που δίνουν στις αποφάσεις το στρατηγικό 
τους χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, το επίπεδο λήψης τους αποκαλείται «στρατηγικό». 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

21 

Έτσι, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγµατοποιείται σε αυτό το επίπεδο 
εκπόνησης του προγράµµατος συνήθως ονοµάζεται «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση» 
(ΣΠΕ), παρότι στα επίσηµα κείµενα θεσµοθέτης των σχετικών διαδικασιών δεν έχει υιοθετηθεί 
παρόµοια ορολογία.  

2.2.2 Ανάδυση της ΣΠΕ µέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
κεκτηµένου 

Για την πληρέστερη κατανόηση των γενικών αρχών της ΣΠΕ, των αναγκών που η διαδικασία 
αυτή καλείται να καλύψει και των θεσµικών εργαλείων προς την κατεύθυνση αυτή, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η ανάδυση της ΣΠΕ µέσα από την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 
κεκτηµένου. Τα σηµαντικότερα σηµεία αυτής της ανάδυσης παρουσιάζονται στις ενότητες που 
ακολουθούν. 

2.2.3 Η αρχή της πρόληψης 

Η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε, στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών αρχών, την 
αρχή του ρυπαίνοντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µια σειρά λόγων, όπως είναι:  

• η ευρεία συνειδητοποίηση πληθώρας περιβαλλοντικών προβληµάτων, πολλά των 
οποίων έχουν αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και οι αρχικές τους αιτίες είναι 
διάσπαρτες, σύνθετες ή δύσκολο να εντοπισθούν, ώστε να τυγχάνει εφαρµογής η αρχή 
του ρυπαίνοντος, 

• η σηµαντική πολλές φορές µείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων 
οικοσυστηµάτων, 

• οι εκτεταµένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα µεγάλα έργα και τα 
προγράµµατα στους παράγοντες και µεταβλητές του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και 

• η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Με την αρχή της πρόληψης, µετατοπίστηκε το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας από 
την αποκατάσταση, την καταστολή ή την αποτροπή στην πρόληψη. 

2.2.4 Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες 

Μέσα στις πρώτες εφαρµογές της αρχής της πρόληψης περιλαµβάνεται η Εκτίµηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ΕΠΕ), η οποία συνίσταται στην 
πρόβλεψη και την εκ των προτέρων αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 
υλοποίηση και λειτουργία µεµονωµένων έργων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, τα 
αποτελέσµατα της ΕΠΕ χρησιµοποιούνται ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε 
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τη δυνατότητα αδειοδότησης των περισσότερων έργων ή δραστηριοτήτων, αλλά και µε τις 
προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συµβατότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί ο σχεδιασµός 
τους. Στο επίπεδο αυτό η ΕΠΕ παρέχει λεπτοµερή πληροφόρηση για τις επιπτώσεις� όµως, 
δεδοµένης της εστίασής της σε µεµονωµένα έργα, δεν παρέχει η δυνατότητα ολοκληρωµένης 
πρόληψης. 

Η ΕΠΕ πραγµατοποιείται για έργα που η πιθανότητα να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον είναι υπαρκτή. Θεωρείται πλέον ενοποιηµένο κοµµάτι της διαδικασίας 
σχεδιασµού έργων, που ξεκινά µε την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και καταλήγει σε 
συµµετοχή του κοινού και σε ενδεχόµενη αναθεώρηση του έργου. Η διαδικασία ΕΠΕ 
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιστηµονικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις 
ενέργειες για τη δηµοσιοποίηση και την αξιολόγησή τους και τέλος την ένταξή των πορισµάτων 
της µελέτης, των διαβουλεύσεων και της αξιολόγησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου, η ΕΠΕ θεσµοθετήθηκε µε την Οδηγία 
85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίµηση των επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Επ. Εφ. L 175/5.7.1985 
σ. 40–48) και επικαιροποιήθηκε µε την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 
1997 (Επ. Εφ. L 073/14.3.1997 σ. 5–15). Το περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας 
εναρµονίστηκε µε τις Οδηγίες αυτές µέσω 

• του Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), και  

• µε τις κατ’ εξουσιοδότηση του Νόµου αυτού Κοινές Υπουργικές αποφάσεις  

• µε α.η.π. 15393/2332 «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β) και  

• µε α.η.π. 11014/703/Φ104 «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ 332B). 

2.2.5 Ανάγκη για ολοκληρωµένη πρόληψη 

Η ΕΠΕ αναφέρεται κατ’ εξοχήν στον τρόπο µε τον οποίο ένα προτεινόµενο έργο πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Ερωτήµατα όπως εάν, πού και ποιος τύπος ανάπτυξης πρέπει να επιλεγεί αποτελούν το 
αντικείµενο προηγούµενων διαδικασιών πολιτικής. Και συχνά, αυτές οι αποφάσεις 
εµφανίζονται µε ελάχιστη ή καµία περιβαλλοντική ανάλυση.  

Από την εισαγωγή της ΕΠΕ, περίπου 20 έτη πριν, ο κόσµος έχει αλλάξει κατά πολύ. Ο γενικός 
στόχος της βιώσιµης ανάπτυξης παρουσιάζεται ως η νέα πρόκληση και η περιβαλλοντική 
ποιότητα συχνά επιδεινώνεται παρά τα θεσµικά και πρακτικά µέτρα σε επίπεδο έργων. Έτσι, 
τα τελευταία χρόνια, κατέστη εµφανές ότι η προσέγγιση από έργο σε έργο της ΕΠΕ δεν 
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εξασφαλίζει επαρκώς την περιβαλλοντική ποιότητα και δεν είναι αρκεί είτε για να καλύψει 
έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκύπτουν ως αποτελέσµατα προγραµµατικών 
σχεδιασµών, είτε να αποτελέσει την προληπτική ασπίδα για µεγάλους χρονικούς ορίζοντες. 
Ειδικά στο ζήτηµα της ανεπαρκούς κάλυψης των προγραµµατικών σχεδιασµών, 
συνειδητοποιήθηκε ότι η διαδικασία ΕΠΕ εφαρµοζόταν στα τελικά στάδια υλοποίησης και 
συχνά δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες πρόληψης των επικείµενων επιπτώσεων παρά µόνο η 
ανατροπή του προγράµµατος� τότε όµως ήταν ήδη αργά. Μετά την επανάληψη τέτοιων 
καταστάσεων, έγινε φανερό ότι για την αποτελεσµατική, µακροχρόνια και υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος είναι αναγκαία η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
διαστάσεων σε ανώτερα επίπεδα της λήψης αποφάσεων που διαµορφώνουν το πλαίσιο για 
τις µετέπειτα άδειες σχετικά µε την εκτέλεση έργων, δηλαδή σε επίπεδο στρατηγικού 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού.  

Έτσι η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων 
εµφανίστηκε γύρω στο 1995 σε διάφορες χώρες όπως ο Καναδάς και η Ολλανδία και 
διάφορους οργανισµούς, όπως η ∆ιεθνής Τράπεζα, µε την ονοµασία Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ). 

2.2.6 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 

Μετά από ένα σχετικά µεγάλο διάστηµα προβληµατισµού και ανάγνωσης των διεθνών 
εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρµόζοντας στην πράξη 
τις, διατυπωµένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσµεύσεις για υψηλού επιπέδου προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Με την ώριµη πλέον µορφή της, η ΣΠΕ είναι µια δυναµική διαδικασία και στοχεύει στην 
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης διαµέσου της ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασµού 
πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων. Με τη λογική ότι όταν οι αποφάσεις στηρίζονται σε 
περιβαλλοντικά θεµελιωµένες στρατηγικές, οι ενέργειες που ακολουθούν είναι εξίσου 
περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η ανάπτυξη και η γενικότερη επέµβαση 
στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής. 

Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την ΕΠΕ αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά σε ένα προγενέστερο, 
ανώτερο επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Συντίθεται δηλαδή µια νέα µορφή πολιτικής, ένα ενδυναµωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα 
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, σε στενή πάντοτε σχέση 
µε τη λειτουργική βιωσιµότητα, και όχι µε πολιτικές χαµηλής αποτελεσµατικότητας και υψηλού 
προστατευτισµού (π.χ. πράσινες πολιτικές και οικολογικές παρεµβάσεις αντίστοιχα). 
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2.3 Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ 

Οι αρχικές δεσµεύσεις γύρω από το ζήτηµα της ΣΠΕ περιλαµβάνονται στην «έκθεση 
Brundtland» και στην Agenda 21, ενώ συγκεκριµένες σχετικές αναφορές περιελήφθησαν στην 
αρχική Στρατηγική της Λισσαβόνας και διατηρήθηκαν κατά την αναθεώρησή της. 

Η ενσωµάτωση στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτηµένο επήλθε µε την Οδηγία 2001/42/ΕΚ 
«σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
(Επ. Εφ. L 197/21.7.2001 σ. 30–37). Στο κείµενο της Οδηγίας δεν υιοθετείται ο όρος 
«Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση», παρά µόνο ο – εν πολλοίς ισοδύναµος – όρος της 
«εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια και προγράµµατα». 

Συνοπτικά, η Οδηγία 2001/42/ΕΚ («Οδηγία ΣΠΕ» εφεξής), θέτει ένα διπλό στόχο και ρυθµίζει 
τη διεξαγωγή της διαδικασίας ΣΠΕ σε τέσσερα επίπεδα. Ειδικότερα: 

Ο διπλός στόχος της Οδηγίας ΣΠΕ είναι: 

• η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και  

• η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιµασία και υιοθέτηση 
σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης. 

Τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας ΣΠΕ που προβλέπονται στην Οδηγία είναι: 

• η διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µέσω µιας επιστηµονικής µελέτης 
εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από το προτεινόµενο σχέδιο ή πρόγραµµα, 

• η διαβούλευση µε τους πολίτες και τα όµορα κράτη – µέλη, 

• η ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της περιβαλλοντικής διερεύνησης και 
διαβούλευσης στην προς έγκριση µορφή του σχεδίου ή προγράµµατος, 

• η παρακολούθηση των µελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του σχεδίου ή 
προγράµµατος. 

Το κείµενο της Οδηγίας ΣΠΕ παρέχει, κατά κοινή οµολογία, σηµαντική ελευθερία στην 
ερµηνεία του, πολλή περισσότερη από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και σαφώς 
µεγαλύτερη από αυτό της Οδηγίας ΕΠΕ. Βέβαια, το γεγονός αυτό δικαιολογείται από το ότι: 

• η ποικιλία των σχεδίων και προγραµµάτων που χρειάζεται να υποβληθούν σε ΣΠΕ 
χαρακτηρίζεται από µεγάλο εύρος και σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των κρατών 
– µελών, 

• όµοια µεγάλο εύρος έχει διαµορφωθεί και στην ποικιλία των µηχανισµών εκπόνησης 
σχεδίων και προγραµµάτων. 
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Η παροχή σηµαντικού εύρους ελευθερίας για την ερµηνεία της Οδηγίας ΣΠΕ, δικαιολογείται 
επίσης από την εννοιολογική ευρύτητα των θεµάτων που ρυθµίζει. Για παράδειγµα, σε 
αντίθεση µε τον όρο «έργο» που διακρίνεται από επαρκή σαφήνεια, οι όροι «σχέδιο» και 
«πρόγραµµα» δεν έχουν παγιωµένη εννοιολογική οριοθέτηση, µε αποτέλεσµα τα θεωρούµενα 
ως «προγράµµατα» σε ένα κράτος – µέλος να µοιάζουν µε τις «πολιτικές» ενός άλλου. 
Πάντως, το συνηθέστερο – πρακτικά και βιβλιογραφικά – περιεχόµενο των όρων αυτών, σε 
αντιδιαστολή µε τον όρο «πολιτική» είναι το εξής: 

«Πολιτική: έµπνευση και καθοδήγηση για δράση. 

Σχέδιο: ένα σύνολο συντονισµένων και χρονοθετηµένων στόχων για την υλοποίηση 

της πολιτικής. 

Πρόγραµµα: ένα οργανωµένο σύνολο έργων σε ένα συγκεκριµένο τοµέα.» 

Η Οδηγία ΣΠΕ δεν διευκρινίζει ρητά την έννοια των σχεδίων και προγραµµάτων αλλά 
καθορίζει δύο ιδιότητές τους που τα ξεχωρίζουν από παρεµφερή σύνολα στόχων και οµάδων 
έργων. Οι ιδιότητες αυτές, οι οποίες πρέπει να είναι παρούσες αθροιστικά, είναι: 

• η οργανωµένη εκπόνηση και έγκριση, δηλαδή η ιδιότητα της εκπόνησης ή και έγκρισης 
από µια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή της εκπόνησης από µια αρχή 
και της έγκρισης µέσω νοµοθετικής διαδικασίας, 

• η εκ των προτέρων απαίτηση του σχεδιασµού, βάσει νοµοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων. 

Το σηµείο της Οδηγίας ΣΠΕ µε τη χαρακτηριστικά µεγαλύτερη ελευθερία ερµηνείας είναι το 
πεδίο εφαρµογής, δηλαδή ο καθορισµός του είδους και του µεγέθους των σχεδίων και 
προγραµµάτων που θα πρέπει να υποβληθούν σε ΣΠΕ. Σε αντίθεση µε την Οδηγία ΕΠΕ, στην 
οποία προβλέπονταν αναλυτικά τα έργα και οι δραστηριότητες που απαιτούνται να 
υποβληθούν σε εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Οδηγία ΣΠΕ ρυθµίζει το 
συγκεκριµένο θέµα, καθορίζοντας ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να διακρίνουν 
ένα σχέδιο ή πρόγραµµα, ή τις τροποποιήσεις τους, για να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

• ο τοµέας του σχεδίου ή προγράµµατος, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας ή 
περισσότεροι από τους τοµείς γεωργίας, δασοπονίας, αλιείας, ενέργειας, βιοµηχανίας, 
µεταφορών, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
διαχείρισης υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνιών, τουρισµού, πολεοδοµίας και 
χωροταξίας ή χρήσης γης  

• ο καθορισµός, από το σχέδιο ή πρόγραµµα, του πλαισίου για µελλοντικές άδειες έργων 
που απαιτούν ΕΠΕ, 

• οι σηµαντικές ενδεχόµενες συνέπειές τους σε περιοχές που προστατεύονται για το 
φυσικό τους περιβάλλον. 
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Πέραν των ιδιοτήτων αυτών, επαφίεται στα κράτη – µέλη η τελική απόφαση για τον καθορισµό 
συγκεκριµένων ειδών ή οµάδων σχεδίων και προγραµµάτων για τα οποία απαιτείται ΣΠΕ. 

Σε αντιδιαστολή µε την ελευθερία του ορισµού του πεδίου εφαρµογής, η Οδηγία ΣΠΕ είναι 
πολύ σαφής ως προς την τελική της επιδίωξη, την ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της 
περιβαλλοντικής εκτίµησης και διαβούλευσης στην προς έγκριση µορφή του σχεδίου ή 
προγράµµατος. 
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2.4 Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΕΥΠΕ / οικ. 107017 / 
28.8.2006 

Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρµονίστηκε µε την Οδηγία ΣΠΕ µέσω της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) µε α.π. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την 
«εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225Β), η οποία για λόγους 
συντοµίας αναφέρεται ως ΚΥΑ-ΣΠΕ εφεξής. Πρόκειται για µια πιστή µεταφορά της Οδηγίας 
ΣΠΕ στα µέτρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγµατικότητας, στην οποία 
τηρείται τόσο ο διπλός στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας. Τα νέα, 
ειδικότερα στοιχεία της ΚΥΑ-ΣΠΕ σε σχέση µε την Οδηγία είναι: 

• ο σαφέστερος καθορισµός του πεδίου εφαρµογής, στο οποίο εντάσσονται 
συγκεκριµένα είδη σχεδίων και προγραµµάτων, όπως Επιχειρησιακά προγράµµατα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλα σχέδια και προγράµµατα που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ειδικά ή Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και σηµαντικός αριθµός 
άλλων συγκεκριµένων ειδών σχεδίων και προγραµµάτων, 

• η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται εάν 
για ένα σχέδιο ή πρόγραµµα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ, 

• η ρύθµιση του τρόπου διαβούλευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά, 

• ο καθορισµός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική µελέτη, για την οποία εισάγεται 
ο όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΣΜΠΕ).  

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται µια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει να 
διαθέτει η ΣΜΠΕ: 

• Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες σηµαντικές 
επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, 
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική µορφή, λαµβανοµένων 
υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής του σχεδίου ή 
προγράµµατος. 

• Η ΣΜΠΕ περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την 
εκτίµηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η 
εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες γνώσεις 
και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών του σχεδίου ή του 
προγράµµατος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθµό στον οποίο οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά 
επίπεδα σχεδιασµού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίµησής τους. 
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Πέραν των παραπάνω χαρακτηριστικών, το περιεχόµενο της ΣΜΠΕ καθορίζεται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ της ΚΥΑ-ΣΠΕ, οι προδιαγραφές του οποίου τηρούνται πλήρως στην παρούσα 
µελέτη. 
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42 «για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση» κατά 
την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007 – 
2013, εκδόθηκε στις 26 Ιουλίου 2006 η µε Α.Π 30981/ΕΥΣΣΑΑΠ 2469 εγκύκλιος η οποία 
απευθύνθηκε στις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης ή στις λοιπές αρµόδιες αρχές που έχουν την 
ευθύνη για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.).  

Με βάση την εγκύκλιο αυτή οι απαιτήσεις, που απορρέουν από την Οδηγία 2001/42 και την 
εναρµόνισή της στο Εθνικό δίκαιο και οι οποίες θα αξιολογηθούν κατά την υποβολή των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου 2007 - 2013 από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της ΕΕ είναι: 

1. Η ύπαρξη της ΣΜΠΕ. 

2. Η διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τις Υπηρεσίες, που ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά 
θέµατα εκ της εφαρµογής των Προγραµµάτων λόγω αρµοδιότητας. 

3. Η διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε το ενδιαφερόµενο κοινό. 

4. Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε την περιβαλλοντική έγκριση (Περιβαλλοντική 
∆ήλωση/Απόφαση) του ΕΠ. 

5. Η ενηµέρωση των αρµοδίων Υπηρεσιών και του ενδιαφερόµενου κοινού, που 
συµµετείχαν στη διαβούλευση, σχετικά µε την Περιβαλλοντική ∆ήλωση/Απόφαση του 
ΕΠ. 

6. Η ενηµέρωση των αρµοδίων Υπηρεσιών και του ενδιαφερόµενου κοινού σχετικά µε το 
οριστικό κείµενο του ΕΠ, που υιοθετήθηκε µετά την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών 
δεδοµένων (της Περιβαλλοντικής ∆ήλωσης/Απόφασης). 

Η διαδικασία για την έγκριση της ΣΜΠΕ έχει ως ακολούθως: 

• Η ΣΜΠΕ υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όπου αξιολογείται ως προς την τήρηση 
των όρων της σύµβασης και σχολιάζεται σε σχέση µε τον αναπτυξιακό 
προγραµµατισµό. 

• Ακολούθως, προωθείται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΕΥΠΕ), προκειµένου να εξεταστεί για την 
πληρότητα, την επάρκεια και την ποιότητα της και θα κοινοποιηθεί στην ΕΥΣΣΑΑΠ του 
ΥΠΟΙΟ. 

• Στη συνέχεια, η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε προωθεί τη διαδικασία ΣΠΕ. 

Σε συµµόρφωση µε την προαναφερόµενη εγκύκλιο, για την εφαρµογή της Οδηγίας 2001/42 η 
Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριµένα η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Αττικής προχώρησε 
στις 20/9/2006 στην υπογραφή σύµβασης µε το γραφείο µελετών «Σ.Καϊµάκη και Συνεργάτες 
- Σύµβουλοι Μηχανικοί» Αντικείµενο της σύµβασης ήταν η Σύνταξη της Στρατηγικής 
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Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ Αττικής για την 
Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.  

Η παρούσα µελέτη εποµένως αποτελεί την ΣΜΠΕ του ΠΕΠ Αττικής για την 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 

 

Η οµάδα που συγκροτήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας µελέτης αποτελείται από τους 
παρακάτω επιστήµονες: 

Στέλλα Καϊµάκη Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, PhD 

Ελένη Γκουβάτσου Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc 

Κωνσταντίνος Σιαπαρίνας Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος MSc 

Αγγελική Περδίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

Χρυσούλα ∆εληγιάννη Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος MSc 

Ευστάθιος Χατζιόπουλος Περιβαλλοντολόγος MSc 

Αγγελής Νάννος Πολιτικός Μηχανικός MSc 

 

Την ευθύνη και το συντονισµό της εκπόνησης της µελέτης είχε η Παναγιώτα Στυλιανή Καϊµάκη 
κάτοχος µελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στην Κατηγορία 27. 

Για την Οµάδα Μελέτης  
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4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4.1 Η Συνολική Στρατηγική Προσέγγιση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αττικής 2007 – 2013 

Η αναπτυξιακή στρατηγική που επιλέγεται κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο για την 
Περιφέρεια Αττικής, όπως και η ιεράρχηση των Γενικών Στόχων και των Αξόνων 
Προτεραιότητας, δηλαδή το κατάλληλο µίγµα των παρεµβάσεων που συνθέτουν τα µέσα για 
την επίτευξη των στόχων, βασίζεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία της Περιφέρειας Αττικής, 
στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικών κατευθύνσεων που θέτει η Ε.Ε. για την πολιτική της 
συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στην αναγκαιότητα επίτευξης 
των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας και στον ευρύτατο διάλογο που 
διεξήχθη µεταξύ του συνόλου των κοινωνικοοικονοµικών φορέων για τη διαµόρφωση του 
αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Αττικής. 

Η επιλεχθείσα περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική εξειδικεύει τις κατευθύνσεις της Εθνικής 
Πολιτικής για την τέταρτη προγραµµατική περίοδο, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και στα 
επιµέρους κείµενα των τοµεακών πολιτικών, ενώ λαµβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις του νέου 
υπό τελική έγκριση Ρυθµιστικού Σχεδίου του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας.  

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ένα ενιαίο πολεοδοµικό συγκρότηµα, ενώ η οικονοµική ζώνη 
επιρροής της καλύπτει σηµαντικό τµήµα της χώρας και αποτελεί µια Ευρωπαϊκή Μητρόπολη. 
Η Αθήνα – Αττική αποτελεί το σηµαντικότερο πόλο ανάπτυξης της χώρας. 

Το ΕΣΠΑ στην σχετική ενότητα για τα αστικά κέντρα – πόλους της χώρας αναφέρει για τον 
πόλο ανάπτυξης «Αθήνα – Αττική»: «...Πρόκειται για τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή 

συγκέντρωση της χώρας και για τόπο εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων όλων των τοµέων 

και κλάδων. Αποτελεί αστική συγκέντρωση διεθνούς ακτινοβολίας και ένα από τα 

σηµαντικότερα κέντρα της Μεσογείου, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή, σε ότι αφορά τα πρότυπα 

κατοίκησης και παραγωγής λειτουργούν καθοριστικά στο σύνολο της χώρας. Η Αθήνα τείνει να 

επεκτείνεται στο σύνολο της Αττικής και στα γειτονικά µε αυτή νησιά, ενώ αποτελεί κέντρο ενός 

σηµαντικού µε κριτήριο τα αστικά κέντρα που εντάσσονται σε αυτό, ηµερήσιου συστήµατος το 

οποίο συµπεριλαµβάνει και περιοχές των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου και 

Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες) Χωρίς αµφιβολία η Αθήνα αποτελεί τον κεντρικό κορµό της χώρας και 

ταυτόχρονα την κύρια πύλη εισόδου στη χώρα, εµπορευµάτων και ανθρώπων. Όλοι οι δείκτες 

εµφανίζουν στην Αθήνα τις µεγαλύτερες τιµές τους (είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά).  

Τέλος, η Αθήνα – Αττική αποτελεί καθοριστικό κόµβο στον υφιστάµενο άξονα ανάπτυξης της 

χώρας, ενώ οι εξελίξεις σε αυτή κυρίως στην οικονοµία της θα επηρεάσουν καθοριστικά όχι 

µόνο τον υφιστάµενο αλλά και τους αναδυόµενους άξονες της χώρας».  

Με δεδοµένο τον προωθητικό ρόλο που έχουν τα αστικά κέντρα για την οικονοµική ανάπτυξη 
του Ευρωπαϊκού χώρου, αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις που σηµειώνονται στην παγκόσµια 
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οικονοµία, σαν αποτέλεσµα της περαιτέρω ενίσχυσης του ανοίγµατος των αγορών και της 
επαναχωροθέτησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο, η Περιφέρεια 
Αττικής θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα που απορρέουν από 
τη γεωγραφική της θέση στη Μεσόγειο ως πύλη εισόδου στην Ε.Ε. και σηµείο έναρξης και 
απόληξης των ∆ιευρωπαϊκών δικτύων, για να διατηρήσει αλλά και για να ενισχύσει περαιτέρω 
το ρόλο της σαν Ευρωπαϊκή µητρόπολη στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, 
συµβάλλοντας κατά προτεραιότητα στην επίτευξη του Εθνικού στόχου για την ανάδειξη της 
χώρας σε διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτά αφορούν (εκτός της γεωγραφικής της θέσης), τους υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης σε περιβάλλον µακροοικονοµικής σταθερότητας, την υψηλή συγκέντρωση 
ερευνητικών Ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, το ικανοποιητικό µορφωτικό 
επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού, την πολιτιστική της παράδοση και κληρονοµιά, αφού 
φιλοξενεί ορισµένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, παράγοντα ιδιαίτερα σηµαντικό για την 
αναγνωρισιµότητα µιας πόλης, την ύπαρξη υπερτοπικών και σηµαντικών στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης µεταφορικών υποδοµών (αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λιµάνι 
Πειραιά), το γεγονός ότι αποτελεί ήδη από τη δεκαετία του 1960 διεθνή τουριστικό προορισµό, 
την ύπαρξη σηµαντικών επιχειρήσεων σε δυναµικούς κλάδους, τους αυξανόµενους ρυθµούς 
στη χρήση Η/Υ και ∆ιαδικτύου, τη σηµαντική ανάπτυξη δικτύου κοινωνικών υποδοµών και 
τέλος τις ιδιαίτερα καλές κλιµατολογικές συνθήκες. 

Στα εγγενή χαρακτηριστικά και δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να 
προστεθούν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις όπως, η ένταξη της Βουλγαρίας και της 
Ρουµανίας στην Ε.Ε., που δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στη χώρα να αποκτήσει 
χερσαία σύνορα µε κράτη της Ε.Ε., δίνοντας νέα δυναµική στο Εθνικό Αναπτυξιακό δίπολο 
Αθήνας – Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας παράλληλα και τη νέα Ευρωµεσογειακή συνθήκη.  

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της κατασκευής των αγωγών πετρελαίου που στο σύνολο τους 
απολήγουν στη Μεσόγειο, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της Ινδίας και της Κίνας σαν νέων 
παγκόσµιων κέντρων οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και η µετατόπιση προς Νοτιοανατολικά 
της Ε.Ε. σαν αποτέλεσµα της διεύρυνσης, παρέχουν σηµαντικές ευκαιρίες στην Αττική για να 
ενισχύσει το ρόλο της σαν κέντρο διαµετακοµιστικού εµπορίου και να τονώσει τη σηµασία του 
Πειραιά σαν διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, στόχος που επιτυγχάνεται µε την ολοκλήρωση της 
αναβάθµισης του σιδηροδροµικού δικτύου και της δηµιουργίας ενός δικτύου συνδυασµένων 
(πολυτροπικών) µεταφορών. 

Παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι η όγδοη πληθυσµιακά Περιφέρεια στην Ε.Ε., 
παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση στις οικονοµικές της επιδόσεις, συγκρινόµενη µε τα άλλα 
µεγάλα Ευρωπαϊκά Αστικά Κέντρα. 

Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και η χώρα ευρύτερα 
είναι η µειωµένη ελκυστικότητα της σαν τόπος για την προσέλκυση επενδύσεων και η 
υστέρηση της σε µια σειρά παραµέτρους που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των 
πόρων.  
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Η έναρξη της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου βρίσκει την Αττική να έχει δροµολογήσει την 
υλοποίηση µιας σειράς µεγάλων έργων υπερτοπικών µεταφορικών υποδοµών, που είναι 
αναγκαία για την µετατροπή της σε διεθνή κόµβο (κυρίως σε σιδηροδροµικές υποδοµές), µε 
παραµένουσες αδυναµίες (υποδοµών και οργάνωσης) των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(ελλιπής κάλυψη του δικτύου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς σε σχέση µε το 
πληθυσµιακό µέγεθος της πόλης), σχετικά περιορισµένο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων και 
δικτύων οδών ταχείας κυκλοφορίας (παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε τις 
µεγάλες Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις), ενώ παραµένει ένα µεγάλο έλλειµµα τόσο στον τοµέα των 
περιβαλλοντικών υποδοµών, όσο και χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων, που δεν 
διασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη.  

Η συνέχιση της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης προς τις περιοχές της Ανατολικής και ∆υτικής 
Αττικής, η τρωθείσα ελκυστικότητα σαν τουριστικός προορισµός, παρά την ανάκαµψη που 
παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια ως αποτέλεσµα της επιτυχούς διεξαγωγής των 
Ολυµπιακών Αγώνων, το χαµηλό ποσοστό προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων και 
επενδύσεων, η σηµαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών µε ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού και µέσου µεγέθους σε φθίνοντες 
βιοµηχανικούς κλάδους που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και να ενσωµατώσουν την έρευνα 
και τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία και µε ένα οικιστικό και φυσικό περιβάλλον που 
δέχεται σηµαντικές πιέσεις από την υψηλή συγκέντρωση πληθυσµού και οικονοµικών 
δραστηριοτήτων µε αποτέλεσµα τη σηµαντική υποβάθµιση του, αποτελούν ορισµένα από τα 
σηµαντικά προβλήµατα που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της Περιφέρειας σήµερα και εν 
µέρει εξηγούν τόσο την χαµηλή ελκυστικότητα της όσο και την ανταγωνιστικότητα της µε βάση 
τα διεθνή κριτήρια. 

Η υπέρβαση αυτών των αρνητικών διαρθρωτικών προβληµάτων και η αξιοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Περιφέρειας σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες της 
πολιτικής συνοχής και την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική αποτελούν την πρώτη παράµετρο για 
το πλαίσιο της στοχοθέτησης της τέταρτης προγραµµατικής περιόδου.  

Η δεύτερη παράµετρος για την κατάρτιση της αναπτυξιακής στρατηγικής και της στοχοθέτησης 
του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι η εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράµατος της 
Περιφέρειας, όπως αναδείχθηκε στο Αναπτυξιακό της Συνέδριο, στο οποίο συµπυκνώνεται η 
βούληση των φορέων της κοινωνίας, των πολιτών, της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού, 
αποτελώντας ταυτόχρονα και εθνικό στόχο, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς, που είναι:  

«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 

και το οποίο αποτελεί και το αναπτυξιακό όραµα της Περιφέρειας Αττικής για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο. Είναι δεδοµένο ότι η επίτευξη του αναπτυξιακού αυτού οράµατος 
υπερβαίνει την χρονική περίοδο αναφοράς της ∆΄ προγραµµατικής περιόδου και εκτείνεται 
χρονικά µέχρι το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. 
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4.2 Γενικοί Στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013 

Όπως προαναφέρθηκε, η επίτευξη του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας υπερβαίνει τα 
χρονικά περιθώρια της νέας προγραµµατικής περιόδου και ουσιαστικά δεν διαφοροποιείται 
σηµαντικά από τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό στόχο της τρίτης προγραµµατικής περιόδου. 

Η εξυπηρέτηση του µακροπρόθεσµου αυτού στόχου απαιτεί, παράλληλα µε την υλοποίηση 
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων της Γ΄ προγραµµατικής περιόδου, τη λήψη µιας 
σειράς µέτρων θεσµικού κυρίως χαρακτήρα, που σχετίζονται µε τον Πολεοδοµικό και 
Χωροταξικό σχεδιασµό που θα αποτυπωθεί στο νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο (αναµένεται η έγκρισή 
του), καθώς και θεµάτων που σχετίζονται µε την Αστική διακυβέρνηση και τη Μητροπολιτική 
διοίκηση.  

Η επιλογή των στόχων του ΠΕΠ 2007 – 20013 γίνεται µε γνώµονα: 

• Την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας Αττικής 

• Τις κατευθυντήριες γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ε.Ε.  

• Την Εθνική Αναπτυξιακή πολιτική, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 (ΥΠΟΙΟ, Ιανουάριος 2007) 

• Τη συµβολή στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 
(ΕΠΜ) 2005 – 2008  

• Τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για το ρόλο των πόλεων στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση.  

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής οι κατευθύνσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, µε 
δεδοµένο ότι σε πολύ µεγάλο βαθµό θέτουν προτεραιότητες σε επιµέρους τοµείς όπου η 
Περιφέρεια παρουσιάζει υστέρηση, ενώ σε µεγάλο βαθµό αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που καθιστούν µια πόλη ελκυστική, προσδιορίζοντας και το πλαίσιο των 
παρεµβάσεων που µπορούν να συγχρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία κατά την 
τέταρτη προγραµµατική περίοδο. Οι τοµείς αυτοί είναι: 

• Μεταφορές για τη διασφάλιση της κινητικότητας και της προσβασιµότητας του 
πληθυσµού στο εσωτερικό των πόλεων, την καλύτερη διασύνδεση µε τα αεροδρόµια, τα 
λιµάνια και τους µεγάλους οδικούς διαπεριφερειακούς άξονες. 

• Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες που αναβαθµίζουν την ποιότητα διαβίωσης (υγεία, 
κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, φροντίδα των παιδιών,). 

• Βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, µε την αντιµετώπιση της 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης που επιφέρει η αστική διάχυση, την αποκατάσταση 
υποβαθµισµένων περιοχών και την προστασία των ελεύθερων χώρων, το συντονισµό 
µεταξύ των επιπέδων της διοίκησης για τις χρήσεις γης και τις λοιπές πολιτικές που 
επηρεάζουν και επιδρούν στον αστικό χώρο, την επένδυση σε φυσικές υποδοµές και 
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την ενεργή διαχείριση των µεταφορών και την προώθηση δράσεων για την 
εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

• Αναβάθµιση της πολιτιστικής κίνησης και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αφού η 
πολιτιστική ζωή (κίνηση) µιας πόλης επηρεάζει τις ιδιωτικές επενδύσεις ως επιλογή του 
τόπου εγκατάστασης παραγωγικών ή διοικητικών εγκαταστάσεων όπως επίσης και την 
απόφαση εγκατάστασης του µετακινούµενου υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινου 
δυναµικού. 

• Προώθηση της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας της γνώσης, η 
οποία αποτελεί εθνικό στόχο. Το σύνολο των αναγκαίων παρεµβάσεων που 
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων στον τοµέα αυτό, όπως η υποβοήθηση των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η αναγκαιότητα διασύνδεσης των επιχειρήσεων 
µε τα Ερευνητικά Κέντρα, η προώθηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι τοµείς που, όπως αναλύθηκε και στην υφιστάµενη 
κατάσταση, η Αττική υπολείπεται σηµαντικά των µέσων όρων της Ε.Ε. και των στόχων 
που θέτει η αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Σηµαντική συνιστώσα που διαµορφώνει µια επιτυχηµένη αναπτυξιακή πολιτική για τις πόλεις 
(πάντα σε σχέση µε την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας και τον ρόλο που 
καλούνται οι πόλεις να διαδραµατίσουν για να µεγιστοποιήσουν τη συµβολή τους σε αυτήν) 
είναι η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Οι δράσεις για την 
επίτευξη του στόχου αυτού επικεντρώνονται στη: 

• Βελτίωση της απασχολησιµότητας, µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µε την 
ανάπτυξη συστηµάτων δια βίου µάθησης, την αύξηση της επένδυσης στις υποδοµές 
εκπαίδευσης, την προώθηση δράσεων για την προσέλκυση ατόµων στην εργασία και 
την επιχειρηµατικότητα 

• Μείωση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των πόλεων, ιδιαίτερα σε θύλακες αστικών 
περιοχών µε υποβαθµισµένη ποιότητα ζωής και λειτουργία της πόλης που υστερούν ως 
προς την οικονοµική ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός είναι αλληλένδετος µε την επόµενη 
ενότητα, αφού υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση ευαίσθητων για τον κοινωνικό 
αποκλεισµό οµάδων πληθυσµού όπως είναι οι κοινωνικές µειονότητες, οι οικονοµικοί 
µετανάστες και, λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στην ένταξη στην αγορά 
εργασίας, οι νέοι και οι γυναίκες.  

• Προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων ευκαιριών.  

Η πλειονότητα των τριών προαναφερθεισών παρεµβάσεων εντάσσονται στη συνολικότερη 
πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και την αγορά εργασίας και αποτελούν 
τοµείς παρέµβασης του ΕΚΤ. Η πολιτική για τους ανθρώπινους πόρους στην Περιφέρεια 
Αττικής4, που συγκεντρώνει το 40 % περίπου του πληθυσµού και των απασχολουµένων και 
µεγάλο µέρος των επιχειρήσεων της χώρας και της διοίκησης, περιγράφεται στο ΕΣΠΑ (κεφ. 

                                                      

4 ΕΣΠΑ, σελ. 76 
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4.3.3) όπου προσδιορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού τόσο στο επίπεδο κοινών για όλες τις Περιφέρειες της χώρας στρατηγικών 
επιλογών (Γενικοί Στόχοι 7,8,9 του ΕΣΠΑ) όσο και µε εξειδικευµένες κατευθύνσεις για την 
Περιφέρεια Αττικής ως ακολούθως:  

«...Λόγω του µεγάλου µεγέθους του πληθυσµού και των απασχολούµενων του αστικού 

χαρακτήρα της Περιφέρειας και του καθοριστικού της ρόλου στην οικονοµία της χώρας,, όπως 

είναι αναµενόµενο οι σχετικοί µε την απασχόληση και την ανεργία δείκτες, παρουσιάζουν 

χαµηλές τιµές. Έτσι η Αττική κατατάσσεται στο πρώτο τρίτο των Περιφερειών της χώρας µε τις 

καλύτερες επιδόσεις στους συγκεκριµένους δείκτες,. Το ίδιο ισχύει και για την έκθεση στον 

κίνδυνο της φτώχειας όπου η Περιφέρεια παρουσιάζει το χαµηλότερο ποσοστό πληθυσµού 

που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας και κατατάσσεται στην πρώτη θέση.  

Οι τιµές των δεικτών όµως αποκρύπτουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και τα υπαρκτά 

ακραία φαινόµενα που προφανώς ισχύουν σε µια τόσο µεγάλη συγκέντρωση και τα οποία 

είναι σε απόλυτους αριθµούς των εµπλεκόµενων σηµαντικά και συνεπάγονται σηµαντικές 

ανισότητες και µεταξύ των διάφορων τµηµάτων της Αττικής συνολικά αλλά και εντός του 

Λεκανοπεδίου, όπως αναδείχθηκε και στην υφιστάµενη κατάσταση. Καθώς λοιπόν στην 

Περιφέρεια αναπαράγονται – εξαιτίας του µεγέθους των απασχολούµενων, του πληθυσµού 

και των επιχειρήσεων µε διαφοροποιηµένη ένταση στις διάφορες ενότητες σε όλα τα 

καθοριστικά προβλήµατα της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης, έστω και σε συνολικά 

περιορισµένη έκταση, θα δοθεί έµφαση στη δυνατότητα επανένταξης των ανέργων στην αγορά 

εργασίας, στην αύξηση των απασχολούµενων µε προσανατολισµό σε ανταγωνιστικούς και 

καινοτόµους κλάδους της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Οι διαφοροποιήσεις κατά κλάδους 

πρέπει να ανταποκρίνονται στο δυναµισµό τους. Αντίστοιχα ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί και 

στη διαφοροποίηση και κατά χωρικές ενότητες της Περιφέρειας, ώστε να αντιµετωπιστούν τα 

κατά περιοχές έντονα προβλήµατα..». 

Με βάση το πλαίσιο αυτό, οι προκλήσεις και αναπτυξιακές ανάγκες που εντοπίσθηκαν 
αναφορικά µε την αγορά εργασίας και την κοινωνική συνοχή στην Ενότητα 1 του ΠΕΠ, θα 
αντιµετωπισθούν για την Περιφέρεια Αττικής κυρίως στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΠ 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΚΤ. 

Στην Εθνική Αναπτυξιακή Πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (Κεφάλαιο 4.4 «Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής») στην 
ενότητα που αφορά τη Βιώσιµη Αστική ανάπτυξη αναγνωρίζονται ως χαρακτηριστικά στοιχεία 
της αστικής πολιτικής για τη νέα περίοδο η «... πρόσβαση των πολιτών στην εργασία, στην 

εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην ψυχαγωγία, το αναβαθµισµένο φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, η δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµική ανάπτυξη, οι καινοτόµες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών µέσω µιας 

εκσυγχρονισµένης δηµόσιας διοίκησης...». 

Ειδικότερα για την Αττική, που αποτελεί το σηµαντικότερο αν όχι και το µοναδικό σε επίπεδο 
Ε.Ε. µητροπολιτικό αστικό κέντρο της χώρας, για τον προσδιορισµό των Γενικών Στόχων του 
ΕΠ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχύσει το ρόλο της σε 
ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισµό µεταξύ των πόλεων είναι η 
βελτίωση της ελκυστικότητας της για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, εδρών διεθνών 
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οργανισµών, κεντρικών γραφείων που συγκεντρώνουν επιτελικές λειτουργίες των µεγάλων 
πολυεθνικών ή εθνικών επιχειρήσεων µε ισχυρή παρουσία στις παγκόσµιες αγορές. 

Με βάση τα ανωτέρω οι Γενικοί Στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αττικής 2007 -2013 είναι:  

• Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο. 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.  

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

• Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

4.2.1. Γενικός Στόχος 1: Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές 
Επιχειρηµατικό κέντρο 

Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής συναρτάται άµεσα µε την ποιότητα των υποδοµών 
της. Κρίσιµης σηµασίας για την Περιφέρεια θα είναι οι παρεµβάσεις αναβάθµισης / επέκτασης 
του τοµέα αστικών µεταφορών για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην 
Περιφέρεια, παράµετρος κρίσιµης σηµασίας και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η αύξηση του µεριδίου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην µετακίνηση του πληθυσµού που 
θα προέλθει από την επέκταση του δικτύου των µέσων σταθερής τροχιάς, η κατασκευή νέων 
αυτοκινητοδρόµων και η ολοκλήρωση- επέκταση των οδικών αξόνων που αποτελούν τµήµα 
των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών εξυπηρετούν απόλυτα την πολιτική της Ε.Ε. για τις 
µεταφορές όπως αυτή παρουσιάζεται στην Λευκή Βίβλο, που είναι η αντιµετώπιση της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης στις οδικές, αστικές και αεροπορικές µεταφορές και η 
εξισορρόπηση της ανάπτυξης ανάµεσα στα µέσα µεταφοράς. 

Παράλληλα, η ενίσχυση του ρόλου της Αττικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν κέντρο 
διαµετακοµιστικού εµπορίου και σαν µια από τις βασικές πύλες εισόδου στην Ε.Ε., επιβάλλει 
την ολοκλήρωση του συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών για την καλύτερη διασύνδεση µε 
τα λιµάνια και τους µεγάλους ∆ιαπεριφερειακούς άξονες, χωρίς την περαιτέρω επιβάρυνση 
των κυκλοφοριακών συνθηκών τουλάχιστον εντός του Λεκανοπεδίου. Η δηµιουργία 
περιµετρικών οδικών αξόνων που θα συνδέουν τις µεγάλες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις της 
Περιφέρειας, η αναβάθµιση του λιµένα του Λαυρίου και της σιδηροδροµικής και οδικής 
σύνδεσης του, αλλά και οι παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από το Ταµείο Συνοχής στην 
Περιφέρεια, όπως η επέκταση του Μετρό, θα συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των 
µεταφορικών υποδοµών, που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, ουσιώδη προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου για την προσέλκυση επενδύσεων και 
την ανάδειξη της σε διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο. 
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4.2.2. Γενικός Στόχος 2: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της 
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και 
τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης  

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Περιφέρειας προϋποθέτει την 
ενίσχυση των προωθητικών παραγόντων που θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση της και τη 
µετάβαση της στην οικονοµία της γνώσης. Η σηµαντική υστέρηση που παρουσιάζει η 
Περιφέρεια και η µείωση της απόστασης που τη χαρακτηρίζει σε κρίσιµους για την 
ανταγωνιστικότητα τοµείς όπως η καινοτοµική ικανότητα, η δαπάνη για Ε & ΤΑ, η χρήση ΤΠΕ, 
τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι µόνο από τις µεγάλες 
µητροπολιτικές περιφέρειες της Ε.Ε. των 15 κρατών µελών αλλά και από ορισµένες 
Πρωτεύουσες των δέκα νέων κρατών, απαιτεί την υιοθέτηση µιας στρατηγικής που θα 
εστιάσει: 

• Στην προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων Ε & ΤΑ, εστιασµένων σε κλάδους 
υψηλής προτεραιότητας που θα συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση των παραγωγικών 
τοµέων προς τοµείς νέων προϊόντων και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας 
και πιο φιλικά προς το περιβάλλον  

• Στην εφαρµογή δράσεων που συµβάλλουν στη µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά 
προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες από υπάρχουσες ή νέες επιχειρήσεις (spin –offs), 
στη δηµιουργία νέων καινοτόµων επιχειρήσεων (start –ups) στην υποβοήθηση 
µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις αλλά και στην 
ενίσχυση άυλων (soft) υποδοµών που προάγουν ευθέως την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα, όπως η προώθηση της δηµιουργίας τεχνολογικών πάρκων και της 
δικτύωσης τους µέσω συσπειρώσεων (clustering) µε Πανεπιστήµια και άλλους 
ερευνητικούς φορείς, η δηµιουργία δικτύων επίδειξης για την ενίσχυση της 
προσαρµοστικότητας των ΜΜΕ. Η διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ και η ενσωµάτωση 
τους στην καθηµερινή οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των 
ΜΜΕ, η προώθηση της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας και η προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας και ιδιαίτερα για την 
αξιοποίηση των ΑΠΕ συνθέτουν το πλέγµα της στρατηγικής του δεύτερου Γενικού 
Στόχου του Προγράµµατος.  

Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των ΜΜΕ της 
Περιφέρειας, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της οικονοµίας της, για να 
µπορέσουν να αντιµετωπίσουν την αυξανόµενη πίεση τόσο από χώρες φθηνού εργατικού 
κόστους όσο και από τα νέα κράτη – µέλη της Ε.Ε. και ιδιαίτερα τη Βουλγαρία και Ρουµανία, 
λόγω και της γεωγραφικής γειτνίασης. 
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4.2.3. Γενικός Στόχος 3: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του 
περιβάλλοντος 

Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένη και απαιτείται 
ένα πλέγµα παρεµβάσεων για την διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. Στην Περιφέρεια 
Αττικής για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος έµφαση θα δοθεί σε υποδοµές 
διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων για την εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε., στη µείωση των κινδύνων από τεχνολογικούς κινδύνους και φυσικές καταστροφές µε 
προτεραιότητα στην αναβάθµιση της αντιπληµµυρικής προστασίας. Η δηµιουργία ενός 
δικτύου προστατευµένων περιοχών και η λήψη µέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας 
συνθέτουν ένα πλέγµα περιβαλλοντικών στόχων. Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει 
και την άσκηση συνεπούς περιβαλλοντικής πολιτικής µέσω της δηµιουργίας µηχανισµών και 
µέσων και στην ενίσχυση των φορέων και θεσµών ελέγχου και άσκησης περιβαλλοντικής 
πολιτικής.  

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια, που δηµιουργεί 
σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Η αναλογία 
πρασίνου ανά κάτοικο είναι ιδιαίτερα χαµηλή, µε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής 
των κατοίκων και την επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα. Η δηµιουργία νέων χώρων 
πρασίνου είναι απαραίτητη όχι µόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά 
και για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, αφού η ποιότητα του δοµηµένου και 
φυσικού περιβάλλοντος συµβάλλει στη δηµιουργία ελκυστικών συνθηκών για τις επιχειρήσεις 
και το προσωπικό τους µε υψηλή ειδίκευση. Η υλοποίηση παρεµβάσεων για το 
µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων περιοχών, της 
εφαρµογής εκτεταµένων αναπλάσεων και της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αναµφίβολα θα συµβάλλει και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενώ 
παράλληλα οι επιπτώσεις αυτών των παρεµβάσεων διαχέονται και επηρεάζουν το σύνολο 
των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος.  

4.2.4. Γενικός Στόχος 4: Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

Για να µεγιστοποιηθεί η απασχόληση και να δηµιουργηθούν µόνιµες θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο και να ενισχυθεί το ανθρώπινο 
κεφάλαιο. Ο µονοταµειακός χαρακτήρας του Προγράµµατος υπαγορεύει την επικέντρωση της 
στρατηγικής σε επενδύσεις για την αναβάθµιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και 
υγειονοµικών υποδοµών. Η δηµιουργία ενός συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής 
φροντίδας συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών υγείας, 
καλύπτοντας ένα σηµαντικό µειονέκτηµα που παρουσιάζει το υγειονοµικό σύστηµα της 
Περιφέρειας (όπως άλλωστε και της χώρας) που είναι η «νοσοκοµειοκεντρική» προσέγγιση. 
Επιπλέον, η περαιτέρω αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της 
Περιφέρειας επιβάλλει τη λήψη µέτρων και την υλοποίηση παρεµβάσεων για την συµφιλίωση 
επαγγελµατικής καριέρας και οικογενειακής ζωής, µέσω της ενίσχυσης παρεµβάσεων δοµών 
κοινωνικής φροντίδας παιδιών.  
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Τέλος, η δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης 
και η αναβάθµιση του κτιριολογικού και τεχνολογικού εξοπλισµού σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθµιση του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Ο τέταρτος Γενικός Στόχος του Προγράµµατος συγκεντρώνει τις παρεµβάσεις στους τοµείς των 
υποδοµών που θα υποστηρίξουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ ο κύριος όγκος των 
παρεµβάσεων, όπως προαναφέρθηκε θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΚΤ και τα Επιχειρησιακά 
του Προγράµµατα. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και «Εκπαίδευση και ∆ια βίου 
Μάθηση».  

Για την επίτευξη των Γενικών Στόχων του Προγράµµατος απαιτείται η υλοποίηση µιας σειράς 
παρεµβάσεων από το ΠΕΠ σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της Ολυµπιακής κληρονοµιάς 
που θα δώσουν το έναυσµα για την επανατοποθέτηση της Αθήνας µέσω της βελτίωσης της 
ελκυστικότητας της στον κατάλογο των πόλεων που αποτελούν διεθνή επιχειρηµατικά κέντρα 
και τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και εντός του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του 
Προγράµµατος την µη υποχώρηση της. 

Η εξυπηρέτηση του στόχου αυτού βρίσκεται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασµού για 
τη νέα προγραµµατική περίοδο, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επίτευξη του αναπτυξιακού 
οράµατος, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης, και την 
επίτευξη των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Για την επίτευξη των Γενικών Στόχων απαιτείται αφενός η επίλυση των προβληµάτων (που 
συνθέτουν τους κινδύνους και τις απειλές που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια) και είναι η 
προσβασιµότητα, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας (σε σχέση µε την Ε.Ε.) και η ποιότητα ζωής και αφετέρου η αξιοποίηση των 
ισχυρών σηµείων της Περιφέρειας.  
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4.3 Θεµατικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013. 

Οι Θεµατικές Προτεραιότητες που επιλέγονται για την εξυπηρέτηση των Γενικών Στόχων του 
Προγράµµατος, µε βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρου 4 του Κανονισµού ΕΤΠΑ5, είναι: 

• (8) Μεταφορές, µε έµφαση στην ενίσχυση των διατροπικών / συνδυασµένων 
επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, την αναβάθµιση και επέκταση των δικτύων 
των αστικών µεταφορών και ιδιαίτερα των µέσων σταθερής τροχιάς, την ολοκλήρωση 
των διευρωπαϊκών οδικών δικτύων εντός των ορίων της Περιφέρειας  

• (9) Ενέργεια, µε στόχο τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο για λόγους 
περιβαλλοντικούς αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού 
µέσω της επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσής του, την αξιοποίηση των ΑΠΕ και την αναβάθµιση των δικτύων σύνδεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας µε την υπόλοιπη χώρα. 

• (4) Περιβάλλον, µε έµφαση στην υποδοµή για τη διαχείριση των υγρών και στερεών 
αποβλήτων σε εναρµόνιση µε τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., την υδροδότηση, την 
προαγωγή της βιοποικιλότητας, 

• (5) Πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τοµέα που η Περιφέρεια Αττικής 
παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (πυρκαγιές, πληµµύρες). 

• (7) Πολιτισµός, µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των πολιτιστικών υποδοµών µε στόχο 
τη συµβολή και του πολιτισµού στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, τον 
βιώσιµο τουρισµό και την ανάδειξη του πολιτισµού σε παράγοντα οικονοµικής 
ανάπτυξης. 

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τη θεµατική προτεραιότητα 
του ΕΣΠΑ «Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των Περιφερειών της ως τόπων επενδύσεων, 
εργασίας και διαβίωσης».  

• (1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα, µέσω 
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και γενικότερα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας και ειδικότερα: 

� Της ενίσχυσης της εισροής ξένων επενδύσεων ειδικά σε τοµείς υψηλής 
τεχνολογίας µε αυξηµένες απαιτήσεις σε επιστηµονικό δυναµικό.  

� Της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και παροχής 
κινήτρων για συνεργασίες (clusters) και δίκτυα 

                                                      

5 Καν (ΕΚ) αριθµ 1080/2006 του Ευρ. Κοιν. & του Συµβ. 5//72006 για το ΕΤΠΑ.  
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� Της µετατροπής της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες 
και υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις 
επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ. 

� Της προώθησης της εξωστρέφειας µέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Ε&ΤΑ 
συνεργασίας.  

� Της ενίσχυσης υποδοµών Ε&ΤΑ µε βασικό κριτήριο την αριστεία και τη 
δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

• (2) Κοινωνία της Πληροφορίας µέσω  

� Της ενίσχυσης της χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, της προώθησης του κλάδου των 
ΤΠΕ και της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ 

� Της κοινωνίας της πληροφορίας για τον πολίτη, µέσω της ανάπτυξης ψηφιακών 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του στις σχέσεις του µε την Κεντρική ∆ιοίκηση 
και την Αυτοδιοίκηση µε στόχο τη βελτίωση της καθηµερινής του ζωής.  

• (6) Τουρισµός. Με την ανάδειξη και προαγωγή των φυσικών πόρων, την αναβάθµιση 
των προσφεροµένων υπηρεσιών και την στοχευµένη επικέντρωση σε υψηλής ποιότητας 
ζήτηση, τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και την άµβλυνση της εποχικότητας, τη 
δηµιουργία δικτύων εναλλακτικού τουρισµού και την επέκταση του τουριστικού 
ρεύµατος ιδιαίτερα προς την Ανατολική και ∆υτική Αττική και τα νησιά της Περιφέρειας 
και τέλος την αναβάθµιση -ενίσχυση της θέσης της Αθήνας στο παγκόσµιο δίκτυο 
«τουρισµού πόλης» και ως city-break προορισµού, µε στόχο την απεξάρτηση του 
τουρισµού από τη διεθνή συγκυρία. 

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τις θεµατικές 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ «Παραγωγικός τοµές της οικονοµίας» και «Κοινωνία της Γνώσης».  

• (10) Εκπαίδευση, µε στόχο την ολοκλήρωση των υποδοµών στην πρωτοβάθµια, 
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, την επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επίλυση του προβλήµατος της ανεπάρκειας 
σχολικής στέγης ποσοτικά (απάλειψη της διπλοβάρδιας) αλλά και ποιοτικά 
(ακατάλληλα και πεπαλαιωµένα σχολικά κτίρια) για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και 
της ποιότητας ζωής. 

• (11) Υγεία και κοινωνική υποδοµή, µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας, την 
ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας και βελτίωσης της ανταποδοτικότητας του 
υγειονοµικού συστήµατος, τη δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών για την απρόσκοπτη 
διαθεσιµότητα των γυναικών για απασχόληση και συµφιλίωση επαγγελµατικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων.  

Οι ανωτέρω παρεµβάσεις εξειδικεύουν για την Περιφέρεια Αττικής τις θεµατικές 
προτεραιότητες του ΕΣΠΑ «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» και «Κοινωνία της Γνώσης» 
(εκπαίδευση).  
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4.4 Χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής 2007-2013 

Οι Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Προγράµµατος εστιάζονται 
στην αστική ανάπτυξη και αναζωογόνηση. 

Αστική Ανάπτυξη και αναζωογόνηση 

Η αυξηµένη κινητικότητα κεφαλαίου και εργασίας, απόρροια της παγκοσµιοποίησης, έχει 
οδηγήσει σε ένα ανταγωνισµό των πόλεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η 
ποιότητα του αστικού χώρου αποτελεί µια κρίσιµη παράµετρο στη λήψη αποφάσεων για την 
επιλογή του τόπου εγκατάστασης οικονοµικών δραστηριοτήτων που δεν επηρεάζονται από τη 
διαθεσιµότητα πρώτων υλών ή το κόστος εργασίας αλλά και (παράγοντας πλέον ιδιαίτερα 
σηµαντικός) από τα επίπεδα φορολογίας. Η βελτίωση του αστικού χώρου επιχειρείται6 είτε 
µέσω της δηµιουργίας πολιτιστικών και ψυχαγωγικών πόλων έλξης, είτε αναβάθµισης της 
εικόνας της πόλης µέσω µετασχηµατισµών του αστικού τοπίου. 

Στο ΕΣΠΑ7 αναφέρεται χαρακτηριστικά «... Τέλος έµφαση θα δοθεί σε παρεµβάσεις που θα 

στοχεύουν στο µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου µέσω της αναζωογόνησης συγκεκριµένων 

περιοχών, την εφαρµογή εκτεταµένων αναπλάσεων και την ανάδειξη και αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς, π.χ. ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις που αφορούν είτε στην 

αξιοποίηση µητροπολιτικών πάρκων είτε στην αξιοποίηση ζωνών µε οµοιογενή 

χαρακτηριστικά και σηµαντικές προοπτικές προσέλκυσης δραστηριοτήτων υψηλής 

προστιθέµενης αξίας (βιοµηχανία, εµπόριο κλπ)...». 

Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν πλέον να γίνουν σε συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, περιλαµβάνοντας τη δηµιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων, κτιρίων 
γραφείων, κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, χώρων πρασίνου και αναψυχής. Υπάρχει µια 
πληθώρα παρεµβάσεων αντίστοιχου τύπου στο σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών πόλεων 
µεγάλου µεγέθους. 

Η Αθήνα, λόγω της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων και της χωροθέτησης των 
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων, έχει τις δυνατότητες να δηµιουργήσει νέους πόλους έλξης. 

Παράλληλα, υπάρχει σηµαντικός αριθµός υποβαθµισµένων περιοχών που συγκέντρωναν 
κατά το παρελθόν βιοµηχανικές δραστηριότητες, που αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, συγκεντρώνουν υψηλή ανεργία και παρουσιάζουν, εκτός των 
φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού λόγω της συγκέντρωσης ευπαθών οµάδων πληθυσµού, 
και «χωρικό αποκλεισµό». Για τις περιοχές αυτές αποτελεί άµεση προτεραιότητα η 
περιβαλλοντική αναβάθµιση µέσω και της ενίσχυσης του αστικού πράσινου, η βελτίωση της 
ποιότητας του αστικού δηµόσιου χώρου µέσω πεζοδροµήσεων, η αλλαγή χρήσεων γης, και η 

                                                      

6 Άσπα Γοσποδίνη-Ηλίας Μπεριάτος «Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη», Εκδόσεις Κριτική  
7 ΕΣΠΑ, Κεφάλαιο 4.3.2, σελίδα 70  
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αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανοστασίων, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό 
τοµέα και την αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Παράλληλα προτεραιότητες 
αποτελούν για τις περιοχές αυτές οι παρεµβάσεις προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης 
και των ίσων ευκαιριών αφού υπάρχει σηµαντική συγκέντρωση ευαίσθητων για το κοινωνικό 
αποκλεισµό οµάδων πληθυσµού, όπως είναι οι εθνικές µειονότητες, οι νέοι, οι µακροχρόνια 
άνεργοι κλπ.. Για τις παρεµβάσεις αυτές σηµαντική θα είναι η συµβολή του ΕΚΤ.  

Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή εκτεταµένων, πλην όµως 
σηµειακών παρεµβάσεων για την αύξηση του αστικού πρασίνου, θα συµβάλλουν 
αποφασιστικά και στην άµβλυνση του κινδύνου που δηµιουργούν οι «θερµικές νησίδες» και 
γενικότερα τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης που χαρακτηρίζουν την Περιφέρεια.  

Η πληθυσµιακή πυκνότητα του ∆ήµου Αθηναίων ανέρχεται σε 19.133 κατ./Km2 και της 
Περιφέρειας συνολικά σε 988. Παράλληλα, το ποσοστό των δηµόσιων χώρων καλύπτει µόνο 
το 30% της συνολικής έκτασης. Με αυτά τα δεδοµένα ως βραχυπρόθεσµη λύση θεωρείται η 
ανάπλαση του δηµόσιου χώρου, η προστασία και σύνδεση των λίγων µητροπολιτικού 
χαρακτήρα πάρκων µε στόχο τη δηµιουργία διαδρόµων πρασίνου. Είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτό ότι η Αθήνα δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία των Ολυµπιακών αγώνων για 
την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Η ελλιπής διαθεσιµότητα πόρων δεν αποτελεί την µόνη 
αιτία για την προβληµατική υφιστάµενη κατάσταση. Τα θεσµικά κενά, η επικάλυψη 
αρµοδιοτήτων και η απουσία ενός συνολικού σχεδίου αποτελούν παράγοντες που επιδρούν 
αρνητικά. Ο συνδυασµός µεγάλων παρεµβάσεων, όπως για παράδειγµα η µετατροπή του 
πρώην αεροδροµίου Ελληνικού σε πάρκο δεν αρκούν για να µεταβάλλουν την κατάσταση, 
αλλά απαιτείται και η χρηµατοδότηση παρεµβάσεων σε επίπεδο γειτονιάς, ιδιαίτερα στις 
πλέον υποβαθµισµένες συνοικίες του κέντρου.  

Οι πόλοι ανάπτυξης είναι αστικά κέντρα όπου πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος των 
επενδύσεων, κατοικεί το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο, 
εκτός του πρωτογενή τοµέα, µέρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Βασικό σηµείο διαφοροποίησης των πόλων ανάπτυξης από τα υπόλοιπα αστικά κέντρα 
είναι ταυτόχρονα η ύπαρξη µίας µεγαλύτερης αναπτυξιακής δυναµικής, η οποία επηρεάζει και 
τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χωρικής ενότητας και η συγκέντρωση ενός, µεγαλύτερης 
έντασης, αριθµού προβληµάτων.  

Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση 
στοχευµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης στους πόλους, όπως αυτοί 
κατηγοριοποιούνται στο ΕΣΠΑ µετά την εφαρµογή συγκεκριµένων κριτηρίων, ενώ ανάλογες 
παρεµβάσεις δύνανται να υλοποιηθούν και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα στη βάση του 
σχεδιασµού και των στόχων της χωρικής ενότητας.  

Ειδικότερα, ανάλογα µε την ένταση των προβληµάτων και σε συνέργια µε τα Τοµεακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, οι στοχευµένες παρεµβάσεις θα εστιάσουν: 

• στη βελτίωση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και της ποιότητας ζωή σε 
αυτά µε παρεµβάσεις στις υποδοµές, στο περιβάλλον, στη διαχείριση απορριµµάτων 
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και αποβλήτων, στους δηµόσιους χώρους και στους χώρους πρασίνου, στην ασφάλεια, 
στις κοινωνικές υποδοµές και στις υποδοµές υγείας, 

• στις υποδοµές εγκατάστασης επιχειρήσεων (περιοχές εγκατάστασης επιχειρήσεων, 
δίκτυα, υποδοµές βελτίωσης της προσπελασιµότητας), 

• στην κατάρτιση του εργατικού δυναµικού σύµφωνα µε την ανάγκες και τη δυναµική 
του προτύπου απασχόλησης και της αγοράς εργασίας των συγκεκριµένων αστικών 
κέντρων, 

• στην προώθηση των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων, της καινοτοµίας της 
επιχειρηµατικότητας και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, 

• στην αντιµετώπιση περιοχών στα αστικά κέντρα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα 
προβλήµατα (αστική επέκταση, αστική διάχυση, υποβάθµιση και αναπλάσεις), 

• στην αντιµετώπιση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ειδικές οµάδες πληθυσµού 
(κοινωνικός αποκλεισµός, φτώχεια, ΑΜΕΑ κ.α.), 

• στην προώθηση των λειτουργικών δικτυώσεων µεταξύ γειτονικών αστικών κέντρων 
στο πλαίσιο του ιεραρχηµένου αστικού συστήµατος της χώρας (ηµερήσια συστήµατα 
µετακινήσεων, ακτίνες επιρροής κλπ.), 

• στην προώθηση λειτουργικών σχέσεων ανάµεσα στα αστικά κέντρα και την 
ύπαιθρο που τα περιβάλλει. 

Στη συγκεκριµένη διαδικασία, σηµαντικός είναι ο ρόλος, εκτός από τις κεντρικές και 
περιφερειακές αρµόδιες υπηρεσίες, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων, 
ενώ πρέπει να αξιοποιηθούν τα νέα πρόσφορα µέσα JESSICA και JEREMΙΕ. 

Νησιωτικές Περιοχές  

Για τις περιοχές αυτές έµφαση θα δοθεί στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού τους 
περιβάλλοντος. Τα νησιά της Περιφέρειας αντιµετωπίζουν λιγότερα προβλήµατα αποµόνωσης 
σε σχέση µε τα νησιά του Αιγαίου αλλά και διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης. Το πλέον 
αποµακρυσµένο νησί που είναι τα Κύθηρα αποτελούσε, όπως και ο Πόρος, περιοχή 
εφαρµογής Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) µε 
χρηµατοδότηση από το ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» 2007-2013. 
Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν νησιά που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα όπου 
δηµιουργήθηκε τις περασµένες 10ετίες ένα σηµαντικό τουριστικό άλµα, στηριζόµενο κυρίως 
σε εισερχόµενες τουριστικές ροές από το εξωτερικό. Η περιορισµένη δυνατότητα 
πολεοδοµικής ανάπτυξης και η έλλειψη επενδυτικού κλίµατος, οδήγησε σε σταδιακή 
αποµείωση του ποιοτικού τουρισµού,, µε συνέπεια την µεταστροφή της ανάπτυξης σε 
εσωτερικό τουρισµό σαββατοκύριακού και την απώλεια της διεθνούς αναγνωρισιµότητας. Σε 
ορισµένα επίσης νησιά η ύπαρξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς τοµέα δοκιµάζεται από το 
µέγεθος, το είδος και τη µέθοδο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως διέξοδος από την 
υπανάπτυξη των νησιών θεωρείται ενδεικτικά η ολοκλήρωση υποδοµών προσπελασιµότητας 
και περιβαλλοντικής προστασίας, η ενεργοποίηση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, η 
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αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών µέσω της προσέλκυσης νέων επιχειρηµατικών ιδεών, 
η βελτίωση της ποιότητας ζωής έτσι ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητά τους ως προορισµών 
αναψυχής και πολιτισµού, η υποστήριξη δικτυώσεων για την ανταλλαγή εµπειριών και την 
επίτευξη συγκεκριµένων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και, συνακόλουθα, η προσέλκυση 
επενδύσεων και η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

∆εν είναι ακόµα γνωστό αν θα εξακολουθήσουν και τη νέα προγραµµατική περίοδο να 
αποτελούν περιοχή εφαρµογής των παρεµβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3 του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013 και συνακόλουθα δεν είναι λεπτοµερώς 
γνωστό το είδος των παρεµβάσεων που θα υλοποιηθούν µε χρηµατοδότηση από το ΕΓΤΑΑ 
Επίσης, µέσω των κριτηρίων διαχωρισµού τα οποία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 3 (παρ.3.7) 
διασφαλίζεται η µη χρηµατοδότηση παρόµοιων τύπων δράσεων από τα δύο ταµεία Η 
αναπτυξιακή στρατηγική για τα νησιά της Περιφέρειας εστιάζεται: 

• Στην περιβαλλοντική µέριµνα για τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος, µε παρεµβάσεις για τη διαχείριση λυµάτων, απορριµµάτων και 
προστασίας και χρηστής διαχείρισης υδάτων, ακτών και φυσικών πόρων. 

• Στην αξιοποίηση του γεγονότος ότι σε ευρύτερο πλαίσιο, ο νησιωτικός χώρος αποτελεί 
κατεξοχήν έδαφος για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπου θα 
υπάρξουν εφαρµογές σε πολλούς τοµείς όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές, η παιδεία, η 
διοίκηση και η υγεία. Οι παρεµβάσεις για τις νησιωτικές περιοχές θα υλοποιηθούν στο 
πλαίσιο εφαρµογής των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος. 

Ορεινές περιοχές 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ορεινοί όγκοι της Αττικής σχετίζονται µε τις δασικές 
πυρκαγιές και την αυθαίρετη δόµηση. Για µεν τους κινδύνους από τις πυρκαγιές και την 
ανάγκη προληπτικών µέτρων αλλά και αποκατάστασης (αναδασώσεις) σχετικές δράσεις θα 
αναληφθούν από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013. Το πρόβληµα της 
αυθαίρετης δόµησης αντιµετωπίζεται µέσω θεσµικών ρυθµίσεων και δεν εµπίπτει στο πεδίο 
επιλεξιµότητας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Μέσω του ΠΕΠ Αττικής θα ενισχυθούν δράσεις 
που σχετίζονται µε τον εξοπλισµό κατάσβεσης των πυρκαγιών, την προώθηση της 
βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών Natura 
2000).  

Αγροτικές περιοχές  

Οι εναποµείνασες αγροτικές περιοχές στην Περιφέρεια αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα 
από την άναρχη αστική επέκταση είτε για πρώτη κατοικία είτε για παραθερισµό.  

Τα προβλήµατα που καλούνται ν’ αντιµετωπίσουν οι αγροτικές περιοχές, που κατ’ ουσία 
αποτελούν την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου, σχετίζονται: 

• µε τη µείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας που αποτυπώνεται στην διαχείριση των υδάτων για άρδευση, την 
µόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων 
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• την αλλαγή χρήσεων γης. 

• τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της φυτικής και ζωικής παραγωγής και των 
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων.  

Για τα προβλήµατα αυτά µε δεδοµένο τον µονοταµειακό χαρακτήρα του ΠΕΠ, δεν µπορούν να 
υλοποιηθούν παρεµβάσεις, αφού δεν εµπίπτουν στο πεδίο επιλεξιµότητας του ΕΤΠΑ.  

Οι αναγκαίες παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007 - 2013 (ΠΑΑ) και συγκεκριµένα για τα θέµατα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική 
διάσταση της άσκησης της γεωργίας και την αναγκαιότητα διατήρησης της γεωργικής γης 
µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση του Περιβάλλοντος και της Υπαίθρου», όπου 
παρέχονται στρεµµατικές ενισχύσεις για την υιοθέτηση γεωργοπεριβαλλοντικών µέτρων όπως 
η βιολογική γεωργία, η αγρανάπαυση, η διατήρηση του αγροτικού τοπίου. 

Οι αναγκαίες παρεµβάσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα 
σε επίπεδο γεωργικών εκµεταλλεύσεων, αλλά και των επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και 
εµπορίας γεωργικών προϊόντων θα υλοποιηθούν µέσω του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΑΑ 
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας». 

Κατά την τρίτη προγραµµατική περίοδο δύο από τις πλέον υστερούσες αναπτυξιακά περιοχές 
της Περιφέρειας και συγκεκριµένα η Επαρχία Τροιζηνίας και τα Κύθηρα αποτελούσαν 
περιοχές εφαρµογής Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ) 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 
2006. Εάν και τη νέα προγραµµατική περίοδο τα Κύθηρα και η Τροιζηνία αποτελέσουν 
περιοχές εφαρµογής ΟΠΑΑΧ θα ισχύσουν τα κριτήρια διαχωρισµού των πράξεων που 
παρατίθενται στο Παράρτηµα. 

Περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία 

Στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχουν περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία, µε βάση τα 
αναφερόµενα στον Κανονισµό Ε.Ε. 1198/2006, άρθρο 43. Τα κλαδικά θέµατα του τοµέα 
αλιείας θα αντιµετωπισθούν µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιεία 2007 – 2013.  
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4.5 Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Αττικής 2007-2013 

Με βάση τους επιλεχθέντες γενικούς - στόχους του Προγράµµατος και τις θεµατικές και 
χωρικές προτεραιότητες διαµορφώνονται οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος:  

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας -ενέργειας  

Στον Άξονα περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθµιση /επέκταση των 
υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας. Ο Άξονας Προτεραιότητας 
συµβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου του Προγράµµατος «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό κέντρο» και του Γενικού Στόχου 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος».  

Ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Ανάπτυξη, αναβάθµιση και επέκταση αστικών µεταφορών  

• Επέκταση - ολοκλήρωση ∆ιευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών και της 
ενέργειας. 

• Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου. 

• Ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. 

• Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής  

Στον Άξονα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή 
µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την 
ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών για τη συµφιλίωση οικογενειακής 
ζωής και εργασίας, τη βελτίωση του συστήµατος της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας, 
την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδοµές του συνόλου των 
βαθµίδων της εκπαίδευσης και τέλος την ανάδειξη και προστασία των µνηµείων της 
Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισµού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονοµία. Ο 
Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους «Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος» και «∆ηµιουργία προϋποθέσεων για 
καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας». 

Ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• ∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστηµάτων και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

• Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας  
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• Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών  

• Ανάπτυξη-αναβάθµιση υποδοµών υγείας, µε έµφαση στην ενίσχυση του δικτύου 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας  

• Ανάπτυξη-αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές φροντίδας 
παιδιών  

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες 

• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών  

• Αναβάθµιση εκπαιδευτικών υποδοµών  

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 
Ψηφιακής Σύγκλισης. 

Στον Άξονα περιλαµβάνεται το σύνολο των παρεµβάσεων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της 
Ε&ΤΑ και της διάχυσης των αποτελεσµάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την 
ενίσχυση της καινοτοµίας, τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, την 
αναβάθµιση των τουριστικών υπηρεσιών και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων. Η πλειονότητα των παρεµβάσεων απευθύνεται στις ΜΜΕ. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του 
Προγράµµατος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.».  

Ειδικοί στόχοι του άξονα είναι: 

• Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των 
ΤΠΕ 

• Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην 
υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ 

• Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άµεσα µε έρευνα & καινοτοµία 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων 

• Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία 

• Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση 
της πράσινης επιχειρηµατικότητας 

• Αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

• Προώθηση των ΑΠΕ 
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Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών 

Στον Άξονα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων αστικής 
αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου, την εφαρµογή 
εκτεταµένων αναπλάσεων, σε συνδυασµό µε δράσεις οικονοµικών ενισχύσεων προς 
επιχειρήσεις για την αναθέρµανση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο την αποφυγή 
εµφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισµού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων 
πληθυσµιακών οµάδων για «κοινωνικό αποκλεισµό». Οι παρεµβάσεις του Άξονα θα 
υλοποιηθούν και µέσω της εφαρµογής Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.), 
τα οποία βασίζονται σε προτάσεις των τοπικών αρχών (αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού) 
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων. Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής (Π.Κ.Σ.Α.) θα 
υλοποιηθούν µέσω «συνολικής επιχορήγησης» (global grant), ενώ θα εξετασθεί και η 
δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών χρηµατοδότησης.  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του 
Προγράµµατος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.»και τον 
γενικό στόχο «∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας». 

Ειδικός στόχος του άξονα είναι: 

• Η Πολεοδοµική και κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση αστικών περιοχών µε έµφαση 
στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

Στον Άξονα περιλαµβάνονται δράσεις για την εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αφορά την 
Τεχνική Βοήθεια του Προγράµµατος και καλύπτει την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών, την 
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τους ελέγχους καθώς και την 
απαραίτητη ενηµέρωση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος. 

Στο σχήµα που ακολουθεί αποτυπώνεται διαγραµµατικά η στρατηγική του Προγράµµατος και 
η αλληλουχία µεταξύ των επιπέδων της στοχοθέτησης. 
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Η βελτίωση της 

ελκυστικότητας της 
Περιφέρειας σαν 

∆ιεθνές 
Επιχειρηµατικό Κέντρο 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της 

έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

πληροφόρησης 

Η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 
και η προστασία 

του 
περιβάλλοντος 

Η δηµιουργία 
περισσότερων 
και καλύτερων 

θέσεων 
εργασίας 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδοµών 
προσπελασιµότητας – 

ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη και 
βελτίωση της ποιότητα ζωής. 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας 

και της ψηφιακής σύγκλισης. 

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ 
«Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» 

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 1: 
Ανάπτυξη, αναβάθµιση 
και επέκταση αστικών 
µεταφορών  
Επέκταση - ολοκλήρωση 
∆ιευρωπαϊκών δικτύων 
στους τοµείς των 
µεταφορών και της 
ενέργειας. 
Ολοκλήρωση και 
εκσυγχρονισµός του 
ηλεκτρικού δικτύου. 
Ανάπτυξη των 
συνδυασµένων 
µεταφορών. 
Επέκταση 
περιφερειακών οδικών 
αξόνων. 

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 2: 
∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων, 
προστασία εδαφικών συστηµάτων 
και θαλάσσιου περιβάλλοντος  
Προώθηση βιοποικιλότητας και 
φυσικής προστασίας. 
Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, 
φυσικών και τεχνολογικών. 
Ανάπτυξη-αναβάθµιση υποδοµών 
υγείας, µε έµφαση στην ενίσχυση 
του δικτύου πρωτοβάθµιας 
υγειονοµικής φροντίδας. 
Ανάπτυξη-αναβάθµιση 
κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση 
στις υποδοµές φροντίδας παιδιών  
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 
προς τους πολίτες 
Ενίσχυση των πολιτιστικών-
τουριστικών υποδοµών. 
Αναβάθµιση εκπαιδευτικών 
υποδοµών. 

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 3: 
Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας & 
ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ 
Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα 
προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και 
στην υποβοήθηση µεταφοράς 
τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και 
ειδικότερα τις ΜΜΕ 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του 
συνδέονται άµεσα µε έρευνα & 
καινοτοµία 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων 
Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα και 
εργαλεία 
Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας 
και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και 
ενίσχυση της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας 
Αναβάθµιση των παρεχόµενων 
τουριστικών υπηρεσιών. 
Προώθηση των ΑΠΕ 

Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 4: 
Πολεοδοµική και 
κοινωνικοοικονοµική 
αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών µε 
έµφαση στην 
ενίσχυση του αστικού 
πρασίνου και 
ανάπτυξη 
πολιτιστικών, 
τουριστικών και 
επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
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4.6 Ιεράρχηση Αξόνων Προτεραιότητας 

Στην Περιφέρεια Αττικής δεσµεύονται συνολικοί πόροι (κοινοτική συνδροµή) ύψους 2438Μ€. 
Η ιεράρχηση των Αξόνων Προτεραιότητας καταδεικνύεται από τη χρηµατοδοτική βαρύτητα 
στην περιοχή προγραµµατισµού (Πίνακας 4.6.1):  

• Πρώτος αναδεικνύεται ο ΑΠ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής», όπου δεσµεύεται συνολικά το 42% της κοινοτικής συνδροµής. 

• ∆εύτερος αναδεικνύεται ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση των υποδοµών Προσπελασιµότητας - 
Ενέργειας», ο οποίος δεσµεύει το 29% της συνολικής κοινοτικής συνδροµής.  

• Τρίτος αναδεικνύεται ο ΑΠ 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας 
και της Ψηφιακής Σύγκλισης», ο οποίος δεσµεύει το 22% της συνολικής κοινοτικής 
συνδροµής.  

• Τελευταίος σε σηµαντικότητα είναι ο ΑΠ 4 «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών», ο 
οποίος δεσµεύει το 6% της κοινοτικής συνδροµής 

Πίνακας 4.6.1. Σηµαντικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (Μ€) 
Ποσοστό 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆.∆ (Μ€) 

Ποσοστό 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  717 29.41% 931 28.64% 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 1029 42.21% 1391 42.79% 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 538 22.07% 724 22.27% 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 141 5.78% 188 5.78% 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 13 0.53% 17 0.52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2438 100.00% 3251 100.00% 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικός χρηµατοδοτικός πίνακας του ΠΕΠ 
Αττικής.  
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Πίνακας 4.6.2. Κοινοτική Συνδροµή ΠΕΠ Αττικής ανά κατηγορία παρέµβασης 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
(Μ€) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  
26 Πολύτροπες Μεταφορές  130 
21 Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) 307 
23 Περιφερειακές τοπικές /οδοί 109 
30 Λιµένες 32 
34 Ηλεκτρισµός - TEN 17 
25 Αστικές Μεταφορές 2 
52 Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών 72 
33 Ηλεκτρισµός 28 
36 Φυσικό Αέριο (ΤΕΝ-Ε) 11 
37 Πετρελαϊκά προϊόντα 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 717 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

75 Υποδοµές εκπαίδευσης 175 

13 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική 

ενσωµάτωση κ.λ.π..) 135 

53 

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την επεξεργασία και 
εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για την πρόληψη και διαχείριση 

τεχνολογικών και φυσικών κινδύνων) 56 
45 ∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (Πόσιµο Νερό) 82 
46 Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) 245 
44 ∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 41 

51 
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας 

(συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές Natura 2000) 26 

54 
Άλλα Μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την 

πρόληψη κινδύνων 12 
58 Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς  38 
59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών 58 
60 Συνδροµή στην βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών 8 
76 Υποδοµές Υγείας 72 
77 Υποδοµές φροντίδας παιδιών 36 
79 Άλλες κοινωνικές υποδοµές 9 
55 Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους 2 
57 Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 34 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 1029 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 

1 
∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε Κέντρα 

Ερευνών 6 

2 

Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συµπεριλαµβάνοντας 
υλικό εξοπλισµό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών 

υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα 
αναγνωρισµένου κύρους σε εξειδικευµένη τεχνολογία 26 

3 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που 
συνδέουν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε πανεπιστήµια, 

εγκαταστάσεις ανωτέρας / ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, 
περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα, και επιστηµονικούς και 

τεχνολογικούς πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι 
τεχνολογίας κ.λ.π..) 7 

4 Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ 29 
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ 
(Μ€) 

(συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)  

7 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε έρευνα και 
καινοτοµία (καινοτόµες τεχνολογίες, εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων 

από πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π..)  83 

9 
Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτοµίας και 

επιχειρηµατικότητας  37 

5 
Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και οµάδες 

επιχειρήσεων 38 

6 

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής 
(εισαγωγή αποτελεσµατικών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέµηση της ρύπανσης, 

ενσωµάτωση µη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις  3 
8 Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις  133 

10 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών 

δικτύων) 38 

11 

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, 
ενδολειτουργική ικανότητα, αποφυγή κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, 

ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.. 23 
12 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (TEN-ICT) 15 

14 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, εκπαίδευση 

και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π..) 30 

15 
Άλλα Μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής 

και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσµατική χρήση τους  45 

81 

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του 
προγραµµατικού σχεδιασµού παρακολούθηση και αξιολόγηση σε 

εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δηµιουργία ετοιµότητας στην 
εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 4 

39 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος 2 
40 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή  1 
41 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα 3 
42 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερµική και άλλες 8 
43 Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας 7 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3  538 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

61 Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 141 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 141 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 
85 Προετοιµασία εφαρµογή παρακολούθηση και επιθεώρηση 7 
86 Αξιολόγηση, Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 13 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2438 
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4.7 Συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007 – 2013 µε τους 
Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 εξετάζεται µε βάση το βαθµό εξυπηρέτησης των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ από 
τους Γενικούς Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράµµατος,.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ (κάθετες στήλες) και 
οι Γενικοί Στόχοι του ΕΠ Αττικής 2007 –2013 (οριζόντιες στήλες). 
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Πίνακας 4.7.1. Συνάφεια Γενικών Στόχων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τους Γενικούς Στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής σαν 
∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 

Κέντρο 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, 
της έρευνας και τεχνολογίας και της 
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών πληροφόρησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

και της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων για 
καλύτερες και 
περισσότερες 
θέσεις εργασίας 

1 
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων 
Άµεσων Επενδύσεων 

(•) •   

2 
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

(•) •   

3 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας  •   

4 
Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

   • 

5 

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση 
της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό 
παράγοντα αναδιάρθρωσης της οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. 

 •   

6 

Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και 
τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης. 

 • •  

7 
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και 
των επιχειρήσεων 

   (•) 

8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση     

9 

Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στόχος είναι η 
διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στην αγορά 
εργασίας και η πρόληψη των φαινοµένων 
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. 

   • 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής σαν 
∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 

Κέντρο 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, 
της έρευνας και τεχνολογίας και της 
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών πληροφόρησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

και της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων για 
καλύτερες και 
περισσότερες 
θέσεις εργασίας 

10 

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει 
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και 
φροντίδας 

  • • 

11 

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την 
άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές 
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική 
συνοχή). 

   • 

12 

Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της 
επιχειρηµατικής δράσης. 

    

13 
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών 
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος 
µεταφορών της χώρας. 

•    

14 
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε 
γνώµονα την αειφορικά 

•    

15 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος   •  
16 Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής   •  

17 
Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

  •  

 ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ     
 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη   • (•) 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της 

Περιφέρειας Αττικής σαν 
∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 

Κέντρο 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, 
της έρευνας και τεχνολογίας και της 
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων 

τεχνολογιών πληροφόρησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

και της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων για 
καλύτερες και 
περισσότερες 
θέσεις εργασίας 

 Ανάπτυξη της υπαίθρου     

 
∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία  

    

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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Ο πρώτος Γενικός Στόχος του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 «Βελτίωση της Ελκυστικότητας της 
Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο» εξυπηρετεί έµµεσα τον πρώτο Γενικό Στόχο του 
ΕΣΠΑ «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ΞΑΕ» και το δεύτερο Γενικό Στόχο «Η 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» και άµεσα τους ΓΣ 13 
«Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας» και ΓΣ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της 
χώρας µε γνώµονα την αειφορία». 

Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 
µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας 
και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» έχει άµεση 
συµβολή στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ: 

• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,  

• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,  

• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας»,  

• ΓΣ 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε 
όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας 
και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης»  

• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης».  

Ο τρίτος Γενικός Στόχος του ΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας 
του περιβάλλοντος» έχει άµεση συµβολή µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: 

• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης», 

• ΓΣ 10 του ΕΣΠΑ «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος 
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και 
θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» 

• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος» 

• ΓΣ16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής,  

• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας»,  

• και τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» 
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Ο τέταρτος Γενικός Στόχος του ΕΠ Αττικής «∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες και 
περισσότερες θέσεις εργασίας» έχει άµεση συµβολή µε τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ:  

• ΓΣ 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος»,  

• ΓΣ 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης.»,  

• ΓΣ 10 «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που 
θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει 
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας», και  

• ΓΣ 11 Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές 
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).  

και έµµεση συµβολή µε το ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των 
επιχειρήσεων» καθώς και µε τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη». 

Στον Πίνακα που ακολουθεί εξετάζεται η συµβολή των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ 
Αττικής στην επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ. 
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Πίνακας 4.7.2. Συνάφεια Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τους Γενικούς Στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 - 2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας -
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 

1 
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων 
Άµεσων Επενδύσεων 

(•)  
• (•) 

2 
Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας 

(•)  
• (•) 

3 
Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας 

 (•) 
• (•) 

4 

Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των 
επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την 
αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

 •   

5 

Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η 
προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους 
ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της 
οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της 
γνώσης. 

  •  

6 

Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση 
και τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. 

 • •  

7 
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων 
και των επιχειρήσεων 

  (•)  

8 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση     
9 Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης. Στόχος  •   
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 - 2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας -
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 

είναι η διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων 
στην αγορά εργασίας και η πρόληψη των 
φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού. 

10 

Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου 
συστήµατος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα 
εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
πρόληψης και φροντίδας 

 •   

11 

Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεµάτων ισότητας των 
φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες 
εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – 
απασχόληση – κοινωνική συνοχή). 

 •   

12 

Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών 
και η αποτελεσµατική εφαρµογή τους για την 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης. 

  (•)  

13 
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών 
υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του 
συστήµατος µεταφορών της χώρας. 

•    

14 
Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε 
γνώµονα την αειφορία 

•  (•)  

15 Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος  •  (•) 

16 
Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής 

 •   

17 
Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 

 •  (•) 
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 - 2013 

Α/Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 

ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας -
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και βελτίωση 
της ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 

  ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ     
 Βιώσιµη αστική ανάπτυξη •   • 
 Ανάπτυξη της υπαίθρου     

 
∆ιασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία  

    

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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Μέσω των παρεµβάσεων των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 
εξυπηρετούνται άµεσα και έµµεσα ως ακολούθως οι Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ: 

Ο Α.Π. 1: «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας» του ΠΕΠ Αττικής 2007 -
2013 εξυπηρετεί άµεσα την επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:  

• ΓΣ 13 «Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της χώρας», 

• ΓΣ 14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία»,  

• και τη χωρική προτεραιότητα «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη». 

και έµµεσα τους Γενικούς Στόχους του ΕΣΠΑ: 

• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων», και 

• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας» 

Ο ΑΠ 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» συµβάλει άµεσα στην 
επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:  

• ΓΣ 4 « Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο για την αναβάθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος», 

• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» στο σκέλος της εξυπηρέτησης των 
πολιτών  

• ΓΣ 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης» 

• ΓΣ 10 «Θεµελίωση ενός αποδοτικού και οικονοµικά βιώσιµου συστήµατος Υγείας, που 
θα προσφέρει ποιοτικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει 
στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας»  

• ΓΣ 11 «Η ανάδειξη του οικονοµικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των 
θεµάτων ισότητας των φύλων, µε την άµεση σύνδεσή τους µε τις κυρίαρχες εθνικές 
πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή 

• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος», 

• ΓΣ 16 «Η άσκηση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής πολιτικής» και  

• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας».  

Έµµεσα εξυπηρετεί τον ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας».  
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Ο ΑΠ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης» εξυπηρετεί άµεσα 
την επίτευξη των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ:  

• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,  

• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,  

• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», 

• ΓΣ 5 «Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε 
όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας 
και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης», 

• ΓΣ 6 «Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και τη συστηµατική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και 
οικονοµικής δραστηριοποίησης». 

και έµµεσα τους: 

• ΓΣ 7 «Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζόµενων και των επιχειρήσεων»  

• ΓΣ 12: «Η βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή τους για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης» 

• ΓΣ14 «Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία»  

Τέλος, ο ΑΠ 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» εξυπηρετεί άµεσα τη χωρική 
προτεραιότητα του ΕΣΠΑ «Βιώσιµη αστική ανάπτυξη» και έµµεσα τους Γενικούς Στόχους: 

• ΓΣ 1 «Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άµεσων Επενδύσεων»,  

• ΓΣ 2 «Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας»,  

• ΓΣ 3 «Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας», 

• ΓΣ 15 «Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος», 

• ΓΣ 17 «Ανάδειξη του Πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης της 
χώρας».  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

66 

4.8 Συνέπεια της Στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε την Πολιτική 
της Συνοχής και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) παρέχουν 
στα κράτη-µέλη και τις περιφέρειες ενδεικτικές κοινοτικές προτεραιότητες, υπογραµµίζουν την 
ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ της Πολιτικής συνοχής, των εθνικών και 
περιφερειακών προτεραιοτήτων και της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ενισχύουν την 
οικειοποίηση της πολιτικής συνοχής από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τους 
κοινωνικούς εταίρους και άλλους εµπλεκόµενους παράγοντες. 

∆ιαρθρώνονται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους: I - Να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος 
τόπος επενδύσεων και εργασίας, II - Γνώση και καινοτοµία για την ανάπτυξη, III -
Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Οι Κατευθυντήριες Γραµµές δίνουν επίσης 
ιδιαίτερη έµφαση στην εδαφική συνοχή και συνεργασία. Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των 
πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση, στηρίζουν την οικονοµική διαφοροποίηση των 
αγροτικών περιοχών και προωθούν τη διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή 
συνεργασία. 

Η συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές της Ε.Ε. για τη Συνοχή 2007-2013 (ΚΣΚΓ) εξετάζεται µε βάση το βαθµό εξυπηρέτησης 
των Κατευθυντηρίων Γραµµών από τους Γενικούς Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητας 
του Προγράµµατος,. 

Η αποτύπωση της συνάφειας της Στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007 – 2013 µε τις Στρατηγικές 
Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την πολιτική συνοχής σε σχέση µε τους Γενικούς Στόχους 
του Προγράµµατος εξετάζεται µε τη µήτρα συνάφειας που παρατίθεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 
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Πίνακας 4.8.1. Συνάφεια των Γενικών Στόχων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών Στρατηγικών 
Κατευθυντήριων Γραµµών για τη Συνοχή 

2007-2013 από το ΕΠ Αττικής 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας 
Αττικής σαν 
∆ιεθνές 

Επιχειρηµατικό 
Κέντρο 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονοµίας µέσω της 

ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της 
επιχειρηµατικότητας, της έρευνας 
και τεχνολογίας και της διάδοσης 

και αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών πληροφόρησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

και της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων 
για καλύτερες 

και 
περισσότερες 
θέσεις εργασίας 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση 
1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδοµών 
µεταφορών 

•    

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργιών ανάµεσα στην 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη 

 (•) •  

1.1.3 Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας 

• (•)   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη 
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης 
των επενδύσεων στην ΕΤΑ 

 •   

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

 •   

1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για όλους 

 • •  

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση 

    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας 
1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

    

1.3.2. Βελτίωση της προσαρµοστικότητας των 
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων και 
αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

    

1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 

 (•) (•) • 

1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες     
1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζοµένων   (•) • 
Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
2.1. Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη 
και στην απασχόληση 

•  •  

2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των 
περιοχών αλιείας και των περιοχών µε φυσικά 
µειονεκτήµατα 

    

2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, ∆ιαπεριφερειακή, 
∆ιεθνική συνεργασία 

    

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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Όπως συνάγεται, ο πρώτος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ελκυστικότητας 
της Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνέργια 
µε την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και 
βελτίωση των υποδοµών µεταφορών» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» καθώς και µε την «Εδαφική διάσταση της 
πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την 2.1. «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη 
και στην απασχόληση». 

Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και 
τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» 
εκτιµάται ότι παρουσιάζει έµµεση συµβολή µε την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η 
Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και 
συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργείων ανάµεσα στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας»  

Άµεση και σηµαντική συµβολή παρουσιάζει ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ µε την 
Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» 
και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.2.1 «Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων 
στην ΕΤΑ», 1.2.2 «∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» 
1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους».  

Ο δεύτερος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ παρουσιάζει έµµεση συνάφεια µε την Κατευθυντήρια 
Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.3.3. 
«Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων». 

Ο τρίτος Γενικός Στόχος του ΠΕΠ Αττικής «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας 
του περιβάλλοντος» έχει άµεση και σηµαντική συνάφεια µε: 

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειές της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση 
των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη»  

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την 
ανάπτυξη» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για όλους». 

• Την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την 2.1. «Η 
συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση». 

Έµµεση συµβολή παρουσιάζει ο τρίτος Γενικός στόχος του ΠΕΠ Αττικής µε την κατευθυντήρια 
γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.3.3. 
«Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων» και 1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων».  
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Τέλος, ο τέταρτος Γενικός Στόχος του ΕΠ Αττικής «Η ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας» εκτιµάται ότι έχει άµεση και σηµαντική συνέργια µε την Κατευθυντήρια 
Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.3.3. 
«Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και 
των δεξιοτήτων» και 1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων».  

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτιµώµενη συνάφεια των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράµµατος µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΣΚΓ) για την 
πολιτική συνοχής. 

Πίνακας 4.8.2. Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή (ΚΣΚΓ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 
Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων 

Γραµµών για τη Συνοχή 2007-2013 
από το ΕΠ Αττικής 

ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας 
- ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτοµίας και 
της ψηφιακής 
σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και 
απασχόληση. 

1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των 
υποδοµών µεταφορών 

•    

1.1.2 Ενίσχυση των συνεργιών 
ανάµεσα στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη 

 • (•) (•) 

1.1.3 Αντιµετώπιση του θέµατος της 
εντατικής χρησιµοποίησης 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας 

•  (•)  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη. 
1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της 
στοχοθέτησης των επενδύσεων στην 
ΕΤΑ 

  •  

1.2.2 ∆ιευκόλυνση της καινοτοµίας και 
προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

  •  

1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας για όλους 

 • •  

1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην 
χρηµατοδότηση 

    

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. 
1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά 
εργασίας και εκσυγχρονισµός των 
συστηµάτων κοινωνικής προστασίας 

    

1.3.2. Βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων 
και των επιχειρήσεων και αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

    

1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 
βελτίωσης της εκπαίδευσης και των 
δεξιοτήτων 

 (•) (•)  

1.3.4. ∆ιοικητικές ικανότητες     
1.3.5. Προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων 

 •   
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 
Εξυπηρέτηση των Κοινοτικών 
Στρατηγικών Κατευθυντήριων 

Γραµµών για τη Συνοχή 2007-2013 
από το ΕΠ Αττικής 

ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας 
- ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της καινοτοµίας και 
της ψηφιακής 
σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών 

Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
2.1. Η συµβολή των πόλεων στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση 

(•) (•)  • 

2.2. Υποστήριξη για την οικονοµική 
διαφοροποίηση των αγροτικών 
περιοχών, των περιοχών αλιείας και 
των περιοχών µε φυσικά µειονεκτήµατα 

    

2.3 – 2.6. ∆ιασυνοριακή, 
∆ιαπεριφερειακή, ∆ιεθνική συνεργασία 

    

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργεια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

Όπως αποτυπώνεται στον παραπάνω Πίνακα, ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση υποδοµών 
προσπελασιµότητας - ενέργειας» εκτιµάται ότι παρουσιάζει άµεση και σηµαντική συνέργια µε 
την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι 
για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.1 «Επέκταση και βελτίωση 
των υποδοµών µεταφορών» και 1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής 
χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας» και έµµεση µε την «Εδαφική διάσταση της 
πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 2.1. «Η συµβολή των πόλεων στην 
ανάπτυξη και στην απασχόληση». 

Ο ΑΠ 2: «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» έχει άµεση και σηµαντική 
συνέργια µε: 

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση 
των συνεργιών ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη»  

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την 
ανάπτυξη» και ειδικότερα µε την 1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για 
όλους».  

Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του Προγράµµατος έχει έµµεση συνάφεια µε την 
Κατευθυντήρια Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και ειδικότερα µε τις 
ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της βελτίωσης της 
εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων» και 1.3.5. «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων». Έχει, 
επίσης, έµµεση συνάφεια µε την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και 
συγκεκριµένα µε την ΚΣΚΓ 2.1. «Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην 
απασχόληση». 

Ο ΑΠ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης» εκτιµάται ότι έχει 
έµµεση συνέργια µε: 

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί 
τόποι για επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε τις ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση 
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των συνεργείων ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη» και 
1.1.3 «Αντιµετώπιση του θέµατος της εντατικής χρησιµοποίησης παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας». 

• Την Κατευθυντήρια Γραµµή «Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» και 
ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.3.3. «Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω 
της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων». 

Άµεση και σηµαντική συνέργεια ο ΑΠ 3 έχει µε την Κατευθυντήρια Γραµµή «Βελτίωση των 
γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη» και συγκεκριµένα µε τις ΚΣΚΓ 1.2.1 
«Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ», 1.2.2 «∆ιευκόλυνση 
της καινοτοµίας και προώθηση της επιχειρηµατικότητας» και 1.2.3. «Προώθηση της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας για όλους». 

Τέλος, ο ΑΠ 4: «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» παρουσιάζει άµεση και σηµαντική 
συνέργια µε την «Εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής» και συγκεκριµένα µε την 2.1. 
«Η συµβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση» και έµµεση συνέργια µε την 
Κατευθυντήρια Γραµµή «Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση» και ειδικότερα µε την ΚΣΚΓ 1.1.2 «Ενίσχυση των συνεργιών 
ανάµεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη». 
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4.9 Συνέπεια της Στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τους Στόχους 
του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων και τις Ευρωπαϊκές 
Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση σε Όρους 
Περιεχοµένου των Πολιτικών των Προτεραιοτήτων και των Μέτρων 
Πολιτικής 

Η εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και τις «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» (ΟΚΓΑΑ) γίνεται µε τη χρήση µητρών συνάφειας, µε 
µεγαλύτερη ανάλυση σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και συνοπτικότερα σε επίπεδο 
Γενικών Στόχων του Προγράµµατος.  

4.9.1. Η συνέπεια της στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 µε το Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 2005-2008  

Η εξέταση της συνέπειας της στρατηγικής του Προγράµµατος µε το ΕΠΜ γίνεται µε τη χρήση 
µήτρας συνάφειας των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος µε τις προτεραιότητες του 
Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. 

Επιλέχθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητες για την σε βάθος εξέταση και όχι οι Γενικοί Στόχοι γιατί 
σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας αποτυπώνονται τα µέτρα πολιτικής. Για λόγους 
πληρότητας του κειµένου εξετάζεται συνοπτικά η συνάφεια και των Γενικών Στόχων του ΕΠ 
Αττικής µε το ΕΠΜ. 

Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων αποτελεί το κείµενο αναφοράς της χώρας για την 
εξυπηρέτηση των στόχων της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων καλύπτει τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του ΠΕΠ 
(2007 και 2008) και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείµενο τις µεταρρυθµίσεις στους τοµείς των 
δηµοσίων οικονοµικών, των διαρθρωτικών (µικροοικονοµικών) αλλαγών και στην 
απασχόληση, θέτοντας 4 βασικές προτεραιότητες (αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, 
αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αύξηση της 
απασχόλησης). 

Σε επίπεδο Γενικών Στόχων του ΕΠ Αττικής 2007 -2013 παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

Η δεύτερη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την 
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.» παρουσιάζει άµεση 
συνέργια µε το δεύτερο Γενικό Στόχο του ΠΕΠ «Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και της 
διάδοσης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Η προτεραιότητα αυτή 
του ΕΠΜ εξυπηρετείται έµµεσα από τους Γενικούς Στόχους του Προγράµµατος «Βελτίωση της 
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ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος» και «∆ηµιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας». 

Η τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» εξυπηρετείται και έχει 
άµεση συνέργια µε τρεις Γενικούς Στόχους του ΕΠ Αττικής 2007 – 2013 και συγκεκριµένα µε:  

• Τον πρώτο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν 
∆ιεθνές επιχειρηµατικό κέντρο»,  

• Το δεύτερο Γενικό Στόχο «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της 
ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και της διάδοσης και 
της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής», και 

• Τον τέταρτο Γενικό Στόχο «∆ηµιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες και περισσότερες 
θέσεις εργασίας». 

Η τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ εξυπηρετείται έµµεσα από τον τρίτο Γενικό Στόχο του ΠΕΠ 
«Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος». 

Η τέταρτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, καθώς 
και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια 
σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν το κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού» 
εξυπηρετείται έµµεσα από τους Γενικούς Στόχους του ΠΕΠ «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της Ε&Τ και 
της διάδοσης και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης» και «∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων για καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας». 

Στην κατηγορία της έµµεσης συνάφειας και µε τους τέσσερις Γενικούς Στόχους του 
Προγράµµατος εµπίπτει η πρώτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αποκατάσταση της 
δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων 
οικονοµικών». 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνέργεια των Γενικών Στόχων του 
Προγράµµατος µε το ΕΠΜ. 
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Πίνακας 4.9.1. Συνάφεια των Γενικών Στόχων του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Εξυπηρέτηση του Εθνικού 
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων 

από το ΕΠ Αττικής 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητας 
της Περιφέρειας 
Αττικής σαν 
∆ιεθνές 

Επιχειρηµατικό 
Κέντρο 

Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µέσω της 

ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, 
της επιχειρηµατικότητας, της 
έρευνας και τεχνολογίας και της 
διάδοσης και αξιοποίησης των 

νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης 

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

και της 
προστασίας του 
περιβάλλοντος 

∆ηµιουργία 
προϋποθέσεων 
για καλύτερες και 
περισσότερες 
θέσεις εργασίας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 
Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας και εξασφάλιση της 
µακροχρόνιας βιωσιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών. 

(•) (•) (•) (•) 

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα 
από την αντιµετώπιση των 
διαρθρωτικών προβληµάτων στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την 
προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. 

 • (•) (•) 

Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, 
αύξηση της εξωστρέφειας και 
αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης 
της χώρας ως πόλου έλξης 
επενδυτικών δραστηριοτήτων µε 
προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. 

• • (•) • 

Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της 
ανεργίας, καθώς και 
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης µε µια σειρά από 
στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν 
παράλληλα τον κίνδυνο του 
κοινωνικού αποκλεισµού. 

 (•)  (•) 

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

Σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

Το ΕΠΜ περιλαµβάνει µια σειρά θεσµικών µεταρρυθµίσεων αλλά και παρεµβάσεων που 
εµπίπτουν άµεσα ή έµµεσα στις θεµατικές προτεραιότητες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στην 
κατηγορία της έµµεσης συνάφειας εµπίπτει η πρώτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αποκατάσταση 
της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των 
δηµόσιων οικονοµικών».  

Άµεση συµβολή στην επίτευξη της δεύτερης προτεραιότητας του ΕΠΜ «Αύξηση της 
παραγωγικότητας µέσα από την αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την κοινωνία της γνώσης» 
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έχει ο Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης», αφού στον Άξονα αυτό περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων για 
την ενίσχυση της Ε&Τ, την αξιοποίηση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις,, την ενίσχυση της 
καινοτοµίας κλπ. Η επίτευξη του ποσοτικοποιηµένου Στόχου του ΕΠΜ (αύξηση δαπανών για 
την έρευνα από το 0,65% του ΑΕΠ στο 1,5% ως το 2010) θα προέλθει σε µεγάλο βαθµό και 
από τις παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν από το ΠΕΠ Αττικής. Έµµεση είναι η συµβολή του 
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», αφού σε 
αυτόν περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις στον τοµέα των υποδοµών ψηφιακής σύγκλισης για 
την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης και την προώθηση της 
Κοινωνίας της Γνώσης καθώς και οι παρεµβάσεις για την αναβάθµιση / βελτίωση των 
υποδοµών εκπαίδευσης της Περιφέρειας. 

Άµεση συµβολή στην τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας 
και αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης επενδυτικών 
δραστηριοτήτων µε προοπτικές επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης» παρουσιάζουν δύο Άξονες Προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής και συγκεκριµένα ο 
Άξονας Προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας» και ο Άξονας 
Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής 
σύγκλισης». 

Οι παρεµβάσεις για την ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών αλλά και η βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αττική θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του 
στόχου του ΕΠΜ για την αξιοποίηση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου 
επενδύσεων. Οι παρεµβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την 
ενίσχυση των κλάδων όπου παρουσιάζει η Περιφέρεια δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, 
όπως είναι ο Τουρισµός, που περιλαµβάνονται στον τρίτο Άξονα Προτεραιότητας του ΠΕΠ 
Αττικής, ουσιαστικά εξειδικεύουν στο ΠΕΠ το πλαίσιο των παρεµβάσεων που περιγράφονται 
στο τρίτο κεφάλαιο του ΕΠΜ «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στις Αγορές προϊόντων» και 
συγκεκριµένα στις υποενότητες που αναφέρονται στις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (3.1.1), την 
Βιοµηχανία (3.1.2) και τον Τουρισµό (3.13).  

Έµµεση συµβολή στην τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ παρουσιάζει ο τέταρτος Άξονας 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών». Η συµβολή προέρχεται από 
την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την προώθηση δράσεων αστικών αναπλάσεων 
µεγάλης κλίµακας αφ ενός και αφετέρου από τη διαµόρφωση νέων χώρων στην Περιφέρεια 
για την υποδοχή επιχειρήσεων σε επιλεγµένους τοµείς και κλάδους. Έµµεση συνάφεια µε την 
τρίτη προτεραιότητα του ΕΠΜ παρουσιάζει και ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του ΠΕΠ 
«Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», που περιλαµβάνει το σύνολο των 
παρεµβάσεων του Προγράµµατος στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες επιδρούν έµµεσα 
στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας ως 
πόλου έλξης επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

Στην τέταρτη προτεραιότητα του ΕΠΜ «Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, 
καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 
µία σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού 
αποκλεισµού» άµεσα συµβάλει ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση 
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της ποιότητας ζωής» µέσω των παρεµβάσεων για την αναβάθµιση / βελτίωση των υποδοµών 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Έµµεση είναι η συµβολή του πρώτου και του τέταρτου Άξονα 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ στην εξυπηρέτηση της τέταρτης προτεραιότητας του ΕΠΜ. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του 
Προγράµµατος µε τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. 

Πίνακας 4.9.2. Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε το 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Εξυπηρέτηση του Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων από το ΕΠ Αττικής 

ΑΠ 1: Ενίσχυση των 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας – 
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 

αστικών 
περιοχών 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 

Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας 
και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας 
των δηµόσιων οικονοµικών. 

(•) (•) (•) (•) 

Αύξηση της παραγωγικότητας, µέσα από την 
αντιµετώπιση των διαρθρωτικών προβληµάτων στη 
λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της 
Κοινωνίας της Γνώσης. 

 (•) •  

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
ενίσχυση του ανταγωνισµού, άνοιγµα των αγορών, 
αύξηση της εξωστρέφειας και αξιοποίηση της 
γεωπολιτικής θέσης της χώρας ως πόλου έλξης 
επενδυτικών δραστηριοτήτων µε προοπτικές 
επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

• (•) • (•) 

Αύξηση της απασχόλησης, µείωση της ανεργίας, 
καθώς και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε µια 
σειρά από στοχευµένες δράσεις που περιορίζουν 
παράλληλα τον κίνδυνο του κοινωνικού 
αποκλεισµού. 

(•) •  (•) 

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 

4.9.2. Συνεκτικότητα του Προγράµµατος µε τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες 
Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 

Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ) 
αποτελούνται από δυο διακριτά µέρη που είναι: 
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• Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές των κρατών 
µελών 8  

• Κατευθυντήριες Γραµµές των Πολιτικών Απασχόλησης των Κρατών Μελών 9  

Οι ΟΚΓ διαρθρώνονται σε τρία τµήµατα. Το Α τµήµα αναφέρεται στις µακροοικονοµικές 
πολιτικές, (Κατευθυντήριες γραµµές (ΟΚΓ) 1-7), το δεύτερο τµήµα στις µικροοικονοµικές 
πολιτικές (ΟΚΓ 8-16), ενώ το τρίτο τµήµα (ΟΚΓ 17-24) στις πολιτικές απασχόλησης. 

Οι ΟΚΓ που αφορούν το µακροοικονοµικό περιβάλλον εξυπηρετούνται από το Εθνικό 
Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και δεν σχετίζονται µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων και κατά συνέπεια και του ΠΕΠ Αττικής.  

Οι Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες γραµµές ΟΚΓ (7-16) επικεντρώνονται σε µέτρα και 
πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας σαν παράγοντες 
ανάπτυξης και να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερος τόπος επενδύσεων και εργασίας. Η 
πλειονότητα των προτεινοµένων µέτρων εµπίπτει στα πεδία παρέµβασης του ΕΤΠΑ, ενώ η 
στοχοθέτηση τους είναι ταυτόσηµη σχεδόν µε τους στρατηγικούς Στόχους του Προγράµµατος. 

Για την εξέταση της συνεκτικότητας των ΟΚΓ µε το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 κατασκευάστηκε ο 
Πίνακας 2.7 στον οποίο, παρουσιάζονται οι ΟΚΓ (στην κάθετη στήλη) και οι Άξονες 
Προτεραιότητας του ΠΕΠ (οριζόντιες γραµµές) και προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

Ο ΑΠ 1 «Ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας» παρουσιάζει άµεση και 
σηµαντική συµβολή – συνέργεια µε την Κατευθυντήρια Γραµµή 16 «Να επεκταθούν και να 
βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα συµφωνηθέντα διασυνοριακά 
έργα προτεραιότητας». Οι παρεµβάσεις στο σιδηροδροµικό και οδικό δίκτυο της Περιφέρειας 
αφορούν τµήµατα των αντίστοιχων διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών ΤΕΝ της Περιφέρειας, 
ενώ βασική προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας αποτελεί η προώθηση των ΜΜΜ 
σταθερής τροχιάς, για την ανάπτυξη βιώσιµης ισορροπίας µεταξύ των µέσων µεταφοράς 
ανθρώπων και εµπορευµάτων µέσω της µείωσης του ρόλου του ΙΧ και των οδικών µεταφορών. 

Έµµεση συµβολή παρουσιάζει µε την ΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων 
και να ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης». Οι 
παρεµβάσεις για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, η βελτίωση της διασύνδεσης 
των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας µε το νησιά του Αιγαίου όπου 
αναµένεται σηµαντική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση του αιολικού 
δυναµικού, ο περιορισµός της χρήσης του ΙΧ, συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 
Κιότο. 

Ο Α.Π2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» παρουσιάζει έµµεση συµβολή 
στην ΚΓ 9 « Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών 

                                                      

8 Σύσταση του Συµβουλίου της 12/7/205 σχετικά µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις 
οικονοµικές πολιτικές των κρατών µελών και της κοινότητας (2005-208) (2005/601/ EK) L 205/28  
9 Απόφαση του Συµβουλίου της 12/7/2005 για τις κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των 
κρατών µελών (2005/600/ΕΚ) L 205/21  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

78 

Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της Πληροφορίας 
χωρίς αποκλεισµούς» Οι παρεµβάσεις για την αύξηση των παρεχόµενων µέσω ∆ιαδικτύου 
υπηρεσιών / πληροφοριών / συναλλαγών της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, συµβάλλει στην επίτευξη του Στόχου για την διάδοση της 
χρήσης των ΤΠΕ. 

Άµεση συµβολή παρουσιάζει ο Άξονας µε την ΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των 
πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και 
ανάπτυξης», αφού το σύνολο των παρεµβάσεων που αφορούν την προστασία του εδάφους 
και των υδατίνων πόρων (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στερεών 
απορριµµάτων) υλοποιούνται µέσω του Άξονα Προτεραιότητας. 

Έµµεση συµβολή παρουσιάζει επίσης ο Άξονας µε τρεις ΟΚΓ του τρίτου τµήµατος των ΟΚΓ 
που αναφέρονται στις πολιτικές απασχόλησης και οι οποίες κατά προτεραιότητα εµπίπτουν 
στα πεδία παρέµβασης του ΕΚΤ και συγκεκριµένα: 

• Mε την OΚΓ 17 «Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που θα στοχεύουν στην 
πλήρη απασχόληση, στην βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην 
εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής», µέσω των 
παρεµβάσεων για τη βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης που 
χρηµατοδοτούνται από τον Άξονα.  

• Με την OΚΓ 18 «Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόµενη στον κύκλο 
ζωής», µέσω των παρεµβάσεων για τη βελτίωση / αναβάθµιση του συστήµατος 
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας αλλά και τη χρηµατοδότηση 
υποδοµών για τον καλύτερο συνδυασµό επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής που 
στοχεύουν στην αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας µέσω της 
δηµιουργίας κέντρων φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώµενων ατόµων.  

• Mε την OΚΓ 23 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο», µέσω των παρεµβάσεων για τη δηµιουργία δοµών για τη δια βίου µάθηση.  

Ο ΑΠ 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης» 
παρουσιάζει άµεση συµβολή:  

• Mε την OΚΓ 7 «Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τοµέα της Έρευνας 
& Ανάπτυξης, ιδίως στον ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου της Γνώσης», µέσω των παρεµβάσεων για την προώθηση της συνεργασίας 
µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων για την µετατροπή της γνώσης σε 
καινοτοµία. 

• Mε την OΚΓ 8 «Να διευκολυνθεί η καινοτοµία», µε δεδοµένο ότι προγραµµατίζονται 
παρεµβάσεις σχετικές µε την ενίσχυση των καινοτόµων ΜΜΕ, τη µεταφορά τεχνολογίας 
και την διάχυση των αποτελεσµάτων της Ε&Τ στην παραγωγή.  

• Mε την OΚΓ 9 «Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια Κοινωνία της 
Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς», µε δεδοµένο ότι περιλαµβάνει παρεµβάσεις 
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σχετικές µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην 
διοίκηση και παραγωγή, την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου των ΤΠΕ για τη 
διενέργεια επενδύσεων, την προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου κλπ.  

Έµµεση συνάφεια έχει ο ΑΠ 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης»: 

• Με την ΟΚΓ 10 «Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Βάσης», µέσω των παρεµβάσεων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της µεταποίησης. 

• Mε την OΚΓ 15 «Να προωθηθεί µία περισσότερο επιχειρηµατική νοοτροπία και να 
δηµιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)», µέσω 
των παρεµβάσεων για την δηµιουργία εγγυοδοτών µηχανισµών, την παροχή κινήτρων 
για την προµήθεια σύγχρονου µηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισµού από τις 
ΜΜΕ κλπ. 

Τέλος, ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών» έχει έµµεση συνάφεια 
µε την ΟΚΓ 11 «Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων και να ενισχυθούν οι συνέργιες 
µεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης», µέσω των παρεµβάσεων 
αναπλάσεων σε υποβαθµισµένες περιοχές καθώς και των παρεµβάσεων για την αύξηση του 
αστικού πρασίνου. 
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Πίνακας 4.9.3. Συνάφεια των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007-2013 µε τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΟΚΓ). 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Εξυπηρέτηση των ΟΚΓ από το ΕΠ Αττικής 
ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας - 
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 

αστικών περιοχών. 

Μικροοικονοµικές Κατευθυντήριες Γραµµές (Microeconomic guidelines) 
(7) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις 
στον τοµέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ιδίως στον 
ιδιωτικό τοµέα, µε σκοπό τη δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης 

  •  

(8) Να διευκολυνθεί η καινοτοµία   •  
(9) Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγµατική 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδοµηθεί µια 
Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς 

 (•) •  

(10) Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα της Ευρωπαϊκής βιοµηχανικής 
βάσης 

  (•)  

(11) Να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη χρήση των πόρων 
και να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της 
προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης 

(•) •  (•) 

(12) Να επεκταθεί σε έκταση και σε βάθος η 
Εσωτερική Αγορά 

    

(13) Να εξασφαλισθούν ανοιχτές και 
ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός της 
Ευρώπης και να προσκοµισθούν οφέλη από την 
παγκοσµιοποίηση 

    

(14) Να δηµιουργηθεί ελκυστικότερο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και να ενθαρρυνθεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία µέσω της βελτίωσης των 
κανονιστικών ρυθµίσεων 

    

(15) Να προωθηθεί µία περισσότερο 
επιχειρηµατική νοοτροπία και να δηµιουργηθεί 
περιβάλλον που να στηρίζει τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

  (•)  

(16) Να επεκταθούν και να βελτιωθούν οι 
ευρωπαϊκές υποδοµές και να ολοκληρωθούν τα 
συµφωνηθέντα διασυνοριακά έργά προτεραιότητας 

•    

Κατευθυντήριες Γραµµές των πολιτικών Απασχόλησης (Employment guidelines) 
(17) Να εφαρµοσθούν πολιτικές απασχόλησης που 
θα στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη 
βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας 
στην εργασία και στην ενίσχυση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής 

 (•)   

(18) Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας 
βασιζόµενη στον κύκλο ζωής 

 (•)   

(19) Να δηµιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς 
αποκλεισµούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της 
εργασίας και να καταστεί αποδοτική για όσους 
αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων 
µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων 

    

(20) Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της 
αγοράς εργασίας      
(21) Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασµό µε την     
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ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 

Εξυπηρέτηση των ΟΚΓ από το ΕΠ Αττικής 
ΑΠ 1: Ενίσχυση 
υποδοµών 

προσπελασιµότητας - 
ενέργειας 

ΑΠ 2: Αειφόρος 
ανάπτυξη και 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

ΑΠ 3: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης 

ΑΠ 4: 
Αναζωογόνηση 

αστικών περιοχών. 

εργασιακή ασφάλεια και να µειωθεί ο 
κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας, 
λαµβανοµένου δεόντως υπόψη του ρόλου των 
κοινωνικών εταίρων  
(22) Να εξασφαλισθεί ευνοϊκή προς την 
απασχόληση εξέλιξη των µισθών και άλλων 
στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία  

    

(23) Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις 
σε ανθρώπινο κεφάλαιο  

 (•)   

(24) Να προσαρµοσθούν τα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες απαιτήσεις 
ως προς τις δεξιότητες  

    

•Εκτιµώµενη άµεση και σηµαντική συµβολή - συνέργια 
(•)Εκτιµώµενη έµµεση συµβολή 
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4.10 Συνοπτική Περιγραφή ∆ιαδικασίας Σχεδιασµού στο Πλαίσιο της 
Εταιρικής Σχέσης 

Η Περιφέρεια Αττικής ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2005 έναν ευρύ και 
ουσιαστικό διάλογο µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας για την 
κατάρτιση του Αναπτυξιακού της Προγράµµατος για την Τέταρτη Προγραµµατική Περίοδο 
(2007-2013).  

Κεντρικός Στόχος της Περιφέρειας Αττικής σε όλη την πορεία του Αναπτυξιακού Σχεδιασµού 
ήταν να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συµβολή και συµµετοχή τόσο των φορέων της 
Αυτοδιοίκησης, όσο και των φορέων χάραξης Τοµεακής Πολιτικής καθώς και του συνόλου των 
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της καθ’ 
όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας των προγραµµατικών εγγράφων και του Αναπτυξιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας.  

Η απαίτηση αυτή προκύπτει τόσο από την «ιδιαιτερότητα» που έχει η Περιφέρεια Αττικής στην 
Νέα Προγραµµατική Περίοδο δεδοµένου ότι εντάσσεται σύµφωνα, µε το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης “phasing out” όσο και από την µεθοδολογία που η 
ίδια Περιφέρεια Αττικής οριοθέτησε από την πρώτη φάση της ενεργοποίησης των διαδικασιών 
σχεδιασµού και η οποία θεµελιώνει την ευρύτατη διαβούλευση και διάλογο µε όλους τους 
«εταίρους» µε Στόχο την βελτιστοποίηση και την αποδοχή των σχεδιαζόµενων Αναπτυξιακών 
Παρεµβάσεων.  

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρούνται να αποτιµηθούν µε περιγραφικό τρόπο οι κυριότερες 
διαδικασίες διαβούλευσης που ακολουθήθηκαν στην πορεία του διαλόγου όλο το 
προηγούµενο διάστηµα το οποίο οριοθετείται χρονικά από τον Ιανουάριο του 2005 έως και 
σήµερα.  

Τα κυριότερα σηµεία της διαδικασίας της διαβούλευσης παρουσιάζονται συνοπτικά στη 
συνέχεια:  

1) Κατάρτιση του «Γενικού Προγραµµατικού Κειµένου» (Φεβρουάριος 2005). 

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας της Περιφέρειας Αττικής και, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
2η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ (παράγραφος 5), η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας 
Αττικής, εκτίµησε ότι προκειµένου να ανοίξει ο προβλεπόµενος κοινωνικός διάλογος για τις 
Αναπτυξιακές προοπτικές της Περιφέρειας για την χρηµατοδοτική περίοδο 2007-2013, θα είναι 
σκόπιµο να συνταχθεί ένα κείµενο «θέσεων», δηλαδή ένα γενικό «Προγραµµατικό Κείµενο», 
στο οποίο περιλαµβάνονται οι ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις, οι βασικές τοµεακές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές επιλογές και τεκµηρίωσή τους σύµφωνα µε τις δυνάµεις – 
αδυναµίες – ευκαιρίες - κινδύνους της Περιφέρειας.  

2) ∆ίκτυο Φορέων-Εταίρων: Attica 2007-2013. 
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Για την εµψύχωση, διευκόλυνση, στήριξη, αλλά και την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
διαβούλευσης η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, συνέταξε έναν 
«κατάλογο Φορέων» που συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο της 4ης Προγραµµατικής 
Περιόδου. Ο εν λόγω κατάλογος σχεδιάστηκε και συµπληρώθηκε µε το σύνολο των 
κοινωνικών και επαγγελµατικών φορέων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι και σήµερα το δίκτυο επικαιροποιείται και στον κατάλογο των 
φορέων συµπεριλαµβάνονται περισσότερα από 700 στελέχη από 340 φορείς 

Το σύνολο των φορέων αυτών αποτελούν το «ηλεκτρονικό δίκτυο των κοινωνικών εταίρων» 
της Περιφέρειας σε σχέση µε την 4η Προγραµµατική Περίοδο (Attica 2007-2013 Stakeholders 
Net – ASN). Η πληροφόρηση των µελών του "δικτύου ASN" γίνεται µε τη συνεχή επικοινωνία 
και διανοµή σχετικής αλληλογραφίας και επικαιροποιηµένου υλικού, το οποίο διατίθεται και 
στην σχετική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.  

3)Σύνταξη υποστηρικτικού υλικού - Σχεδιασµός Ερωτηµατολογίου Φορέων για την 
Σύνταξη των Κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013. 

Το αναλυτικό «Ερωτηµατολόγιο Φορέων» για την Σύνταξη των Κατευθύνσεων Εθνικής 
Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-2013 καταρτίστηκε και απευθύνθηκε σε φορείς σχεδιασµού, 
τελικούς δικαιούχους, επαγγελµατικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Αττικής και 
αφορούσε στη διατύπωση προτάσεων για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ 2007-2013, σύµφωνα µε 
τις σχετικές «οδηγίες» της 2ης εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ (Α.Π.:42154/ΕΥΣΑΠ 1861/25-10-2004). 
Μέσω του ερωτηµατολογίου επιχειρήθηκε η συστηµατική καταγραφή των απόψεων των 
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων της Περιφέρειας Αττικής και η ενίσχυση της διαδικασίας 
ανταλλαγής απόψεων και θέσεων σχετικά µε την 4η Προγραµµατική Περίοδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της Περιφέρειας κλήθηκαν αφενός να σχολιάσουν και να 
συµπληρώσουν ένα κατ’ αρχήν προτεινόµενο πλαίσιο Στρατηγικών Παρεµβάσεων της 
Περιφέρειας Αττικής για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και, αφετέρου, να σχολιάσουν 
τους «6 Τοµείς Παρεµβάσεων» οι οποίοι υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών (Εγκύκλιος 2). 

4) Προκαταρκτικές διαδικασίες διαβούλευσης- Συναντήσεις εργασίας (Μάιος 2005). 

Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου και ενόψει του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου, 
η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής, διοργάνωσε καταρχήν τέσσερις (4) 
θεµατικές συναντήσεις προετοιµασίας, µε τη συµµετοχή κοινωνικών και επαγγελµατικών 
φορέων της Περιφέρειας Αττικής. Οι συναντήσεις αποτέλεσαν το πρώτο βήµα για την 
προετοιµασία και την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου. Τα θεµατικά πεδία των συναντήσεων 
ήταν τα ακόλουθα: 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ανταγωνιστικότητα – Τουριστική Ανάπτυξη – Πολιτισµός – Κοινωνία της 
Πληροφορίας – Καινοτοµία - Εκσυγχρονισµός ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

9 Μαΐου 2005 

Ανθρώπινο ∆υναµικό – Απασχόληση – Ισότητα - Κοινωνική Φροντίδα και 
Κοινωνική Οικονοµία 

10 Μαΐου 2005 
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ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Τοπικής Ανάπτυξης – ∆ράσεις ορθολογικής 
Ρύθµισης του Τοπικού Χώρου, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τοπικού 
Περιβάλλοντος 

16 Μαΐου 2005 

Μεταφορές- Υποδοµές- Περιβάλλον 17 Μαΐου 2005 

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκε στους συµµετέχοντες το πλαίσιο λειτουργίας του 
κοινωνικού διαλόγου που προτίθεται να ακολουθήσει η Περιφέρεια Αττικής καθώς και οι 
εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τις πολιτικές της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. Στις 
συναντήσεις εργασίας συµµετείχε µεγάλος αριθµός φορέων (πάνω από 60), έγινε µια πρώτη 
ανταλλαγή απόψεων των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές της 
Περιφέρειας Αττικής. 

5) Ηµερίδα Προετοιµασίας (16 Ιουνίου 2005). 

Η ηµερίδα προετοιµασίας της 16ης Ιουνίου 2005 αποτέλεσε το 2ο «βήµα» προετοιµασίας της 
συζήτησης για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας Αττικής για την 4η 
Προγραµµατική Περίοδο. Πριν την ηµερίδα διοργανώθηκαν µε ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης το πρώτο δεκαήµερο του Ιουνίου του 2005 τέσσερις προπαρασκευαστικές 
τεχνικές συσκέψεις µε τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθήνας, Πειραιά, ∆υτικής Αττικής, 
Ανατολικής Αττικής) και µια µε τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, µε κύριο Στόχο 
τον συντονισµό και την ανταλλαγή απόψεων για τα θέµατα που αφορούσαν τις αναπτυξιακές 
προοπτικές της Περιφέρειας. 

Από οργανωτική άποψη, η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε σε ολοµέλεια και στη συνέχεια 
διαρθρώθηκε σε 3 επί µέρους θεµατικές συναντήσεις («στρογγυλά» τραπέζια): 1. 
Ανταγωνιστικότητα, 2. Ανθρώπινοι πόροι, 3. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής. Πέντε 
εµπειρογνώµονες κύρους (rapporteur, moderator) κατέγραψαν µε αντικειµενικό τρόπο τις 
προτάσεις των Φορέων και τα «συνέθεσαν» σε καταρχήν συµπεράσµατα, τα οποία 
παρουσιάσθηκαν στην απογευµατινή ολοµέλεια, µετά από την παρουσίαση ορισµένων 
«καλών πρακτικών» (Best Practices) από δράσεις της τρέχουσας χρηµατοδοτικής περιόδου 
(2000-2006).Στην Ηµερίδα Προετοιµασίας συµµετείχαν συνολικά περισσότερα από 200 άτοµα 
τα οποία εκπροσωπούσαν περισσότερους από 100 φορείς. 

6) Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Αττικής (29 Ιουνίου 2005). 

Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής για την 4η Προγραµµατική Περίοδο 2007-
2013, πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2005 και σε αυτό συµµετείχαν περισσότεροι από 
270 εκπρόσωποι 160 φορέων. Ειδικότερα από την πλευρά των Φορέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στο συνέδριο παρευρέθησαν 80 εκπρόσωποι 32 ∆ήµων, 3 εκπρόσωποι 
Κοινοτήτων, 25 εκπρόσωποι των 4 Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Η 
µεθοδολογία προετοιµασίας του αναπτυξιακού Συνεδρίου βασίστηκε σε δύο πυλώνες: 

• Στο γεγονός ότι το Συνέδριο δεν αποτελεί το τέλος, αλλά ένα ενδιάµεσο ζωτικό βήµα του 
κοινωνικού διαλόγου και, 

• Στην χωρική και τοµεακή «ταξινόµηση» των τοποθετήσεων των εταίρων.  
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Μέσα από την τοποθέτηση –για πρώτη φορά στα Αναπτυξιακά συνέδρια- των Κεντρικών 
Φορέων, επιτεύχθηκαν ο συντονισµός και η διαλειτουργικότητα των παρεµβάσεων ανάµεσα 
στα Υπουργεία και στην Περιφέρεια.  

7) Επιµέλεια και διανοµή Ειδικού Ενηµερωτικού Εντύπου: Κείµενα Υποστήριξης του 
Κοινωνικού ∆ιαλόγου για τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής 
στην 4η Χρηµατοδοτική Περίοδο (2007-2013). 

Η ειδική έκδοση συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2005 ενώ η διανοµή του ξεκίνησε τον 
Σεπτέµβριο του 2005 µε Στόχο να υποστηρίξει περαιτέρω τον κοινωνικό διάλογο, 
εµβαθύνοντας σε πληροφορίες και γνώσεις σε σχέση µε τα ζητήµατα της στρατηγικής που 
προωθείται για την Περιφέρεια Αττικής και εντοπίζεται στην ανάδειξη της Περιφέρειας Αττικής 
ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.  

8) Συνοπτική παρουσίαση των συµπερασµάτων της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς 
εταίρους. 

Η στρατηγική που τέθηκε σε ανοιχτή συζήτηση –σταδιακά στο πλαίσιο του κοινωνικού 
διαλόγου- για την 4η προγραµµατική περίοδο (2007-2013), συστηµατοποιείται στην ανάδειξη 
της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μεσογείου. Ουσιαστικά, η στρατηγική αυτή συµφωνήθηκε µε την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του κοινωνικού διαλόγου, µε ορόσηµο το 1ο Περιφερειακό 
Αναπτυξιακό Συνέδριο. 

9) Ειδικά Ερωτηµατολόγια ∆ράσεων (Ε.Ε.∆.): Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2005. 

Μέσω των Ειδικών Ερωτηµατολογίων ∆ράσεων επιτεύχθηκε η συγκέντρωση και επεξεργασία 
συγκεκριµένων απόψεων, προτάσεων και ιδεών των Φορέων, στο πλαίσιο συγκεκριµένων 
προτεραιοτήτων και, δυνητικά, στην αξιοποίηση των συνεργιών και συνεργασιών κατά τον 
σχεδιασµό τους. Παράλληλα, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, ανέδειξε ως ένα βαθµό 
την εµπειρία από την εφαρµογή αντίστοιχων δράσεων, αλλά και της ωριµότητας της σχετικής 
πρότασης. 

10) Ειδικές θεµατικές και χωρικές συναντήσεις εργασίας (∆εκ 2005- Μάρτιος 2006). 

Ο κοινωνικός διάλογος στην Περιφέρεια Αττικής παρέµεινε ανοιχτός, ζωντανός και 
εξελισσόµενος, µε Στόχο να απαντήσει σε σηµαντικά ανοιχτά ζητήµατα, όπως ο τουρισµός, ο 
χωροταξικός σχεδιασµός, οι ειδικές παρεµβάσεις για τα νησιά και οι ολοκληρωµένες τοπικές 
παρεµβάσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διακίνησης των Ειδικών Ερωτηµατολογίων 
∆ράσεων σχεδιάστηκε η πραγµατοποίηση «χωρικών» συναντήσεων εργασίας σε επίπεδο 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και σε επίπεδο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι 
ώστε κατέστη δυνατό να συζητηθούν ιδέες και αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο, 
αλλά και να αναδειχθούν οι απαραίτητες δικτυώσεις και συνεργασίες Φορέων σε σηµαντικά 
ζητήµατα των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών. 
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11) 5η Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. (28/12/2005) 

Στην ηµερήσια διάταξη της 5ης Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Αττικής, συζητήθηκε και 
παρουσιάστηκε από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Αττικής ο µέχρι εκείνη 
την χρονική στιγµή απολογισµός για την πορεία του κοινωνικού διαλόγου σε σχέση µε το 
σχεδιασµό για την Νέα Προγραµµατική Περίοδο στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και ο 
προγραµµατισµός των ενεργειών για το επόµενο χρονικό διάστηµα οι οποίοι και εγκρίθηκαν 
οµόφωνα από τα µέλη της Επιτροπής σύµφωνα και µε την ΑΠ.7542/28-11-2005 απόφασή της. 

12) Σχεδιασµός – Αποστολή Ερωτηµατολογίων σε Φορείς της Αυτοδιοίκησης και σε 
Ερευνητικούς Φορείς. (Φεβρουάριος 2006 – Μάιος 2006). 

Σχεδιάστηκαν και απεστάλησαν µε επιστολές του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής προς τους 
φορείς της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Νοµού 
Αττικής (Τ.Ε.∆.Κ.Ν.Α) ειδικά διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια µε σκοπό την καταγραφή των 
αναγκών και εν γένει την καλύτερη δυνατή προετοιµασία του Νέου Προγράµµατος στις 
παρακάτω κατηγορίες παρεµβάσεων α)Οδικές Μεταφορές β)Αντιπληµµυρικά έργα 
γ)∆ιαχείριση στερεών απορριµµάτων δ)Υγρά απόβλητα. Παράλληλα σχεδιάστηκαν και 
στάλθηκαν ερωτηµατολόγια στους φορείς της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας µε σκοπό την καταγραφή των αναγκών τους και την 
διατύπωση των προτάσεων τους σε σχέση µε τον τοµέα ευθύνης τους. 

13) Μελέτες Ωρίµανσης και Προετοιµασίας Νέας Προγραµµατικής Περιόδου. (Ιούνιος 
2006) 

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 και, ύστερα από σχετικές 
κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, προβλέφθηκε (νέο) Μέτρο για την 
χρηµατοδότηση των απαραίτητων µελετών προετοιµασίας και το οποίο ενεργοποιήθηκε µε 
σχετική πρόσκληση.  

14) 53η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (7/7/2006). 

Στην 53η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (7/7/2006) παρουσιάστηκαν 
προς τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου αναλυτικά: α)Η 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 β) το γενικό 
περίγραµµα και οι κατευθύνσεις των τοµέων παρέµβασης του νέου προγράµµατος της 
Περιφέρειας Αττικής όπως αυτό διαµορφώθηκε µε βάση τις δεσµεύσεις που απορρέουν από 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τους 
υπό διαµόρφωση κανονισµούς της Ε.Ε. 

15) Τεχνικές συσκέψεις – συναντήσεις µε τις Οµάδες Σχεδιασµού Προγραµµάτων των 
φορέων χάραξης πολιτικής. (Ιούνιος 2006 -Φεβρουάριος 2007) 

Με την έκδοση της 3ης εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών όπου 
αποσαφηνίστηκαν και οριοθετήθηκαν σε µεγάλο βαθµό η αρχιτεκτονική των προγραµµάτων 
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της νέας περιόδου, ο στρατηγικός προγραµµατισµός η χρηµατοδοτική οριοθέτηση µε βάση τις 
αρµοδιότητες των φορέων χάραξης τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής η Οµάδα 
Σχεδιασµού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής10 απέστειλε επιστολές σε όλες τις Οµάδες 
Σχεδιασµού των φορέων χάραξης πολιτικής όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην 3η εγκύκλιο και 
αµέσως ξεκίνησε ευρύ κύκλο τεχνικών συσκέψεων – συναντήσεων µε τις αντίστοιχες Οµάδες 
Σχεδιασµού Προγράµµατος των φορέων χάραξης τοµεακής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα 
προγραµµατίστηκαν και υλοποιήθηκαν επαναλαµβανόµενες τεχνικές συσκέψεις µε τις 
παρακάτω Οµάδες Σχεδιασµού: 

• OΣΠ για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

• ΟΣΠ για την Ανταγωνιστικότητα. 

• ΟΣΠ Υπ. Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. 

• ΟΣΠ του Τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• ΟΣΠ Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. 

• ΟΣΠ Μεταφορών (Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών) 

• ΟΣΠ Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

• ΟΣΠ Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 

Σκοπός των συναντήσεων µε τις αντίστοιχες Οµάδες Σχεδιασµού των φορέων χάραξης 
πολιτικής ήταν η γνωστοποίηση προς την ΟΣΠ της Περιφέρειας Αττικής τόσο της στρατηγικής 
όσο και των πολιτικών και των προτεραιοτήτων στον τοµέα ευθύνης του κάθε Υπουργείου 
όπως αυτή αποτυπώνεται στα προγραµµατικά του κείµενα για τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις 
στην γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής. Το «υλικό» το οποίο αποτέλεσε το προϊόν 
των τεχνικών συσκέψεων κωδικοποιήθηκε ανά τοµέα παρέµβασης και απεικονίζεται στον 
Αναπτυξιακό προγραµµατισµό της Περιφέρειας Αττικής.  

Επίσης η Περιφέρεια Αττικής εκπροσωπήθηκε και κατέθεσε τις προτάσεις της και τις απόψεις 
της τόσο στα Αναπτυξιακά Συνέδρια που διοργανώθηκαν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
11 που δραστηριοποιούνται στον χώρο ευθύνης της όσο και στα Εθνικά Αναπτυξιακά 
Συνέδρια12 που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, ενώ 
συµµετείχε και στα τοµεακά αναπτυξιακά συνέδρια σε τοµείς που το νέο Περιφερειακό 

                                                      

10 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 928/13-3-2006, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1203/1-09-2006,ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 885/12-07-2006 
11 Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Πειραιά 27-28 Μαΐου 2005, Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής 5-6 

Μαΐου 2006, Αναπτυξιακό Συνέδριο Νοµαρχίας Αθηνών 25 Ιουλίου 2006. 
12 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, 16 Ιουλίου 2005 όπου παρουσιάστηκαν οι περιφερειακές και τοµεακές προτεραιότητες 
καθώς και οι απόψεις των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων. 
2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, 9 ∆εκεµβρίου 2005 όπου παρουσιάστηκε προσχέδιο κειµένου εργασίας του στρατηγικού 
µέρους του ΕΣΠΑ. 

3Ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, 21 Ιουνίου 2006, όπου παρουσιάστηκε η 3η Εγκύκλιος για την Κατάρτιση των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – Η Πορεία 
εφαρµογής Σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης µε τους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους. 
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Πρόγραµµα θα έχει απ’ευθείας παρέµβαση (Ψηφιακή σύγκλιση, τουρισµός) ή 
συµπληρωµατική δράση και συνέργεια (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας). 

Επίσης µετά και την έκδοση της 4ης Εγκυκλίου (Νοέµβριος 2006) και αφού είχε προηγηθεί το ∆ 
Αναπτυξιακό Συνέδριο από το ΥΠΟΙΟ πραγµατοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις – 
συσκέψεις (Νοέµβριος 2006 και Φεβρουάριος 2007) µε τους φορείς χάραξης τοµεακής 
πολιτικής και αντίστοιχα θεµατικά τραπέζια µε την συµµετοχή και των εκπροσώπων του 
ΥΠΟΙΟ όπου οριστικοποιήθηκαν τόσο η ποσοτικοποίηση των δεικτών εκροών και 
αποτελέσµατος όσο και η εξειδίκευση των αντίστοιχων κατηγοριών παρέµβασης που 
εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 
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4.11 Προώθηση & Ενσωµάτωση της Ισότητας των Φυλών & Ευκαιριών 

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί µια οριζόντια πολιτική της Ε.Ε. 
Η προώθηση της ισότητας των φύλλων απαιτεί παρεµβάσεις για την ενίσχυση της 
απασχόλησης των γυναικών το ποσοστό ανεργίας των οποίων, αλλά και το ποσοστό 
συµµετοχής τους στο εργατικό δυναµικό είναι σαφώς διαφοροποιηµένα µε τα αντίστοιχα των 
ανδρών (υψηλότερο και χαµηλότερο αντίστοιχα), την άρση των διαφορών στα επίπεδα 
αµοιβών, την ισότιµη συµµετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων, την άρση περιορισµών 
για την πρόσβαση τους σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα κλπ.  

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης και συνακόλουθα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
προωθούν µια σειρά ενεργητικών και παθητικών µέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της 
προώθησης των φύλων. Το ΕΠ Αττικής 2007 –2013 παρεµβαίνει άµεσα σε θέµατα 
προώθησης της ισότητας των φύλλων σε δύο σηµαντικά πεδία πολιτικής που είναι η 
«ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας» και η βελτίωση των υποδοµών / υπηρεσιών 
για την φροντίδα των παιδιών. 

Η δηµιουργία των σχετικών κοινωνικών υποδοµών συµβάλλει στην «συµφιλίωση» 
οικογενειακής ζωής και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. ∆ράσεις για την ενίσχυση της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας θα περιληφθούν σε δύο Άξονες Προτεραιότητας και 
συγκεκριµένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ψηφιακής σύγκλισης» και του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση αστικών περιοχών 
και νησιωτικών περιοχών»,που προβλέπεται η χρήση της ρήτρας του 10% για δράσεις ΕΚΤ. 
Επίσης λαµβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του Καν. 1083/2006 αναφορικά µε την 
Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του 
Γενικού Στόχου 11 του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής διασφαλίζει:  

• την προώθηση της ισότητας των φύλων µε συγκεκριµένες δράσεις τις οποίες 
περιλαµβάνει. 

•  καθώς και την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των παρεµβάσεων 
του. 

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στον τοµέα αυτό πρόκειται να δεσµευτεί µε τον προσφορότερο δυνατό τρόπο 
συγκεκριµένο ποσοστό από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος. Το ποσοστό αυτό θα 
καθορισθεί µε απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησής του. 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5.1 ∆ιάρθρωση του ΕΠ Αττικής 2007 - 2013 σε Άξονες Προτεραιότητας 

Οι θεµατικές και χωρικές προτεραιότητες που εξειδικεύουν άµεσα την στρατηγική του Ε.Π. 
Αττικής θα υλοποιηθούν µέσω τεσσάρων (4) Αξόνων Προτεραιότητας. Τους Άξονες αυτούς 
συµπληρώνει και η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής. Συνακόλουθα, η διάρθρωση του Ε.Π. 
Αττικής 2007-2013 έχει ως εξής: 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 
1. Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας. 
2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 
3. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης. 
4. Αναζωογόνηση (regeneration) Αστικών Περιοχών. 
5. Τεχνική Στήριξη Εφαρµογής. 

Κάθε Άξονας Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007-2013 έχει διακριτή επιχειρησιακή 
στρατηγική, η οποία περιγράφεται από αντίστοιχους γενικούς στόχους και εξειδικεύεται σε 
συγκεκριµένους ειδικούς στόχους. Το περιεχόµενο της στρατηγικής κάθε Άξονα αναλύεται σε 
∆ράσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν κοινές ως προς τον επιχειρησιακό στρατηγικό στόχο 
παρεµβάσεις (κατηγορίες δράσεων).  
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5.2 Περιγραφή Αξόνων Προτεραιότητας 

5.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας - 
Ενέργειας 

Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται οι παρεµβάσεις που στοχεύουν στην 
αναβάθµιση και επέκταση των υποδοµών στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας. Η 
στρατηγική του Άξονα αφορά αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων, αγαθών 
και υπηρεσιών µέσα από ένα δίκτυο αναβαθµισµένων και περιβαλλοντικά «καθαρών», 
σύγχρονων, αποδοτικών, αποτελεσµατικών και οικονοµικά προσιτών ενδοαστικών και 
εξωαστικών µεταφορικών υποδοµών και, αφετέρου, στην αναβάθµιση και διασφάλιση της 
λειτουργικότητας του ενεργειακού συστήµατος.  

Ειδικότερα δε η στόχευση κατά τοµείς έχει ως ακολούθως: 

Προσπελασιµότητα – Μεταφορές 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας αντιµετωπίζονται βασικά προβλήµατα 
προσπελασιµότητας, τα οποία συνιστούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει σήµερα η Περιφέρεια Αττικής. Η σηµερινή κατάσταση του συστήµατος 
µεταφορών της Αθήνας αποτελεί µόνο την απαρχή µιας συνεχώς επιδεινούµενης 
κυκλοφοριακής ασφυξίας της πόλης. Το κυκλοφοριακό πρόβληµα ιεραρχείται ως το 
σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια. Το νέο δίκτυο των µέσων σταθερής 
τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και τα υπόλοιπα προγραµµατισµένα 
συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας πρέπει να συνδυαστούν µε 
σειρά συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
στην Περιφέρεια Αττικής.  

Oι αστικές συγκοινωνίες πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο ώστε τα λεωφορεία 
και τα τρόλεϊ να είναι τροφοδότες του Μετρό, του προαστιακού σιδηροδρόµου και του τραµ και 
αντίστροφα, µε στόχο την αύξηση του µεριδίου επιβατικής κίνησης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς. Η δηµιουργία ενός σύγχρονου «καθαρού» και αποτελεσµατικού συστήµατος 
δηµόσιων συγκοινωνιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση της χρήσης των Ι.Χ. 
αυτοκινήτων για τις καθηµερινές µετακινήσεις.  

Όσον αφορά στις συνδυασµένες (πολυτροπικές) µεταφορές, η ενίσχυση του ρόλου της 
Αττικής ως κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου προϋποθέτει τη διασύνδεση των λιµανιών µε 
το σιδηροδροµικό δίκτυο. Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µία από τις χαµηλότερες τιµές 
στην Ε.Ε. του δείκτη µεταφορών «ποσοστό χιλιοµέτρων αυτοκινητοδρόµων ανά κάτοικο». 
Μεγάλα έργα όπως η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ που σχεδιάσθηκαν µε ορίζοντα εικοσαετίας σε σχέση µε 
τον ηµερήσιο κυκλοφορικό φόρτο που θα εξυπηρετούν, κινδυνεύουν ήδη να θεωρηθούν 
κορεσµένα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στο τµήµα του ΠΑΘΕ που διέρχεται 
από το πολεοδοµικό συγκρότηµα. Η αναγκαία δηµιουργία συνδετήριου οδικού δικτύου µεταξύ 
των δύο τµηµάτων του ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Αθήνα) που να παρακάµπτει 
συνολικά το πολεοδοµικό συγκρότηµα Αθηνών - Πειραιά αλλά και να συνδέει άµεσα τις δύο 
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µεγαλύτερες βιοµηχανικές περιοχές της χώρας (Θριάσιο – Οινόφυτα),η ολοκλήρωση των 
συνδετήριων οδικών αξόνων µε τους µεγάλους οδικούς άξονες (ΠΑΘΕ) –Αττική Οδός, οι 
παρεµβάσεις – βελτιώσεις στον άξονα της Λεωφόρου Κηφισού καθώς και η δηµιουργία της 
βόρειας πύλης της Αθήνας (µέσω αλληλοσυµπληρούµενων παρεµβάσεων, όπως π.χ. η 
ολοκλήρωση της λεωφόρου Κύµης και η επέκταση του ΗΣΑΠ από την Κηφισιά έως την Εθνική 
οδό), συνθέτουν µέρος των κρίσιµων προτεραιοτήτων για τις χερσαίες µεταφορές.  

Ενέργεια 

Οι σε εθνικό επίπεδο στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα της Ενέργειας, αφορούν στην ενίσχυση 
του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, µέσω 
της ένταξης της στα διεθνή δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρισµού, πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
της προώθησης προγραµµατισµένων υποδοµών, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
εκσυγχρονισµό και βελτίωση της ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων και στην ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. 

Επιδιώκεται η περαιτέρω διείσδυση του Φυσικού αερίου σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
περιοχές και αύξηση της κατανάλωσης στις περιοχές που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, ενώ 
στον τοµέα του Ηλεκτρισµού οι στόχοι εστιάζονται στην απρόσκοπτη τροφοδοσία περιοχών 
µε υψηλή ζήτηση, µέσω της επέκτασης και ενίσχυσης του Συστήµατος Μεταφοράς και του 
∆ικτύου ∆ιανοµής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο Σύστηµα να απορροφήσει 
ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές. Στο πλαίσιο της 
προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί βασική παράµετρο µιας ορθολογικής 
ενεργειακής πολιτικής, προβλέπονται επίσης δράσεις ενίσχυσης ειδικών επενδύσεων στον 
τοµέα πετρελαίου, µε έργα που αφορούν στην µετεγκατάσταση δεξαµενών πετρελαίου στην 
περιοχή Αττικής. 

Στο πλαίσιο επίδρασης της Περιφέρειας Αττικής προς τα νησιά των Κυκλάδων, το έργο 
διασύνδεσης των τελευταίων µε το δίκτυο ηλεκτρισµού της ηπειρωτικής Ελλάδας µέσω της 
Αττικής αποτελεί έργο µείζονος σηµασίας για τη µελλοντική τροφοδότησή τους, λόγω των 
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης των φορτίων τους, έχοντας θετική επίπτωση στην Αττική λόγω της 
διάχυσης δραστηριοτήτων των κατοίκων της Περιφέρειας (δεύτερη κατοικία, αναψυχή, 
επιχειρηµατικότητα) στις Κυκλάδες.  
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Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας  

Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων στόχων: 

• Ανάπτυξη, αναβάθµιση και επέκταση των αστικών µεταφορών. 

• Επέκταση - ολοκλήρωση ∆ιευρωπαϊκών δικτύων στους τοµείς των µεταφορών και της 
ενέργειας. 

• Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισµός του ηλεκτρικού δικτύου. 

• Ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών. 

• Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. 

Στους στόχους του παρόντος Άξονα Προτεραιότητας εντάσσονται επίσης η βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών µέσω της µείωσης της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου για τις 
µετακινήσεις του πληθυσµού και η επίλυση των προβληµάτων έλλειψης χώρων στάθµευσης.  

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει: 

• Στους Γενικούς Στόχους 1,2,13, 14 του ΕΣΠΑ καθώς και στις Χωρικές Προτεραιότητες 
και ειδικότερα στην Προτεραιότητα Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη. 

• Στις προτεραιότητες 1, 3 και 4 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.  

• Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι Περιφέρειες της πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση) και στην 4η, Κατευθυντήριες Γραµµές για την Συνοχή (Η 
εδαφική διάσταση της πολιτικής της συνοχής) 

• Στην 11η και στην 16η Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

• Στον Γενικό Στόχο 1 και 3 του Ε.Π. Αττικής 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής: 

Πολυτροπικές Μεταφορές 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ανάπτυξη και ενίσχυση του σιδηροδροµικού δικτύου καθώς και επέκταση των δικτύων 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς. 

• Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) και παρεµβάσεις στις Εθνικές Οδούς.  

• Ανάπτυξη συµπληρωµατικού περιφερειακού οδικού δικτύου (συµπεριλαµβανοµένων 
του επαρχιακού οδικού δικτύου και του δικτύου των νησιών). 
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• Ολοκλήρωση λιµενικών υποδοµών και διασύνδεσή τους µε τα συγκοινωνιακά δίκτυα. 

Βελτίωση των Συγκοινωνιακών Υποδοµών και βελτίωση του Συστήµατος Αστικών 
Μεταφορών 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών και ανανέωση του στόλου. 

• Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών. 

• Βελτίωση της κινητικότητας των ΑΜΕΑ. 

Αναβάθµιση και Επέκταση Ενεργειακού Συστήµατος.  

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ολοκλήρωση και – εκσυγχρονισµός του δικτύου ηλεκτρισµού, παρεµβάσεις για 
διασύνδεση των νησιών της Περιφέρειας µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους σε ηλεκτρική ενέργεια. 

• Ειδικές επενδύσεις µετεγκατάστασης δεξαµενών πετρελαίου. 

• Ολοκλήρωση υποδοµών και δικτύου διανοµής – µεταφοράς Φυσικού Αερίου.  
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝ/∆Α 
ΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  

Κατασκευή και 
αποπεράτωση 

αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ-Τ 

Km 

Ο δείκτης αποτιµά το συνολικό µήκος σε 
Km αυτοκινητοδρόµων εντός ΤΕΝ-Τ που 

θα κατασκευαστούν και θα 
αποπερατωθούν στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΓ∆Ε, 
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (∆1) & 

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ A.E. / 
2006 

169,3 281,3 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο συνολικό µήκος αυτοκινητοδρόµων TEN-T 
εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριµένα, στα 
τµήµατα ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ-ΟΙΝΟΗ 104 ΧΜ. και ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ: 65,3 ΧΜ. 

H τιµή στόχος αναφέρεται στα χλµ. που θα υπάρχουν µετά την 
ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013 και αφορούν στις επεκτάσεις 
της Αττικής Οδού (50) Km, στον αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα - Θήβα - 

Υλίκη (57 Km), και στην Λεωφόρο Κηφισού (5)Km 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών της τιµής βάσης. 

Βελτίωση / αναβάθµιση 
περιφερειακών οδών 

(εκτός 
αυτοκινητόδροµων και 
εθνικής οδοποιίας) 

Km 

Ο δείκτης µετράει το συνολικό µήκος σε 
χλµ. των οδικών τµηµάτων του 

Επαρχιακού ∆ικτύου που βελτιώνονται 
ως προς τα γεωµετρικά τους 

χαρακτηριστικά. Για τον υπολογισµό του 
δείκτη προσµετράται το συνολικό µήκος 

κάθε ενός λειτουργικά αυτοτελούς 
ενιαίου οδικού τµήµατος που 

αναβαθµίζεται (µεταξύ διαδοχικών ή µη 
κόµβων).  

ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΓ∆Ε, 
∆/ΝΣΗ Ο∆ΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (∆1), 2006 
756,15 70 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο υφιστάµενο συνολικό µήκος 
περιφερειακών οδών του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής. Η τιµή 
στόχος αναφέρεται στα χλµ. που θα βελτιωθούν / αναβαθµιστούν µετά 
την ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007 - 2013. Η τιµή στόχος, που 

αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' προγραµµατικής περιόδου, 
εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο κόστος 1.800.00 Ευρώ / Km., όπως αυτό 

προκύπτει από αντίστοιχες παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου 
2000-2006 στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και µε δεδοµένο ότι συνήθως 
περιλαµβάνεται και η κατασκευή ανισόπεδων κόµβων, εντός αστικού 

ιστού. 

Κατασκευή και 
αποπεράτωση γραµµής 

µαζικών µέσων 
µεταφοράς σταθερής 

τροχιάς, ΤΡΑΜ 

Km 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε Km γραµµών σταθερής των µέσων 

σταθερής τροχιάς, ΤΡΑΜ, που 
κατασκευάζονται και αποπερατώνονται 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ / 
2007 

24 27 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο συνολικό µήκος γραµµής του µέσου 
µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς ΤΡΑΜ που λειτουργεί στο τέλος 
του έτους 2006. Η τιµή στόχος αναφέρεται στα χλµ. γραµµής ΤΡΑΜ που 
θα υπάρχουν µετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και 
αφορούν στην επέκταση του ΤΡΑΜ, τµήµα ΣΕΦ - Πειραιάς 3 Km, 

(συµπεριλαµβανοµένων αυτών της τιµής βάσης). 
Κατασκευή και 

αποπεράτωση γραµµής 
µαζικών µέσων 

µεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 

Km 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε Km γραµµών σταθερής των µέσων 
σταθερής τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ που 
κατασκευάζονται και αποπερατώνονται 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ & 
ΟΣΕ / 2007 

0 16,5 

Η τιµή βάσης είναι µηδέν επειδή ο δείκτης µετρά το µήκος νέας χάραξης 
σιδηροδροµικής γραµµής ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ που θα κατασκευαστεί και 
αποπερατωθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος σε περιοχές όπου δεν 
υφίσταται δίκτυο. Η τιµή στόχος αναφέρεται στα νέα χιλιόµετρα που θα 
κατασκευαστούν στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 και αφορούν 
την επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αττικής, τµήµα Κορωπί - 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝ/∆Α 
ΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ  
Λαύριο (16,5 Km διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής (ανάπτυγµα). 

Ολοκλήρωση γραµµής 
µαζικών µέσων 

µεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 

Km 

Ο δείκτης ορίζεται ως το συνολικό µήκος 
σε Km γραµµών σταθερής των µέσων 
σταθερής τροχιάς, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ που 

ολοκληρώνονται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ & 
ΟΣΕ / 2007 

13,5 18 

Η τιµή βάσης αφορά στο µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής του 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ και συγκεκριµένα στο τµήµα Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες, 
στο τέλος του Γ' ΚΠΣ, στο οποίο θα γίνουν οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος. Η τιµή στόχος (τέλος ∆' προγραµµατικής περιόδου) 
αφορά σε 18 Km διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής (σε ανάπτυγµα). 

Λιµένες που 
αναβαθµίζονται  

Αριθµός  

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό 
λιµένων όπου θα πραγµατοποιηθούν 
παρεµβάσεις αναβάθµισης από το 

Πρόγραµµα 

ΥΕΝ / 2006 4 1 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στα εθνικής εµβέλειας λιµάνια του Πειραιά, 
της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής. Η 
τιµή στόχος αναφέρεται στην αναβάθµιση ενός λιµένα και συγκεκριµένα 

αυτόν του Λαυρίου, που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝ/∆Α 
ΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Αύξηση του µήκους 
αυτοκινητοδρόµων 

εντός ΤΕΝ-Τ  
% 

Ο δείκτης αναφέρεται στην αύξηση του 
µήκος του δικτύου αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ - Τ που προκύπτει από την 
κατασκευή και αποπεράτωσή τους στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος ως προς το 
συνολικό µήκος αυτοκινητοδρόµων 

εντός ΤΕΝ-Τ στην Περιφέρεια.  

-   - 66% -  

Αναβάθµιση 
περιφερειακών οδών 

(εκτός 
αυτοκινητόδροµων και 
εθνικής οδοποιίας) 

% 

Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό του 
µήκους του δικτύου των περιφερειακών 

οδών που προκύπτει από την 
αναβάθµιση τους χρηµατοδοτούµενη 

από το Πρόγραµµα ως προς το 
συνολικό µήκος των περιφερειακών 

οδών στην Περιφέρεια. 

 -  - 12% -  
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝ/∆Α 
ΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Επέκταση γραµµής 
µέσων µαζικής 

µεταφοράς σταθερής 
τροχιάς, ΤΡΑΜ 

% 

Ο δείκτης ορίζεται ως µήκος του δικτύου 
γραµµής σταθερής τροχιάς του ΤΡΑΜ 
που επεκτείνεται στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος ως προς το συνολικό 
µήκος του. 

-   - 13% -  

Πρόσθετος πληθυσµός 
µε δυνατότητα 

πρόσβασης στα µέσα 
µαζικής µεταφοράς 
σταθερής τροχιάς 

(ΤΡΑΜ) 

Αριθµός 
κατοίκων  

Ο δείκτης ορίζεται ως ο πρόσθετος 
συνολικός πληθυσµός στον οποίο 

παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 
πεζή στο δίκτυο µέσων σταθερής 

τροχιάς (ΤΡΑΜ).  

ΤΡΑΜ ΑΕ & ΟΑΣΑ / 
2006 

-  30.000 -  

Χρόνος διαδροµής 
Αεροδρόµιο - Λαύριο 

µέσω του 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
Σιδηρόδροµου 

Λεπτά 

Ο δείκτης αναφέρεται στο χρόνο 
κάλυψης της διαδροµής Αεροδρόµιο - 

Λαύριο µετά την κατασκευή και 
αποπεράτωση της νέας σιδηροδροµικής 

γραµµής του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ. 

ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ & 
ΟΣΕ / 2007 

 - 20  - 

Αύξηση ταχύτητας 
κυκλοφορίας 

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
Σιδηρόδροµου Αττικής 
(Τµήµα Πειραιάς - 
Τρεις Γέφυρες) 

Km / ώρα 

Ο δείκτης αναφέρεται στην αύξηση της 
ταχύτητας κυκλοφορίας των συρµών στη 

σιδηροδροµική γραµµή του 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ µετά τις παρεµβάσεις 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος.  

ΕΥ∆ Ε.Π. ΣΑΑΣ & 
ΟΣΕ / 2007 

30 80 
Η τιµή βάσης αναφέρεται στην ταχύτητα κυκλοφορίας στη διαδροµή της 

σιδηροδροµικής γραµµής του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ Αττικής στο τµήµα 
Πειραιάς - Τρεις Γέφυρες πριν τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος. 

Χρόνος διαδροµής 
Κόρινθος - Λαµία 

(οδικά) 
Ώρες 

Ο δείκτης αναφέρεται στη µείωση του 
χρόνου διαδροµής που θα επέλθει ως 
αποτέλεσµα των έργων κατασκευής και 

αποπεράτωσης αυτοκινητοδρόµων 
εντός ΤΕΝ-Τ στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος.  

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2007 2,46 2,20 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον υφιστάµενο χρόνο κάλυψης της 
διαδροµής Κόρινθος - Λαµία οδικά, δηλαδή πριν τις παρεµβάσεις στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος των έργων κατασκευής και αποπεράτωσης 

αυτοκινητοδρόµων ΤΕΝ-Τ. 
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Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό 
Κέντρο.  

• ∆ιαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού µοντέλου µετακινήσεων, 
προσανατολισµένου στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων και στην 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  

• Αύξηση του µεριδίου επιβατικής κίνησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, µε 
προοπτική λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών ως ενιαίου συνόλου. 
(διαλειτουργικότητα συστηµάτων µεταφορών). 

• Βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των µετακινήσεων από και προς πόλους 
εµπορικής, τουριστικής και πολιτισµικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. 

• Βελτίωση της προσπελασιµότητας, κυκλοφοριακή εξυγίανση, αισθητική αναβάθµιση και 
βελτίωση της ασφάλειας των µετακινήσεων στις οδικές αρτηρίες αφενός του 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος και, αφετέρου, των λοιπών πόλεων της Περιφέρειας.  

• Βελτίωση της ασφάλειας και µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.  

• Ενίσχυση µακροπρόθεσµα της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο 
εσωτερικό της Περιφέρειας (συµπεριλαµβανοµένων και των νησιών) σε χωρικούς και 
κοινωνικο-οικονοµικούς όρους. 

• ∆ιασφάλιση της ασφαλούς ενεργειακής προσφοράς.  

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/ περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ  
• Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, τουρίστες, 

επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού κ.λ.π..)  
• όλες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ • Το σύνολο της Περιφέρειας 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

• Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας, περιοχές απειλούµενες 
από περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.λ.π.. 

• Νησιωτικές περιοχές 

Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων 

Στον Άξονα περιλαµβάνονται µεγάλα έργα τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής:  

• Ολοκλήρωση Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αττικής. 

Αφορά την κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων και πεζογεφυρών στο τµήµα από 
Πειραιά έως 3 Γέφυρες, έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου και µέρους 
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υπογειοποίησης σιδηροδροµικού δικτύου καθώς και κατασκευής Ηλεκτραµαξοστασίου 
σιδηροδροµικών συρµών.  

• Λειτουργική ολοκλήρωση έργων σιδηροδροµικών συνδέσεων Θριασίου πεδίου. 

Αφορά στην Β΄ λειτουργική φάση του Συγκροτήµατος Θριασίου Πεδίου στην οποία 
περιλαµβάνεται κατασκευή κτιριακών, προµήθεια γερανογεφυρών και µηχανολογικού 
εξοπλισµού, έργα επιδοµής των υπολοίπων σιδηροδροµικών γραµµών, έργα 
σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης των γραµµών του Συγκροτήµατος.  

• Επέκταση Προαστιακού Σιδηρόδροµου Αττικής, τµήµα Κορωπί - Λαύριο. 

Αφορά την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής από Κορωπί προς Λαύριο για την 
σύνδεση του Προαστιακού Σιδηρόδροµου µε το λιµάνι του Λαυρίου 

• Επέκταση ταχείας Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Λαυρίου. 

(Αφορά στην κατασκευή παράκαµψης Λαυρίου ως επέκταση της Λεωφόρου 
Μαρκοπούλου-Λαυρίου και βελτίωση – αναβάθµιση της κύριας οδού.  

• Επέκταση του Τραµ τµήµα Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)-Πειραιάς. 

Αφορά την επέκταση της υφιστάµενης γραµµής ΤΡΑΜ µέχρι το κέντρο του Πειραιά.  

• Επεκτάσεις Αττικής οδού - Ανατολική και ∆υτική Περιφερειακή Yµηττού.  

Αφορά στην επέκταση της ∆υτικής Περιφερειακής Υµηττού ως το Ελληνικό και τα νότια 
προάστια και τη σύνδεσή της µε τη Λεωφόρο Ποσειδώνος καθώς και την κατασκευή της 
Νότιας-Ανατολικής περιφερειακής Υµηττού και την σύνδεση των νοτίων προαστίων µε 
το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο «ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».  

• Επισκευαστική βάση ΗΣΑΠ στον Πειραιά. 

Αφορά την κατασκευή της νέας επισκευαστικής βάσης του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.  

• Έργα αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα -Υλίκη -Θήβα. 

Αφορά στην κατασκευή νέου αυτοκινητόδροµου που συνδέει την Ελευσίνα µε την Θήβα 
και τον ΠΑΘΕ στο ύψος της Υλίκης. Είναι έργο ενταγµένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα 
µεταφορών.  

• ∆ιασύνδεση των Κυκλάδων.13 

Αφορά την διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου, Τήνου και Μυκόνου µε 
δυνατότητα επέκτασης µελλοντικά προς τη Μήλο για αξιοποίηση του γεωθερµικού της 

                                                      

13 Νοείται η ενεργειακή διασύνδεση 
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δυναµικού. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο του έργου επιµερίζεται στο ΠΕΠ 
Αττικής 2007-2013, και σε άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  

• Κυκλοφοριακές βελτιώσεις στην Λεωφόρο Κηφισού. 

Αφορά κυκλοφοριακές βελτιώσεις – οµογενοποίηση χαρακτηριστικών της Λεωφόρου 
Κηφισού στο τµήµα από Τρεις Γέφυρες µέχρι τον ανισόπεδο κόµβο της Αττικής Οδού.  

Στον παρόντα Άξονα δεν θα υλοποιηθούν καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις.  
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5.2.2 Άξονας Προτεραιότητας 2. Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας 
Ζωής  

Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την ορθολογική και 
περιβαλλοντικά αποδεκτή µε βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., διαχείριση στερεών και 
υγρών αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και 
αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δοµών για τη 
συµφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας, τη βελτίωση του συστήµατος της 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας, τις υποδοµές ψηφιακής σύγκλισης µε στόχο την 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, την 
κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδοµές του συνόλου των 
βαθµίδων της εκπαίδευσης και τέλος την ανάδειξη και προστασία των µνηµείων της 
Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισµού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονοµία. 

Ειδικότερα, δε η στόχευση κατά τοµείς έχει ως ακολούθως: 

Περιβάλλον 

Το περιβάλλον αποτελεί το φυσικό υπόβαθρο της αειφόρου ανάπτυξης, οπότε η προστασία, η 
αναβάθµιση και η ορθολογική διαχείριση του αποτελούν κύριες συνιστώσες επιτυχίας για την 
επίτευξη της αειφορίας. Παράλληλα, η υψηλής στάθµης ποιότητα ζωής προσδιορίζεται 
πρωτίστως από την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παρεµβάσεις του Άξονα όσον 
αφορά στο περιβάλλον δρουν σε συνέργια µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας,. 

Αναβάθµιση της ∆ιοίκησης προς όφελος του πολίτη µέσα από τη χρήση ΤΠΕ. 

Η µείωση της απόστασης που χωρίζει την Περιφέρεια Αττικής (η οποία βρίσκεται στην πρώτη 
θέση µεταξύ των Ελληνικών Περιφερειών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ) από το µέσο όρο της Ε.Ε. 
αποτελεί βασική προτεραιότητα. Σκοπός της Ψηφιακής Στρατηγικής του ΕΣΠΑ κατά τη νέα 
Προγραµµατική Περίοδο είναι να πραγµατοποιηθεί ένα «Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα 
και στην Ποιότητα Ζωής». Το «Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής» στοχεύει στη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής µέσω της βελτίωσης της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε τη χρήση 
ΤΠΕ και µέσω της ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. Έτσι δίδεται έµφαση σε 
παρεµβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην µείωση της απαιτούµενης προσπάθειας των 
κατοίκων της Περιφέρειας για την πραγµατοποίηση καθηµερινών τους εργασιών µε στόχο και 
τη µείωση των µετακινήσεων αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση των 
ευκαιριών που τους παρέχονται. 

Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών της ∆ηµόσιας διοίκησης θα 
προκύψει από τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε σκοπό την 
αποτελεσµατικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε, µε υιοθέτηση της αρχής «Σχεδιάζοντας για Όλους», 
εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία 
βασιζόµενες σε διεθνώς αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και 
συγκεκριµένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).  
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Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη. 

H υγεία των µεµονωµένων ατόµων και των πληθυσµών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, όπως αναγνωρίζεται στη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας14.  

Το υγειονοµικό επίπεδο της Περιφέρειας πρέπει να διατηρηθεί καθώς, η Περιφέρεια Αττικής 
υπερτερεί σε σχέση µε τη χώρα, τόσο ως προς την αναλογία κλινών θεραπευτηρίων, όσο και 
ως προς τον αριθµό των ιατρών ανά 1000 κατοίκους, βελτιώνοντας όµως την αποδοτικότητά 
του, διευρύνοντας την πρόληψη και την πρωτοβάθµια φροντίδα και εµβαθύνοντας την 
κοινωνική αλληλεγγύη. Οι παρεµβάσεις στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας και Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας εστιάζουν στην ανάπτυξη δοµών πρόληψης και αγωγής υγείας, στις υποδοµές µε 
εξειδικευµένο εξοπλισµό των Κέντρων Υγείας ανοιχτής φροντίδας και στη δηµιουργία Κέντρων 
Υγείας Αστικού Τύπου και Συντονισµού Πρωτοβάθµιας Φροντίδας. Ταυτόχρονα οι 
παρεµβάσεις στον τοµέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαµβάνουν περαιτέρω ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισµό των υποδοµών που είναι απαραίτητες για την αναβάθµιση των δοµών 
πρόνοιας και τη δηµιουργία ευέλικτων δικτύων ανοικτής κοινωνικής φροντίδας. 

Πολιτισµός – Τουρισµός 

Η κατάλληλη αξιοποίηση της σχέσης τουρισµού-πολιτισµού στοχεύει στο να καταστεί η 
Αττική: 

• ισχυρό περιφερειακό κέντρο Πολιτισµού και Παιδείας, µε έµφαση στην περιοχή της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και 

• κέντρο παγκόσµιας σηµασίας και ακτινοβολίας, ιδιαίτερα στο πεδίο της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς.  

Με βάση και την σχετική εθνική στρατηγική για την πολιτιστική ανάπτυξη, οι σχετικές 
παρεµβάσεις στην Αττική θα κινηθούν στο τρίπτυχο: υποδοµές – θεσµοί – επενδύσεις. 

Η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών θα εστιασθεί στην αναβάθµιση των διεθνούς 
εµβέλειας ισχυρών πόλων προσέλκυσης επισκεπτών της Αττικής (λ.χ. δίκτυο σύγχρονων 
µουσείων, πινακοθήκη, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων, ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών 
κ.ο.κ.), ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθούν και άλλοι χώροι σε αυτό το επίπεδο επισκεψιµότητας. 
Ήδη, σηµαντικά έργα αναβάθµισης της µητροπολιτικής πολιτιστικής και τουριστικής 
υποδοµής έχουν δροµολογηθεί µε µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων (Λυρική Σκηνή και Εθνική 
Βιβλιοθήκη), Η αναβάθµιση αυτή οφείλει να επεκταθεί στην αξιοποίηση των ολυµπιακών 
εγκαταστάσεων, ώστε να αναδειχθεί η Αττική ως κόµβος τουρισµού-πολιτισµού διεθνούς 
εµβέλειας. 

                                                      

14 Companion of Lisbon Strategy – Action 8 
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Παιδεία – εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της µετάβασης στην κοινωνία της γνώσης, οι τοµείς παρέµβασης στην παιδεία 
εστιάζουν στην κάλυψη της επάρκειας της σχολικής στέγης στην Περιφέρεια και στον 
εργαστηριακό εξοπλισµό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και στην 
αναβάθµιση των κτιριακών υποδοµών και του εργαστηριακού εξοπλισµού των ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
Επίσης, δίδεται έµφαση στις παρεµβάσεις που αφορούν στην επιτάχυνση του ρυθµού ένταξης 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα προωθείται η αναβάθµιση των 
υποδοµών και του εξοπλισµού της µεταδευτεροβάθµιας / µεταλυκειακής εκπαίδευσης και 
αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και της δια βίου µάθησης 

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας  

Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων στόχων: 

• ∆ιαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστηµάτων και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

• Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας.  

• Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών.  

• Ανάπτυξη-αναβάθµιση υποδοµών υγείας, µε έµφαση στην ενίσχυση του δικτύου 
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας.  

• Ανάπτυξη-αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές φροντίδας 
παιδιών.  

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

• Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδοµών.  

• Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών υποδοµών.  

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει: 

• Στους Γενικούς Στόχους 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17 του ΕΣΠΑ 

• Στις προτεραιότητες 1, 2, 3 και 4 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.  

• Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση) στην 2η (Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε 
στόχο την ανάπτυξη) στην 3η (Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας) και στην 4η 

(Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Συνοχή. 

• Στις 9η,11η,17η και 18η και 23η Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση. 

• Στους Γενικούς στόχους 3 και 4 του Ε.Π. Αττικής. 
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Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής: 

Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ολοκλήρωση αντιπληµµυρικής προστασίας, πύκνωση δικτύων αποχέτευσης οµβρίων 
υδάτων 

• Υποδοµές ύδρευσης. 

• Υποδοµές αποχέτευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων 

• ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων. 

• Ανάπτυξη συστηµάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, νερών, ακτών καθώς 
και προγραµµάτων αντιµετώπισης θορύβου, ακτινοβολιών και κλιµατικής αλλαγής, 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

• Έργα αποκατάστασης περιοχών ρυπασµένων από επικίνδυνα απόβλητα 

• Πρόληψη τεχνολογικών κινδύνων και αντιµετώπιση µεγάλων βιοµηχανικών ατυχηµάτων 
(Οδηγία SEVEZO). 

• ∆ράσεις ανάδειξης των προστατευόµενων περιοχών και των περιοχών φυσικού 
κάλλους. 

• Στήριξη θεσµών / µηχανισµών / δράσεων εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ψηφιακή σύγκλιση για την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Προβλέπονται παρεµβάσεις οι οποίες αντιστοιχούνται και δρουν στο πλαίσιο και σε 
εφαρµογή της στρατηγικής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την Περιφέρεια Αττικής. Οι 
παρεµβάσεις ενδεικτικά έχουν ως εξής: 

• Ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου τοµέα και της Αυτοδιοίκησης και παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Πολίτες.  

• Ανάπτυξη στοχευµένου ψηφιακού περιεχοµένου στην εκπαίδευση. 

• Επέκταση σχολικών δικτυακών υποδοµών και των εξοπλισµών που σχετίζονται µε ΤΠΕ 
καθώς και ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών δράσεων που έχουν εφαρµογή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι παρεµβάσεις αυτές δρουν συµπληρωµατικά µε το Ε.Π. «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης», στο επίπεδο της υποστήριξης των απαιτούµενων υποδοµών και 
εξοπλισµού. 
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Πολιτισµός- Τουρισµός  

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Υποδοµές πολιτισµού µητροπολιτικού χαρακτήρα.  

• Ανάπτυξη συνεκτικών πολιτιστικών υποδοµών. 

• Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονοµιάς µε στόχο την ανάπτυξη και 
προώθηση και µορφών εναλλακτικού τουρισµού. 

Ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ολοκλήρωση υποδοµών υγείας µε έµφαση στην Πρωτοβάθµια περίθαλψη και δικτύου 
κοινωνικής προστασίας (Βρεφονηπιακοί Σταθµοί, Στήριξη ∆οµών Κοινωνικής 
Φροντίδας κ.λ.π..) 

• Υποδοµές εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

106 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Νέες 
Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυµάτων (ΕΕΛ)  

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των 
ΕΕΛ που προβλέπεται να 

κατασκευαστούν στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ 
/2006 

5 8 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό των υφιστάµενων σε 
λειτουργία ΕΕΛ (Κερατέας, Λαυρίου, Βιλλίων, Μεταµόρφωσης, 
Ψυττάλειας) στο σύνολο της Περιφέρειας στο τέλος του 2006. Η 
τιµή στόχος αφορά στον αριθµό των ΕΕΛ που θα υπάρχουν µετά 

την ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών της τιµής βάσης). 

Αγωγοί 
αποχέτευσης 

οµβρίων υδάτων 
Km  

Ο δείκτης αποτιµά το συνολικό µήκος 
του δικτύου αγωγών αποχέτευσης 

οµβρίων υδάτων που θα 
κατασκευαστούν στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής / 
2006 

26 70 

Η τιµή βάσης αναφέρεται σε χλµ. αγωγών οµβρίων υδάτων που 
κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. Η τιµή 

στόχος εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο κόστος 1.000.00 Ευρώ / χλµ., 
όπως αυτό προκύπτει από αντίστοιχες παρεµβάσεις της 

προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Αττικής και αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' προγραµµατικής 

περιόδου.  

Υποδοµές 
µονάδων 

πρωτοβάθµιας 
φροντίδας Υγείας 

(ΑΚΥ, ΚΥ) 

Αριθµός  

Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές 
υγείας πρωτοβάθµιας φροντίδας 
δηλαδή στα κέντρα υγείας και στα 

κέντρα υγείας αστικού τύπου), που θα 
δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος.  

 Υπ. Υγείας - ΕΥ∆ ΕΠ 
Υγεία - Πρόνοια/ 2007 

13 23 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στις λειτουργούσες υποδοµές υγείας 
πρωτοβάθµιας φροντίδας (κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού 
τύπου) στην Περιφέρεια Αττικής το 2007. Η τιµή στόχος αφορά στις 
υποδοµές φροντίδας πρωτοβάθµιας φροντίδας που θα υπάρχουν 

µετά την ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών της τιµής βάσης). 

Υποδοµές 
φροντίδας παιδιών 

Αριθµός  

Ο δείκτης ορίζεται ως ο αριθµός των 
δηµόσιων (µη ιδιωτικών) 

βρεφονηπιακών, βρεφικών και 
νηπιακών σταθµών και των κέντρων 
δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 

που θα υλοποιηθούν µε 
χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα. 

ΕΥ∆ ΠΕΠ Αττικής / 
2007 

33 30 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό υποδοµών φροντίδας 
παιδιών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 

2000-2006. Η τιµή στόχος εκτιµήθηκε µε µοναδιαίο κόστος 
1.600.00 Ευρώ / µονάδα., όπως αυτό προκύπτει από αντίστοιχες 

παρεµβάσεις της προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου.  
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Υποδοµές 
µονάδων 
κοινωνικής 
φροντίδας 

Αριθµός  

Ο δείκτης αναφέρεται σε υποδοµές 
µονάδων κοινωνικής φροντίδας που 
δηµιουργούνται στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος. 

 Υπ. Υγείας - ΕΥ∆ ΕΠ 
Υγεία - Πρόνοια/ 2007 

14 61 

Η τιµή βάσης αντιστοιχεί στον αριθµό υποδοµών µονάδων 
κοινωνικής φροντίδας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής το 
2007. Η τιµή στόχος αφορά στις υποδοµές Μονάδων Κοινωνικής 

φροντίδας που θα υπάρχουν στην Περιφέρεια µετά την 
ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 (συµπεριλαµβανοµένων 

αυτών της τιµής βάσης). 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Ποσοστό 
ισοδύναµου 

πληθυσµού που 
εξυπηρετείται από 
Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας 
Λυµάτων (ΕΕΛ) 

% 

Ο δείκτης αναφέρεται στον ισοδύναµο 
εξυπηρετούµενο πληθυσµό προς το συνολικό 

πληθυσµό της Περιφέρειας µετά από την 
ολοκλήρωση και των νέων µονάδων ΕΕΛ, οι 

οποίες δηµιουργούνται στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος. ∆ηλαδή στο συνολικά 

εξυπηρετούµενο ισοδύναµο πληθυσµό της 
Περιφέρειας από ΕΕΛ βάσει των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες 
(Προτεραιότητες Α, Β και Γ). 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΑΤΩΝ 
/ 2006 

80% 95% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο ποσοστό του εξυπηρετούµενου 
πληθυσµού προς το συνολικό πληθυσµό που υποχρεούται 

βάσει των κοινοτικών οδηγιών να συνδεθεί µε ΕΕΛ 
(Προτεραιότητες Α, Β και Γ) µε την ολοκλήρωση των έργων 
στο τέλος του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006, ήτοι στον εξυπηρετούµενο 

προς το συνολικό πληθυσµό στην αρχή της νέας 
προγραµµατικής περιόδου. Η τιµή στόχος αφορά στο 
ποσοστό του πληθυσµού που θα εξυπηρετείται µε την 

ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013. Η τιµή στόχος 
συνολικά θα φθάσει στο 100%, καθώς το υπόλοιπο 5% θα 
καλυφθεί από παρεµβάσεις χρηµατοδοτούµενες από το 

Ταµείο Συνοχής. 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  

Ποσοστό αστικών 
στερεών αποβλήτων 

που υφίστανται 
επεξεργασία 

% 

Ο δείκτης αναφέρεται στο κλάσµα των αστικών 
στερεών αποβλήτων από τα συνολικά 

παραγόµενα, τα οποία υφίστανται επεξεργασία 
µετά από τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος. 

Περιφέρεια Αττικής: 
Περιφερειακό Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων & 
ΥΠΕΧΩ∆Ε / 2006 

25% 75% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο κλάσµα αστικών στερεών 
αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής που υφίστανται 

επεξεργασία πριν από τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος. 
Η τιµή στόχος συνολικά θα φθάσει στο 100%, καθώς το 

υπόλοιπο 25% θα καλυφθεί από παρεµβάσεις 
χρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Συνοχής. 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 

µονάδες 
πρωτοβάθµιας 

φροντίδας 

% 

Ο δείκτης αναφέρεται στον εξυπηρετούµενο 
πληθυσµό από τις µονάδες πρωτοβάθµιας 
φροντίδας, οι οποίες δηµιουργούνται ή 
πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις από το 

Πρόγραµµα. 

Εκτίµηση Συµβούλου 
εκ των προτέρων 
αξιολόγησης 

29% 51% 

Η τιµή βάσης εκτιµάται µε την παραδοχή πως για την πλήρη 
κάλυψη (100%) του αστικού πληθυσµού σε ανάγκες 
φροντίδας από πρωτοβάθµιες µονάδες αστικού τύπου 

απαιτούνται 45 µονάδες. Η τιµή βάσης προκύπτει αναλογικά 
καθότι στην Περιφέρεια λειτουργούν 13 τέτοιες µονάδες και 

προγραµµατίζεται η δηµιουργία 10 επιπλέον από το 
Πρόγραµµα. 

Ποσοστό πολιτών 
που χρησιµοποιούν 
τις ∆ηµιουργούµενες 

Υπηρεσίες 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
που είναι Πλήρως 

∆ιαθέσιµες 
Ηλεκτρονικά 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο του αριθµού 
των πολιτών που χρησιµοποιούν τις 

δηµιουργούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 
δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος προς το σύνολο του πληθυσµού 
της Περιφέρειας. 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 

/ 2006 
11% 20% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο του αριθµού των 
πολιτών που χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο του 
Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006" προς το σύνολο 

του πληθυσµού της Περιφέρειας 
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Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Ολοκλήρωση των υποδοµών που διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση του 
υδάτινου δυναµικού της Περιφέρειας. 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και προστασία του περιβάλλοντος. 

• ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

• Λειτουργική ολοκλήρωση των υποδοµών διαχείρισης λυµάτων και στερεών 
απορριµµάτων, και κάλυψη απαιτήσεων κοινοτικής νοµοθεσίας. 

• Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων. 

• Ενίσχυση του δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας  

• Ενδυνάµωση του σύγχρονου πολιτισµού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών χώρων, 
µουσείων κλπ.  

• Ενίσχυση της δυναµικής του θεµατικού τουρισµού. 

• Πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών.  

• Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας µέσω ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στις 
συναλλαγές µεταξύ ∆ηµοσίου Τοµέα και πολιτών. 

• Εξοικείωση χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.  

Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων / τοµέων / περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ  • Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, τουρίστες, 

επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού κ.λ.π..)  
ΠΕΡΙΟΧΕΣ • Το σύνολο της Περιφέρειας 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

• Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας, περιοχές 
απειλούµενες από περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.λ.π.. 

• Νησιωτικές περιοχές 

Ενδεικτικός κατάλογος µεγάλων έργων 

Στον παρόντα Άξονα δεν θα υλοποιηθούν καινοτόµες και πειραµατικές παρεµβάσεις. Στον 
Άξονα περιλαµβάνονται µεγάλα έργα τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής:  

• ∆ίκτυα Αποχέτευσης και Βιολογικοί Καθαρισµοί στους 4 οικισµούς Β κατηγορίας -
Οδηγία 91/271- στην Ανατολική Αττική. 

Πρόκειται για δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και τις Μονάδες επεξεργασίας αστικών 
λυµάτων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 
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91/271/ΕΟΚ σε οικισµούς Β Κατηγορίας. (Ισοδύναµος πληθυσµός >15.000 κάτοικοι). 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός (∆ηµόσια ∆απάνη): 320εκ.€. 

Ο αριθµός και οι επιµέρους προϋπολογισµοί των µεγάλων έργων περιβάλλοντος 
(>25εκ.€) σε αυτό το τοµέα θα οριστικοποιηθεί. 
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5.2.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας 
και της Ψηφιακής Σύγκλισης 

Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν την 
ενίσχυση της Έρευνας και της Τεχνολογίας καθώς και της διάχυσης των αποτελεσµάτων της 
στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτοµίας, την µεγαλύτερη αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις επιχειρήσεις, την αναβάθµιση των 
τουριστικών υπηρεσιών, και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
καθώς και την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άµεσων 
Επενδύσεων.  

Οι πολιτικές που προδιαγράφονται στον συγκεκριµένο Άξονα ενσωµατώνουν τη περιφερειακή 
διάσταση και εφαρµόζονται στην Περιφέρεια µε συνεκτικό τρόπο, συµβάλλοντας στη 
διαµόρφωση διακριτών, βιώσιµων και εξωστρεφών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Η υλοποίηση των παρεµβάσεων του Άξονα συνδέεται επίσης µε συνοδευτικές παρεµβάσεις 
απλοποίησης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (σε όλους τους τοµείς), αντιµετώπισης του 
µεγέθους των επιχειρήσεων, εµβάθυνσης της ενιαίας οικονοµικής αγοράς, προστασίας του 
καταναλωτή, βιώσιµης διαχείρισης του περιβάλλοντος κ.λ.π.. 

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας  

Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω των ακόλουθων στόχων: 

• Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των 
ΤΠΕ 

• Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόµα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην 
υποβοήθηση µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ 

• Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άµεσα µε έρευνα & καινοτοµία. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων. 

• Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηµατοδοτικά µέσα και εργαλεία. 

•  Χωροταξική διευθέτηση βιοµηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση 
της πράσινης επιχειρηµατικότητας. 

• Αναβάθµιση των παρεχόµενων τουριστικών υπηρεσιών. 

• Προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει: 

• Στους Γενικούς Στόχους 1, 2, 3, 5, 6, 7 καθώς και 12 και 14 του ΕΣΠΑ.  
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• Στις προτεραιότητες 1, 2, 3 και του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων. 

• Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση), στη 2η (Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε 
στόχο την ανάπτυξη) και στην 3η (Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας) 
Κατευθυντήρια γραµµή για την συνοχή. 

• Στις: 7η, 8η, 9η,10η, 15η, Κατευθυντήριες γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. 

• Στον Γενικό Στόχο 2 του Ε.Π. Αττικής. 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής: 

∆ραστηριότητες Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε ερευνητικά κέντρα 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

Ενίσχυση και ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα της Έρευνας και 
Τεχνολογίας, καθώς και προώθηση της πρόσβασης σε Ευρωπαϊκές Ε&ΤΑ υποδοµές, 
περιλαµβανοµένων των υποδοµών των διεθνών Ε&ΤΑ Οργανισµών. 

Υποδοµές Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών µεγάλης 
ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά 
συγκεκριµένες τεχνολογίες 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Προώθηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας στην Ε&ΤΑ µε στόχο την 
ανάπτυξη της εξωστρέφειας του ερευνητικού συστήµατος της περιφέρειας και την ένταξή 
του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, την αξιοποίηση της έρευνας που 
πραγµατοποιείται διεθνώς καθώς και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και σκοπού 
(Θεµατικά δίκτυα προηγµένης έρευνας και ανάπτυξης).  

• Πρόσβαση δηµόσιων ερευνητικών φορέων σε Ευρωπαϊκές υποδοµές Ε&ΤΑ 
συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών των διεθνών Οργανισµών Ε&ΤΑ 

Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας µεταξύ µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

(µεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστηµίων, ιδρυµάτων µεταδευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστηµονικών και 
τεχνολογικών πόλων (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ)) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 
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• Ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας µε στόχο την επίλυση προβληµάτων ή εναλλακτικά 
την ανάπτυξη προϊόντων και καινοτοµιών.  

• Ανάπτυξη δικτύων επιχειρήσεων (δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών έντασης 
γνώσης / clusters), δηµιουργία / ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας (ΠΠΚ) 
καθώς και ενίσχυση του δικτύου διαµεσολαβητών µεταφοράς τεχνολογίας / καινοτοµίας.  

• Ενίσχυση νέων και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, µε σκοπό την τόνωση της 
Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 
(«Voucher for SMEs», δηµόσια εργαστήρια παροχής υπηρεσιών κλπ.) 

Προηγµένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και οµίλους επιχειρήσεων 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Βελτίωση της προσβασιµότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε σύγχρονα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία και σχετικές προηγµένες υπηρεσίες (δηµιουργία κεφαλαίου 
υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου / seed capital) και λοιπές προπαρασκευαστικές και 
συνοδευτικές δράσεις. 

Ενίσχυση Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για την προώθηση προϊόντων 
φιλικών προς το περιβάλλον  

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για την υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων, 
που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην περιβαλλοντική 
διαχείριση, καθώς και στην επιχειρηµατική αξιοποίηση του ζητήµατος της προστασίας 
του περιβάλλοντος. 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άµεσα µε την έρευνα και την καινοτοµία 
(καινοτόµες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήµια, υφιστάµενα 
κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λ.π..) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Υποστήριξη Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων (pre-incubation), ενίσχυση υφισταµένων και 
ίδρυση νέων θερµοκοιτίδων για την ενίσχυση της ανάπτυξης spin-offs µε τη συµµετοχή 
ιδιωτών.  

• ∆ηµιουργία VC fund από τις θερµοκοιτίδες για τη χρηµατοδότηση των εκκολαπτόµενων 
επιχειρήσεων, η υλοποίηση πειραµατικών δράσεων τεχνολογικής καινοτοµίας, και 
ενίσχυση ίδρυσης νέων καινοτόµων επιχειρήσεων µε έµφαση στην εταιρική 
επιχειρηµατικότητα (start-ups). 

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 
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• Ολοκληρωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων. 

• Συλλογικά Επιχειρηµατικά Σχέδια ενίσχυσης των επιχειρηµατικών συσπειρώσεων και 
δικτυώσεων. 

• Προώθηση θεσµών για την εναλλακτική επίλυση διαφορών µεταξύ των επιχειρήσεων 
(Alternative Dispute Resolution). 

• Απόκτηση επιχειρηµατικής αριστείας και σύνδεσή της µε τη διάχυση καλών πρακτικών 
σε νέους επιχειρηµατίες. 

• Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας 

• Ολοκληρωµένες και καινοτόµες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό - αναδιάταξη του 
τουριστικού τοµέα, που αφορούν σε ενισχύσεις επιχειρήσεων µέσω Αναπτυξιακού 
Νόµου. 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων ειδικών µορφών τουρισµού, ενίσχυση επιχειρήσεων εκτός 
Αναπτυξιακού Νόµου κλπ. 

• Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εµπορικού τοµέα και των υπηρεσιών, µε έµφαση στην 
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την 
ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις εγχώριες και στις διεθνείς 
αγορές. 

• Ενίσχυση της βιοτεχνικής παραγωγής (κεραµική, µικροτεχνία κλπ) τόσο στις 
παραγωγικές δραστηριότητες όσο και στις δραστηριότητες προβολής και εµπορίας  

• Λοιπές δράσεις οριζόντιου χαρακτήρα (µη-ενισχύσεων), όπως λ.χ. η Νέα Βιοµηχανική 
Πολιτική (ΝΕΒΙΠ), η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Επιχειρηµατικών Πάρκων, η 
συστηµατική στήριξη των νέων επιχειρηµατιών, συνοδευτικές δράσεις απλοποίησης 
διαδικασιών και ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας κ.λ.π..  

Άλλα µέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ. 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Εκσυγχρονισµός των επιχειρηµατικών υποδοµών και υποστήριξη των επενδύσεων που 
απαιτούνται για Επιχειρηµατικά Σχέδια επέκτασης ή δηµιουργίας νέων 
«Επιχειρηµατικών Πάρκων», µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π., ενίσχυση 
Υποδοµών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, υποστήριξη Υποδοµών Ποιότητας, εφαρµογή 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής αναβάθµισης περιοχών µε µεγάλη βιοµηχανική 
συγκέντρωση. 

• Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές 
εµπορικής εκµετάλλευσης 

• One stop shop (προώθηση ενηµέρωσης και υποστήριξης σε Ε&ΤΑ) 
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Υπηρεσίες και εφαρµογές ΤΠΕ για τις ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εµπόριο, κατάρτιση, δικτύωση) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρµογών Τ.Π.Ε. 

• Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν βελτίωση της 
πρόσβασης, δικτύωση), και ανασχεδιασµός των λειτουργιών τους. 

• Τόνωση και ενίσχυση της επιχειρηµατικής κουλτούρας µε την εισροή τεχνολογιών ΤΠΕ 
στις επιχειρήσεις.  

Οι παρεµβάσεις αυτές είναι ισοδύναµες µε τους ειδικούς στόχους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 
2007-2013». 

Ανάπτυξη Βιώσιµων Ενεργειακών Πόρων – Ενίσχυση της Αειφορίας. 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ενίσχυση των επενδύσεων προς τις επιχειρήσεις µε στόχο την προώθηση των Α.Π.Ε 
και την εξοικονόµησης ενέργειας.  

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης από ΑΠΕ (άνεµος, ηλιακή υδροηλεκτρική 
γεωθερµική κ.α.) και ΣΗΘΥΑ στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 

• Ενεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια (π.χ. νοσοκοµεία κ.α.) και γενικότερα στον 
δηµόσιο και οικιακό τοµέα, ειδικές ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις αξιοποίησης 
βιοµάζας. 

• Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών. 

Οι δράσεις Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας της Περιφέρειας, ανάλογα και µε τους 
επιµέρους στόχους τους, θα είναι ανοικτές και σε συνεργασίες και δικτυώσεις µε φορείς των 
άλλων περιφερειών της χώρας καθώς και µε αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. 

Στο πλαίσιο της χωροταξικής διευθέτησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θα 
δηµιουργηθούν ή/και θα αναβαθµισθούν επιχειρηµατικά / τεχνολογικά πάρκα, ενώ σε 
υποβαθµισµένες περιοχές που διαχρονικά έχουν εξελιχθεί σε άτυπες και οχλούσες 
βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, θα εφαρµοσθούν ειδικά µέτρα αναζωογόνησης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  
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Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Υφιστάµενες ΜΜΕ που 
εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται 

Αριθµός 

Ο δείκτης περιλαµβάνει όλες τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν (εκσυγχρονισµός) 

στο πλαίσιο του Προγράµµατος από όλα τα 
χρηµατοδοτικά µέσα (π.χ. Αναπτυξιακός Νόµος, 

Ενίσχυση ΜΜΕ, κ.λ.π..) 

Μητρώο Επιχειρήσεων 
ΕΣΥΕ / 2003 

306.907 1.554 

Η τιµή βάσης αναφέρεται σε όλες τις υφιστάµενες 
επιχειρήσεις σε επίπεδο Περιφέρειας σύµφωνα µε 
τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία. Η τιµή στόχος 

περιλαµβάνει όλες τις προβλεπόµενες επιχειρήσεις 
που θα εκσυγχρονιστούν / αναβαθµιστούν. 

Νέες επιχειρήσεις που δηµιουργούνται 
από επιδοτούµενα προγράµµατα 

Αριθµός 

Ο δείκτης περιλαµβάνει όλες τις νέες επιχειρήσεις που 
θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος από 
όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα (π.χ. Αναπτυξιακός 

Νόµος, Ενίσχυση ΜΜΕ, κ.λ.π..) 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 99 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Επιχειρήσεις που ωφελούνται από 
δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης 
Καινοτοµίας 

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται σε όλες τις κατηγορίες 
ενισχύσεων σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτοµία 

προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
και κυρίως: σε επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε έργα 

συνεργασίας ερευνητικών εργαστηρίων & 
επιχειρήσεων, σε νέες επιχειρήσεις που 

υποστηρίζονται για ΕΤΑ από τη ∆ράση Νέων και 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, σε ΜΜΕ που 

επωφελούνται από την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 170 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Νέες / υποστηριζόµενες επιχειρήσεις 
έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) 

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των ενισχυόµενων 
νέων / υποστηριζόµενων επιχειρήσεων έντασης 
γνώσης (spin-off και spin-out) στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
8 14 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό των 
ενισχυόµενων νέων / υποστηριζόµενων 

επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) 
των οποίων η ενίσχυση χρηµατοδοτήθηκε στο 

πλαίσιο του Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 2000-
2006 στην Περιφέρεια Αττικής. Η τιµή στόχος 

αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' προγραµµατικής 
περιόδου. 

Τουριστικές κλίνες που 
εκσυγχρονίζονται 

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των κλινών από 
όλες τις κατηγορίες τουριστικών καταλυµάτων (π.χ. 

ξενοδοχειακές κλίνες, ενοικιαζόµενα δωµάτια, 
επιπλωµένες κατοικίες) και για όλες τις παρεµβάσεις 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
62.312 8.353 

Η τιµή βάσης περιλαµβάνει όλες τις ξενοδοχειακές 
κλίνες µόνο ανεξαρτήτου κατηγορίας σε επίπεδο 
Περιφέρειας κατά το 2005. Η τιµή στόχος αποτελεί 
τον καθαρό στόχο της ∆' προγραµµατικής περιόδου. 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
που θα συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος. 

Επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών 
µορφών τουρισµού 

Αριθµός 
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό επενδυτικών 

σχεδίων εναλλακτικών µορφών τουρισµού που θα 
ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 5 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις για 
ενσωµάτωση ΤΠΕ στην καθηµερινή 
τους λειτουργία 

Αριθµός 
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των επιχειρήσεων 

που θα ενισχυθούν για την εισαγωγή ΤΠΕ στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
3.130 7.062 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στον αριθµό των 
επιχειρήσεων που χρηµατοδοτήθηκε η ενίσχυσή 

τους στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της 
Πληροφορίας", 2000-2006 στην Περιφέρεια Αττικής 

∆ηµιουργούµενες & Νέες Επιχειρήσεις 
που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και 
Χρηµατοδοτούνται από venture capital 
και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία 

Αριθµός 
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των νέων 

επιχειρήσεων παραγωγής ή αξιοποίησης ΤΠΕ που θα 
ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
- 118 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Χρηµατοδοτούµενοι κόµβοι παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις 
επιχειρήσεις 

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στο αριθµό των κόµβων 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 

που θα δηµιουργηθούν στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
- 4 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Επωφελούµενοι πολίτες από 
χρηµατοδοτούµενους εξοπλισµούς 
ΤΠΕ  

Αριθµός 
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό των πολιτών που 
θα χρηµατοδοτηθούν για τον εξοπλισµό σε ΤΠΕ στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
- 136.908 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να διευκρινιστεί. 
Η τιµή στόχος αποτελεί τον καθαρό στόχο της ∆' 

προγραµµατικής περιόδου. 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) 

MW 
Ο δείκτης αναφέρεται στην εγκατεστηµένη ισχύ από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
115,50 171,50 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στην εγκατεστηµένη ισχύ 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Περιφέρεια Αττικής στο 
πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα" 2000-2006. Η 
τιµή στόχος αναφέρεται στην εγκατεστηµένη ισχύ 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Περιφέρεια Αττικής µετά 

την ολοκλήρωση του Ε.Π. Αττικής 2007-2013 
(συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της τιµής βάσης). 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ποσοστό τουριστικών κλινών που 
εκσυγχρονίζονται 

% 
Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο του συνόλου των κλινών που 
θα εκσυγχρονιστούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος προς το 

σύνολο των υφιστάµενων κλινών της Περιφέρειας 
 - 13,41%  

Νέες θέσεις εργασίας που 
δηµιουργούνται από την ενίσχυση 

των επιχειρήσεων  
Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στις νέες θέσεις εργασίας που θα 
δηµιουργηθούν από την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 2.380 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να 
διευκρινιστεί. Η τιµή στόχος αποτελεί 

τον καθαρό στόχο της ∆' 
προγραµµατικής περιόδου. 

Ισοδύναµα ανθρωποέτη 
απασχόλησης ερευνητών 

Αριθµός 

Ο δείκτης αναφέρεται στα ισοδύναµα ανθρωποέτη 
απασχόλησης ερευνητών που θα δηµιουργηθούν ως 
αποτέλεσµα της υλοποίησης παρεµβάσεων έρευνας, 

τεχνολογίας και καινοτοµίας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 780 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να 
διευκρινιστεί. Η τιµή στόχος αποτελεί 

τον καθαρό στόχο της ∆' 
προγραµµατικής περιόδου. 

Αριθµός αιτήσεων για ∆ίπλωµα 
Ευρεσιτεχνίας από ερευνητές  

Αριθµός 
Ο δείκτης αναφέρεται στον αριθµό ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας 
των οποίων θα χρηµατοδοτηθεί η αίτηση χορήγησής τους από 

το Πρόγραµµα 

ΕΥ∆ Ε.Π. 
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" 

/ 2007 
- 14 

Η τιµή βάσης του δείκτη αναµένεται να 
διευκρινιστεί. Η τιµή στόχος αποτελεί 

τον καθαρό στόχο της ∆' 
προγραµµατικής περιόδου. 

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 

Παραγγελιών 
% 

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των επιχειρήσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν για την εισαγωγή ΤΠΕ στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος δια του συνόλου των υφιστάµενων 
επιχειρήσεων 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
9% 11% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο 
των επιχειρήσεων που 

χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-
2006" για την εισαγωγή ΤΠΕ δια του 

συνόλου των υφιστάµενων 
επιχειρήσεων 

Χρηµατοδοτούµενες Επιχειρήσεις µε 
δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών 

Πληρωµών για Πωλήσεις µέσω 
∆ιαδικτύου 

% 

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των επιχειρήσεων που θα 
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος για την 
εισαγωγή ΤΠΕ στο πλαίσιο του Προγράµµατος δια του 

συνόλου των υφιστάµενων επιχειρήσεων 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
1% 2% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο 
των επιχειρήσεων που 

χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 
Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-

2006" για την εισαγωγή ΤΠΕ στην 
Περιφέρεια Αττικής δια του συνόλου 
των υφιστάµενων επιχειρήσεων 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΗΓΗ /ΕΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
∆ηµιουργούµενες Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου που είναι Πλήρως 
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά  

% επί του 
συνόλου των 
επιχειρήσεων 

της 
Περιφέρειας 

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο των επιχειρήσεων που 
χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµοσίου προς το 
σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
84% 93% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο 
των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 

τις δηµιουργούµενες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του δηµοσίου προς το 
σύνολο των επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας 

Ποσοστό πολιτών που 
χρησιµοποιούν τις ∆ηµιουργούµενες 

Υπηρεσίες που είναι Πλήρως 
∆ιαθέσιµες Ηλεκτρονικά (εκτός 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) 

% επί του 
πληθυσµού 

της 
Περιφέρειας 

Ο δείκτης αναφέρεται στο πηλίκο του αριθµού των πολιτών που 
χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
(εκτός δηµόσιας διοίκησης) στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

προς το σύνολο του πληθυσµού της Περιφέρειας 

ΕΥ∆ Ε.Π. "ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" / 

2007 
9% 20% 

Η τιµή βάσης αναφέρεται στο πηλίκο 
του αριθµού των πολιτών που 

χρησιµοποιούν τις δηµιουργούµενες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες (εκτός 

δηµόσιας διοίκησης) προς το σύνολο 
του πληθυσµού της Περιφέρειας 
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Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Συµβολή στη µείωση του ελλείµµατος σε έρευνα, καινοτοµία και τεχνολογία ως προς τον 
µέσο όρο της ΕΕ-15.  

• Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στην ΕΤΑ και 
αποτελεσµατικότερης διασύνδεσης του περιφερειακού ερευνητικού συστήµατος µε τους 
παραγωγικούς τοµείς της Αττικής. 

• Αποτελεσµατική σύνδεση της αριστείας µε τοµείς που παράγουν καινοτοµία και υψηλή 
οικονοµική και κοινωνική προστιθέµενη αξία 

• Εµπλουτισµός του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού της Περιφέρειας και ενίσχυση 
του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της γεωγραφικής και διατοµεακής κινητικότητάς του. 

• Εδραίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όλων των τοµέων και κλάδων 
µέσω της διεύρυνσης των αγορών και του τεχνολογικού και οργανωτικού 
εκσυγχρονισµού τους. 

• Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων µέσω της εφαρµογής νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ενσωµάτωσης µη-τεχνολογικής 
καινοτοµίας και συνοδευτικών δράσεων απλοποίησης επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

• Προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων (Ξ.Α.Ε.) και µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. 

• Εύρυθµη λειτουργία του ανταγωνισµού, των αγορών και των προϊόντων και προστασία 
του καταναλωτή. 

• Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της περιφέρειας και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.  

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα. 

• Αειφορική διαχείριση των ενεργειακών πόρων. 

• Συµβολή στην αύξηση του ποσοστού ακαθάριστης περιφερειακής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµη ηλεκτροπαραγωγή (Οδηγία 2001/77/ΕΚ),  

• Συµβολή στη βελτίωση της σχέσης κατανάλωσης καυσίµων µεταφορών (επί 
ενεργειακής βάσης) µε χρήση βιοκαυσίµων κατά το έτος 2010 (Οδηγία 2003/30/ΕΚ),  

• Συµβολή στη µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 1% (Οδηγία 
2006/32/ΕΚ) και συγκράτηση του ρυθµού αύξησης του CO2 και των άλλων αερίων 
θερµοκηπίου κατά 25% το έτος 2010 (σε σχέση µε το έτος βάσης 1990). 
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Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/ περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ  • Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, 

τουρίστες, επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες πληθυσµού 
κ.λ.π..)  

• Όλες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων (ΠΜΕ, ΜΜΕ) και των κλάδων 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα 

• Επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγέθους, καθώς και τα Ελληνικά 
νοικοκυριά στις νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού 
αερίου. 

• Επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα. 

• Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον 
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, την αξιοποίηση της βιοµάζας κλπ. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ • Το σύνολο της Περιφέρειας 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
• Αστικές και ηµιαστικές περιοχές της Περιφέρειας, περιοχές 

απειλούµενες από περιβαλλοντική ή άλλου είδους υποβάθµιση 
κ.λ.π.. 

• Νησιωτικές περιοχές 
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5.2.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται παρεµβάσεις για την εφαρµογή προγραµµάτων 
αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον µετασχηµατισµό του αστικού τοπίου, την 
εφαρµογή εκτεταµένων αναπλάσεων, σε συνδυασµό µε δράσεις οικονοµικών ενισχύσεων 
προς επιχειρήσεις για την αναθέρµανση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µε στόχο την 
αποφυγή εµφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισµού» λόγω και της συγκέντρωσης 
ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων για «κοινωνικό αποκλεισµό». Οι παρεµβάσεις του Άξονα 
θα υλοποιηθούν και µέσω της εφαρµογής Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης 
(Π.Κ.Σ.Α.), τα οποία βασίζονται σε προτάσεις των τοπικών αρχών (αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ 
βαθµού) οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων. Οι παρεµβάσεις της κατηγορίας αυτής 
(Π.Κ.Σ.Α.) θα υλοποιηθούν µέσω «συνολικής επιχορήγησης» (global grant), ενώ θα εξετασθεί 
και η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνικών χρηµατοδότησης.  

Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, η Αθήνα – Αττική αποτελεί τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή 
συγκέντρωση της χώρας και τόπο εγκατάστασης πολλών επιχειρήσεων όλων των τοµέων και 
κλάδων. Παράλληλα, αποτελεί αστική συγκέντρωση διεθνούς ακτινοβολίας, ενώ οι εξελίξεις σε 
αυτή, σε ότι αφορά τα πρότυπα κατοίκησης και παραγωγής λειτουργούν καθοριστικά στο 
σύνολο της χώρας. Η Αθήνα τείνει να επεκτείνεται στο σύνολο της Αττικής και στα γειτονικά µε 
αυτή νησιά, ενώ αποτελεί το κέντρο ενός σηµαντικού, µε κριτήριο τα αστικά κέντρα που 
εντάσσονται σε αυτό, ηµερησίου συστήµατος το οποίο συµπεριλαµβάνει και περιοχές των 
Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Ν. Αιγαίου (Κυκλάδες).  

Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετεί τις χωρικές προτεραιότητες της περιφερειακής 
αναπτυξιακής στρατηγικής όσον αφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη των αστικών κέντρων της 
Περιφέρειας καθώς και την αναζωογόνηση των νησιωτικών περιοχών. 

 Στους στόχους του Άξονα ενσωµατώνονται οι αρχές της πολυλειτουργικής ανάπτυξης των 
αστικών κέντρων, η ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων, η βελτίωση και 
ανάπτυξη των υποδοµών, η αειφορική ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων (αύξηση 
πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, ολοκληρωµένες υποδοµές αστικών εξυπηρετήσεων, 
αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων κ.λ.π..), η αντιµετώπιση των 
κοινωνικών προβληµάτων στα αστικά κέντρα και η συστηµατοποίηση των πληροφοριών 
σχετικά µε τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα15. Σε αυτό το στρατηγικό πλαίσιο εντάσσονται και τα 
νησιά της Περιφέρειας µε εστίαση στην επιχειρηµατικότητα, την ενσωµάτωση κατά το δυνατόν 
καινοτόµων αναπτυξιακών πρακτικών και την αντιµετώπιση προβληµάτων υποβάθµισης του 
φυσικού τους περιβάλλοντος και σε ειδικές περιπτώσεις, την αναβάθµιση της 
προσβασιµότητας.  

Η κινητοποίηση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών µε τη συνεργασία των τοπικών αρχών και των 
κοινωνικών εταίρων, αποτελεί µία επιπλέον διάσταση της πολυλειτουργικότητας της αστικής 

                                                      

15 ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενότητα 4.4 «Χωρικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής». 
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ανάπτυξης. Αναφέρονται ενδεικτικά οι πρωτοβουλίες δηµιουργίας του «English Cities Fund» 
(ECF) µε τη συµµετοχή Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Partnerships & Venture 
Capitals) στη Μεγάλη Βρετανία και του «Caisse des Depôts» (CDC) στη Γαλλία. 

Οι µεσογειακές µητροπόλεις (µεταξύ των οποίων και η Αθήνα-Αττική) διαφοροποιούνται, τόσο 
ως προς το χωρικό διαχωρισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων, όσο και ως προς το χωρικό 
διαχωρισµό των κοινωνικών τάξεων. Η ανάµειξη των χρήσεων και των κοινωνικών στρωµάτων 
– κύρια των µεσαίων και εργατικών – ενισχύεται από την παραοικονοµία που διαπερνά και 
διαχέεται σε µεγάλα τµήµατα των πόλεων µε ακανόνιστο και ασυνεχή τρόπο, αφορά δε όλες 
τις κοινωνικές τάξεις.  

Η έλλειψη συστηµατοποίησης των χρήσεων γης φαίνεται να αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη 
πολεοδοµικού και, γενικότερα χωρικού σχεδιασµού και µηχανισµών ελέγχου, αλλά 
συναρτάται ιστορικά µε την πολιτισµική και κοινωνικοοικονοµική ιδιοµορφία του Μεσογειακού 
Νότου που στηρίζεται σε άτυπες σχέσεις και δίκτυα, καθώς και στο διαφορετικό τρόπο 
παραγωγής του αστικού χώρου (δοµή και καθεστώς ατοµικής ιδιοκτησίας, αυτοαπασχόληση, 
κ.α.). Σε τελική ανάλυση, ο αστικός ιστός αντανακλά τις διαφοροποιήσεις σε ζητήµατα 
οργάνωσης της οικονοµικής ζωής (παραοικονοµία, µικρά σχετικά µεγέθη παραγωγικών 
κλάδων, κλάδοι εξειδίκευσης), θεσµικής οργάνωσης (κληρονοµικό δίκαιο), κλιµατολογικών 
συνθηκών (διάθεση ικανού ελεύθερου χρόνου σε δραστηριότητες ανοιχτών χώρων) και 
πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων16. 

Σε µικροκλίµακα, τα προβλήµατα αυτά αντανακλώνται και στα νησιά της Περιφέρειας. Σε αυτά 
που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, δηµιουργήθηκε τις περασµένες 10ετίες ένα σηµαντικό 
τουριστικό άλµα, στηριζόµενο κυρίως σε εισερχόµενες τουριστικές ροές από το εξωτερικό. Η 
περιορισµένη δυνατότητα πολεοδοµικής ανάπτυξης και η έλλειψη επενδυτικού κλίµατος, 
οδήγησε σε σταδιακή αποµείωση του ποιοτικού τουρισµού, µε συνέπεια την µεταστροφή της 
ανάπτυξης σε εσωτερικό τουρισµό σαββατοκύριακού και την απώλεια της διεθνούς 
αναγνωρισιµότητας. Σε ορισµένα επίσης νησιά η ύπαρξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς τοµέα 
δοκιµάζεται από το µέγεθος, το είδος και τη µέθοδο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως 
διέξοδος από την υπανάπτυξη των νησιών θεωρείται ενδεικτικά η ολοκλήρωση υποδοµών 
προσπελασιµότητας και περιβαλλοντικής προστασίας, η ενεργοποίηση του τοπικού 
κοινωνικού κεφαλαίου, η αναζωογόνηση των τοπικών οικονοµιών µέσω της προσέλκυσης 
νέων επιχειρηµατικών ιδεών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής έτσι ώστε να αυξηθεί η 
ελκυστικότητά τους ως προορισµών αναψυχής και πολιτισµού, η υποστήριξη δικτυώσεων για 
την ανταλλαγή εµπειριών και την επίτευξη συγκεκριµένων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 
και, συνακόλουθα, η προσέλκυση επενδύσεων και η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα 
παραπάνω στοχεύεται να δροµολογηθούν µέσω παρεµβάσεων που θα αποκτούν 
ολοκληρωµένο χαρακτήρα και θα διαχέονται σε όλους τους Άξονες του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος και οι οποίες θα εξειδικευθούν µέσω αντίστοιχου Σχεδίου ∆ράσης  

Γενικότερα, η ανάπτυξη των αστικών κέντρων της Περιφέρειας και, γενικότερα, των πόλων 
ανάπτυξης, ως συµπυκνώσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, αναµένεται να κινητοποιηθεί 

                                                      

16 «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την Αθήνα-Αττική», ΕΜΠ 2004.  
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µέσα από τις αναδυόµενες δικτυώσεις, τη διάχυση της ανάπτυξης στις περιοχές άµεσης 
επιρροής τους, είτε αυτή προσδιορίζεται ως ύπαιθρος είτε ως µικρότερες αστικές 
συγκεντρώσεις17.  

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας  

Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται µέσω του παρακάτω στόχου: 

• Πολεοδοµική και κοινωνικοοικονοµική αναζωογόνηση αστικών περιοχών µε έµφαση 
στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Ο παραπάνω στόχος συµβάλει στην διασφάλιση της λειτουργικότητας τόσο των αστικών όσο 
και των νησιωτικών κέντρων της Περιφέρειας.  

Ο παρών Άξονας Προτεραιότητας θα συµβάλει: 

• Στους γενικούς στόχους 1, 2, 3, 15, 17 του ΕΣΠΑ καθώς και στις Χωρικές 
Προτεραιότητες και ειδικότερα στη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη. 

• Στις προτεραιότητες 1 και 3 του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.  

• Στην 1η (Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της, πιο ελκυστικοί τόποι για 
επενδύσεις και απασχόληση) και στην 4η (Η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής) 
Κατευθυντήρια γραµµή για την Συνοχή. Στην 11η Κατευθυντήρια γραµµή για την 
Απασχόληση. 

• Στους Γενικούς Στόχους 1, 3 και 4 του Ε.Π. Αττικής. 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Οι ενδεικτικές δράσεις του Άξονα εντοπίζονται στις εξής: 

Αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

                                                      

17 Με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Προεδρίας υιοθετήθηκε σε υπουργικό επίπεδο το «Αστικό Κεκτηµένο» 

(Ρότερνταµ, Νοέµβριος 2004). Το τελευταίο περιγράφει ενδεικτικά τις κοινές προτεραιότητες των πόλεων της 
Ε.Ε., τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες. Οι κύριες προτεραιότητες συγκροτούνται από το τρίπτυχο της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, της κοινωνικής συνοχής και του υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής 
προστασίας. Η Βρετανική Προεδρία, προώθησε τη διαµόρφωση περισσότερο συνεκτικής και ολοκληρωµένης 
προσέγγισης για τις αστικές συγκεντρώσεις του Ευρωπαϊκού χώρου. Η πρόταση αυτή αναδεικνύει ως κεντρικό 
σηµείο της πολιτικής της για τα ζητήµατα του “χώρου” την έννοια των «Βιώσιµων Κοινοτήτων» (Sustainable 
Communities). Η έννοια αυτή ορίζεται συνοπτικά από τα εξής κύρια σηµεία: ακµάζουσες, δυναµικές και 
παράλληλα ασφαλείς κοινότητες, µε περιβαλλοντική ευαισθησία, βελτιωµένη προσπελασιµότητα, αποτελεσµατική 
διοίκηση και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, άρτια σχεδιασµένες και δοµηµένες (Bristol, ∆εκέµβριος 2005) 
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• Παρεµβάσεις αστικής ανάπλασης και δηµιουργίας και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων 
µε σηµαντική αύξηση του αστικού πρασίνου, αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου, (π.χ. 
αναπλάσεις όψεων κτιρίων για αισθητική αναβάθµιση περιοχών, κοινά σχέδια αστικών 
δικτύων µε έµφαση στην ολοκλήρωση δικτύων κοινωνικών και επιχειρηµατικών 
υποδοµών) και δηµιουργία των προϋποθέσεων για κινητοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού και επιχειρήσεων και προσέλκυση δραστηριοτήτων αναψυχής, 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, κ.λ.π.. 

• Αξιοποίηση και επανάχρηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωµένη αλλαγή χρήσεων 
(π.χ. στρατόπεδα, άτυπες και εγκαταλειµµένες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις κ.ο.κ). 

Αναζωογόνηση του αστικού χώρου µέσω Πιλοτικών Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης 
(global grants) 

Προβλέπονται οι ακόλουθες ενδεικτικές παρεµβάσεις: 

• Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις στον αστικό Χώρο (και στα νησιά) µε στόχο την δηµιουργία 
και αξιοποίηση οργανωµένων χώρων και ζωνών της Περιφέρειας για την υποδοχή / 
χωροθέτηση οικονοµικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέµενης αξίας (βιοµηχανία, 
εµπόριο, logistics, έρευνα και ανάπτυξη-διάχυση τεχνολογίας, υπηρεσίες, αναψυχή, 
τουρισµός-πολιτισµός, ναυτιλία κ.λ.π..)  

• Αξιοποίηση τµήµατος του παραλιακού µετώπου της Αττικής. 

• Ανάδειξη εγκαταστάσεων και λειτουργιών µητροπολιτικού χαρακτήρα σε συνδυασµό µε 
την αξιοποίηση των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων. 

Στις ανωτέρω παρεµβάσεις θα επιδιωχθούν άµεσες συνέργιες µε το Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι και δείκτες 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΠΗΓΗ 
/ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Σχέδια 
ολοκληρωµένης 

αστικής 
ανάπτυξης  

Αριθµός  

Ο δείκτης αναφέρεται 
στον αριθµό των 
Πρότυπων και 

Καινοτόµων σχεδίων 
αστικής ανάπτυξης που 
θα χρηµατοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος 

ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Αττικής 

0 3 

Η τιµή βάσης είναι µηδέν καθότι οι αντίστοιχες 
παρεµβάσεις αποτελούν καινοτόµες δράσεις 
και δεν έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες στο Γ' 

ΚΠΣ.  
Η τιµή στόχος θα οριστικοποιηθεί µετά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων 

Πρότυπων και Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης 
(ΠΚΣΑ), τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη 
διαδικασία της Συνολικής Επιχορήγησης 

(Global Grants) στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος 
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∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΠΗΓΗ 
/ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΤΟΧΟΣ 
2013 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Εξυπηρετούµενος 
πληθυσµός από 
παρεµβάσεις 

ολοκληρωµένης 
αστικής 

ανάπτυξης  

Αριθµός  

Ο δείκτης αναφέρεται 
στον πληθυσµό που θα 
εξυπηρετηθεί από τις 

παρεµβάσεις 
ολοκληρωµένης αστικής 

ανάπτυξης που θα 
πραγµατοποιηθούν στο 

πλαίσιο του 
Προγράµµατος. 

ΕΥ∆ ΠΕΠ 
Αττικής 

-  -  

Η τιµή στόχος θα οριστικοποιηθεί µετά την 
αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων 

Πρότυπων και Καινοτόµων Σχεδίων Ανάπτυξης 
(ΠΚΣΑ), τα οποία θα υλοποιηθούν µε τη 
διαδικασία της Συνολικής Επιχορήγησης 

(Global Grants). 

Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

• Αναβάθµιση του φυσικού αστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

• ∆ιαφοροποίηση και ανάδειξη µε ενδυνάµωση της ταυτότητας των (επιλεγµένων) πόλεων 
και περιοχών καθώς και ενδυνάµωση των σχετικών δικτύων. 

• Αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αστικών περιοχών, των 
νησιών και, γενικότερα, της υπαίθρου της Αττικής. 

• ∆ηµιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας  

• Αύξηση του πληθυσµού που θα έχει πρόσβαση στην εργασία, εκπαίδευση, υπηρεσίες, 
ψυχαγωγία (και γενικά υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος). 

• Ενίσχυση της δια-λειτουργικότητας και συνεργιών των αστικών και νησιωτικών κέντρων 
µέσω δικτύων και άλλων καινοτόµων µεθόδων ενσωµάτωσης γνώσης και µάθησης στις 
τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες. 

• Κινητοποίηση των φορέων της Αυτοδιοίκησης και ενίσχυση των κοινοπρακτικών 
σχηµάτων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
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Στόχευση σε όρους οµάδων-στόχων/ περιοχών / ειδικών εδαφικών µονάδων 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΣ  • Ο πληθυσµός και οι επισκέπτες της Περιφέρειας (πολίτες, 

τουρίστες, επιχειρηµατίες, ειδικές και ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού κ.λ.π..)  

• όλες οι κατηγορίες των Επιχειρήσεων  
• ειδικές οµάδες που θα επιλεγούν µετά από ειδικό 

επιχειρησιακό σχέδιο και διαδικασία διαβούλευσης 
(ανάγκες, κριτήρια, ιεράρχηση) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ • Το σύνολο της Περιφέρειας 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

• Αστικές Περιοχές 
• Νησιωτικές περιοχές 

Κατάλογος των περιοχών που θα επιλεγούν για τα θέµατα ανάπτυξης αστικών 
περιοχών 

Οι πόλεις και, γενικότερα, οι περιοχές στις οποίες θα εφαρµοστούν δράσεις αστικής 
αναζωογόνησης και αναβάθµισης υποβαθµισµένων ζωνών, θα προκύψουν:  

α.  µέσω ανοιχτών προσκλήσεων «τύπου» ΠΚΣΑ και, 

β.  µέσω διαβούλευσης µε τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες.  

Πέραν αυτών, θα εφαρµοστεί ειδικό πρόγραµµα αναζωογόνησης των νησιωτικών περιοχών 
της Περιφέρειας, το οποίο θα προκύψει µε την ίδια διαδικασία και θα υποστηριχθεί από ειδική 
στρατηγική / επιχειρησιακή µελέτη. 

5.2.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη εφαρµογής. 

Στον Άξονα Προτεραιότητας περιλαµβάνονται δράσεις για την εφαρµογή, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση και δηµοσιοποίηση του Προγράµµατος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας 
Προτεραιότητας αφορά την Τεχνική Βοήθεια του Προγράµµατος και καλύπτει την εκπόνηση 
των αναγκαίων µελετών, την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τους 
ελέγχους καθώς και την απαραίτητη ενηµέρωση και δηµοσιότητα του Προγράµµατος. 

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας  

Ο Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στη βέλτιστη εφαρµογή των Κανονισµών των Ευρωπαϊκών 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων 1083/06 (Γενικός Κανονισµός) και 1080/06 (Κανονισµός ΕΤΠΑ) και 
ειδικότερα: 

• Στην υποστήριξη για τη διαχείριση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των 
δράσεων του Προγράµµατος. Οι σχετικές δράσεις αφορούν στην προετοιµασία, 
οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδοµένων, επιθεώρηση, έλεγχο και αξιολόγηση του προγράµµατος, καθώς και σε έργα 
ή ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δοµών και των 
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διαδικασιών σχεδιασµού, υλοποίησης, πιστοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και 
αξιολόγησης του Προγράµµατος καθώς και στην προώθηση ανταλλαγής εµπειριών. 

• Στην υποστήριξη για την ευρεία δηµοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση του 
Προγράµµατος, µε έµφαση στους ∆ικαιούχους και στους ωφελούµενους των 
παρεµβάσεων. 

Ενδεικτικές ∆ράσεις  

Στο πλαίσιο του Άξονα εντάσσονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων, όπως αυτές 
προβλέπονται στα άρθρα 45 και 46 του Γενικού Κανονισµού των διαρθρωτικών ταµείων 
1083/06 και στο άρθρο 3 του Κανονισµού ΕΤΠΑ. Οι παρεµβάσεις του Άξονα Προτεραιότητας 
προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Προετοιµασία, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση.  

• Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία 

• Μελέτες - Αξιολόγηση - ∆ηµοσιότητα 

Αναµενόµενες επιπτώσεις 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις του παρόντος Άξονα προσδιορίζονται ενδεικτικά στις ακόλουθες: 

• Έγκαιρη προετοιµασία των παρεµβάσεων και αποτελεσµατική εφαρµογή του 
Προγράµµατος. 

• Αποτελεσµατική προώθηση και προβολή του Προγράµµατος. 

• Ευαισθητοποίηση / ενεργοποίηση φορέων και πολιτών. 
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6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Η συγκρότηση εναλλακτικών προγραµµατικών δυνατοτήτων και η αξιολόγησή τους ως προς 
την αποτελεσµατικότητα και ως προς την περιβαλλοντική τους συµβατότητα, αποτέλεσε 
συστατικό στοιχείο των διαδοχικών σταδίων ωρίµανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2007-2013. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι πληροφορίες που σχετίζονται µε: 

• το πλαίσιο που οριοθετεί το εύρος των ρεαλιστικών εναλλακτικών δυνατοτήτων, όπως 
αυτό διαµορφώνεται από τις Στρατηγικές Κοινοτικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική 
Συνοχής, τις προτεραιότητες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, τις 
Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, τους 
κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής για την περίοδο 
2007-2013, το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων και τις εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 
προγραµµατικής περιόδου 2007–2013, 

• τη «δεξαµενή» ιδεών, κατευθύνσεων και εναλλακτικών προσεγγίσεων που 
δηµιούργησαν τα συµπεράσµατα της εκτενούς διαβούλευσης που διεξήγαγε η 
Περιφέρεια Αττικής για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, 
στην οποία περιλαµβάνεται το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Αττικής και η 
συµµετοχή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, 

• τα διαδοχικά επίπεδα συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων,  

• το εύρος των κριτηρίων αξιολόγησης των εναλλακτικών δυνατοτήτων, εντός του οποίου, 
πέραν των περιβαλλοντικών, περιλαµβάνονται κριτήρια για την αποτελεσµατικότητα, τη 
συνάφεια µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, καθώς και για τη συµπληρωµατικότητα 
µε τα τοµεακά ΕΠ. 
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6.1. Λόγοι επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων 

Κατά τις διαδοχικές φάσεις προετοιµασίας του εγγράφου προγραµµατισµού, 
πραγµατοποιήθηκε µια ευρύτατη διερεύνηση και διαβούλευση, µε στόχο την αποτύπωση και 
σύνθεση προτάσεων και τον συγκερασµό των προτεραιοτήτων. Η κινητήριος δύναµη της 
διαβούλευσης ήταν η εφαρµογή των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής σχέσης� η 
τελευταία αποτυπώνεται και στο Γενικό Κανονισµό των Ταµείων. Σύµφωνα µε την αρχή της 
εταιρικής σχέσης, διάφοροι φορείς (δηµόσιες αρχές, ιδιωτικός τοµέας, κοινωνικοί εταίροι, 
τρίτο σύστηµα,18 κ.λ.π.) µπορούν να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων. 

Παράλληλα, η κατάρτιση του ΕΠ ενσωµάτωσε τα πορίσµατα σχετικών µελετών που 
ανατέθηκαν στο πλαίσιο της προετοιµασίας του ή και σε ευρύτερο πλαίσιο, αλλά και τις 
εισροές της συνεργασίας µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 

Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε στην πράξη µια κατανεµηµένη, διάχυτη µορφή διαµόρφωσης 

και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων. Οι όροι «κατανεµηµένη» και «διάχυτη» 
αναφέρονται στην ευρύτητα των συµµετεχόντων και του χρονικού διαστήµατος και τονίζουν 
αντίστοιχα ότι οι εναλλακτικές δυνατότητες εξετάσθηκαν από διαφορετικές οµάδες εταίρων και 
σε διάφορα στάδια προετοιµασίας. 

Τα δεκαπέντε κυριότερα ορόσηµα της διαµόρφωσης του πλέγµατος στοχοθεσίας, 
προτεραιοτήτων και κατανοµής των πόρων του ΕΠ µέσα από τη διαβούλευση, παρατίθενται 
στην παράγραφο 4.10, ενώ το πλήρες υλικό της διαβούλευσης διατίθεται από την ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Αττικής (http://www.pepatt.gr/kps4.htm). 

Κατά τα στάδια αυτά: 

• Συλλέχθηκε ένα σηµαντικό εύρος προτάσεων για στόχους, προτεραιότητες και δράσεις, 
προερχόµενο από όλο το φάσµα των εταίρων. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη 
«δεξαµενή» άντλησης εναλλακτικών δυνατοτήτων για τον προσανατολισµό των στόχων, 
αλλά και των παρεµβάσεων του προγράµµατος. 

• Αναλύθηκαν τα πλαίσια σχεδιασµού που τίθενται τόσο από τις Κοινοτικές 
Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής όσο και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς, ενώ παράλληλα διευκρινίστηκαν οι περιορισµοί που τίθενται από τους 
νέους κανονισµούς των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων19 και του Ταµείου Συνοχής, µε 

                                                      

18.Τρίτο σύστηµα: Ορισµένες µορφές κοινωνικοοικονοµικών οργανισµών (συνεταιρισµοί, ενώσεις, οργανώσεις 
κοινωνικής αλληλεγγύης και ιδρύµατα), οι οποίοι αναφέρονται συνήθως µε τον γενικό όρο «κοινωνική 
οικονοµία» ή «τρίτος τοµέας» ή «τρίτο σύστηµα», συµµερίζονται κάποιες κοινές αρχές, όπως ο µη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας, η ανεξαρτησία από τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, η υιοθέτηση πιο 
συµµετοχικών µορφών οργάνωσης και το ήθος παροχής κοινωφελών υπηρεσιών. Ορισµένοι εξ αυτών 
αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών οι οποίες δεν καλύπτονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή από την αγορά. 
19. Ο όρος «∆ιαρθρωτικά Ταµεία» για την 4η Προγραµµατική Περίοδο αναφέρεται κυρίως στο Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Συχνά, ιδίως σε κείµενα της Επιτροπής 
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σηµαντικότερη τη δέσµευση για τη µονοταµειακότητα των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Ο συνδυασµός αυτών των Κοινοτικών και Εθνικών 

κατευθύνσεων και περιορισµών, εντός των οποίων η µέριµνα για το περιβάλλον έχει 

ενσωµατωθεί µε ουσιαστικό τρόπο, αποτέλεσε το πρώτο «κόσκινο» των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων� όσες εξ’ αυτών δεν ήταν συµβατές, τέθηκαν εκτός του προγράµµατος. 

• ∆ιερευνήθηκαν οι οικονοµικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες 
της Περιφέρειας, ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες που χρήζουν άµεσης ανταπόκρισης 
και οι προτεραιότητες που διαµορφώνονται από τις τάσεις σε υπερεθνικό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Οι ανάγκες και οι προτεραιότητες αυτές αποτέλεσαν το τελικό 
εργαλείο επιλογής µεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων. Όσες εξ’ αυτών 
χαρακτηρίζονταν από χαµηλή αποτελεσµατικότητα ιεραρχήθηκαν χαµηλά, ενώ 
προκρίθηκαν οι δυνατότητες εκείνες µε τη µεγαλύτερη συνάφεια προς τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της Περιφέρειας, περιλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών. 

• Τέλος, τα στοιχεία αυτά υποβλήθηκαν σε µια πολυεπίπεδη διαδικασία ανάλυσης και 
αξιολόγησης, ώστε 

� να διατυπωθεί εκείνη η στρατηγική σκοπιµότητα του προγράµµατος που να 
απαντά µε τον πληρέστερο τρόπο τόσο στις σύγχρονες αναπτυξιακές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Περιφέρεια 
Αττικής, µεγιστοποιώντας παράλληλα τη συνέργεια µε την εθνική περιφερειακή 
πολιτική, 

� να συγκροτηθεί ένα σώµα στόχων, ιεραρχηµένο σε στρατηγικούς, γενικούς 
αναπτυξιακούς και ειδικούς στόχους, το οποίο θα µεγιστοποιεί το αναπτυξιακό 
και κοινωνικό αποτέλεσµα των παρεµβάσεων, συµµορφούµενο παράλληλα µε τις 
αρχές της αειφορίας και της περιβαλλοντικής µέριµνας, 

� να εξειδικευθούν οι στόχοι σε άξονες προτεραιότητας µε συγκεκριµένο 
προσανατολισµό δράσεων και παρεµβάσεων, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από 
το µέγιστο δυνατό βαθµό σύγκλισης των αποτελεσµάτων τους προς τις επιδιώξεις 
των αξόνων. 

Στη διάρκεια της παραπάνω ανάλυσης, ως σενάριο βάσης χρησιµοποιήθηκε η µηδενική λύση, 
δηλαδή η περίπτωση µη-πραγµατοποίησης είτε του συνόλου του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος είτε επιµέρους τµηµάτων του. Στις περισσότερες περιπτώσεις συγκρίσεων, η 
µηδενική λύση δεν είχε τη δυνατότητα να συµµετάσχει ισότιµα, δεδοµένου ότι µεταφράζεται σε 
κόστος απώλειας πόρων και αναπτυξιακής κινητοποίησης που είναι δυσβάστακτο για την 
Περιφέρεια. Όµως, η µη-πραγµατοποίηση του προγράµµατος ή τµηµάτων του αποτέλεσε µια 
σαφή βάση από την οποία µετρήθηκαν τόσο η πρόοδος που πρόκειται να σηµειωθεί µε την 

                                                                                                                                                        

µεταγενέστερα της έκδοσης του νέου Γενικού Κανονισµού 1083/2006/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 
(OJ L210/25/31.7.2006), στην έννοια του όρου συµπεριλαµβάνεται και το Ταµείο Συνοχής. Εκτιµώντας ότι η 
ευρύτερη υιοθέτηση της νέας αυτής έννοιας του όρου θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, στην παρούσα µελέτη επελέγη η 
διακριτή αναφορά του Ταµείου Συνοχής, κυρίως για λόγους οµοιογένειας της ορολογίας µε αυτή της 3ης 
Προγραµµατικής Περιόδου, όπου το Ταµείο Συνοχής ήταν σαφώς διακριτό από τα τότε ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
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εφαρµογή διαφόρων εναλλακτικών προγραµµατισµών, όσο και οι ενδεχόµενες δυσµενείς 
µεταβολές. 

Όπως προκύπτει από την παραπάνω περιγραφή της διαδικασίας εκπόνησης του 
προγράµµατος, η αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, µε κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά, αποτέλεσε βασικό και διαρκές συστατικό των διεργασιών σχεδιασµού. Στις 
επόµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά οι εναλλακτικές 
δυνατότητες που εξετάσθηκαν για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής και η 
αξιολόγησή τους. Πριν από αυτές, παρεµβάλλεται µια ενότητα µεθοδολογικού χαρακτήρα, 
στην οποία επεξήγεται το πλαίσιο και οι διαδικασίες διαµόρφωσης και αξιολόγησης 
εναλλακτικών δυνατοτήτων κατά την εκπόνηση ενός προγράµµατος, µέσω της αντιδιαστολής 
µε τις συναφείς διαδικασίες του σχεδιασµού ενός έργου. Ο εξοικειωµένος µε τις διαδικασίες 
εκπόνησης προγραµµάτων αναγνώστης δεν θα βρει παρά γνωστά στοιχεία όµως, για τους 
αναγνώστες που δεν είχαν ως τώρα εκτεταµένη επαφή µε διαδικασίες προγραµµατισµού, η 
ενότητα αυτή µπορεί να συµβάλλει στην αποσαφήνιση εννοιολογικών, µεθοδολογικών αλλά 
και πρακτικών προβληµατισµών. 
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6.2. ∆ιαφοροποιήσεις στη συγκρότηση και αξιολόγηση εναλλακτικών 
δυνατοτήτων ενός προγράµµατος σε σχέση µε αυτές ενός έργου 

Το επιστηµονικό πεδίο της περιβαλλοντικής εκτίµησης, παραδοσιακά είναι συνυφασµένο, 
κατά το µεγαλύτερο του µέρος, µε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δηλαδή µε την 
εκτίµηση και αντιµετώπιση επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες. Ο κλάδος της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης είναι σχετικά νέος και πολλές από τις ιδιαιτερότητές 
του δεν είναι ακόµη ευρέως γνωστές. Για το λόγο αυτό, πριν η ανάλυση της µελέτης 
προχωρήσει στις εναλλακτικές δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Αττικής, ίσως είναι χρήσιµο να υπογραµµισθούν οι διαφοροποιήσεις µεταξύ της 
διαδικασίας συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων κατά το σχεδιασµό ενός 
προγράµµατος σε σχέση µε αυτή για ένα έργο ή δραστηριότητα. 

Κατά το σχεδιασµό ενός έργου, οι στόχοι που αυτό καλείται να πετύχει είναι εκ των προτέρων 
διαµορφωµένοι και επαρκώς συγκεκριµένοι. Οι στόχοι του έργου διαµορφώνονται µέσω 
διαδικασιών που προηγούνται του σχεδιασµού του και τις περισσότερες φορές προέρχονται 
από επίπεδα ευρύτερου προγραµµατισµού. Για το λόγο αυτό, είναι πρακτικά αδύνατη η 
αµφισβήτησή τους από το σχεδιασµό του έργου, ο οποίος οριοθετείται πλέον από την 
πρόκληση να επιτύχει τους στόχους αυτούς στο µεγαλύτερο βαθµό και µε το µικρότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό και τεχνικοοικονοµικό κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, οι εναλλακτικές δυνατότητες 
ενός έργου, παρότι συχνά χαρακτηρίζονται από σηµαντικό εύρος, µπορούν να έχουν µια 
επαρκώς συγκεκριµένη µορφή, η οποία δικαιολογεί τη συνήθη ονοµασία τους ως 
«εναλλακτικές λύσεις». Στην πράξη, συχνά πρόκειται για εναλλακτικούς σχεδιασµούς 
προκαταρκτικού επιπέδου, στο οποίο είναι γνωστά όλα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 
έργου. Το επίπεδο των εναλλακτικών λύσεων είναι αυτό που επιτρέπει τη συγκριτική τους 
αξιολόγηση µε απτά κριτήρια. Τέλος, η διαδικασία διαµόρφωσης και σύγκρισης των 
εναλλακτικών λύσεων ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο. 

Αντίθετα, η διαδικασία συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων ενός 
προγράµµατος πραγµατοποιείται σε τουλάχιστον δύο στάδια, συχνά δε και περισσότερα. Το 
πρώτο στάδιο αναφέρεται στις στρατηγικές επιδιώξεις του προγράµµατος. Εκεί µπορούν να 
διαµορφωθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις του σκοπού του προγράµµατος, ο οποίος εκ της 
φύσεώς του είναι ευρύς και γενικός (σε άλλη περίπτωση δεν θα απαιτούσε πρόγραµµα για 
την εκπλήρωση του, ένα ή περισσότερα έργα θα ήταν αρκετά). Η αξιολόγηση των 
εναλλακτικών προσεγγίσεων στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται µε διττό σκοπό: 

• αφ’ ενός να αποκλεισθούν εναλλακτικές δυνατότητες που δεν ικανοποιούν κάποια ή 
κάποιες από τις συνιστώσες της πολλαπλότητας που συνθέτουν οι στρατηγικές 
επιδιώξεις του προγράµµατος, παρότι µπορεί να υπόσχονται πολλά ως προς την 
επίτευξη των άλλων συνιστωσών, και  

• αφ’ ετέρου να εντοπισθεί εκείνη η προσέγγιση που συνδυάζει το µέγιστο βαθµό 
συνάφειας µε όλες τις επιµέρους ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει το πρόγραµµα.  
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Σε αυτό το επίπεδο αξιολόγησης των εναλλακτικών προσεγγίσεων, συνεκτιµώνται επίσης οι 
γενικές δεσµεύσεις και κατευθύνσεις που διαµορφώνουν το εξωτερικό πλαίσιο του 
προγράµµατος, αλλά και η συµπληρωµατικότητα κάθε εναλλακτικής προσέγγισης µε άλλα 
σχέδια ή προγράµµατα συναφούς χωρικής ή τοµεακής αναφοράς. 

Η επιλογή του σκοπού του προγράµµατος µέσα από την πιο πάνω διαδικασία, ακολουθείται 
από το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων, ως προς τη διαµόρφωση του 
βέλτιστου δυνατού πλέγµατος επιµέρους στόχων και προτεραιοτήτων. Στο στάδιο αυτό, 
συγκροτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξειδίκευση του σκοπού του προγράµµατος 
και η αξιολόγησή τους πραγµατοποιείται βάσει κριτηρίων που καλύπτουν τόσο ζητήµατα 
αποτελεσµατικότητας όσο και συνέπειας µε τις κατευθύνσεις για τη δοµή, το εύρος και το 
περιεχόµενο των επιµέρους στόχων και προτεραιοτήτων. Μαζί µε αυτή την επιχειρησιακής 
φύσης αξιολόγηση, πραγµατοποιείται και αξιολόγηση µε περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία 
αυτή τη φορά είναι σαφέστερα από τα κριτήρια του προηγούµενου επιπέδου και αφορούν 
διαδοχικά: 

• τη συµµόρφωση ή µη κάθε εναλλακτικής δυνατότητας µε το κανονιστικό πλαίσιο για την 
προστασία του περιβάλλοντος, 

• το βαθµό συµµόρφωσης µε τις δεσµεύσεις για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, 

• τις χωρικές προτεραιότητες προστασίας του περιβάλλοντος. 

Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζεται η εναλλακτική δυνατότητα που συνδυάζει το βέλτιστο 
επιχειρησιακό αποτέλεσµα µε τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Εάν η κατάρτιση του προγράµµατος απαιτεί λεπτοµερέστερη εξειδίκευση των παρεµβάσεων 
ανά στόχο και προτεραιότητα, η διαµόρφωση εναλλακτικών δυνατοτήτων λειτουργεί µε 
αντίστοιχο σκεπτικό. Το πλαίσιο αυτή τη φορά είναι πολύ σαφέστερο – δεδοµένου ότι έχουν 
ήδη συγκεκριµενοποιηθεί οι προτεραιότητες – και παρέχει τη δυνατότητα αναλυτικότερης 
αξιολόγησης των εναλλακτικών οµάδων παρεµβάσεων, συχνά και µε ποσοτικά κριτήρια. 
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6.3. Εναλλακτικές δυνατότητες στο επίπεδο της στοχοθεσίας: η ανάδυση 
του προτεινόµενου πλέγµατος στόχων και προτεραιοτήτων µέσα 
από τη διαβούλευση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το πλέγµα στοχοθεσίας και προτεραιοτήτων, δηλαδή η 
διαµόρφωση του στρατηγικού οράµατος και η εξειδίκευσή του σε στρατηγικούς, γενικούς και 
ειδικούς στόχους, καθώς και σε άξονες προτεραιότητας, αποτελεί ένα από τα ουσιωδέστερα 
µέρη ενός επιχειρησιακού προγράµµατος. Για το ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, το πλέγµα των 
στόχων που προσανατολίζουν τις παρεµβάσεις του προγράµµατος σε συγκεκριµένους 
τοµείς, διαµορφώθηκε µέσω µιας διαδικασίας «ανάδυσης» από τη διαβούλευση µε το 
σύνολο των φορέων που πρόκειται να επηρεαστούν από την εφαρµογή του ΕΠ. Αυτή η 
διαδικασία, η οποία ξεκίνησε αρκετά νωρίς, στις αρχές του 2005, αποτέλεσε στην πράξη µια 
δαρβινικού τύπου επιλογή, κατά την οποία διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις, διαρκώς 

βελτιούµενες, τέθηκαν υπό αξιολόγηση σε διαδοχικά στάδια διαβούλευσης, από τις γενικές 
κατευθύνσεις προς τις πιο εξειδικευµένες πτυχές του προγράµµατος. Η ανάδειξη των 
καταλληλότερων προσεγγίσεων σε κάθε στάδιο, τροφοδοτούσε το επόµενο µε διαρκώς 
βελτιούµενες αφετηρίες. Υπενθυµίζεται ότι τα δεκαπέντε κυριότερα στιγµιότυπα της 
διαδικασίας διαβούλευσης αναφέρονται στην 4.10 παράγραφο.  

Τα κριτήρια της αξιολόγησης προέρχονταν από ένα σηµαντικό εύρος αναγκών που το ΕΠ 
καλείται να καλύψει. Οι σηµαντικότερες κατηγορίες αυτών των αναγκών είναι: 

• η ευθυγράµµιση µε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής για τη Συνοχή στην ΕΕ αλλά και µε 
αυτές του Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθµίσεων, καθώς και η συµµόρφωση µε τους 
Κανονισµούς της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου,  

• η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και 
περιβαλλοντικής µέριµνας, 

• η επίτευξη σηµαντικού αναπτυξιακού αποτελέσµατος εντός του πλαισίου που οι 
συνθήκες της Περιφέρειας Αττικής έχουν διαµορφώσει, λαµβάνοντας υπόψη το 
µητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας και τον κεντρικό της ρόλο στην παραγωγική, 
διοικητική και πληθυσµιακή διάρθρωση της Χώρας, 

• η µεγιστοποίηση της διάχυσης των ωφελειών στους εταίρους, δηλαδή τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τους φορείς κοινωνικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού έργου. 

H ανάγκη συµµόρφωσης µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) λείπει από τον 
πιο πάνω κατάλογο, διότι η διαδικασία της διαβούλευσης για τη συγκρότηση της στοχοθεσίας 
του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, τροφοδότησε µε τα αποτελέσµατά της και την εκπόνηση του 
ΕΣΠΑ. Στην πράξη, η διαδικασία αυτή αποτέλεσε ένα σηµαντικό υποσύνολο της 
διαβούλευσης για το ΕΣΠΑ και διεξήχθη παράλληλα µε τις υπόλοιπες δράσεις κατάρτισής του. 
Το αποτέλεσµα ήταν η πλήρης σύµπτωση των τµηµάτων του ΕΣΠΑ που αναφέρονται στην 
Περιφέρεια Αττικής µε τις προβλέψεις του ΕΠ. 
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Η εκτενής αυτή διαβούλευση, ουσιαστικά περιέλαβε δύο στάδια. Στο πρώτο εξ’ αυτών 
αποκρυσταλλώθηκε βαθµιαία ο στρατηγικός στόχος - όραµα του ΕΠ. Στο στάδιο αυτό 
εξετάσθηκε ένα σηµαντικό πλήθος εναλλακτικών δυνατοτήτων, οι οποίες ανήκαν στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

• δυνατότητες που προέτασσαν την οικονοµική ανάπτυξη ως βασικό µοχλό επίτευξης των 
στόχων της συνοχής, 

• δυνατότητες που έθεταν ως κύριο µέληµα τη γενική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών στην Περιφέρεια, µέσω ενός πλήθους παρεµβάσεων σε ένα ευρύ φάσµα 
τοµέων. 

• δυνατότητες που αναγνώρισαν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής 
και προέτασσαν την ενίσχυση του χαρακτήρα αυτού, σε συνδυασµό µε την 
εξωστρέφεια, ως βασικού µοχλού επίτευξης της συνοχής και βελτίωσης της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας. 

Μέσω της κατανεµηµένης αξιολόγησης των πρώτων φάσεων της διαβούλευσης, έγινε 
βαθµιαία κατανοητό ότι ως προσφορότερος στρατηγικός στόχος θα έπρεπε να επιλεγεί η τρίτη 
δυνατότητα, διότι: 

• Οι δυνατότητες της πρώτης κατηγορίας, για την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, 
αφ’ ενός δεν αντιπροσώπευαν επαρκώς την πρόθεση υιοθέτησης των αρχών της 
αειφορίας, δηλαδή την ισόρροπη µέριµνα για την οικονοµική ανάπτυξη, την 
περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή, και αφ’ ετέρου ευθυγραµµίζονται 
περισσότερο µε τις παραδοσιακές κατευθύνσεις του Στόχου 1 για τη Σύγκλιση (από τον 
οποίο σταδιακά εξέρχεται η Περιφέρεια) παρά µε τις σύγχρονες απαιτήσεις του Στόχου 
2 για την Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση. Παράλληλα, η απλή 
στόχευση στην ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης αγνοεί – και συνεπώς αφήνει 
ανεκµετάλλευτες – τις ειδικές συνθήκες που δηµιουργεί ο µητροπολιτικός χαρακτήρας 
της Περιφέρειας Αττικής.  

• Οι προτάσεις της δεύτερης κατηγορίας, που θέτουν ως προτεραιότητα τη γενική 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών στην Περιφέρεια, δεν συγκλίνουν 
επαρκώς µε το στόχο της σταδιακής απεξάρτησης από την κοινοτική συνδροµή και την 
ενδυνάµωση της αυτοτροφοδοτούµενης αναπτυξιακής φυσιογνωµίας που αρµόζει στις 
τρέχουσες συνθήκες της Αττικής. Στην πράξη, τα άµεσα οφέλη που θα δηµιουργούνταν 
στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών – και που σε ότι αφορά στο περιβάλλον ενδέχεται 
να ήταν σηµαντικά – θα ήταν πρόσκαιρού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι προτάσεις αυτές 
δεν ευθυγραµµίζονται επαρκώς µε τις κατευθύνσεις της Πολιτικής για τη Συνοχή που 
αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής. 

• Αντίθετα, η τρίτη δυνατότητα ικανοποιεί τις κατευθύνσεις της Πολιτικής για τη Συνοχή 
και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, ενώ 
παράλληλα ισορροπεί τις προτεραιότητες της βιώσιµης ανάπτυξης µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της Αττικής. Ειδικότερα, συνδυάζει µε βέλτιστο τρόπο την ανάγκη για 
βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής – περιλαµβανόµενης της βελτίωσης των 
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περιβαλλοντικών συνθηκών της – µε τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να 
διαδραµατίσουν τα αστικά κέντρα στην προώθηση του Στόχου 2 για την Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση. 

Με βάση την πιο πάνω αξιολόγηση, ο στρατηγικός στόχος – όραµα που επιδιώκει το ΕΠ της 
Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2007 – 2013 διατυπώθηκε ως «Η Ενίσχυση του ∆ιεθνούς 
Ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο Χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μεσογείου». Ακολούθησε η εξειδίκευση του στόχου σε γενικούς στόχους 
αυτού, και πάλι µέσω της διάχυτης αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης. Οι τέσσερις γενικοί στόχοι που διασφαλίζουν πληρέστερα την επίτευξη του 
στρατηγικού οράµατος διαφάνηκε ότι είναι οι εξής: 

1. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν ∆ιεθνές Επιχειρηµατικό Κέντρο. 

2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, µέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης. 

3. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

4. Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. 

Όπως γίνεται εµφανές από τον 3ο εκ των γενικών στόχων, η προστασία του περιβάλλοντος 
και η βελτίωση της ποιότητας ζωής εντάχθηκαν µε ρητό, ουσιαστικό τρόπο στο πλέγµα 
στοχοθεσίας του ΕΠ. Παράλληλα, µέσω των τριών υπολοίπων στόχων διασφαλίστηκε ο 
προσανατολισµός της αναπτυξιακής προσπάθειας σε ήπιες ως προς το περιβάλλον 
κατευθύνσεις. Οι επιλογές αυτές αναδείχθηκαν ως προσφορότερες µέσω αξιολόγησης 
εναλλακτικών δυνατοτήτων που διαπιστώθηκε ότι δεν συγκλίνουν επαρκώς µε το στρατηγικό 
όραµα και παράλληλα, σε ότι αφορά την περιβαλλοντική διάσταση, τείνουν προς την 
εξάντληση της φέρουσας ικανότητας των φυσικών συστηµάτων της Περιφέρειας. Οι δύο 
κατηγορίες εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν προς εισαγωγή στους γενικούς 
στόχους και τελικά δεν επελέγησαν, αφορούσαν: 

• την ενίσχυση εντατικότερων µορφών αναπτυξιακής δραστηριότητας, κυρίως του 
δευτερογενή τοµέα, 

• τη µεγαλύτερη εστίαση στην προσέλκυση επενδύσεων σε περιβαλλοντικά 
εντατικότερους τοµείς, όπως ο τουρισµός. 

Από επιχειρησιακής πλευράς, η απόρριψη των δύο αυτών εναλλακτικών γενικών στόχων 
βασίστηκε κυρίως στην απόκλισή τους από τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τις 
νέες διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες στρέφονται προς την καινοτοµία και την 
οικονοµία της γνώσης, προσφέροντας περιορισµένη στήριξη σε παραδοσιακότερες µορφές 
παραγωγής οικονοµικού αποτελέσµατος. 

Από περιβαλλοντικής πλευράς, η πιθανή υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας του 
περιβάλλοντος της Αττικής αποτέλεσε το βασικό ενδοιασµό. Παράλληλα, η χαµηλή 
ανταποδοτικότητα ως προς το περιβάλλον των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται στη 
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µεταποίηση και τον παραδοσιακό τουρισµό (σε αντίθεση µε τις επενδύσεις που στρέφονται 
προς την καινοτοµία και την έρευνα, οι οποίες καθιστούν τις κοινωνίες «εξυπνότερες» και 
τονώνουν τις απαιτήσεις για καλύτερο περιβάλλον) αποτέλεσε ένα δεύτερο λόγο απόρριψης 
δύο παραπάνω εναλλακτικών γενικών στόχων. 

Μετά από την κατάρτιση της τετράδας των γενικών στόχων, αυτοί αντιστοιχήθηκαν, ένας προς 
ένα, σε ισάριθµους άξονες προτεραιότητας, τους εξής: 

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδοµών προσπελασιµότητας - ενέργειας 

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 
Ψηφιακής Σύγκλισης. 

• Άξονας Προτεραιότητας 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην 
Περιφέρεια Αττικής 

• Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών  

Σε αυτούς προστέθηκε ο Άξονας Προτεραιότητας 5 για την Τεχνική Στήριξη, οι παρεµβάσεις 
του οποίου είναι οριζόντιου χαρακτήρα και σκοπεύουν στην οργανωτική υποστήριξη της 
υλοποίησης του ΕΠ. 
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6.4. Εναλλακτικές δυνατότητες στο επίπεδο κατανοµής των πόρων: η 
από κάτω προς τα πάνω σύνθεση των χρηµατοδοτικών βαρυτήτων 

Μετά την οριστικοποίηση του πλέγµατος στοχοθεσίας, δηλαδή τη διαµόρφωση του 
Στρατηγικού Στόχου – Οράµατος που καλείται να εξυπηρετήσει του ΕΠ και την ανάλυση του 
στόχου αυτού σε τέσσερις γενικούς στόχους, το επόµενο επίπεδο συγκρότησης και 
αξιολόγησης εναλλακτικών προσεγγίσεων αφορούσε στην ποσοστιαία κατανοµή των πόρων 
του προγράµµατος στις θεµατικές προτεραιότητες των γενικών στόχων. Ουσιαστικά πρόκειται 
για τον καθορισµό της σχετικής βαρύτητας που καλείται να αποδώσει το ΕΠ στον κάθε άξονα 
προτεραιότητας. 

Στο επίπεδο αυτό, η παραδοσιακή top-to-bottom προσέγγιση (από τη στρατηγική στις 
παρεµβάσεις) αντικαταστάθηκε από την αντίστροφή της, δηλαδή τον σχεδιασµό από τη βάση 
προς την κορυφή (από τις ανάγκες προς τους στόχους). Ειδικότερα, κατά το στάδιο αυτό η 
διαβούλευση στράφηκε: 

• στην καταγραφή των αναγκών της Περιφέρειας, όπως αυτές εκφράζονται από τους κάθε 
φορά ειδικότερους γνώστες τους (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε θεµατική εξειδίκευση), 

• στην ιεράρχηση των αναγκών αυτών τόσο ως προς την κρισιµότητα ικανοποίησής τους 
όσο και ως προς τη συνάφεια µε το πλέγµα στοχοθεσίας του ΕΠ, 

• στην συσχέτιση των αναγκών µεταξύ του ΕΠ της Περιφέρειας και των τοµεακών ΕΠ, 
λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που τίθενται από το κανονιστικό πλαίσιο των 
Ταµείων. 

Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη διαµόρφωση δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων, ως προς την 
κατανοµή της δαπάνης στις τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες των ισάριθµων αξόνων 
προτεραιότητας (ο πέµπτος άξονας για την τεχνική στήριξη της υλοποίησης δεν παρουσιάζει 
ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων). Οι δυνατότητες αυτές 
αντιπροσωπεύουν δυο διαφορετικά σενάρια επίτευξης του στρατηγικού στόχου, χωρίς 
µεγάλες αποκλίσεις στη συνολική λογική τους, αλλά µε ουσιώδεις διαφορές: 

• Η εναλλακτική δυνατότητα Α, δίνει έµφαση στις πρωτογενείς δυνάµεις της ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή στην επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την έρευνα 
και την τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα, ενισχύει σηµαντικά τις πολυτροπικές 
µεταφορές. Οι παρεµβάσεις του σεναρίου αυτού ενισχύουν συγκεκριµένες οµάδες – 
στόχους, οι επιδόσεις των οποίων προσδοκάται να διαχύσουν αναπτυξιακά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά οφέλη σε ευρύτερα σύνολα του πληθυσµού της Περιφέρειας 

• Η εναλλακτική δυνατότητα Β, δίνει έµφαση στις παρεµβάσεις για την ενίσχυση των 
υποστρωµατικών παραγόντων που διαµορφώνουν την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, 
όπως οι υποδοµές, η αναζωογόνηση περιοχών και ο πολιτισµός. Παράλληλα, η 
στόχευση στην άρση των αιτίων που παράγουν περιβαλλοντικές πιέσεις είναι 
λεπτοµερέστερη. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύεται το ποσοστό για τις αστικές συγκοινωνίες 
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και την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη, η οποία περιορίζει άσκοπες αστικές 
µετακινήσεις.  

Η χρηµατοδοτική βαρύτητα και τα ανάλογα ποσοστά ανά άξονα και ενδεικτική παρέµβαση για 
τις εναλλακτικές δυνατότητες Α και Β παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 

Πίνακας 6.4.1. Εναλλακτικές δυνατότητες κατανοµής πόρων ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 

Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Άξονες προτεραιότητας και ενδεικτικές 
παρεµβάσεις A B 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  
Πολύτροπες Μεταφορές  560 203 
Αυτοκινητόδροµοι (TEN-T) 563 360 
Περιφερειακές τοπικές /οδοί 250 128 
Λιµένες 50 41 
Ηλεκτρισµός-TEN 0 25 
Αστικές Μεταφορές 3 3 
Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών 80 100 
Ηλεκτρισµός 5 46 
Φυσικό Αέριο (ΤΕΝ-Ε) 5 14 
Πετρελαϊκά προϊόντα 8 11 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 1524 931 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
Υποδοµές εκπαίδευσης 100 213 
Υπηρεσίες και εφαρµογές για τον πολίτη 
(ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
ηλεκτρονική εκµάθηση, ηλεκτρονική ενσωµάτωση 
κ.λ.π..) 

20 180 

Πρόληψη κινδύνων (συµπεριλαµβάνοντας την 
επεξεργασία και εφαρµογή σχεδίων και µέτρων για 
την πρόληψη και διαχείριση τεχνολογικών και 
φυσικών κινδύνων) 

35 74 

∆ιαχείριση και διανοµή ύδατος (Πόσιµο Νερό) 80 116 
Επεξεργασία υδάτων (λύµατα) 200 358 
∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων 40 58 
Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής 
προστασίας (συµπεριλαµβάνοντας τις περιοχές 
Natura 2000) 

5 35 

Άλλα Μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης 
περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων 

5 15 

Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς  

47 50 

Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδοµών 15 77 
Συνδροµή στην βελτίωση των πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

5 10 

Υποδοµές Υγείας 80 90 
Υποδοµές φροντίδας παιδιών 15 48 
Άλλες κοινωνικές υποδοµές 0 12 
Προώθηση τόπων φυσικού κάλλους 0 3 
Συνδροµή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών 0 52 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 647 1391 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 
∆ραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης σε Κέντρα Ερευνών 

10 8 
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Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Άξονες προτεραιότητας και ενδεικτικές 
παρεµβάσεις A B 

Υποδοµή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(συµπεριλαµβάνοντας υλικό εξοπλισµό, 
τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών 
υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) 
και κέντρα αναγνωρισµένου κύρους σε 
εξειδικευµένη τεχνολογία 

50 34 

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα 
δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις µε πανεπιστήµια, 
εγκαταστάσεις ανωτέρας / ανωτάτης εκπαίδευσης 
όλων των ειδών περιφερειακές αρχές, ερευνητικά 
κέντρα, και επιστηµονικούς και τεχνολογικούς 
πόλους (επιστηµονικά και τεχνολογικά πάρκα, 
πόλοι τεχνολογίας κ.λ.π..) 

15 9 

Συνδροµή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
ειδικά σε ΜΜΕ (συµπεριλαµβάνοντας πρόσβαση 
σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
στα ερευνητικά κέντρα)  

70 38 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται 
άµεσα µε έρευνα και καινοτοµία (καινοτόµες 
τεχνολογίες, εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων από 
πανεπιστήµια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κ.λ.π..)  

120 111 

Άλλα µέτρα για την προώθηση έρευνας, 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας  

80 55 

Προηγµένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για 
επιχειρήσεις και οµάδες επιχειρήσεων 

90 51 

Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων 
βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσµατικών 
συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την 
καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη 
ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις  

0 4 

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις  250 177 
Υποδοµή τηλεπικοινωνιών 
(συµπεριλαµβανοµένων των ευρυζωνικών 
δικτύων) 

50 50 

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας 
(πρόσβαση, ασφάλεια, ενδολειτουργική ικανότητα, 
αποφυγή κινδύνου, έρευνα, καινοτοµία, 
ηλεκτρονικό περιεχόµενο κ.λ.π.. 

10 30 

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (TEN-
ICT) 

20 20 

Υπηρεσίες και εφαρµογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό 
εµπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση 
κ.λ.π.) 

60 40 

Άλλα Μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
και στην αποτελεσµατική χρήση τους  

70 60 

Μηχανισµοί για την βελτίωση των καλών 
πρακτικών και του προγραµµατικού σχεδιασµού 
παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δηµιουργία 
ετοιµότητας στην εφαρµογή πολιτικών και 
προγραµµάτων 

5 8 

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: άνεµος 1 3 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: ηλιακή  1 2 
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Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Πόσο ∆ηµόσιας ∆απάνης (Μ €) Άξονες προτεραιότητας και ενδεικτικές 
παρεµβάσεις A B 

Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: βιοµάζα 2 4 
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, 
γεωθερµική και άλλες 

5 11 

Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, 
διαχείριση ενέργειας 

5 9 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 914 724 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

Ολοκληρωµένα σχέδια για την αστική και αγροτική 
αναγέννηση 

144 188 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 144 188 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

Προετοιµασία εφαρµογή παρακολούθηση και 
επιθεώρηση 

11 9 

Αξιολόγηση Μελέτες πληροφορίες και επικοινωνία 11 8 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 22 17 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ 3251 3251 

Η σύγκριση των ποσοστών δηµόσιας δαπάνης που κατανέµεται σε καθένα από τους τέσσερις 
πρώτους άξονες προτεραιότητας παρουσιάζεται ευκρινέστερα στο επόµενο γράφηµα. 
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Σχήµα 6.4.1. Γραφική απεικόνιση των ποσοστών δηµόσιας δαπάνης ανά άξονα προτεραιότητας για τις δύο εναλλακτικές δυνατότητες
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Η επιχειρησιακή αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων για την κατανοµή των πόρων 
ανέδειξε ως προσφορότερη τη δυνατότητα B. Οι κυριότεροι λόγοι της επιλογής αυτής 
συνοψίζονται ως εξής: 

• Και τα δύο σενάρια κατανοµής των πόρων παρουσιάζουν σηµαντικά θετικά στοιχεία. Η 
ενίσχυση των πρωτογενών παραγόντων ανταγωνιστικότητας, η οποία αποσκοπείται µε 
το σενάριο Α είναι επιθυµητός στόχος της Περιφέρειας, αλλά όχι ο µόνος. Οι υποδοµές 
προσπελασιµότητας και οι δείκτες ανταγωνιστικότητας της Αττικής βρίσκονται σε 
σχετικά καλό επίπεδο, συγκριτικά µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Πιεστικότερα για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής είναι τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις που υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής, αλλά και οι αρνητικές 
συµβολές στο «ισοζύγιο ελκυστικότητας» που προέρχονται από ορισµένες 
υποβαθµισµένες αστικές και εξωαστικές περιοχές. Η λεπτοµερέστερη εστίαση της 
εναλλακτικής δυνατότητας Β στα θέµατα αυτά, χωρίς βέβαια να αγνοούνται οι 
υπόλοιποι τοµείς δράσης του ΕΠ, την καθιστά προτιµότερη της Α. 

• Ως προς τη διάχυση των ωφελειών του ΕΠ από τους εταίρους, η εναλλακτική 
δυνατότητα Β φαίνεται να πλεονεκτεί έναντι της Α, κυρίως διότι κατευθύνει 
σηµαντικότερα κονδύλια σε τοµείς που αφορούν µεγάλα ποσοστά των πολιτών και των 
επιχειρήσεων της Αττικής, όπως η περιβαλλοντική βελτίωση και η πρόληψη κινδύνων. 
Αντίθετα, η εναλλακτική δυνατότητα Α εστιάζει σε θεµατικά πιο περιορισµένους 
στόχους, όπως η προσπελασιµότητα και η επιχειρηµατικότητα. Η µεν πρώτη είναι 
ευρύτερου ενδιαφέροντος αλλά αφορά µόνο µια πτυχή της καθηµερινότητας των 
πολιτών, η δε δεύτερη απευθύνεται σε πιο περιορισµένα σύνολα ενδιαφεροµένων. Με 
την εναλλακτική δυνατότητα Β, οι δύο αυτές θεµατικές συνιστώσες συµµετέχουν πιο 
ισορροπηµένα στο µίγµα προτεραιοτήτων, αφήνοντας δυνατότητες για ουσιαστική 
βελτίωση των θεµάτων περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων. 

Εκκινώντας από διαφορετική αφετηρία, κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση των δύο 
εναλλακτικών δυνατοτήτων για την κατανοµή των πόρων του ΕΠ διαπιστώνονται τα εξής: 

• Με βάση την εναλλακτική δυνατότητα Β, στον τοµέα του περιβάλλοντος διατίθενται 
σηµαντικά περισσότεροι πόροι σε σχέση µε την Α, τόσο ως ποσοστό του ΕΠ όσο και 
σε απόλυτους αριθµούς. Συνεπώς, αναµένονται ουσιαστικότερες βελτιώσεις στα θέµατα 
ενεργητικής προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος (ο όρος «ενεργητική» 
αναφέρεται στα θέµατα εκείνα που απαιτούν επενδύσεις σε περιβαλλοντικά έργα και 
δραστηριότητες). 

• Αξιοσηµείωτο για τον περιορισµό των πιέσεων που προέρχονται από τις εντός πόλης 
µεταφορές είναι το σηµαντικό ποσοστό που διατίθεται στην προώθηση των καθαρών 
αστικών µεταφορών κατά την εναλλακτική δυνατότητα Β. Αυτή η παρέµβαση, κατά 
περίπου 60 εκατοµµύρια € αυξηµένη σε σχέση µε την εναλλακτική δυνατότητα Α. 
∆εδοµένου ότι αυτή η παρέµβαση σχεδιάζεται στην Περιφέρεια που φιλοξενεί το µισό 
περίπου πληθυσµό της χώρας και χαρακτηρίζεται από τα πιεστικότερα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα που προέρχονται από τις µετακινήσεις, η πραγµατική διάσταση της 
συγκεκριµένης ωφέλειας αναµένεται πολύ σηµαντική. 
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• Τα πλεονεκτήµατα που διαπιστώθηκαν σε επιχειρησιακό επίπεδο και αναφέρονται στο 
µεγαλύτερο εύρος διάχυσης των ωφελειών του ΕΠ σύµφωνα µε την εναλλακτική 
δυνατότητα Β, έχουν και περιβαλλοντικές συνέπειες σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Η 
εµπειρία εφαρµογής αναπτυξιακών προγραµµάτων στην Ευρώπη δείχνει µια σαφή 
σύνδεση µεταξύ βελτιώσεων της ποιότητας ζωής των πολιτών και αύξησης της 
περιβαλλοντικής απαιτητικότητας σε συλλογικό επίπεδο. Ειδικότερα, παρατηρείται ότι η 
εξοµάλυνση των προβληµάτων που πιέζουν την καθηµερινότητα του πολίτη, 
αποδεικνύει µε έµπρακτο τρόπο σε µεγάλες οµάδες ότι πολλές από τις συνιστώσες της 
διαβίωσης δεν εξαρτώνται από τα ατοµικά χαρακτηριστικά (εισόδηµα, έκταση κατοικίας 
κ.ά.) αλλά από τις συλλογικές συµπεριφορές και από την πολιτική περιβάλλοντος που 
ασκεί η ∆ιοίκηση. Το αποτέλεσµα είναι να ενισχύονται οι συλλογικές διεκδικήσεις για 
καλύτερο περιβάλλον, οι οποίες αποτελούν βασικό µοχλό πίεσης των κέντρων λήψης 
αποφάσεων. Παράλληλα, είναι συχνή µια αυτόβουλη βελτίωση των συλλογικών 
συµπεριφορών ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήµατα (π.χ. απορρίµµατα, οικονοµία 
νερού και ενέργειας κ.ά.), αλλά και η αύξηση του βαθµού αποδοχής προωθητικών 
εκστρατειών για την ανακύκλωση, το πράσινο γραφείο. Με βάση τις παρατηρήσεις 
αυτές, µπορεί να εκτιµηθεί βασίµως ότι το µεγαλύτερο εύρος διάχυσης των ωφελειών 
της εναλλακτικής δυνατότητας Β πρόκειται να συνοδευτεί µε σηµαντικότερη τόνωση της 
συλλογικής περιβαλλοντικής συνείδησης έναντι της δυνατότητας Α. 

• Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, προκύπτει ότι η εναλλακτική δυνατότητα Β για 
την κατανοµή των πόρων του ΕΠ είναι προτιµότερη από περιβαλλοντικής πλευράς. 
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6.5. Η µηδενική λύση – περιγραφή και συγκριτική αξιολόγηση 

Κατά τη διαδοχική αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, είτε σε επίπεδο στοχοθεσίας 
είτε σε αυτό της κατανοµής των δαπανών, ως σενάριο βάσης χρησιµοποιήθηκε η µηδενική 
λύση, δηλαδή η περίπτωση µη-πραγµατοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Αττικής. Η µη-πραγµατοποίηση του ΕΠ δεν σηµαίνει ότι το περιβάλλον θα 
παραµείνει αµετάβλητο. Η µηδενική λύση δεν αντιπροσωπεύει στατικές αλλά δυναµικές 
καταστάσεις εξέλιξης, αφού πέραν του ΕΠ, οι υπόλοιποι παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα 
ή έµµεσα το περιβάλλον µεταβάλλονται προϊόντος του χρόνου. Με δεδοµένο µάλιστα το 
µεσοπρόθεσµο χρονικό πεδίο µελέτης, αυτό της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου, οι µεταβολές 
στους παραπάνω παράγοντες αναµένονται σηµαντικές.  

Ειδικότερα, οι εξελίξεις που αναµένονται µεσοπρόθεσµα εάν το ΕΠ δεν υλοποιηθεί, µπορούν 
να οµαδοποιηθούν στα ακόλουθα σενάρια: 

• Σενάριο απραξίας (business-as-usual scenario): Πρόκειται για την εξέλιξη όπου δεν 
πραγµατοποιούνται επενδύσεις, συγκρίσιµες σε µέγεθος µε αυτές του ΕΠ, από άλλη 
πηγή (εθνικοί πόροι, άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα ή ταµεία, ιδιωτικός τοµέας) στους 
τοµείς που αναφέρεται το ΕΠ. Οπότε, η κατάσταση σε αυτούς τους τοµείς 
διαµορφώνεται από τη συνισταµένη των κοινωνικών τάσεων, των δυνάµεων της αγοράς 
και του κανονιστικού πλαισίου, χωρίς ουσιαστικές παρεµβάσεις καθοδηγητικού 
χαρακτήρα από τη ∆ιοίκηση. 

• Σενάριο απροσχεδίαστης ανάπτυξης (unplanned growth scenario): Πρόκειται για το 
σενάριο που θεωρεί ότι πραγµατοποιούνται ορισµένες επενδύσεις, κυρίως του 
ιδιωτικού τοµέα, µε σκοπό την µεγιστοποίηση του οικονοµικού αποτελέσµατος. 
Παράλληλα, θεωρούνται πιθανές ορισµένες επενδύσεις από το κράτος, κυρίως για την 
επίλυση άµεσων προβληµάτων. Το βασικό χαρακτηριστικό του σεναρίου αυτού είναι η 
έλλειψη συγκεκριµένων κατευθύνσεων, αφού θεωρείται ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένη 
κεντρική στοχοθεσία. 

Παρά τα διαφορετικά αποτελέσµατα στα οποία οδηγούν οι εξελίξεις µε βάση τα δύο 
παραπάνω σενάρια, οι οµοιότητες τους είναι αρκετές ώστε να επιτρέπουν την από κοινού 
αξιολόγησή τους, η οποία συνοψίζεται ως εξής: 

1. Από την άποψη της επιχειρησιακής αξιολόγησης, οι µηδενικές λύσεις µεταφράζονται 
σε παραίτηση από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής. Οι στόχοι του ΕΠ συνδέονται 
απ’ ευθείας µε τους στόχους της Πολιτικής για τη Συνοχή 2007-2013 που υιοθετήθηκε 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λειτουργεί επίσης και ως σύνολο 
κατευθύνσεων για τις εθνικές πολιτικές, περιλαµβανόµενης αυτής της Ελλάδας και 
ειδικότερα της Αττικής. Οι στόχοι αυτοί αποτελούνται από 

� τη Σύγκλιση, δηλαδή τη δηµιουργία, στις λιγότερο ανεπτυγµένες χωρικές ενότητες 
της ΕΕ, των προϋποθέσεων ενίσχυσης της ανάπτυξης και προώθησης της 
µακροχρόνιας ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, 
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� την Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, η οποία συγκεντρώνει τις 
προσπάθειες προώθησης της καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της προσβασιµότητας, της προσαρµοστικότητας 
και της ανάπτυξης αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισµούς, σε ένα πλαίσιο 
δυνατοτήτων πρόληψης και αξιοποίησης των οικονοµικών και κοινωνικών 
µεταβολών, και 

� την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η οποία αναφέρεται στη στήριξη της 
συνεργασίας µεταξύ των περιφερειών σε διασυνοριακό, διακρατικό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο για µια περισσότερο αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη 
σε όλο το έδαφος της Ένωσης. 

Είναι αυτονόητο ότι η παραίτηση από τους στόχους αυτούς µεταφράζεται σε διεύρυνση 
των ανισοτήτων µεταξύ Αττικής και των µητροπολιτικών κέντρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. Συγχρόνως, η υιοθέτηση της µηδενικής λύσης σηµαίνει παραίτηση από µέρος των 

πόρων που δικαιούται η περιφέρεια. Η συγκριτική τοποθέτηση των επιδόσεων της 
Περιφέρειας Αττικής σε σχέση µε το µέσο όρο στην ΕΕ, την κατατάσσει µεταξύ εκείνων 
που εξέρχονται από το Στόχο 1 για τη σύγκλιση (αφού εκπληρώθηκε το κριτήριο της 
στατιστικής σύγκλισης κ.κ. ΑΕΠ > 75% κ.κ. ΑΕΠ ΕΕ25) αλλά θα πρέπει να στηριχθούν 
µεταβατικά ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική σύγκλιση πριν την είσοδό τους στο Στόχο 2. 
Η παραίτηση από τους πόρους της µεταβατικής στήριξης σηµαίνει καθήλωση των 
επιδόσεων της Περιφέρειας Αττικής και αποτυχία ουσιαστικής σύγκλισης µε τις 
ανεπτυγµένες περιφέρειες της ΕΕ, προοπτική που µεταφράζεται σε καθήλωση της 
ευηµερίας στα σηµερινά επίπεδα και παραίτηση από τις ευκαιρίες βελτίωσής της. 

3. Από αυτή τη συνοπτική παράθεση των συνεπειών που συνοδεύουν τη 
µη-πραγµατοποίηση του ΕΠ, καθίσταται εµφανές ότι, από επιχειρησιακής πλευράς η 
µηδενική λύση συνιστά ένα έντονα απευκταίο ενδεχόµενο, µε σοβαρές δυσµενείς 
επιπτώσεις τόσο στην προσπάθεια ουσιαστικής αναπτυξιακής σύγκλισης της 
Περιφέρειας Αττικής όσο και στην ευηµερία των κατοίκων της. Ειδικά σε ότι αφορά τη 
σύνδεση της ανάπτυξης µε την ευηµερία και την ποιότητα ζωής, θα πρέπει να 
υπογραµµιστεί ότι τα υψηλά και αυξανόµενα επίπεδα ανάπτυξης και περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν αυτοσκοπό. Ο λόγος που 
ακολουθούνται πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης είναι η 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών, η ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελούν αλληλένδετες 
επιδιώξεις της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.20 Συνεπώς, οι αναπτυξιακές υστερήσεις, 
ως συνέπεια ενδεχόµενης υιοθέτησης της µηδενικής λύσης για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής, συνδέονται µε σοβαρή υποβάθµιση της ευηµερίας, 

                                                      

20.Οι διαπιστώσεις αυτές αντλούνται από εύρος αναλύσεων, µε πιο πρόσφατη την έκθεση «Στρατηγική της 
Λισσαβόνας: Στόχοι και πορεία επίτευξής τους» της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, www.ypan.gr. 
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δηλαδή του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών� για το λόγο αυτό η 
µηδενική λύση αποτελεί ένα δυσµενές και έντονα απευκταίο ενδεχόµενο. 

Εκκινώντας από αφετηρία ανεξάρτητη της επιχειρησιακής αξιολόγησης, η περιβαλλοντική 
αξιολόγηση της µηδενικής λύσης διεξάγεται µε βάση το ακόλουθο σκεπτικό: 

1. Η οικονοµική ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι 

αλληλένδετες: Η σύγχρονη αυτή αντίληψη έχει πλέον αντικαταστήσει τις παλαιότερες 
αντιλήψεις περιβαλλοντικού προστατευτισµού, που θεωρούσαν ότι η οικονοµία 
µεγεθύνεται µόνο σε βάρος του περιβάλλοντος. Η ανάλυση του ζητήµατος αυτού είναι 
αρκετά εκτεταµένη, αλλά συνοπτικά µπορεί να διαπιστωθεί ότι η οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη, αφ’ ενός τροφοδοτεί µε πόρους τις πρωτοβουλίες προστασίας του 
περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου καθιστά τις κοινωνίες ωριµότερες, ώστε τα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα να κατατάσσονται σε υψηλή θέση της κλίµακας 
προτεραιοτήτων. Ένα πρόσφατο παράδειγµα επικυρώνει στην πράξη τη σύνδεση 
µεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας: Σε δύο πρόσφατες µελέτες του 
Yale,21 οι χώρες µε τους υψηλότερους δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Φιλανδία, δηλαδή 
χώρες µε ανεπτυγµένη οικονοµία, οι οποίες αντλούν από αυτή και αφιερώνουν στο 
περιβάλλον σηµαντικούς πόρους και κινητοποίηση. Αντίθετα, οι χειρότερες επιδόσεις 
καταγράφονται σε φτωχές, αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Αιθιοπία, το Μαλί και ο 
Νίγηρας, στις οποίες οι πόροι για το περιβάλλον είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, λόγω της 
ισχνής οικονοµικής τους βάσης, αλλά και το περιβάλλον ως προτεραιότητα 
κατατάσσεται εξ’ ανάγκης σε πολύ χαµηλή θέση. Παρότι το παράδειγµα αυτό 
αντιπροσωπεύει τα δύο άκρα του αναπτυξιακού φάσµατος και προφανώς δεν 
εφαρµόζεται αυτούσιο στην Περιφέρεια Αττικής, υπογραµµίζει τη σύνδεση µεταξύ 
ανάπτυξης και περιβάλλοντος, η οποία άλλωστε διαπερνά και τη Στρατηγική της 
Λισσαβόνας. Με βάση τη σύνδεση αυτή, γίνεται προφανές ότι η µη-υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συνιστά µια έντονα 
αντιαναπτυξιακή επιλογή, αποτελεί κατ’ ουσία και ένα έντονα αντιπεριβαλλοντικό 
ενδεχόµενο. 

2. Η ενεργητική προστασία και η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος απαιτεί δαπάνες: Η 
ειδικότερη εφαρµογή της προηγούµενης διαπίστωσης στο επίπεδο των επενδύσεων για 
περιβαλλοντική προστασία, εκκινεί από το γεγονός ότι οι περισσότερες σύγχρονες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες επάγουν σηµαντικές πιέσεις στο περιβάλλον, είτε λόγω 
υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων (σε επίπεδο εισροών, µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τα νερά) είτε µέσω εύκολων αλλά λανθασµένων επιλογών (σε επίπεδο 
εκροών, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα αστικά απόβλητα και τη ρύπανση της 
ατµόσφαιρας). Για την εξισορρόπηση των αρνητικών αποτελεσµάτων από τις πιέσεις 
αυτές, απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις σε κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδοµές. 

                                                      

21.Στις µελέτες «2005 Environmental Sustainability Index» και «Pilot 2006 Environmental Performance Index», 
των Yale Center for Environmental Law and Policy του University of Yale και του Center for International Earth 
Science Information Network του Columbia University, διαθέσιµες από τις ιστοσελίδες www.yale.edu/esi και 
www.yale.edu/epi αντίστοιχα. 
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Με βάση το σκεπτικό αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη τις σηµαντικές επενδύσεις του ΕΠ 
σε κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα, η παραίτηση από την υλοποίηση του 
προγράµµατος σηµαίνει απώλεια των πόρων που κατευθύνονται προς επένδυση σε 
περιβαλλοντικές υποδοµές και, κατά συνέπεια, αποτυχία επαρκούς αναστροφής ή 
εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών πιέσεων. 

3. Συνοψίζοντας, η περιβαλλοντική αξιολόγηση της µηδενικής λύσης καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι η µη-υλοποίηση του ΕΠ συνιστά ένα έντονα απευκταίο, 

αντιπεριβαλλοντικό σενάριο, διότι: 

� ο συνολικός αντίκτυπος της µηδενικής λύσης θα είναι η αναπτυξιακή υστέρηση, η 
οποία, λόγω της σύγχρονης σύνδεσης ανάπτυξης- περιβάλλοντος θα 
συνοδεύεται από τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης, ενώ 

� ειδικότερα στον τοµέα των δαπανών που κατευθύνονται προς επένδυση σε 
περιβαλλοντικές υποδοµές, η απώλεια των σχετικών κονδυλίων οδηγεί στην 
αποτυχία αντιστροφής ή εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών πιέσεων, και 
µάλιστα χωρίς σοβαρή πιθανότητα υποκατάστασης από παρεµφερούς µεγέθους 
επενδύσεις εθνικών πόρων. 
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6.6 Συµπεράσµατα 

Στις τέσσερις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκε η συγκρότηση και η αξιολόγηση 
εναλλακτικών δυνατοτήτων κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 
Περιφέρειας Αττικής. Συµπυκνώνοντας τα συµπεράσµατα αυτής της παρουσίασης προκύπτει: 

1. Οι εναλλακτικές δυνατότητες για το ΕΠ προέκυψαν κυρίως µέσα από τη εκτενή σε χρόνο 
και εύρος εταίρων διαδικασία διαβούλευσης που συντόνισε η Περιφέρεια Αττικής. Η 
διαδικασία αυτή αποτέλεσε συγχρόνως και το «φίλτρο» αξιολόγησης των εναλλακτικών 
δυνατοτήτων. 

2. Οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάσθηκαν για το ΕΠ δεν αποτελούσαν πλήρη 
εναλλακτικά προγράµµατα που θέτουν διλήµµατα τύπου take-or-leave, αλλά 
περισσότερο εναλλακτικές οµάδες προτάσεων που αφορούσαν σε καθένα από τα 
διαδοχικά επίπεδα κατάρτισης του προγράµµατος. Με τον τρόπο αυτό, η είσοδος στο 
επόµενο στάδιο κατάρτισης τροφοδοτούνταν από το βέλτιστο αποτέλεσµα του 
προηγούµενου σταδίου, προσδίδοντας στην όλη διαδικασία χαρακτηριστικά εξελικτικής 
επιλογής. 

3. Το πρώτο επίπεδο συγκρότησης και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων αφορούσε 
στο στρατηγικό στόχο του προγράµµατος, ο οποίος συνιστά το συνολικό 
προσανατολισµό και τη βασική κατεύθυνση επιδιώξεων. Στο επίπεδο αυτό εξετάσθηκαν 
τρεις εναλλακτικές οµάδες προτάσεων.  

� Η πρώτη εξ’ αυτών έδινε σηµαντική έµφαση στην ενίσχυση της οικονοµικής 
ανάπτυξης, προσδοκώντας την επίτευξη των υπόλοιπων στόχων της Συνοχής 
διαµέσου της διάχυσης των ωφελειών της ανάπτυξης αυτής. 

� Η δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα στόχευε στη γενική βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης, µέσω ικανού πλήθους παρεµβάσεων σε εύρος τοµέων, ώστε να 
επιλυθούν όλα ή τα περισσότερα από τα προβλήµατα που δυσχεραίνουν την 
καθηµερινότητα του πολίτη της Αττικής. 

� Η τρίτη εναλλακτική δυνατότητα αναγνώρισε το µητροπολιτικό χαρακτήρα της 
Περιφέρειας Αττικής και προέτασσε την ενίσχυση του χαρακτήρα αυτού, σε 
συνδυασµό µε την εξωστρέφεια, ως βασικού µοχλού επίτευξης της Συνοχής και 
βελτίωσης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. 

4. Στην τελική επιλογή της τρίτης εναλλακτικής δυνατότητας, η οποία διατυπώθηκε ως 
«Ενίσχυση του ∆ιεθνούς Ρολού της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης 
στο Χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου» συνέκλιναν τόσο η 
επιχειρησιακή όσο και η περιβαλλοντική αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, 
βάσει ανεξάρτητων κριτηρίων. Οι αξιολογήσεις αυτές δεν διεξήχθησαν σε καθαρά 
τεχνικό επίπεδο, αλλά µέσα από την ευρεία διαδικασία διαβούλευσης που αναφέρθηκε 
προηγουµένως, προσδίδοντας στην τελική επιλογή το χαρακτήρα της «ανάδυσης».  
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5. Η ολοκλήρωση του προηγούµενου επιπέδου, τροφοδότησε το δεύτερο επίπεδο 
εναλλακτικών δυνατοτήτων, αυτό του επιµερισµού του στρατηγικού στόχου σε γενικούς 
στόχους, οι οποίοι θα προσανατολίζουν τις επιδιώξεις του προγράµµατος ανά θεµατική 
προτεραιότητα. Και στο επίπεδο αυτό εξετάσθηκαν τρεις εναλλακτικές οµάδες γενικών 
στόχων, η αξιολόγηση των οποίων τόσο µε επιχειρησιακά όσο και µε περιβαλλοντικά 
κριτήρια συνέκλινε στην τελική διαµόρφωση της οµάδας των τεσσάρων γενικών στόχων 
του ΕΠ. Οι τέσσερις αυτοί γενικοί στόχοι αντιστοιχήθηκαν µε ισάριθµους άξονες 
προτεραιότητας. 

6. Με την παγίωση του πλέγµατος στοχοθεσίας διαµέσου των δύο προηγούµενων 
επιπέδων, η διαβούλευση προσέλαβε το χαρακτήρα µιας από-κάτω-προς-επάνω 
διεργασίας, στην οποία καταγράφηκαν οι ανάγκες, σε επίπεδο έργων και δράσεων, από 
τους εταίρους. Οι ανάγκες αυτές, αφού ιεραρχήθηκαν και συσχετίσθηκαν µε τη 
στοχοθεσία του ΕΠ, οµαδοποιήθηκαν ανά άξονα προτεραιότητας, καταλήγοντας στη 
συγκρότηση δύο εναλλακτικών δυνατοτήτων σχετικά µε την κατανοµή των πόρων του 
ΕΠ. Οι δύο αυτές δυνατότητες αξιολογήθηκαν µε επιχειρησιακά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια, τα οποία συνέκλιναν στην επιλογή της τελικής πρότασης, η οποία αποτελεί και 
τη µορφή του ΕΠ που παρουσιάσθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

7. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης εξετάσθηκε επίσης ως εναλλακτική δυνατότητα η 
µηδενική λύση, δηλαδή το ενδεχόµενο µη-υλοποίησης του προγράµµατος. Σε πρώτη 
φάση, αναγνωρίσθηκε ότι το ενδεχόµενο αυτό συνδέεται µε δυναµικές και όχι στατικές 
εξελίξεις, οι οποίες κατόπιν οµαδοποιήθηκαν σε δύο πιθανά σενάρια, αυτό της απραξίας 
(business-as-usual) και αυτό της απροσχεδίαστης ανάπτυξης (unplanned growth). 
Παρότι τα σενάρια αυτά οδηγούν σε αρκετά διαφορετικά αποτελέσµατα, τα κοινά τους 
στοιχεία είναι αρκετά για να επιτρέψουν την από κοινού αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση 
αυτή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τόσο από επιχειρησιακής όσο και από 
περιβαλλοντικής πλευράς, η µηδενική λύση συνιστά ένα απευκταίο, έντονα 
αντιαναπτυξιακό αλλά και έντονα αντιπεριβαλλοντικό ενδεχόµενο, διότι, 

� αφ’ ενός καθηλώνεται η ευηµερία και  

� αφ’ ετέρου, χάνεται η ευκαιρία για επενδύσεις σε περιβαλλοντικές υποδοµές, 
απαραίτητες για την αναστροφή ή εξισορρόπηση των πιέσεων που ασκούν οι 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
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7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

7.1 Υφιστάµενη Κατάσταση 

Η Περιφέρεια Αττικής χωρίζεται διοικητικά σε τρεις µεγάλες υποενότητες (Νοµαρχίες), ως 
ακολούθως: 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών και Πειραιώς, η οποία περιλαµβάνει δύο 
Νοµαρχιακά διαµερίσµατα 

� Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Αθηνών 

� Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα Πειραιώς 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής 

Η Αττική, ως ενιαία φυσικογεωγραφική ηπειρωτική ενότητα, καταλαµβάνει το ΝΑ τµήµα της 
Στερεάς Ελλάδας και εκτείνεται µεταξύ των Β. παραλλήλων 38° 20' 28" και 37° 38' 54" και 
µεταξύ των Α. µεσηµβρινών 24° 04' 48" και 22° 50' 54". 

Σε γενικές γραµµές η (ηπειρωτική) Αττική ορίζεται: βόρεια από τον κόλπο των Αλκυονίδων και 
τη Βοιωτία, ανατολικά από το Ν. Ευβοϊκό κόλπο και τον κόλπο των Πεταλιών, νότια από το 
Μυρτώο πέλαγος και το Σαρωνικό κόλπο και δυτικά από τον Ισθµό της Κορίνθου και τον 
Κορινθιακό κόλπο. Οι αποστάσεις µεταξύ των ακρότατων σηµείων της Αττικής είναι: πλάτος 
(Β-Ν) 77 Km. (ακρωτήριο Αγκίστρι Χαλκουτσίου-ακρωτήριο Σούνιο) και µήκος (Α-∆) 108 Km 

(ακρωτήριο ∆ρακονέρα Αγ. Μαρίνας-ακρωτήριο Μελαγκάβι Περαχώρας). 

Η έκταση της περιφέρειας πρωτευούσης είναι 427 Km2 και καλύπτει το 11,2% της συνολικής 
έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. 

Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της έκτασης της Περιφέρειας Αττικής. 
Ειδικότερα, έχει έκταση 3.381 Km2 και καλύπτει το 88,8% της συνολικής έκτασης της 
Περιφέρειας. 
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7.1.1 Βιοποικιλότητα - Προστατευόµενα οικοσυστήµατα 

Η τεράστια ποικιλία ειδών και οικοσυστηµάτων που υπάρχει στη φύση αποτελεί ανεκτίµητης 
αξίας φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη και θα πρέπει να µεταβιβάζεται χωρίς αλλοιώσεις στις 
επόµενες γενιές. Από την τεράστια ποικιλία των ειδών ο άνθρωπος αντλεί πολύτιµες πρώτες 
ύλες για την κάλυψη των διατροφικών του αναγκών και την παραγωγή φαρµάκων και άλλων 
χρήσιµων υλικών. Πέραν της εγγενούς της αξίας, η βιοποικιλότητα καθορίζει την αντοχή του 
οικοσυστήµατος στην αλλαγή των συνθηκών, καθώς η διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα 
περιορίζει τις δυσµενείς επιπτώσεις φαινοµένων όπως η κλιµατική µεταβολή και οι 
παρασιτικές εισβολές. 

Τα δάση αποτελούν ιδιαίτερης αξίας οικοσυστήµατα καθώς περιλαµβάνουν πολλά είδη 
πανίδας και χλωρίδας, ενώ λόγω της δέσµευσης του CO2 συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης καθοριστικής σηµασίας για τη 
βιωσιµότητα του πρωτογενούς τοµέα και της ανάπτυξης γενικότερα. 

Σήµερα οι κίνδυνοι για τη διατήρηση της ποικιλίας των ειδών και την κατάσταση των φυσικών 
ενδιαιτηµάτων πολλαπλασιάζονται. Σοβαρές απειλές αποτελούν οι εντατικές γεωργικές και 
αλιευτικές δραστηριότητες, οι αστικές επεκτάσεις, η υπερεκµετάλλευση της παράκτιας ζώνης, 
οι δασικές πυρκαγιές, ενώ πρόσφατα έχει αρχίσει η συνειδητοποίηση των κινδύνων από την 
εισβολή των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Η αποτροπή των κινδύνων αυτών 
υπαγορεύει την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές.  

Η διεθνής κοινότητα, ανέδειξε την ανάγκη ανακοπής των υφισταµένων τάσεων απώλειας της 
βιοποικιλότητας ως θέµα πρώτης προτεραιότητας. Στο Ρίο υπογράφηκε η Σύµβαση των Ην. 
Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), ενώ πολλά άλλα - προγενέστερα και 
µεταγενέστερα- θεσµικά και νοµοθετικά µέτρα έχουν ως στόχο την πρόληψη των αιτιών 
µείωσης της βιοποικιλότητας και το συντονισµό των δράσεων σε παγκόσµιο ή περιφερειακό 
επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από τις αρχές της 10ετίας του ΄80 έχει αναδείξει την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας ζωής ως πρωταρχικό της µέληµα (Συµβάσεις 
Βέρνης και Βόννης). Η πολιτική της αποτυπώνεται καθαρά στην Οδηγία 92/43/ΕΕC (όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 97/62/EC) που στόχο έχει τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 
οικολογικού δικτύου, του δικτύου NATURA 2000, και τον καθορισµό κοινού πλαισίου για τη 
διατήρηση των φυτών και των αγρίων ζώων και των ενδιαιτηµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα περιλαµβάνει συγκεκριµένα σχέδια δράσης για τις 
διάφορες κατηγορίες φυσικών πόρων, όπως και ειδικά προγράµµατα στους τοµείς της 
γεωργίας και αλιείας, µε σηµαντική ενίσχυση των χρηµατοδοτήσεων που αποσκοπούν στην 
αποτελεσµατική προστασία της φύσης.  

Η Ελλάδα, έχει κυρώσει τις βασικές διεθνείς συµβάσεις για την προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας (Συµβάσεις RAMSAR, Βέρνης, Ρίο, Βόννης, καθώς και το Πρωτόκολλο της 
Ουάσιγκτον) και αξιοποίησε έγκαιρα ένα από τα πρώτα και «κλασικά» εργαλεία διατήρησης 
της βιοποικιλότητας, µε την κήρυξη ορισµένων περιοχών της χώρας ως προστατευόµενων. 
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Παράλληλα, το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχώρησε ήδη από το 1999 στην εκπόνηση της Στρατηγικής για 
τους Υγροτοπικούς Πόρους και του Εθνικού Σχεδιασµού για το Φυσικό Περιβάλλον. Ο 
σχεδιασµός για τις περιοχές του δικτύου ΝATURA περιλαµβάνει περισσότερο από το 16% της 
έκτασης της χώρας ενώ βρίσκεται καθ’ οδόν η ίδρυση 25 φορέων διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών. 

Η πρόθεση της πολιτείας για την προστασία των φυσικών πόρων εκφράζεται µε τον αριθµό 
και την έκταση των προστατευόµενων περιοχών, αλλά και τα άµεσα µέτρα αποκατάστασης 
των φυσικών οικοσυστηµάτων. 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει σηµαντικός αριθµός περιοχών που συµπεριλαµβάνονται 
σε λίστες ευαίσθητων ή/και προστατευόµενων µε κύριο κριτήριο την οικολογική και αισθητική 
τους αξία. Αυτές είτε προστατεύονται ήδη µε βάση το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο (Ελληνική 
νοµοθεσία, Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ∆ιεθνείς Συµβάσεις), είτε η διαδικασία θεσµικής τους 
θωράκισης είναι σε εξέλιξη. Οι κύριες κατηγορίες τέτοιων περιοχών είναι οι ακόλουθες: 

1. Προστατευόµενα τοπία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα θεσµοθετηµένα αισθητικά 
δάση. Θεσµοθετηµένη προστασία που αναφέρεται σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, σχετική νοµοθεσία Ν. 1496/1950, Ν. 996/1971. 

2. Το ∆ίκτυο Natura 2000. Το δίκτυο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο 
περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που 
είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις 
«Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA) για 
την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/ EK, και τους «Τόπους 
Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance - SCI) όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ. Οι ΖΕΠ, µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη 
Μέλη, εντάσσονται αυτόµατα στο ∆ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί 
τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ 
πραγµατοποιείται επιστηµονική αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των Κρατών 
Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των κατά 
οικολογική ενότητα Βιογεωγραφιών Σεµιναρίων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των 
Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο βαίνει προς ολοκλήρωση όσον 
αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα.  

 Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να 
κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» (στα αγγλικά: 
Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο µέσα σε µια εξαετία.  

 Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και 
οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα µας (296 περιοχές - «Επιστηµονικός 
Κατάλογος»), έγινε από οµάδα περίπου 100 επιστηµόνων που συστήθηκε ειδικά για το 
σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE (1994-1996) µε τίτλο 
«Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των Τύπων Οικοτόπων και 
των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον 
«Επιστηµονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των µέχρι τότε 
προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
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 Η τελική επιλογή των τόπων που προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έγινε από κοινή οµάδα εργασίας ΥΠΕΧΩ∆Ε - Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν 
γνωµοδοτήσεων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων.  

 Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 
υπέβαλλε τµηµατικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996 - 2002) κατάλογο 239 
προτεινόµενων Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) («Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο 
κατάλογοι παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. 
Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως 
ΤΚΣ.  

 Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ∆ίκαιο µε τις Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85), 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-
12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98). Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρµονίστηκε στο 
ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 
1289/Β/28-12-98) 

3. Περιοχές CORINE. Περιοχές που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή λίστα περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας που καταρτίσθηκε στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατος Corine από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µέχρι τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. Αποτέλεσε τη βάση για την εκκίνηση του προγράµµατος 
Natura 2000 και αποτέλεσε την πιο εµπεριστατωµένη για την εποχή εκείνη προσπάθεια 
καταγραφής σηµαντικών οικολογικά περιοχών σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. ∆εν 
συνδέθηκε µε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο προστασίας και το κενό αυτό 
συµπληρώθηκε από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.  

4. Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων για την καταγραφή και οριοθέτηση περιοχών µε 
σηµαντική αισθητική αξία σε πανελλαδική κλίµακα.  

5. Εθνικά Πάρκα. Πρόκειται για φυσικές περιοχές ιδιαίτερου κάλλους µε εθνική ή διεθνή 
σηµασία για επιστηµονική και εκπαιδευτική χρήση και για αναψυχή οι οποίες για την 
καλύτερη διαχείρισή τους βρίσκονται κάτω από την αρµοδιότητα κρατικών υπηρεσιών. 
Η εκµετάλλευση των φυσικών πόρων των περιοχών αυτών απαγορεύεται. 

Εθνικοί ∆ρυµοί. Όταν το Εθνικό Πάρκο ή ένα µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει δασικές 
εκτάσεις µπορεί να χαρακτηρισθεί ως Εθνικός ∆ρυµός. Οι βασικές προϋποθέσεις που 
πρέπει να πληροί µια περιοχή για την κήρυξή της σε Εθνικό ∆ρυµό συνοψίζονται στα 
παρακάτω: H έκταση της περιοχής είναι αρκετά µεγάλη, οι πληθυσµοί των ζώων και των 
φυτών απειλούνται µε εξαφάνιση, τα ενδηµικά είδη και οι βιότοποί τους είναι µοναδικοί 
και η προστασία τους αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ύπαρξής τους, τα 
γεωµορφολογικά στοιχεία έχουν παραµείνει αναλλοίωτα από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες στην περιοχή, η βλάστηση είναι αντιπροσωπευτική και η φυσική 
οµορφιά είναι ιδιαίτερη 

Θαλάσσια Πάρκα. Όταν ένα Εθνικό Πάρκο ή ένα µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει 
θαλάσσια περιοχή, αναφέρεται ως Θαλάσσιο Πάρκο. Στα Θαλάσσια Πάρκα 
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κατοχυρώνεται νοµικά η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Οι 
προστατευόµενες αυτές περιοχές προσφέρουν "καταφύγιο" σε πολλά είδη φυτών και 
ζώων που κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Προστατεύονται συνεπώς οι τοπικοί θαλάσσιοι 
πόροι στο σύνολό τους συµπεριλαµβανοµένου και του γενετικού αποθέµατος της 
θαλάσσιας ζωής. 

7.1.1.1 Προστατευόµενα Τοπία και Τοπία ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους 

Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα «αισθητικά δάση» θα µπορούσαν να ενταχθούν στην 
κατηγορία αυτή. Τα δάση αυτά όπως δηµοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας (Γενική 
∆ιεύθυνση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος – ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών και ∆ασικού 
Περιβάλλοντος – Τµήµα Εθνικών ∆ρυµών και Αισθητικών ∆ασών) είναι 19 για όλη την 
Ελλάδα, η δε σχετική νοµοθεσία είναι το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 996/1971.  

Ως Αισθητικά ∆άση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, µε συνολική έκταση 32.506 εκτάρια. 
Σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα όρια, η συνολική χερσαία έκταση των Αισθητικών ∆ασών 
αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της χώρας. Το θαλάσσιο τµήµα τους καταλαµβάνει έκταση 
ίση µε 9,8 εκτάρια.  

Η Περιφέρεια της Αττικής περιλαµβάνει το αισθητικό δάσος της Καισαριανής (ΦΕΚ 
31/Α/1974)  

Το Αισθητικό δάσος Καισαριανής βρίσκεται στη δυτική πλευρά του όρους Υµηττός, στην 
Αττική, και συνορεύει προς βορρά, ανατολικά και νότια µε τις βραχώδεις πλαγιές του Υµηττού 
και στα δυτικά µε την Πανεπιστηµιούπολη Αθηνών και τους δήµους Καισαριανής και Βύρωνα. 
Η συνολική έκταση του δάσους είναι 4.460 στρέµµατα.  

Το Αισθητικό ∆άσος της Καισαριανής, είναι αποκλειστικό δηµιούργηµα της Φιλοδασικής 
Ένωσης Αθηνών (Φ.Ε.Α). Το δάσος δεν προϋπήρχε αλλά δηµιουργήθηκε από την 
Φιλοδασική. Η βλάστηση του Αισθητικού δάσους Καισαριανής συγκροτείται από τα 
παρακάτω κύρια δασικά είδη µε τα οποία έγιναν οι αναδασώσεις από τη Φιλοδασική και το 
τότε Υπουργείο Γεωργίας: 

• Τραχεία πεύκη (Pinus brutia Ten.)  

• Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis Mill.)  

• Κουκουναριά (Pinus pinea L.)  

• Κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο (Cupressus sempervirens var. horizontalis L.)  

• Κυπαρίσσι ορθόκλαδο (Cupressus sempervirens var. pyramidalis L.)  

• Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum L.)  

• Χνοώδης δρυς (Quercus pubescens Willd.)  

• Αριά (Quercus ilex L.)  
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• Χαρουπιά (Ceratonia siliqua L.)  

• Κυπαρίσσι γλαυκό (Cupressus arizonica var. glabra Greene)  

Εκτός από τα προαναφερθέντα είδη, σποραδικά έχουν φυτευτεί βελανιδιές (Quercus aegilops 
L.), αίλανθοι (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), κυανόφυλλες ακακίες (Acacia cyanophylla), 
ευκάλυπτοι (Eucalyptus globulus Labill.), παρκινσόνιες (Parcinsonia sp.), αγριοπιπεριές 
(Schinus molle), γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis) και πλατάνια (Platanus orientalis L.). 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στα πλαίσια προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στην περιφέρεια 
Αττικής, έχουν προταθεί οι παρακάτω 24 περιοχές για χαρακτηρισµό τους ως τοπία 
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους.  

Ο αριθµός των περιοχών αυτών αποτελεί ένα δείκτη για την ποιότητα του τοπίου και των 
γενικότερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

Πίνακας 7.1.1.1 Τοπία Ιδιαιτέρου φυσικού κάλους 

  Όνοµα τόπου Κωδικός 
1 Ακρόπολη-Αρχαία Αγορά-Λόφοι Νυµφών, Μουσών και Πνύκας AT2011013 
2 Αλεποχώρι - Ψάθα - Πόρτο Γερµενό AT2011108 
3 Άρµα και φαράγγι Γκούρας AT2011009 
4 Βουνά Σουνίου AT2011019 
5 Βραυρώνα AT2010018 
6 ∆άσος Καισαριανής AT2011023 
7 ∆ιαβολογέφυρο Τροιζήνας AT1011025 
8 Ελλάνιο όρος AT2012019 
9 Καψάλι και Χώρα Κυθήρων AT1011071 

10 Λίµνη Βουλιαγµένης Αττικής AT2010015 
11 Λίµνη Κουµουνδούρου και Λόφος Ηχούς AT2011014 
12 Μονή ∆αφνίου AT2011021 
13 Μυλοπόταµος, Κάτω Χώρα και Πίσω Πηγάδι AT1010105 
14 Νήσος ∆οκός AT5011073 
15 Νήσος Πόρος και Μόδι AT1011117 
16 Νήσος Σπέτσες AT5010103 
17 Νήσος Ύδρα AT5011087 
18 Παραλία Καλαδί Κυθήρων AT1011023 
19 Περιοχή Αµφιαράειου AT2011036 
20 Περιοχή Ραµνούντα-Λοιµικού AT2010017 
21 Πρώην Βασιλικό Κτήµα Τατοΐου AT2011043 
22 Σχινιάς Μαραθώνα AT2011025 
23 Φαράγγι Παλαιοχώρας Κυθήρων AT1011005 
24 Χερσόνησος Μεθάνων AT1011106 
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7.1.1.2 Περιοχές υποψήφιες του ∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών Φύση 2000 

(Natura 2000) 

Στην Περιφέρεια Αττικής έχουν οριοθετηθεί 12 περιοχές Natura οι οποίες παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα.  

Οι 11 από αυτές τις περιοχές βρίσκονται εξολοκλήρου εντός των ορίων της περιφέρειας ενώ η 
περιοχή των Γερανείων βρίσκεται κατά 29% εντός των ορίων της περιφέρειας.  

Οι περιοχές pSCI καταλαµβάνουν έκταση 48.083 εκταρίων δηλαδή ποσοστό 12,63 % από την 
έκταση της Περιφέρειας.  

Πίνακας 7.1.1.2. Περιοχές Natura στην περιφέρεια Αττικής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΑΣΗ 
(ha) 

% εντός 
Περιφέρειας 
Αττικής 

GR3000001 pSCI & SPA Όρος Πάρνηθα 14902,43 100 
GR3000003 pSCI Εθνικό πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα 1296,65 100 
GR3000004 pSCI Βραυρώνα 2669,24 100 
GR3000005 pSCI Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου 5379,91 100 

GR3000006 pSCI 
Υµηττός – Αισθητικό δάσος Καισαριανής – 

Λίµνη Βουλιαγµένης 
8836,91 

100 

GR3000008 pSCI Αντικύθηρα – Πρασσονήσι και Λαγουβάρδο 7172,12 100 

GR3000010 pSCI 
Νησίδες Κυθήρων: Πρασσονήσι, ∆ραγονέρα, 

Αντιδραγονέρα 
989,16 

100 

GR3000011 SPA 
Νησίδες Μυρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα, 

Βελοπούλα, Ανάνες 
255 

100 

GR3000012 SPA 
Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες Πρασσονήσι, 

Λαγουβάρδος, Πλακουλίθρα και νησίδες 
Θυµονιές 

2010 
100 

GR3000013 SPA 
Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασσονήσι, 

∆ραγονέρα, Αντιδραγονέρα, Αυγό, Καπέλλο, 
Κουφό και Φιδονήσι 

5448 
100 

GR3000014 SPA Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πάτροκλος 2109 100 
GR2530005  pSCI Όροι Γεράνεια 6836,54 29 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε µια από τις περιοχές αυτές. 
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GR 3000001 «Όρος Πάρνηθα» (SPA - SCI)  

Το όρος Πάρνηθα (Καραµπόλα 1423 m) βρίσκεται στο βόρειο τµήµα της Αττικής και απέχει 
µόλις 40 km από το κέντρο της Αθήνας. Τα πετρώµατα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι 
κυρίως σχιστόλιθοι και µάρµαρα. Το κλίµα είναι τυπικό Μεσογειακό µε µέση ετήσια 
βροχόπτωση να υπερβαίνει τα 650 mm. Η περιοχή αποτελεί δασώδη έκταση που 
χαρακτηρίζεται κυρίως από δάση της ενδηµικής ελάτης Abies cephalonica, σε σχετικά φτωχά 
και ξηρά εδάφη, από εύκρατα δάση κωνοφόρων (κυρίως Pinus halepensis), µακκία βλάστηση, 
ορεινά λιβάδια, βραχώδεις λόφους, πηγές και ρέµατα.  

Στην περιοχή διακρίνονται δύο κύριες ζώνες βλάστησης:  

• Η ζώνη της κεφαλληνιακής ελάτης (από τα 600-800 m και υψηλότερα), µε δάση A. 
cephalonica, διαπλάσεις Quercus ilex και παρουσία Q.pubescence, Fraxinus ornus 
καθώς και άλλων µεσογειακών θάµνων µεγάλου υψοµέτρου.  

• Η ζώνη της χαλεπίου πεύκης και των αείφυλλων σκληρόφυλλων θάµνων (Quercus 
coccifera, Arbutus unedo, Phillyrea media, Myrtus communis, Olea europaea, Ceratonia 
siliqua, Pistacia lentiscus κ.α.) που βρίσκονται είτε αµιγή είτε αποτελούν υπόροφο στα 
πευκοδάση.  

Από το 1961 η περιοχή έχει κηρυχθεί Εθνικός ∆ρυµός. Το βόρειο τµήµα του δρυµού είναι 
καταφύγιο θηραµάτων. Ο πυρήνας του δρυµού µε έκταση 3800 εκτάρια περιλαµβάνει τα 
υψηλότερα σηµεία του βουνού και βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής. 

Ο Εθνικός ∆ρυµός της Πάρνηθας, µε τη µεγάλη του βιοποικιλότητα, είναι µία πολύ 
ενδιαφέρουσα περιοχή ικανή για την προστασία και τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας 
της Νότιας Ελλάδας. Η περιοχή έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Προστασίας για την 
προστασία της ορνιθοπανίδας. Η χλωρίδα της Πάρνηθας είναι µία από τις πλουσιότερες στην 
Ελλάδα, καθώς έχουν καταγραφεί 818 είδη φυτών πολλά από τα οποία είναι ενδηµικά ή 
απειλούµενα µε εξαφάνιση. Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ένας µεγάλος αριθµός από 
σπονδυλόζωα και ασπόνδυλα, πολλά από τα οποία προστατεύονται νοµικά τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι αποτελεί τη µόνη περιοχή της νότιας Ελλάδας 
όπου επιβιώνει το ελάφι Cervus elaphus. Η γειτνίαση της Πάρνηθας µε την πόλη των Αθηνών, 
σε συνδυασµό µε τη µεγάλη αισθητική και οικολογική αξία της συνηγορούν στην 
σπουδαιότητα της περιοχής αυτής, σαν ένα τόπο που πρέπει να µελετηθεί και προστατευτεί. 

Άλλα σηµαντικά είδη του Τόπου 

Θηλαστικά: Το είδος Talpa talpa απειλείται µε εξαφάνιση.  

Ασπόνδυλα: Τα είδη Anthocharis gruneri, Gonepteryx rhamni και Hipparchia aristaeus 
προστατεύονται από την Ελληνική νοµοθεσία (Προεδρικό διάταγµα 67/81). 

Φυτά: Τα ενδηµικά είδη Asperula pulvinaris, Scutellaria rupestris ssp. parnassica και 
Verbascum delphicum προστατεύονται από την Ελληνική νοµοθεσία (Προεδρικό διάταγµα 
67/81). Το είδος Verbascum delphicum είναι σπάνιο (IUCN, 1993). Τo είδος Astragalus 
thracicus ssp. parnassi κατανέµεται στη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Σάµο και µόνο στην ∆. 
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Ανατολία έξω από την ελληνική επικράτεια. Το χασµόφυτο Brassica cretica εξαπλώνεται στην 
Ελλάδα, τη Ν∆ Ανατολία και το όρος Carmel. Το είδος Dianthus serratifolius ssp. serratifolius 
εξαπλώνεται µόνο στην Aττική και τη Λιβύη. Βαλκανικά ενδηµικά αποτελούν τα είδη: 
Convolvulus boissieri ssp. parnassicus, Crataegus heldreichii, Lamium garganicum ssp. 
striatum, Paronychia albanica ssp. graeca και Silene radicosa ssp. radicosa. Το είδος, 
Veronica glauca ssp. peloponnesiaca αποτελεί επίσης Βαλκανικό ενδηµικό µε ευρεία 
εξάπλωση στην Ελλάδα και πολύ περιορισµένη στη Ν. Αλβανία και Βουλγαρία. Το Βαλκανικό 
ενδηµικό Anthemis cretica ssp. cretica περιλαµβάνει προσφάτως τα είδη A. panachaica και A. 
meteorica που περιέχονται στον Κατάλογο Απειλουµένων Ειδών της IUCN ως σπάνια και 
προστατεύονται από την Ελληνική νοµοθεσία (Προεδρικό διάταγµα 67/81). 

Το όρος Πάρνηθα έχει χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (άρθρο 1, 1469/50, 
Υπουργική απόφαση 256.38/1858/23.11.68, ΦΕΚ 669/30.11.86). Τα όρια της περιοχής 
αντιστοιχούν µε αυτά του Εθνικού ∆ρυµού. 

Οι απειλές µέσα και έξω από τα όρια της περιοχής, είναι κυρίως αποτέλεσµα ανθρώπινων 
παρεµβάσεων και δραστηριοτήτων. Ως κυριότερη απειλή σταχυολογείται η αυξανόµενη 
ανθρωπογενής πίεση (ανοικοδόµηση, δραστηριότητες αναψυχής και εγκατάσταση νέων 
τουριστικών και εκδροµικών διαµορφώσεων) που αποτελεί συνέπεια της γειτνίασης της 
περιοχής σε ένα τόσο µεγάλο αστικό κέντρο. Οι πυρκαγιές, αποτελούν απόρροια του 
γεγονότος αυτού και ιδιαίτερα τα θερµά και ξηρά έτη, έχουν προκαλέσει µεγάλες καταστροφές. 
Τα τελευταία χρόνια η αυξηµένη τουριστική δραστηριότητα αποτελεί µεγάλη απειλή για τη 
σπάνια χλωρίδα. Στα όρια της περιοχής παρατηρείται επίσης παράνοµο κυνήγι, σε 
περιορισµένη όµως κλίµακα. 

GR 3000003 «Εθνικό πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα» (SCI)  

Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Αττικής στην πεδιάδα του Μαραθώνα σε 
απόσταση 40 km από την Αθήνα και στο βορειοανατολικό τµήµα της περιβάλλεται από τους 
λόφους Καρούµπαλο, Πούντα και ∆ρακονέρα. Στο κέντρο της περιοχής βρίσκεται το άλλοτε 
µεγάλο έλος του Μαραθώνα, που εδώ και 30 χρόνια αποστραγγίζεται από ένα σύστηµα 
καναλιών. Το έλος είναι ξερό το καλοκαίρι αλλά το χειµώνα κατακλύζεται από νερά. ∆έχεται 
σηµαντικές ποσότητες θαλασσινού νερού από υπόγειες οδούς και, το φθινόπωρο και το 
χειµώνα, γλυκό νερό από πηγές µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η αλατότητά του. 

Η βλάστηση χαρακτηρίζεται από αλόφιλα είδη των παραθαλάσσιων αλιπέδων και ελών.  

Στο κεντρικό τµήµα τα Juncetalia maritimi αναµιγνύονται µε τα Arthocnemetalia fruticosi, που 
στο βορειοανατολικό άκρο προς τη θάλασσα όπου βρίσκεται µία αλµυρή παροδική λίµνη, 
αντικαθίστανται σταδιακά από πρωτογενή µονοετή βλάστηση µε Salicornia. Στο τµήµα αυτό η 
βλάστηση το υπόστρωµα της βλάστησης αποτελείται από φύκια -κυρίως Posidonia oceanica- 
σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στο νοτιοδυτικό άκρο βρίσκεται η πηγή Μακαρία (Μάτι) µε 
υδρόβια χλωρίδα των γλυκών νερών.  

Πέρα και γύρω από τη πηγή σηµειώνεται η παρουσία δύο τύπων οικοτόπων που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.  
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• Ο πρώτος είναι οι καλαµώνες µε Phragmittes communis και Typha angustifolia, που 
καλύπτουν µία λωρίδα από την πηγή ως τη θάλασσα και απαντούν και κατά τόπους 
στο έλος και χρησιµοποιούνται από τα αποδηµητικά πουλιά ως καταφύγιο.  

• Ο δεύτερος οικότοπος είναι η χαρακτηριστική βλάστηση που βρίσκεται κοντά σε γλυκά 
νερά µε µέντα (Mentha pulegium, M. aquatica), Teucrium scordioides, Apium nodiflorum 
και A. graveolens, Ranunculus muricatus.  

Η παραλία καλύπτεται από λεπτή άµµο και υπάρχουν εµβρυονικές αµµοθίνες που 
ακολουθούνται από µία µεταβατική ζώνη σταθεροποιηµένων αµµοθινών µε διάσπαρτα άτοµα 
Juniperus oxycedrus. 

Μία στενή ζώνη αµµόφιλης ψαµµοφυτικής βλάστησης µε Elymus farctus, Medicago marina, 
Anthemis tomentosa εκτείνεται κατά µήκος της ακτογραµµής στον όρµο του Σχινιά. Πάνω από 
αυτή σε µία λωρίδα µήκους 3 km εκτείνονται το δάσος του Σχινιά µε κουκουναριές (Pinus 
pinea) στα δυτικά που περίπου στο µέσο αντικαθίστανται σταδιακά από πεύκα (Pinus 
halepensis) τα οποία κυριαρχούν στα ανατολικά. Στον υπόροφο κυριαρχούν τα σχίνα 
(Pistacia lentiscus) που συνοδεύονται από Juniperus, Quercus και Myrtus. 

Ανατολικά βρίσκεται ακρωτήριο της Κυνοσούρας - ασβεστολιθικοί βράχοι- και οι λόφοι µε δύο 
ζώνες βλάστησης σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, µε Juniperus phoenicea ψηλότερα 
και σχηµατισµούς µε Euphorbia χαµηλότερα.  

Στις απόκρηµνες ακτές πάνω από τη θάλασσα σχηµατίζεται µία τρίτη ζώνη µε Crithmo-
Lionietalia. Στο θαλάσσιο τµήµα υπάρχουν συστάδες Posidonia (σε βάθος 5-15 m), 
Cymodocea nodosa στην υποπαραλιακή ζώνη σε µαλακό υπόστρωµα και ύφαλοι 
(Κυνοσούρα). Η περιοχή περιλαµβάνει καλλιεργούµενη γη µε οπωροφόρα και αµπέλια και µία 
οικιστική ζώνη, ενώ στα δυτικά υπάρχει ένα µικρό αεροδρόµιο (µε διάδροµο µήκους 500 m). 

Η οικολογική αξία της προτεινόµενης περιοχής που διατηρείται παρά την εγγύτητά της στην 
Αθήνα, ακριβώς λόγω της θέσης αυτής γίνεται σπουδαιότερη και η ανάγκη προστασίας της 
επιτακτικότερη. Η οικολογική σηµασία της περιοχής έγκειται στα ακόλουθα:  

• στην ποικιλία των οικοτόπων που εναλλάσσονται σε µία σχετικά µικρή περιοχή 
(κουκουναρόδασος στην άµµο, ένα από τα λίγα στην Ελλάδα, µατορράλ µε Juniperus 
σε καλή κατάσταση διατήρησης, ένας “φυσικός βοτανικός κήπος” στην Κυνοσούρα, 
λιβάδια Posidonia),  

• η χλωρίδα της περιοχής είναι σχετικά πλούσια σε κοινά είδη και περιλαµβάνει και 
κάποια ενδηµικά και τοπικά ενδηµικά είδη,  

• η πανίδα περιλαµβάνει αυστηρώς προστατευόµενα είδη: πουλιά, αµφίβια, ερπετά, ένα 
ψάρι του γλυκού νερού (ορισµένα από αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ),  

• η περιοχή είναι σηµαντική για τα µεταναστευτικά πουλιά καθώς αποτελεί έναν από τους 
λίγους σταθµούς στην Αττική κατά την ανοιξιάτικη και χειµερινή µετανάστευση και ως 
δυνάµει τόπος αναπαραγωγής. 
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Στην σπουδαιότητα της προτεινόµενης περιοχής προστίθενται και κοινωνικοί και πολιτιστικοί 
λόγοι:  

• λόγω της ιστορίας της (µάχη του Μαραθώνα) και των κοντινών αρχαιολογικών χώρων 
(τύµβος Μαραθώνα, Ραµνούντα),  

• επειδή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και, 
ίσως το σηµαντικότερο, ως περιοχή διακοπών και αναψυχής για την πόλη των Αθηνών.  

Τέλος, είναι σηµαντική η αισθητική αξία της περιοχής καθώς αποτελεί µία από τις τελευταίες 
θέσεις όπου διατηρείται η κλασσική οµορφιά του αττικού τοπίου.  

Άλλα σηµαντικά είδη του Τόπου 

Φυτά: Pancratium maritimum: ο κρίνος της θάλασσας είναι ένα τυπικό µεσογειακό φυτό και ο 
πληθυσµός του στο Σχινιά αποτελείται από λίγα άτοµα. Είναι ένα από τα κοινά είδη των 
αµµωδών παραλιών στην Ελλάδα, αλλά οι πληθυσµοί του µειώνονται βαθµιαία λόγω της 
καταστροφής του ενδιαιτήµατός τους (κυρίως λόγω τουριστικών δραστηριοτήτων).Η Fritillaria 
obliqua είναι ένα σπάνιο είδος (IUCN, 1993), τοπικό ενδηµικό της Αττικής που προστατεύεται 
από τη Συνθήκη της Βέρνης και από την ελληνική νοµοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/81).Τα 
είδη Ophrys lutea και Serapias lingua προστατεύονται από τη Σύµβαση CITES Convention. 

Ασπόνδυλα: Το είδος Hipparchia aristaeus: προστατεύεται από την ελληνική νοµοθεσία 
(Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/81). 

Η εύθραυστη οικολογική ισορροπία της περιοχής απειλείται από την οικιστική ανάπτυξη 
(ξενοδοχειακά συµπλέγµατα, κατοικίες), από το ήδη υπάρχον αεροδρόµιο για ιδιωτικά 
αεροπλάνα, από την εκµετάλλευσή της για τουριστικές δραστηριότητες (κατασκήνωση, 
κυκλοφορία οχηµάτων, καταπάτηση), από την εναπόθεση απορριµµάτων και από την 
αποστράγγιση. Τα αυστηρώς προστατευόµενα αµφίβια βρίσκονται σε κίνδυνο από την 
αποστράγγιση που µπορεί να καταστρέψει το ενδιαίτηµά τους και τα ερπετά απειλούνται από 
την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Ειδικότερα για την κουκουναριά (Pinus pinea), πρέπει 
να σηµειωθεί ότι το είδος αυτό σχηµατίζει καλά αναπτυγµένα δάση σε δύο µόνο περιοχές 
στην Ελλάδα και αποµονωµένους σχηµατισµούς σε άλλες τέσσερις και όλες αυτές οι περιοχές 
είναι κάτω από την µόνιµη απειλή του τουρισµού. Η αναγέννηση του είδους έχει µειωθεί στο 
ελάχιστο λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (έλλειψη προφυλαγµένων θέσεων για την 
ανάπτυξη των αρτιβλάστων) και λόγω της βόσκησης.  

GR 3000004 «Βραυρώνα» (SCI)  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από 1) εκτεταµένες καλλιέργειες αµπελιών, 2) δάσος κωνοφόρων 
σε καλή κατάσταση, 3) µακκί και φρύγανα επηρεασµένα τοπικά από τη βόσκηση 4) 
περιορισµένο υδροβιότοπο, µε σηµαντικά για τη δοµή του τα είδη Phragmites australis, Juncus 
sp. και Arundo donax 5) προστατευόµενο αρχαιολογικό χώρο, κοντά στον υδροβιότοπο, 6) 
θαλάσσιο τµήµα µε όχι καλή οικολογική ισορροπία και σηµαντικά για την ισορροπία του 
οικοσυστήµατος θαλάσσιου πυθµένα τα είδη Cymonocea nodosa, Posidonia oceanica και 
Zostera nolti, 7) περιορισµένες οικοδοµικές δραστηριότητες. 
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Η ποιότητα και σπουδαιότητα της περιοχής φαίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Την ποικιλία των επαρκώς διατηρηµένων ενδιαιτηµάτων µέσα σε µια σχετικά µικρή 
περιοχή.  

• Τον αρχαιολογικό χώρο µε το ναό της Αρτέµιδος, που λειτουργεί ως φράγµα στις 
έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς υπάρχει καθεστώς προστασίας.  

• Τη θέση της κοντά στην Αθήνα (40 Km).  

• Τη σηµασία του υδροβιότοπου ως καταφυγίου πολλών ειδών πτηνών.  

• Τις παραδοσιακές καλλιέργειες αµπελιού (από το 500 π.Χ), που εµποδίζουν την 
εκτεταµένη και εντατική βιοµηχανική δραστηριότητα.  

• Τον χαρακτήρα της περιοχής, που δεν έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά από την 
αρχαιότητα µέχρι σήµερα. 

Άλλα σηµαντικά είδη του Τόπου 

Τα Callianassa tyrrhena, Upogebia pusilla, είναι σηµαντικά για την οικολογική ισορροπία του 
θαλάσσιου πυθµένα. 

Αναφορικά µε τις απειλές τόσο για την άµεση όσο και για την ευρύτερη περιοχή του εν λόγω 
τόπου, µπορούν να επισηµανθούν οι ακόλουθες: 1) η τάση για επέκταση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στην περιφέρεια της Αθήνας. 2) το ανεπαρκές νοµοθετικό πλαίσιο. 

Μέρος της Βραυρώνας έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), (Εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης ΦΕΚ456, 24/4/1985). Ο χαρακτηρισµός αφορά περιοχές εξοχικής. 

GR3000005 «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου (SCI)», GR 3000014 «Περιοχή Λεγρενών – 

Νησίδα Πάτροκλος» (SPA) 

Το χερσαίο τµήµα της προτεινόµενης περιοχής αποτελεί παράδειγµα µεσογειακού τοπίου. 
∆ιακρίνονται και οι τρεις κύριοι τύποι µεσογειακών οικοσυστηµάτων της χώρας µας, δηλαδή 
τα µεσογειακά πευκοδάση, η µακκία (ηπειρωτική και παράλια) και οι φρυγανότοποι. 
Επιπλέον, ο κάθε τύπος οικοσυστήµατος αντιπροσωπεύεται από διάφορες φάσεις 
µεταπυρικής διαδοχής ή/και ανθρωπογενούς υποβάθµισης, µε αποτέλεσµα το τοπίο να είναι 
ιδιαίτερα ποικίλο. Στην ποικιλοµορφία αυτή συµβάλλει και το µεγάλο φάσµα πετρωµάτων που 
χαρακτηρίζει την περιοχή. 

Ακολούθως δίνονται οι κωδικοί σηµαντικών τύπων οικοτόπων που συναντώνται στην περιοχή 
προστασίας:  

5332:Ο κωδικός περιγράφει χαµηλούς βοσκηµένους πρινώνες, µε θάµνους το ύψος των 
οποίων δεν ξεπερνά το 1 m (χωρίς Ampelodesmus sp.) 

6310:Ο κωδικός χρησιµοποιείται για να περιγράψει δενδρώδη µακκία στην οποία επικρατεί το 
πουρνάρι (Querqus cocciferae) και η οποία υπόκειται σε βόσκηση. 
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Ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου ιδρύθηκε το 1971. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, 
στην περιοχή που συνηθίζεται να λέγεται Λαυρεωτική, και καταλήγει στο ακρωτήριο του 
Σουνίου. Περιλαµβάνει 35.000 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 750 είναι ο πυρήνας του δρυµού 
όπου το καθεστώς προστασίας είναι απόλυτο. Η απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριµένου 
δρυµού πάρθηκε, αφού συνεκτιµήθηκε η οικολογική, ιστορική, γεωλογική, και 
παλαιοντολογική αξία της περιοχής: 

α. Το πευκοδάσος χαλεπίου πεύκης, που κυριαρχεί στην βλάστηση του δρυµού, ήταν  (και 
ως ένα βαθµό συνεχίζει να είναι) το πιο εκτεταµένο και καλοδιατηρηµένο πευκοδάσος 
της Ανατολικής Αττικής. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δάσους στην περιοχή του λεκανοπεδίου 
της πρωτεύουσας είναι σηµαντική εκτός των άλλων και στη διαµόρφωση του 
µικροκλίµατος της περιοχής. 

β. Η χλωρίδα του δρυµού, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ∆ύο είδη είναι στενότοπα 
ενδηµικά της Λαυρεωτικής, δηλαδή απαντώνται µόνο στην περιοχή αυτή, και είναι τα 
Centaurea laureotica και Centaurea attica ssp. asperula. Όσον αφορά την κατάσταση 
διατήρησης και τα δύο είναι εύτρωτα (IUCN 1992). Η χλωρίδα του δρυµού περιλαµβάνει 
πολλά άλλα ελληνικά ενδηµικά, ενώ η πρόσφατη ανακάλυψη του σπάνιου για την 
Ελλάδα Ophioglossum lusitanicum και του βαλκανικού ενδηµικού Lamium garganicum 
ssp. strictum, στα όρια της περιοχής κάνει επιτακτικότερη την ανάγκη περεταίρω 
µελέτης και ουσιαστικότερης προστασίας της χλωρίδας του. Η πανίδα του δρυµού δεν 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, µε εξαίρεση ίσως κάποια ασπόνδυλα, όπως την 
Anthocharis grueneri που προστατεύεται από το Π.∆. 67/81. 

γ. Στην περιοχή του δρυµού συνυπάρχουν και οι τρεις τύποι µεσογειακών 
οικοσυστηµάτων της Ελλάδας, τα πευκοδάση, η µακκία και τα φρύγανα. Επιπλέον, ο 
κάθε τύπος οικοσυστήµατος παρουσιάζει διαφορετική µορφή, ανάλογα µε το ιστορικό 
διαχείρισης και χρήσης γης σε κάθε περίπτωση. Το αποτέλεσµα είναι ένα ιδιαίτερα 
ποικίλο τοπίο, που ενδείκνυται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την ανάδειξη στην 
πράξη της σχέσης αιτίας (ιστορικό διαχείρισης) και αιτιατού (κατάσταση βλάστησης) 
ως θεµελιώδους αρχής στην προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος. 

δ. Περισσότερα από 260 ορυκτά έχουν συλλεχθεί στην περιοχή, µερικά εκ των οποίων 
ήταν τελείως άγνωστα για την επιστήµη. 

ε. Ακριβώς αυτή η ποικιλία ορυκτών ευνόησε την ανάπτυξη µιας µοναδικής "βιοµηχανίας" 
εξόρυξης µετάλλων κατά την αρχαιότητα. 

στ. Η έκταση του δρυµού είναι διάσπαρτη από σπηλιές και άλλους καρστικούς 
σχηµατισµούς. Αυτοί οι σχηµατισµοί λειτούργησαν ως παγίδες για ποικιλία 
οργανισµών σε διάφορους γεωλογικούς αιώνες, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
απολιθωµάτων σε µεγάλη συχνότητα που ανακαλύφθηκαν κυρίως στα βόρεια του 
δρυµού. Από τα φυτικά απολιθώµατα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απολιθωµένα 
δείγµατα Pinus maritima και Quercus suber, ειδών της ∆υτικής Μεσογείου που δεν 
έχουν αρτίγονους αντιπροσώπους στην χώρα µας, και απολιθώµατα Pinus nigra και 
Buxus semprevirens ειδών που σήµερα περιορίζονται σε ενδιαιτήµατα µεγάλου 
υψοµέτρου. Από τα ζωικά απολιθώµατα βρέθηκε ένα είδος Spalax που σήµερα δεν 
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εξαπλώνεται στην Ελλάδα, βρέθηκε Ursus arctos που έχει εξαφανιστεί από την νότια 
Ελλάδα και Cervus elaphus που δεν υπάρχει πλέον στην Λαυρεωτική. Εκτός από τον 
δρυµό, µια µεγαλύτερη έκταση, η οποία περιλαµβάνει τον δρυµό, έχει ανακηρυχθεί ως 
περιοχή Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Έχει προταθεί η 
επέκταση της προστατευόµενης περιοχής προς τα νότια και τα δυτικά του δρυµού, έτσι 
ώστε να περιλάβει τις νότιες ακτές του ακρωτηρίου, το νησί του Πατρόκλου και την 
θαλάσσια περιοχή µεταξύ Σουνίου και νησίδας του Πατρόκλου. Η περιοχή αυτή 
φιλοξενεί εκτάσεις µε Posionia oceanica σε άριστη κατάσταση. Η νησίδα του 
Πατρόκλου έχει συµπεριληφθεί στην προτεινόµενη περιοχή γιατί αποτελεί, λόγω θέσης, 
καταφύγιο µεταναστευτικών πτηνών κατά τις περιόδους της µετανάστευσης, ενώ οι 
θαλάσσιές σπηλιές της αποτελούν δυνητικό καταφύγιο για άτοµα του είδους Μonachus 
monachus. 

Οποιαδήποτε απόπειρα διαχείρισης της εν λόγω περιοχής θα πρέπει να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα της γειτνίασης µε αρκετούς µικρούς ή µεγάλους οικισµούς αγροτικούς ή και 
αστικούς. Αυτή είναι και η αιτία που η ανθρωπογενής πίεση στα φυσικά οικοσυστήµατα της 
προτεινόµενης περιοχής είναι πολύ έντονη. Επαναλαµβανόµενες φωτιές λαµβάνουν χώρα 
κάθε καλοκαίρι, κυρίως εξαιτίας τω πιέσεων που προαναφέρθηκαν, αφού το κίνητρο των 
πυρκαγιών αυτών είναι η πρόθεση του τοπικού πληθυσµού για µετατροπή των δασικών 
εκτάσεων σε καλλιέργειες, βοσκότοπους και οικισµούς. 

GR 3000006 «Υµηττός – Αισθητικό δάσος Καισαριανής – Λίµνη Βουλιαγµένης» (SCI)  

Ο Υµηττός είναι ένα µακρύ και στενό βουνό (συνολικό µήκος 20 Km), που η ψηλότερη κορυφή 
του φτάνει τα 1026m Ένα βαθύ φαράγγι χωρίζει το βόρειο από το νότιο τµήµα του βουνού. Το 
κοινότερο πέτρωµα του Βόρειου Υµηττού είναι ο σχιστόλιθος, ενώ ζώνες ασβεστόλιθου 
υπάρχουν στα νότια και τα δυτικά του βουνού. Η ετήσια βροχόπτωση κυµαίνεται από 400 
µέχρι 600mm. Ένας µεγάλος αριθµός σπηλιών και άλλων καρστικών σχηµατισµών (µε 
διασηµότερο την λίµνη της Βουλιαγµένης) περιλαµβάνονται στα όρια της προτεινόµενης 
περιοχής.5332: Ο κωδικός περιγράφει χαµηλούς βοσκηµένους πρινώνες, µε θάµνους το ύψος 
των οποίων δεν ξεπερνά το 1 m (χωρίς Ampelodesmus sp.) 

Ο Υµηττός, παρουσιάζει βιοποικιλότητα µοναδική για µια περιοχή τόσο κοντά σε µεγάλο 
αστικό κέντρο. Τουλάχιστον 40 ενδηµικά είδη έχουν βρεθεί στο βουνό (εκ των οποίων τα 9 
προστατεύονται από το Π.∆. 67/81). Το πιο σηµαντικό ενδηµικό είδος είναι η Fritillaria obliqua 
η οποία περιλαµβάνεται στους καταλόγους της Συνθήκης της Βέρνης (αναθεωρηµένο 
Υποπαράρτηµα I, 1992) και στην Κοινοτική Οδηγία 92/43/EOK (Υποπαράρτηµα IV).  

Επιπλέον, 6 είδη του βουνού είναι σηµαντικά, αφού η Ελλάδα είναι η µόνη περιοχή εντός των 
ορίων της Ε.Ε. όπου απαντώνται. Τα είδη αυτά είναι:Onosma graeca, Veronica glauca ssp. 
glauca, Carum graecum ssp. graecum (βαλκανικά ενδηµικά), Anthemis cretica ssp. cretica 
(είδος της ηπειρωτικής Τουρκίας και του Ιράν), Dianthus serratifolius ssp. serratifolius 
(εξάπλωση σε Αττική και Λιβύη), Atraphaxis billardieri (ένας αποµονωµένος αντιπρόσωπος 
ενός ασιατικού γένους, που φύεται σε χαµηλή µακκία ασβεστολιθικού υπόβαθρου), Brassica 
cretica ssp. cretica (είδος χασµοφυτικό που εξαπλώνεται σε Ελλάδα και Λίβανο). 
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O Υµηττός συνδέεται στενά και µε την ανάπτυξη και την ιστορία της βοτανικής επιστήµης στην 
χώρα µας. Από την εποχή του Ορφανίδη και του Heildreich (µέσα του 19ου αιώνα) πολλά είδη 
συλλέχθηκαν για πρώτη φορά στον Υµηττό και γι’αυτό φέρουν την λέξη "hymettia" ή 
"hymettium". Η πανίδα του βουνού περιλαµβάνει πολλά ενδηµικά είδη ασπόνδυλων, καθώς 
και άλλα που προστατεύονται.  

Εκτός από την οικολογική αξία του βουνού, υπάρχει και η ιστορική του αξία. Το βουνό είναι 
διάσπαρτο µε µνηµεία της προκλασσικής, κλασσικής και ελληνιστικής περιόδου. Πολλά 
βυζαντινά µοναστήρια είναι χτισµένα στις πλαγιές του, µε κορυφαίο αυτό της Καισαριανής, το 
οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του Αισθητικού δάσους. Το δάσος αυτό το διαχειρίζεται η 
Φιλοδασική Ένωση και παρ’ όλες τις αλλοιώσεις αποτελεί πόλο έλξης και εστία αναψυχής 
των Αθηναίων. 

Η λίµνη της Βουλιαγµένης βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του βουνού, εκεί που οι πλαγιές του 
έρχονται σχεδόν σε επαφή µε την θάλασσα. Πρόκειται για µια µεγάλη θαλάσσια σπηλιά που 
σε συνδυασµό µε καθίζηση της επιφάνειας του εδάφους έδωσε αυτή την λίµνη, η οποία 
επικοινωνεί υπογείως µε την θάλασσα. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για την Paraneminia 
vouliagmenensis, ένα στενότοπο ενδηµικό είδος θαλάσσιας ανεµώνας.  

Άλλα σηµαντικά είδη του Τόπου  

Aristolochia microstoma, Campanula rupestris, Silene spinescens, Helianthemum hymettium, 
Centaurea attica, Scorzonera crocifolia, Fritillaria obliqua, Consolida tenuissima και Johrenia 
distans: είδη ενδηµικά που προστατεύονται υπό του Π.∆. 67/81. Επίσης, από το ίδιο 
Προεδρικό ∆ιάταγµα προστατεύονται και τα εξής ζωικά είδη: Pipistrellus pipistrellus, Bufo 
viridis, Lacerta viridis, Coluber najatum, Chalcides ocellatus, Natrix natrix, Malpolon 
monspessulanus, Trimium atticum, Cetonischera aeruginosa, Anthocharis grueneri, Pieris 
krueperi, Hipparchia aristaeus, Freyeria trochylus, Agrodiaetus admetus, Sipalia phlomidis, 
Carcharodus flociferus. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 70, που η δασοκάλυψη του βουνού έφτανε τα 56000 στρέµµατα 
(ποσοστό 70%), οι επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές και η λανθασµένη (ενίοτε και παράνοµη) 
χρήση γης του καµένου βιοτόπου, οδήγησε στην µείωση της δασοκάλυψης και στην 
υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων του βουνού. Επιπλέον, το παράνοµο κυνήγι, η 
υπερβόσκηση, η υλοτοµία και η αναδάσωση µε ξενικά είδη χειροτερεύουν την κατάσταση.  

Το όρος Υµηττός έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Αισθητικού Κάλλους (άρθρο 1, 
Ν1469/50, Υπουργική απόφαση 256.38/1858/23.11.68, ΦΕΚ 669/30.11.68).  

Η Λίµνη Βουλιαγµένης έχει επίσης χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Αισθητικού Κάλλους 
(άρθρο 1, Ν1469/50 και Ν. 5351/32. Υπουργική απόφαση Γ/403/23043/31.3.81, ΦΕΚ 
322/B/3.6.81). 

GR3000008 «Αντικύθηρα – Πρασσονήσι και Λαγουβάρδο» (SCI), GR 3000012 «Νήσος 

Αντικύθηρα και νησίδες Πρασσονήσι, Λαγούβαρδος, Πλακουλίθρα και νησίδες 

Θυµονιές» (SPA) 
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Η περιοχή αποτελείται από µια οµάδα έξι νησιών που βρίσκονται νότια των Κυθήρων: 
Αντικύθηρα, Θυµόντες, Ψείρα, Πλακουλίθρα, Λαγουβάρδος και Πρασσονήσι. Τα περισσότερα 
νησιά περιβάλλονται από κρηµνώδεις ακτές ενώ η επιφάνειά τους είναι λίγο-πολύ επίπεδη. Τα 
Αντικύθηρα είναι το µεγαλύτερο νησί της οµάδας. Καταλαµβάνει έκταση 20 Km2 και µέγιστο 
υψόµετρο 378m. Υπάρχουν πολύ λίγοι µόνιµοι κάτοικοι. Τα πετρώµατα που επικρατούν είναι 
ασβεστόλιθοι (Τριασσικοί και Κρητιδικοί) υπάρχουν όµως και Νεογενείς αποθέσεις. Η 
επικρατούσα βλάστηση είναι µακί και φρύγανα. Καλλιέργειες σήµερα υπάρχουν ελάχιστες. 
Στο παρελθόν καλιεργείτο µεγάλο µέρος του νησιού (τα µικρά οροπέδια και οι αναβαθµίδες 
στις πλαγιές). Τα Αντικύθηρα είναι από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας. Συνήθως δέχονται 
λιγότερα από 200 mm βροχής το χρόνο. Το Πρασσονήσι βρίσκεται 7.5 Km Β-Β∆ από τα 
Αντικύθηρα. Είναι ασβεστολιθικό νησί, καταλαµβάνει έκταση 0.27 Km2 και έχει µέγιστο 
υψόµετρο 129m. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από αγροστώδη φυτά, υπάρχει όµως στα 
δυτικά µια περιοχή µε µακία βλάστηση. Ο Λαγουβάρδος βρίσκεται 7.2 Km Β∆ των 
Αντικυθήρων και απέχει 3Km από το Πρασσονήσι. Είναι και αυτό ασβεστολιθικό νησί. Έχει 
έκταση περίπου 0.06 Km2 και µέγιστο υψόµετρο 42m. Η βλάστηση συνίσταται από αλόφυτα 
και αγροστώδη. 

Η οµάδα των νησιών που αποτελούν την περιοχή παρουσιάζει µεγάλο βιογεωγραφικό 
ενδιαφέρον καθώς είναι µια ζώνη που έχει επηρεαστεί από χλωριδικά και πανιδικά στοιχεία 
τόσο των ηπειρωτικών περιοχών όσο και των περιοχών του νότιου Αιγαίου. Η χλωρίδα είναι 
αρκετά διαφοροποιηµένη τόσο από το κοντινό νησί των Κυθήρων όσο και από την 
Πελοπόννησο. Εκτός από τα παραπάνω, η οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται στο ότι:  

1) Είναι σηµαντική περιοχή για τα µεταναστευτικά πουλιά,  

2) Η Μεσογειακή φώκια είναι µόνιµος κάτοικος,  

3) Τα είδη των ερπετών προστατεύονται από τη Συνθήκη της Βέρνης και την Ελληνική 
νοµοθεσία (Π.∆. 67/81), ενώ το φυτικό είδος Viola scorpurioides συµπεριλαµβάνεται στον 
Κατάλογο Απειλούµενων Ειδών της IUCN ως σπάνιο και προστατεύεται από την Ελληνική 
νοµοθεσία (Π.∆. 67/81). 

4) Όλα τα ασπόνδυλα της ενότητας 3.3 είναι ενδηµικά της Ελλάδας. Το ισόποδο T. 
haplophilum και τα γαστερόποδα S. insularis, T. poenicilodoma, V. cerigottana and M. 
ehrenbergi είναι ενδηµικά της περιοχής. Επιπλέον, υπάρχουν απολιθώµατα από αρκετά 
είδη ψυχρόφιλων, σήµερα εξαφανισµένων, γαστερόποδων σε παλιές αµµοθίνες στο 
φυσικό λιµάνι του Ποταµού. 

Το ψάρεµα µε δυναµίτες είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα ενώ γίνεται και κυνήγι 
µεταναστευτικών πουλιών. 

GR 3000010 «Νησίδες Κυθήρων: Πρασσονήσι, ∆ραγονέρα, Αντιδραγονέρα» (SCI), GR 

3000013 «Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασσονίσι, ∆ραγονέρα, Αντιδραγονέρα, Αυγό, 

Καπέλλο, Κουφό και Φιδονήσι» (SPA)  

Η εν λόγω περιοχή έχει έκταση 989 Ha, και µέσο υψόµετρο 18m. 
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Αποτελείται από µια οµάδα τριών νησίδων που βρίσκονται ανατολικά των Κυθήρων. Το 
Πρασονήσι είναι η µεγαλύτερη νησίδα και η ∆ραγονέρα η µικρότερη. Και οι δύο καθώς και η 
Αντιδραγονέρα είναι ακατοίκητες και υπόκεινται σε βόσκηση από µικρό αριθµό κατσικιών.  

Στην περιοχή διακρίνονται τρεις ζώνες βλάστησης:  

• η παραλιακή που καλύπτεται από αλλόφυτα,  

• η υποπαραλιακή, που δεν βρέχεται από τη θάλασσα αλλά δέχεται την επίδραση της 
αλµύρας και καταλαµβάνεται από αλλόφυτα και φρύγανα και  

• µία εσωτερική ζώνη που χαρακτηρίζεται από φρυγανικά είδη. Η εσωτερική αυτή ζώνη 
απουσιάζει από το Πρασονήσι εξαιτίας της µικρής έκτασής του. 

Οι κυριότεροι τύποι οικοτόπων που απαντώνται στον εν λόγω Τόπου είναι οι ακόλουθοι: 

• Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium spp.) 

• ∆ιαπλάσεις ή σχηµατισµοί ή θαµνώδεις φυτοκοινωνίες µε Euphorbia dendroides, 
Φρύγανα Sarcopoterium spinosum. 

Η οικολογική αξία της περιοχής οφείλεται στην ορνιθοπανίδα της καθώς και στα φυτά και τους 
τύπους οικοτόπων που απαντούν εκεί. Τόσο οι εργασίες πεδίου όσο και η ανάλυση των 
χλωριδικών δεδοµένων έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική ποικιλότητα όχι µόνο στη χλωρίδα αλλά 
και στη φυσιογνωµία αυτών των νησίδων. Η Centaurea raphanina ssp. αποτελεί ενδηµικό 
είδος και απαντά στη ∆ραγονέρα και Αντιδραγονέρα, ενώ το είδος Allium gomphrenoides, µε 
κατανοµή στη νότια Πελοπόννησο, Κύθηρα και Αντικύθηρα, συναντάται και στις τρεις νησίδες. 
Τέλος, η µεσογειακή φώκια Monachus monachus έχει βρεθεί στο Πρασονήσι. 

GR 3000011 «Νησίδες Μυρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα, Βελοπούλα, Ανάνες» (SPA) 

Η περιοχή περιλαµβάνει 3 µικρά νησιά. Στο Μυρτώο Πέλαγος υπάρχουν η Βελοπούλα και 
Φαλκονέρα, ενώ οι Ανάνες βρίσκονται νότια των Κυκλάδων. Όλα είναι αρκετά αποµονωµένα, 
βρίσκονται µακριά από ηπειρωτικές περιοχές και τα βάθη ανάµεσά τους είναι µεγαλύτερα 
από1.000 m. Γενικά είναι βραχώδεις περιοχές και το υψόµετρό τους κυµαίνεται από 50 έως 
200 m. Η επίδραση τόσο των ισχυρών ανέµων όσο και του έντονου κυµατισµού της θάλασσας 
είναι εµφανής. Η γενική εµφάνιση των νησιών είναι αποτέλεσµα των παραπάνω επιδράσεων 
καθώς και του υποστρώµατος.  

Στα νησιά υπάρχουν δύο διακριτές ζώνες βλάστησης: η αλοφυτική και αυτή που δεν 
επηρεάζεται άµεσα από το θαλασσινό νερό. Συνήθως η δεύτερη ζώνη περιλαµβάνει φρύγανα 
µε Centaurea raphanina ssp. mixta, Sarcopoterium spinosum,Euphorbia sp., Coridothymus 
capitatus, κ.λ.π.. Τα φρύγανα απουσιάζουν ή αντιπροσωπεύονται από πολύ λίγα είδη και 
αντικαθίστανται µε φυτά χαρακτηριστικά των µικρών νησίδων ή παραλιών µεγαλύτερων 
νησιών. Υπάρχουν υπολείµµατα ανθρώπινης δραστηριότητας, παλιές ξερολιθιές, αλώνια, 
κτίσµατα, παλιές καλλιέργειες που δείχνουν ότι τα νησιά αυτά ήταν κατοικήσιµα παλαιότερα. 
Σήµερα όµως είναι όλα ακατοίκητα. Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές είναι το χαρακτηριστικό 
όλων των βραχονησίδων, ενώ πολύ σπάνια υπάρχει µικρή παραλία µε βότσαλα και σχεδόν 
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ποτέ µε άµµο. Στις απόκρηµνες ακτές η χλωρίδα αποτελείται από αιγαιακά ενδηµικά σχεδόν 
αποκλειστικά χασµόφυτα. Τα βάθη που περιβάλλουν τα νησιά είναι πολύ µεγάλα. Αυτό τα 
κάνει πολύ σηµαντικά, αλλά και τους δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς λειτουργούν ως 
"θαλάσσιες οάσεις" στις πολύ βαθιές ολιγοτροφικές θάλασσες της ανατολικής Μεσογείου. 

Τύποι Οικοτόπων: Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες), Αβαθείς 
κολπίσκοι και κόλποι, Ύφαλοι, Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε 
ενδηµικά Limonium spp.), Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες 
(Arthrocnemetalia fruticosae), Κινούµενες θίνες της ακτογραµµής µεAmmophila arenaria 
(λευκές θίνες), Λόχµες των παραλιών µε άρκευθους (Juniperus spp.), Ποταµοί της Μεσογείου 
µε περιοδική ροή, Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus oxycedrus, Υψηλοί θαµνώνες µε 
Juniperusphoenicea, Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Λιθώνες βαλκανικής χερσονήσου, 
Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Σπουδαιότητα: Οι διαθέσιµες πληροφορίες (επιστηµονικές δηµοσιεύσεις) για τα νησιά είναι 
πολύ λίγες και αναφέρονται κυρίως στον χλωριδικό ή γεωλογικό χαρακτήρα κάποιων νησιών. 
Ωστόσο, µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικά τόσο για το χερσαίο όσο και για το θαλάσσιο 
περιβάλλον τους. Περιτριγυρίζονται από βαθιές θάλασσες και τα ρηχά νερά γύρω τους, ή 
έστω και τα λίγα βράχια που υπάρχουν, αποτελούν σηµαντικό καταφύγιο για τους 
θαλάσσιους οργανισµούς τόσο για αναπαραγωγή όσο και για προφύλαξη. Το σκληρό 
θαλάσσιο υπόστρωµα καλύπτεται µε Cystoseira sp. Η χέρσος είναι εξίσου σηµαντική. 
Επιπλέον είναι σηµαντικοί τόποι για τα µεταναστευτικά πουλιά καθώς και τα θαλασσοπούλια. 
Οι οργανισµοί που ζουν στα νησιά αυτά είναι συνήθως σπάνιοι, ενδηµικοί. Η χλωρίδα και η 
πανίδα των νησιών βρίσκονται σε κατάσταση µη ισορροπηµένη και οποιαδήποτε, έστω και 
µικρή, αλλαγή µπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέπειες. 

GR2530005 «Όροι Γεράνεια (SCI)» 

Σηµειώνεται ότι τµήµα µόνο της εν λόγω περιοχής προστασίας βρίσκεται εντός της 
Περιφέρειας Αττικής. 

Ο ορεινός όγκος των Γερανείων (ψηλότερη κορυφή 1351 m) οριοθετείται κοντά στο κέντρο της 
Αθήνας (απέχει περίπου 60 km). Το ανατολικό τµήµα της προτεινόµενης περιοχής ανήκει στο 
Νοµό Αττικής, ενώ το δυτικό στο Νοµό Κορινθίας. Η ορεινή έκταση των Γερανείων 
σχηµατίζεται κυρίως από ασβεστόλιθους και φλύσχες. Το κλίµα είναι Μεσογειακού τύπου, µε 
αυστηρά καθορισµένη ξηρή περίοδο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών. Η µέση 
µηνιαία µέγιστη, ελάχιστη και µέση θερµοκρασία φθάνει τους 22.6, 13.0 και 18.5 °C 
αντίστοιχα (Μ.Σ. Ελευσίνας). Οι τύποι οικοτόπων της προτεινόµενης περιοχής είναι 
χαρακτηριστικοί για τα Μεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα, όπως δάση αείφυλλων 
σκληρόφυλλων (µακκί, 6310 τύπος οικοτόπων), µε Quercus coccifera (πουρνάρι), Pistacia 
lentiscus (σχίνο), P. terebinthus (κοκκορεβιθιά), Phillyrea media (φιλλύκι), Cistus creticus 
(λαδανιά), Cistus monspelliensis και Brachypodium ramosum, που καλύπτουν την πλειονότητα 
των ασβεστολιθικών πλαγιών. Στην περιοχή εµφανίζεται υψηλή δασοκάλυψη µε κωνοφόρα 
είδη της εύκρατης ζώνης, κυρίως µε δάση χαλεπίου πεύκης, Pinus halepensis (9540). 
Παρόχθιες διαπλάσεις υγρόφιλων ειδών, µικρής έκτασης, εµφανίζονται κατά µήκος των 
ρεµάτων περιοδικής ροής, µε Nerium oleander (πικροδάφνη) και Vitex agnus castus (λυγαριά). 
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Οι ψηλότερες και ψυχρότερες εκτάσεις της προτεινόµενης περιοχής καλύπτονται από άριστης 
δοµής συστάδες της ενδηµικής ελληνικής ελάτης, Abies cephallonica. Συχνά απαντώνται 
φρύγανα και διαπλάσεις αρκεύθου (Juniperus phoenicia), που καλύπτουν σηµαντική έκταση. 
Επίσης η ευµεσογειακή υποζώνη βλάστησης Oleo-Ceratonion εκπροσωπείται από θαµνώδη 
είδη όπως η Ceratonia siliqua (χαρουπιά), ο Juniperus phoenicia (άρκευθος) και η Olea 
oleaster (αγριελιά). 

Η ποιότητα και η σπουδαιότητα της προτεινόµενης περιοχής αξιολογούνται λαµβάνοντας 
υπόψη την εγγύτητα των Γερανείων στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, την Αθήνα. 
Στα Γεράνεια όρη απαντούν καλά διατηρηµένα φυσικά οικοσυστήµατα, µε κύριους 
αντιπροσώπους τα δασικά οικοσυστήµατα. Οι συστάδες της κεφαλληνιακής ελάτης 
βρίσκονται σε άριστο επίπεδο διατήρησης. Τα δάση της χαλεπίου πεύκης δηµιουργούν 
φυσικό περιβάλλον µέγιστης αισθητικής αξίας, καθώς και οικολογικής σηµασίας. Οι 
δασωµένες εκτάσεις γειτνιάζουν µε τη ∆υτική Αττική, περιοχή ιδιαίτερα βεβαρηµένη από την 
βιοµηχανική δραστηριότητα. Παρόλο που το πλήθος των τύπων οικοτόπων δεν είναι 
εντυπωσιακό, ένας σηµαντικός αριθµός ενδηµικών φυτών απαντάται στην ευρύτερη 
προτεινόµενη περιοχή. Τα Γεράνεια όρη αποτελούν το µοναδικό βιότοπο του κινδυνεύοντος, 
τοπικού ενδηµικού υποείδους, Centaurea attica ssp. megarensis (Centaurea megarensis), 
υποείδος που συµπεριλαµβάνεται στο Παράρτηµα IΙ της Οδηγίας 92/43 /ΕΟΚ. Οι πληθυσµοί 
της Centaurea attica ssp. megarensis είναι µικροί, διάσπαρτοι και δέχονται σηµαντική πίεση 
από βόσκηση και υπερβόσκηση (Morgan & Leon, 1992).  

Άλλα σηµαντικά είδη του Τόπου 

Φυτά: Τα ενδηµικά είδη Asperula pulvinaris και Stachys spruneri προστατεύονται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία (Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981). Συγχρόνως το είδος Stachys spruneri 
περιέχεται στον Κατάλογο απειλούµενων φυτών του CORINE και χαρακτηρίζεται ως σπάνιο 
είδος (IUCN, 1993) στην Ελλάδα και στον Κόσµο. Το ενδηµικό φυτό Achillea umbellata 
περιέχεται στον Κατάλογο απειλούµενων φυτών του CORINE. 

Ερπετά: Τα είδη Chalcides ocellatus και Lacerta trilineata συµπεριλαµβάνονται στο IV 
Παράρτηµα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ανήκουν στα αυστηρά προστατευόµενα είδη (Συνθήκη 
της Βέρνης) και προστατεύονται από τον Ελληνικό Νόµο (Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981). 
Επίσης το είδος Ablepharus kitaibellii ανήκει στο IV Παράρτηµα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
προστατεύεται από τη Σύµβαση CITES και ανήκει στα αυστηρά προστατευόµενα είδη 
(Συνθήκη της Βέρνης). 

Ασπόνδυλα: Η προστασία του είδους Zerynthia polyxena κρίνεται απαραίτητη (Speight M. C. 
D, 1989). Το είδος αυτό περιέχεται στο IV Παράρτηµα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, προστατεύεται 
από: το CITES, τη Συνθήκη της Βέρνης (αυστηρά προστατευόµενο είδος) και τον Ελληνικό 
Νόµο (Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981). 

Όλες οι αναφερόµενες αρνητικές επιδράσεις οφείλονται κυρίως σε ανθρώπινες επεµβάσεις. 
Ως σηµαντικότερος κίνδυνος για την ορεινή περιοχή των Γερανείων θεωρείται η φωτιά. Ο 
πρόσθετος κίνδυνος που επισηµαίνεται είναι η αρνητική επίδραση της βόσκησης και της 
υπερβόσκησης στη φυσική αναγέννηση των δασικών οικοσυστηµάτων. Επίσης οι ραγδαίες 
αλλαγές στη χρήση της γης, που προκαλούνται από την επέκταση της βιοµηχανικής, αστικής 
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και εµπορικής ζώνης έχουν σαν αποτέλεσµα την µείωση της φυσικής βλάστησης. Στους 
κινδύνους συµπεριλαµβάνεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριµµάτων (προκαλώντας 
δευτερογενώς αιτία πυρκαγιάς) ή και αδρανών υλικών. Παράλληλα η µη ελεγχόµενη θήρα και 
η αλόγιστη θανάτωση άγριων ζώων αποτελεί µέγιστο κίνδυνο για την πανίδα της περιοχής. 

 

7.1.1.3 Περιοχές CORINE 

Οι περιοχές CORINE που έχουν οριοθετηθεί στην Περιφέρεια Αττικής δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα:  

Πίνακας 7.1.1.3. Περιοχές Corine στην Περιφέρεια Αττικής 

Όνοµα τόπου Κωδικός 
Άρµα και φαράγγι Γκούρας AG0060048 
Αττικό Άλσος AG0060042 
Γεράνια Όρη AG0020012 
∆υτικά και Νότια Κύθηρα AG0010224 
Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας και περιοχές Λοιµικό - Σαλονίκι AG0020011 
Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου AG0060045 
Εκβολή Ιλισσού AG0060044 
Έλος Σχοινιά - Μαραθώνα AG0010219 
Κορυφές Όρους Πατέρας AG0060053 
Κορυφές Όρους Πεντέλη AG0060038 
Κορυφές Όρους Υµηττός και περιοχή Καισαριανής - Καρέα AG0060040 
Λιµνοθάλασσα Ψήφτα AG0060064 
Λυκαβηττός AG0060043 
Νησίδα Αρτζέντας (Αρτσίδα ή Γάιδαρος) AG0060046 
Νήσοι Λαούσες AG0060034 
Νήσος Άγιος Γεώργιος Αττικής AG0010088 
Νήσος Αγκίστρι AG0060033 
Νήσος Αντικύθηρα AG0010095 
Νήσος Ύδρα AG0040054 
Ορεινό συγκρότηµα Γερανίων AG0060049 
Όρος Αγριλίκι Μαραθώνα AG0060039 
Όρος Πάρνηθα AG0060047 
Όρος Πεντέλη AG0060037 
Περιοχή ∆υτικά Μεγάρων AG0040040 
Σκυρωνίδες Πέτρες AG0060050 

7.1.1.4 Εθνικοί ∆ρυµοί 

Οι Εθνικοί ∆ρυµοί περιλαµβάνουν εκτάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κυριαρχεί ο 
δασικός χαρακτήρας, µε ιδιαίτερο οικολογικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον.  

Στην Ελλάδα έχουν κηρυχθεί 10 Εθνικοί ∆ρυµοί, µε συνολική έκταση 68.732 εκτάρια, βάσει 
του Ν. 996/1971 που αποτελεί µέρος του Ν. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικος». Οι Εθνικοί 
∆ρυµοί Πρεσπών, Βίκου-Αώου, Πίνδου, Οίτης και Σουνίου περιλαµβάνουν πυρήνες και 
περιφερειακές ζώνες, ενώ οι υπόλοιποι περιλαµβάνουν µόνο πυρήνες.  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

172 

Η συνολική έκταση των Εθνικών ∆ρυµών αντιστοιχεί στο 0,58% της συνολικής χερσαίας 
έκτασης της χώρας.  

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 2 από τους 10 Εθνικούς ∆ρυµούς της Ελλάδας, ο Εθνικός 
∆ρυµός Πάρνηθας και ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου.  

Η συνολική τους έκταση είναι 7.312 εκτάρια, ποσοστό 10,68 % της συνολικής έκτασης των 
Εθνικών ∆ρυµών της Ελλάδας. 

Πίνακας 7.1.1.4. Εθνικοί ∆ρυµοί 

Εθνικοί ∆ρυµοί  Εµβαδόν 
(εκτάρια) 

ΦΕΚ 

Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας  3.812 155/Α/1961 
Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου  3.500 80/Α/1974 
Συνολική Έκταση 7.312  

7.1.1.5 Εθνικά Πάρκα 

Τα Εθνικά Πάρκα εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόµενων περιοχών µε τον Ν. 1650/1986 
(άρθρα 18 και 19). Όταν το Εθνικό Πάρκο, ή µεγάλο τµήµα του, καταλαµβάνει εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα µπορεί να χαρακτηρίζεται ως Εθνικός ∆ρυµός. Ανάλογα, όταν το Εθνικό 
Πάρκο καταλαµβάνει θαλάσσιες περιοχές µπορεί να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο 
Πάρκο.  

Τα τελευταία έτη, βάσει του Ν. 1650/1986, έχουν κηρυχθεί 13 Εθνικά Πάρκα.  

Πίνακας 7.1.1.5. Εθνικά Πάρκα 

 Εθνικά Πάρκα Εµβαδόν (εκτάρια) ΦΕΚ 
1. Εθνικό Πάρκο Αµβρακικού 130000  
2. Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο ∆έλτα Έβρου 200.0000  
3. Εθνικό Πάρκο Λίµνης Κερκίνης 

850.0000 
98/ΤΑΑΠΘ/8-11-06 
(ΚΥΑ 42699/19-10-

06) 
4. Εθνικό Πάρκο ∆αδιάς - Λευκίµµης - Σουφλίου 42.8000 911/∆/13.10.2006 
5. Εθνικό Πάρκο Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου - 

Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταµών Αχελώου 
και Ευήνου και νήσων Εχινάδων 

33470.62 477/∆/31.5.2006 

6. Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιµνών Κορώνειας - 
Βόλβης και των Μακεδονικών Τεµπών  

16.388 248/∆/2004 

7. Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα Αττικής  1.382 395/∆/2000 
8. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου  13.500 906/∆/1999 
9. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων 

Σποράδων  
208.713 519/∆/1992 

10. Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς    
11. Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας & Θράκης   
12. Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκµονα   
13. Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Κερκίνης   
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Στην Αττική, υπάρχει ένα από τα 13 Εθνικά Πάρκα, αυτό του Σχινιά Μαραθώνα Αττικής. 
Είναι το µικρότερο σε έκταση Εθνικό Πάρκο της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στο ότι γενικά ο 
χαρακτηρισµός των Εθνικών Πάρκων στην Ελλάδα ακολούθησε κυρίως την λογική του 
χαρακτηρισµού εκτεταµένων φυσικών περιοχών στις οποίες εντάσσονται περισσότερες 
επιµέρους προστατευόµενες περιοχές (Εθνικοί ∆ρυµοί, Υγρότοποι, κ.λ.π..) ενώ στις 
περιπτώσεις των θαλάσσιων πάρκων συµπεριλαµβάνουν και εκτεταµένες θαλάσσιες 
εκτάσεις. 

7.1.1.6 Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές Σύµβασης της Βαρκελώνης 

Η Σύµβαση της Βαρκελώνης µε τα συνοδευτικά Πρωτόκολλα κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον 
Ν. 855/78 (ΦΕΚ235/Α/1978) και τον Ν. 1634/86 (ΦΕΚ 104/Α/1986). Σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο «Περί των ειδικά προστατευόµενων περιοχών της Μεσογείου» τα συµβαλλόµενα 
Κράτη Μέρη της Σύµβασης δεσµεύονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την 
προστασία των σηµαντικών θαλάσσιων περιοχών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, των 
φυσικών τοπίων και των περιοχών της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μεσογείου.  

Σε εφαρµογή του Πρωτοκόλλου «Περί των ειδικά προστατευόµενων περιοχών της Μεσογείου» 
έχουν χαρακτηριστεί 9 περιοχές ως Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές µε συνολική έκταση 
260.176 εκτάρια. Σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα όρια η συνολική έκτασή τους αντιστοιχεί στο 
0,32% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τµήµα τους 
καταλαµβάνει έκταση ίση µε 214.790 εκτάρια.  

Από τις 9 Ειδικά προστατευόµενες περιοχές της Ελλάδας, η µόνη που βρίσκεται στην Αττική 
είναι ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου. Η έκταση της περιοχής αυτής καταλαµβάνει 3500 εκτάρια, 
ποσοστό 1,35 % της συνολικής έκτασης των περιοχών αυτών στην Ελλάδα. 

Πίνακας 7.1.1.6. Ειδικά Προστατευόµενες Περιοχές της Ελλάδας σύµφωνα µε το 
Πρωτόκολλο 4 της Σύµβασης της Βαρκελώνης 

Περιοχή Έµβαδόν (εκτάρια) 
Αισθητικό ∆άσος Νικοπόλεως – Μύτικα  66  
Αισθητικό ∆άσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου  27,5  
Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς (πυρήνας)  4.850  
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων  208.713  
Απολιθωµένο ∆άσος της Λέσβου  15.000  
Αισθητικό ∆άσος Νήσου Σκιάθου  3.000  
Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου  3.500  
Αισθητικό ∆άσος Βάι  20  
Αµβρακικός Κόλπος  25.000  

7.1.1.7 Οικότοποι 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλοµορφία κλίµατος (29 κλιµατικές περιοχές 
σύµφωνα µε την κατάταξη κατά Thornwaite), λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του έντονου 
ανάγλυφου και της κατανοµής της χέρσου και της θάλασσας. Σηµαντικό, ως προς την 
βιοποικιλότητα, είναι ότι το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας αποτελείται από όρη και η 
υψοµετρική διαβάθµιση είναι πολύ συχνά εντονότατη. Έτσι, η υψηλότερη κορυφή του 
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Ολύµπου, που αποτελεί και το µεγαλύτερο υψόµετρο της Ελλάδας (2.918 m), απέχει µόλις 18 
Km από τη θάλασσα, ενώ η κορυφή του όρους Άθως (2032 m) απέχει µόνον 5Km. Μεγάλη 
ποικιλία παρατηρείται και στα γεωλογικά υποστρώµατα και στους εδαφικούς σχηµατισµούς, 
που, όπως και το κλίµα, σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε τη βλάστηση. Οι παράγοντες αυτοί 
έχουν οδηγήσει σε σηµαντική ποικιλότητα σε επίπεδο φυτικών ειδών - φυτοκοινοτήτων, 
οικοτόπων - οικοσυστηµάτων και τοπίου. 

Στοιχεία που καταδεικνύουν τη σηµασία των ελληνικών οικοσυστηµάτων, σύµφωνα και µε τα 
κριτήρια της Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, είναι: 

α)  το γεγονός ότι διατηρούνται φυσικές περιοχές µε ελάχιστη ή µικρή ανθρώπινη επέµβαση 
που διατηρούν την αντιπροσωπευτικότητα και τις φυσικές λειτουργίες τους 

β)  η βιοποικιλότητα σε επίπεδο οικοτόπων-οικοσυστηµάτων είναι σηµαντική, καθώς 
διαθέτει παράκτιους (σε ακτογραµµή 13.000 km), θαλάσσιους και χερσαίους 
οικοτόπους που καλύπτουν τις διαβαθµίσεις από τα κεντρο-ευρωπαϊκά στα µεσογειακά 
και στα υποτροπικά οικοσυστήµατα 

γ)  τα ελληνικά οικοσυστήµατα περιέχουν µεγάλο αριθµό ειδών και ιδιαίτερα ενδηµικών, 
σπάνιων, απειλούµενων και µεταναστευτικών 

δ)  η παρουσία οικοτόπων πολιτιστικής και ευρύτερης κοινωνικής σηµασίας. 

Ο συνολικός αριθµός των οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στις περιοχές της Αττικής φτάνει 
τους 27. Από αυτούς οι 6 είναι οικότοποι προτεραιότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι τύποι οικοτόπων που έχουν καταγραφεί 
εντός των site της Περιφέρειας Αττικής και ο αριθµός των site στους οποίους ο κάθε οικότοπος 
εµφανίζεται. 

Πίνακας 7.1.1.7. Τύποι οικοτόπων 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ Αρ. 
1110 Αµµοσύρσεις που καλύπτονται διαρκώς από θαλάσσιο νερό µικρού βάθους 3 
1120 *Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού µε βλάστηση (Ποσειδώνιες) 3 
1130 Εκβολές ποταµών 3 

1140 
Λασπώδεις και αµµώδεις επίπεδες εκτάσεις που αποκαλύπτονται κατά την 
αµπώτιδα 2 

1150 *Λιµνοθάλασσες  1 
1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι 2 
1170 Ύφαλοι 4 
1210 Μονοετής βλάστηση µεταξύ των ορίων πληµµυρίδας και αµπώτιδας 1 

1240 
Απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση στη Μεσόγειο (µε ενδηµικά Limonium 
spp.)  5 

1310 
Μονοετής βλάστηση µε Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αµµωδών 
ζωνών 3 

1410 Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 4 
1420 Μεσογειακές και θερµοατλαντικές αλόφιλες λόχµες (Arthrocnemetalia fructicosae) 3 
2110 Υποτυπώδεις κινούµενες θίνες 1 
2120 Κινούµενες θίνες της ακτογραµµής µε Ammophila arenaria (λευκές θίνες) 1 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ Αρ. 
2250 *Λόχµες των παραλιών µε άρκευθους (Juniperus spp.) 2 
2270 *Θίνες µε δάση από Pinus pinea ή και Pinus pinaster 1 
3140 Σκληρά ολιγο-µεσοτροφικά ύδατα µε βενθική βλάστηση χαροειδών characees 1 
3150 Ευτροφικές φυσικές λίµνες µε βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition 1 
3170 *Μεσογειακά εποχικά τέλµατα 4 

3260 
Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) των ποταµών στους 
πρόποδες των βουνών και στις πεδιάδες 1 

3290 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή 7 
5211 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus oxycedrus 3 
5212 Υψηλοί θαµνώνες µε Juniperus phoenicea 6 
5230 *Θαµνώνες µε Laurus nobilis 1 
5320 Χαµηλές διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε απόκρηµνες βραχώδεις ακτές 2 
5332 ∆ιάσπαρτοι υποβαθµισµένοι πουρναρότοποι (garrigues) 3 
5420 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum 8 

 * Οικότοποι προτεραιότητας 

7.1.1.8 Πανίδα 

Η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως πλούσια για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, κάτι που 
οφείλεται στη γεωγραφική της θέση στα όρια τριών ηπείρων και δύο κύριων βιογεωγραφικών 
περιοχών, στον πλούσιο οριζόντιο και κάθετο διαµελισµό της και στο µεγάλο εύρος των 
ενδιαιτηµάτων που προσφέρει. Βασικό στοιχείο του πλούτου αυτού αποτελεί ο αυξηµένος 
ενδηµισµός και η γεωγραφική διαφοροποίηση των περισσοτέρων ζωικών οµάδων. 

Η πληρότητα των διαθέσιµων δεδοµένων είναι ικανοποιητική µόνο όσον αφορά στα 
σπονδυλωτά, τα οποία απαριθµούν συνολικά περί τα 1500 τάξα (1174 είδη και περίπου 300 
επιπλέον υποείδη), και ορισµένες οµάδες ασπονδύλων, όπως τα Εχινόδερµα, τα Ορθόπτερα 
και σε µικρότερο βαθµό τα Τριχόπτερα, τα χερσαία Ισόποδα και τα Μαλάκια. Από τους ήδη 
γνωστούς αριθµούς ειδών µπορούµε να προσεγγίσουµε την τάξη µεγέθους του συνολικού 
αριθµού ζωικών ειδών που αναµένεται να υπάρχουν στην Ελλάδα, και ο οποίος βρίσκεται 
µεταξύ των 30.000 και 50.000 ειδών. Η πλειοψηφία των ειδών ανήκουν στα έντοµα, τα οποία 
είναι και τα πλέον άγνωστα.  

Ενδηµικά είδη 

Σύµφωνα µε τα καταγεγραµµένα δεδοµένα, µόνον στις καλύτερα γνωστές οµάδες ζώων, έχουν 
καταγραφεί περί τα 1500 ενδηµικά είδη σε σύνολο 5500 ειδών. Ποσοστό δηλαδή 27% των 
καταγεγραµµένων ειδών ζώων της Ελλάδας - περίπου ένα στα τέσσερα είδη- είναι ενδηµικό ! 

Οι σηµαντικότερες περιοχές ενδηµισµού είναι η Κρήτη για όλα σχεδόν τα τάξα, οι Κυκλάδες 
και τα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Επιµέρους τάξα είναι δυνατό να παρουσιάζουν 
ενδηµισµούς και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, τα Ιόνια νησιά κλπ. 

Εξαιρετικής σηµασίας για τον ενδηµισµό είναι και τα πολυάριθµα σπήλαια της Ελλάδας (περ. 
8.000), από τα οποία έχουν ερευνηθεί από πανιδική άποψη µερικές εκατοντάδες µόνο. Από τα 
λιγοστά συγκεντρωµένα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν σε κάθε σπήλαιο υπάρχουν και 
κάποια τάξα ενδηµικά της Ελλάδας, ασπονδύλων κατά κύριο λόγο. 
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Για την Αττική ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του Υµηττού, ο οποίος βρίσκεται σε άµεση 
επαφή µε τον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου εµφανίζει δε µεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών σε 
σχέση µε την έκτασή του. Συγκεκριµένα παλιότερες καταγραφές όπως αυτή του Ζερλέντη το 
1965 (Συµβολή στην χλωρίδα του Υµηττού, 1965) ανεβάζουν σε πάνω από 600 τον συνολικό 
αριθµό των ειδών χλωρίδας του βουνού. 

Μόνο στην περιοχή του βουνού έχουν καταγραφεί πάνω από 600 είδη φυτών από τα οποία 
τουλάχιστον 40 είναι ενδηµικά. Πλούσια περιοχή σε ενδηµικά είναι και η περιοχή της 
Πάρνηθας αλλά χλωριδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα µικρά νησάκια της ευρύτερης 
περιοχής της Αττικής.  

Προστατευόµενα - Απειλούµενα Είδη Άγριας Πανίδας 

Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του πανιδικού 
πλούτου της χώρας µας είναι τα εξής: 

• Π∆ 67/81 (ΦΕΚ 23Α/30.1.1981) "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και της 
άγριας πανίδος και καθορισµού διαδικασίας συντονισµού και ελέγχου της ερεύνης 
επ'αυτών" (82 ασπόνδυλα και 139 σπονδυλωτά προστατευόµενα είδη) 

• ΥΑ 414985/29.11.85 "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας" (74 µη θηρεύσιµα 
είδη) 

• Σύµβαση Βέρνης (Council of Europe 1979, Convention on the conservation of european 
wildlife and natural habitats) ΦΕΚ 32Α/14.3.1983 (560 σπονδυλωτά και 25 ασπόνδυλα 
προστατευόµενα και αυστηρώς προστατευόµενα) 

• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (21.5.1992) "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας" (138 σπονδυλωτά, πλην πτηνών, και 32 ασπόνδυλα 
κοινοτικού ενδιαφέροντος) 

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (2.4.1979) "περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών" ΦΕΚ 757Β/ 
18.12.1985, και 

• Οδηγία 91/244/ΕΟΚ (6.3.1981) "για την τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (187 
είδη πτηνών) 

• ΥΑ 180755/4425 28.3.1979 "Περί καθορισµού ωφελίµων θηραµάτων και απαγόρευση 
θήρας ορισµένων πτηνών απειλουµένων µε πλήρη αφανισµό" (4 θηλαστικά και 120, 
συν όλα τα µικρότερα από 17 εκατοστά, πτηνά, ορίζονται ως ωφέλιµα, µη θηρεύσιµα 
είδη) 

• Σύµβαση για το ∆ιεθνές Εµπόριο Κινδυνευόντων Ειδών της Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) ΦΕΚ 112Β/1.3.1985 (97 σπονδυλωτά και 21 ασπόνδυλα) 

• Σύµβαση Βόννης (Convention of Migratory Species of Wild Animals, 1979) (186 
σπονδυλωτά) - δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ελλάδα 
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση της εν λόγω νοµοθεσίας 733 είδη θεωρούνται, κατά τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, προστατευόµενα. Επιπλέον 128 είδη θεωρούνται ως απειλούµενα, 
σύµφωνα µε τους: Καρανδεινός 1992, Economic Commission for Europe 1991 και IUCN-
WCMC 1996. 

Επισηµαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενδηµικών ειδών της Ελλάδας δεν 
περιλαµβάνονται σε κανέναν κατάλογο προστατευόµενων ή απειλούµενων ειδών. Η 
µοναδική προσπάθεια καταγραφής του συνόλου των γνωστών απειλούµενων, 
προστατευόµενων και ενδηµικών ειδών της Ελλάδας είναι αυτή του Λεγάκι (1997), η οποία 
συντάχθηκε µε βάση τα πλέον πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Ο κατάλογος των 
ενδηµικών ειδών είναι προφανώς ελλιπής, αφού για τις περισσότερες οµάδες ασπονδύλων 
γνωρίζουµε πολύ λίγα, ή και καθόλου, πράγµατα. 

Θηλαστικά 

∆ύο είδη θηλαστικών προτεραιότητα βάση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχουν καταγραφεί στην 
Ελλάδα. Πρόκειται για την καφετιά αρκούδα και την φώκια µοναχός.  

Από τα είδη αυτά, η φώκια µοναχός αναφέρεται σε 3 παράκτια site της περιφέρειας Αττικής 
(Σηµ: Προσοχή, τρία, οι εκβολές Ασωπού έχουν βγει από το δίκτυο). 

Πρόκειται για τις νησιωτικές περιοχές των Κυθήρων, των νησιών του Μυρτώου Πελάγους αλλά 
και του Σουνίου.  

Ορνιθοπανίδα 

Η σηµαντικότητα της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά µε την παρουσία και την διατήρηση 
ορνιθοπανίδας προκύπτει από των αριθµό των περιοχών οι οποίες προστατεύονται µε σκοπό 
την διατήρηση της ορνιθοπανίδας τους. 

Ο συνολικός αριθµός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ΖΕΠ ή περιοχές SPA στην Αττική 
είναι 5 από τις οποίες η Πάρνηθα είναι επίσης χαρακτηρισµένη και pSCI. 

Η συνολική έκταση των περιοχών αυτών είναι 24.724 εκτάρια ποσοστό 6,5% της συνολικής 
έκτασης της περιφέρειας. 

Πίνακας 7.1.1.8. Περιοχές SPA (ΖΕΠ) στην Περιφέρεια Αττικής 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 
GR3000001 pSCI & SPA Όρος Πάρνηθα 14902,43 

GR3000011 SPA 
Νησίδες Μυρτώου Πελάγους: Φαλκονέρα, 

Βελοπούλα, Ανάνες 
255 

GR3000012 SPA 
Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες 

Πρασσονήσι, Λαγουβάρδος, Πλακουλίθρα 
και νησίδες Θυµονιές 

2010 

GR3000013 SPA 
Κύθηρα και γύρω νησίδες: Πρασσονίσι, 

∆ραγονέρα, Αντιδραγονέρα, Αυγό, Καπέλλο, 
Κουφό και Φιδονήσι 

5448 

GR3000014 SPA Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πάτροκλος 2109 
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7.1.1.9 Χλωρίδα 

Από τα 433 τάξα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ µόνο 39 είδη 
(ποσοστό 9%) έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα. Από αυτά 26 είδη έχουν χαρακτηριστεί 
προτεραιότητας.  

Από τα 39 αυτά είδη τα 31 είναι ελληνικά ενδηµικά φυτά και στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 
τοπικά ενδηµικά, τρία είναι υπενδηµικά ενώ τα υπόλοιπα 5 είναι πολύ σπάνια στην Ελλάδα 

Η σηµαντική χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας – σε σχέση και µε την Ευρώπη, δεν 
εκφράζεται από τα 39 ελληνικών τάξα του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας. 

Καλύτερη εικόνα δίνεται από τα είδη που έχουν ταξινοµηθεί ως «Άλλα σηµαντικά είδη και 
Ελληνικά είδη.  

Συγκεκριµένα, στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 έχουν καταχωρηθεί συνολικά 1852 
τάξα (είδη και υποείδη) φυτών. Τα είδη αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε την 
αιτία για την οποία η παρουσία τους κρίθηκε σηµαντική. 

Συγκεκριµένα καταγράφηκαν συνολικά 1015 είδη ως «Άλλα σηµαντικά είδη» και 837 είδη ως 
«Ελληνικά σηµαντικά είδη».  

Ως άλλα σηµαντικά είδη καταγράφονται:  

• Ελληνικά ενδηµικά τάξα (κίνητρο – Β στην βάση δεδοµένων του δικτύου NATURA 2000 

• Τάξα που περιλαµβάνονται σε διεθνείς συµβάσεις όπως η σύµβαση της Βέρνης ή/και 
CITES (C),  

• Τάξα που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα στη βάση δεδοµένων WCMC στο 
EUROPAEAN RED LIST ή στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981 

• Βαλκανικά ενδηµικά ή/και υπενδηµικά τάξα. Η εξάπλωση των τελευταίων επεκτείνεται 
εκτός της βαλκανικής στην Ιταλία ή την Τουρκία. 

• Σπάνια στην Ελλάδα τάξα και τάξα των οπίων το ακραίο όριο εξάπλωσής τους 
βρίσκεται στην Ελλάδα (τα τάξα αυτά αντιπροσωπεύονται από µικρούς σποραδικούς 
πληθυσµούς). 

Η κατανοµή των σηµαντικών αυτών ειδών (ειδών δηλαδή πέρα από τα είδη που 
καταγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας) στην Ελλάδα και σχετική παρουσία τέτοιων 
ειδών στην Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήµατα όπως έχει προκύψει 
από τις καταγραφές εντός των περιοχών Natura 2000 που βρίσκονται στα όρια της 
Περιφέρειας. 

Η σχετικά µικρή σε έκταση περιφέρεια Αττικής εµφανίζει ποσοστό 7% επί του συνόλου του 
συνολικού αριθµό σηµαντικών φυτών κάτι που οφείλεται και στην µικρή έκταση της 
περιφέρειας αυτής σε σχέση µε τις υπόλοιπες ελληνικές Περιφέρειας. 
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Σχήµα 7.1.1.1. Κατανοµή των «Άλλων Σηµαντικών Ειδών Φυτών» (ενδηµικά, 
προστατευόµενα – εκτός 92/43/ΕΟΚ κ.λ.π..) στις Ελληνικές Γεωγραφικές Περιφέρειες (σε 

ποσοστά επί του Συνόλου των ΑΣΕΦ της Ελλάδας – Πηγή: ΕΚΒΥ, 1999) 
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Σχήµα 7.1.1.2. Κατανοµή ποσοστού σηµαντικών ειδών (ΑΣΕΦ) στο επίπεδο NUTS 2 των 
Ελληνικών Περιφερειών. Πηγές: ΕΚΒΥ, 1999: «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Το έργο των 
«οικοτόπων» στην Ελλάδα: ∆ίκτυο Φύση 2000». Παν Αθηνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήµιο Πατρών 

Σηµείωση: Οι πληροφορίες αφορούν την καταγραφή και την αξιολόγηση των οικοτόπων, πριν 

το 2000. 
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Σχήµα 7.1.1.3. Στο παραπάνω σχήµα παρουσιάζονται τα ποσοστά των "Άλλων 
Σηµαντικών Ειδών Φυτών" µε κίνητρα Β, C και D στην Περιφέρεια Αττικής σε σύγκριση 
µε τα αντίστοιχα ποσοστά στις άλλες περιφέρεις (NUTS 1) της Ελλάδας. Ο εξωτερικός 
κύκλος δείχνει το συνολικό ποσοστό των ΑΣΕΦ της Ελλάδα µε το αντίστοιχο κίνητρο. 

Με τις ενδείξεις B, C, D κωδικοποιούνται τα κίνητρα, οι λόγοι δηλαδή για τους οποίους τα 
συγκεκριµένα είδη συµπεριλήφθηκαν στην κατηγορία Άλλα Σηµαντικά Είδη Φυτών. 
Συγκεκριµένα B: Ελληνικά ενδηµικά τάξα, C: Τάξα που συµπεριλαµβάνονται σε διεθνείς 
συµβάσεις, D: Τάξα που χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα στη βάση δεδοµένων WCMC στον 
Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο (1992) ή στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 67/1981 είτε Βαλκανικά 
ενδηµικά ή υπενδηµικά τάξα είτε τέλος σπάνια στην Ελλάδα τάξα των οποίων το ακραίο όριο 
εξάπλωσης τους βρίσκεται στην Ελλάδα.  

Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζεται η κατανοµή των ειδών µε «κίνητρο» D στην 
Περιφέρεια Αττικής σε σύγκριση µε τις άλλες Ελληνικές Περιφέρειες (επίπεδο NUTS-2) 
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Σχήµα 7.1.1.4. Κατανοµή των "Άλλων Σηµαντικών Ειδών Φυτών" µε κίνητρο Β στις 
περιφέρειες NUTS2 της Ελλάδας (ποσοστά επί του συνόλου των ΑΣΕΦ µε το ίδιο 

κίνητρο). 
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Σχήµα 7.1.1.5 Κατανοµή των "Άλλων Σηµαντικών Ειδών Φυτών" µε κίνητρο C 
στις περιφέρειες NUTS2 της Ελλάδας (ποσοστά επί του συνόλου των ΑΣΕΦ µε το 

ίδιο κίνητρο). 
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7.1.2 Πληθυσµός  

7.1.2.1 Η θέση της Αττικής και ο ρόλος της Αθήνας στον ελληνικό χώρο 

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ουσιαστικά ένα ενιαίο πολεοδοµικό συγκρότηµα που 
ενδεχοµένως υπερβαίνει και τα διοικητικά όρια της, ενώ η ζώνη επιρροής της καλύπτει 
σηµαντικό τµήµα της χώρας. 

Η Αττική παρουσιάζει µία δυναµική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονοµικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων. Η δυναµική των µελλοντικών εξελίξεων στη χώρα φαίνεται να έχει 
µετασχηµατίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο εκφράζεται 
χωρικά µέσω του «σχήµατος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην περιφερειακή 
διάρθρωση της χώρας. Στη «µέση» (ή στο σηµείο καµπής) του µοντέλου αυτού δεσπόζει η 
Αττική Μητροπολιτική Περιφέρεια. 

Παράλληλα, η Περιφέρεια λειτουργώντας στην πράξη ως «προωθητική δύναµη» και 
«µητρόπολη-σύνδεσµος», δηµιουργεί τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για σηµαντικές 
διαχυτικές επιδράσεις. Έτσι, η «πραγµατική» Περιφέρεια της Αθήνας είναι ευρύτερη από την 
τυπική διοικητική Περιφέρεια Αττικής, αντιµετωπίζεται δε ως «µάκρο-περιφέρεια» και στο 
πλαίσιο του ευρύτερου χωρικού ευρωπαϊκό-µεσογειακού µετασχηµατισµού22.  

Η µητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού άξονα 
προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία µε τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου µε 
κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. ∆ιαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα 
εργασίας σε όλους τους τοµείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του 
εθνικού δικτύου τεχνικής υποδοµής που συνεχώς βελτιώνεται, το µεγαλύτερο όγκο παραγωγής 
και κατανάλωσης, αλλά και το µεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τοµείς της εφηρµοσµένης 
έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α).  

Η Αθήνα, αποτελεί το κύριο κέντρο διοικητικών υπηρεσιών ως Πρωτεύουσα και κέντρο 
παροχής προηγµένων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, είναι ισχυρός διαµετακοµιστικός 
σταθµός εµπορευµάτων και συγκοινωνιακός κόµβος διεθνούς επιρροής. 

Η Περιφέρεια εµφανίζει τάσεις διεύρυνσης και προαστιοποίησης, αλλά και οικιστικής 
πύκνωσης του «µητροπολιτικού πυρήνα» (Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πρωτευούσης). 
Παράλληλα, εµφανίζονται τάσεις µεγέθυνσης του δικτύου οικισµών της εξωαστικής ενδοχώρας 
του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης (ΠΣΠ), καθώς και έντονη ανάπτυξη των 
παραλιακών περιοχών, µε κινητήρια δύναµη (driver) την οικιστική και τουριστική ανάπτυξη 
και συνδυασµό αυτών για την επίτευξη εξωστρέφειας (τουριστικές κατοικίες), δυνατότητες 
συνδυασµού τουρισµού-πολιτισµού (mega-events, προσέλκυση Ξένων Άµεσων Επενδύσεων 
(ΞΑΕ)) κ.λ.π..  

                                                      

22 Μ. Αγγελίδης, «Οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη χωρική Ανάπτυξη», Πανεπ. Εκδόσεις ΕΜΠ 2004 
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Η Περιφέρεια Αττικής ασκεί «αναπτυξιακές επιρροές», οι οποίες εκτείνονται πέραν των ορίων 
που καλύπτουν θεσµοθετηµένα σχέδια και όρια, ακόµη και σε όλο τον εθνικό χώρο. Πιο άµεση 
όµως είναι η επιρροή στο «ζωτικό» (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό) χώρο πέραν της 
Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόµη και καθηµερινές µετακινήσεις µεταξύ τόπων κατοικίας και 
εργασίας, όπως και µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την Αθήνα. Στο χώρο αυτόν 
ανήκουν η Κορινθία, η Αρκαδία, η Αργολίδα η Βοιωτία, µέρος της Φθιώτιδας και της Εύβοιας 
και τα νησιά των Κυκλάδων, που αποτελούν όχι µόνο περιοχές παραθερισµού των Αθηναίων, 
αλλά και πεδία άσκησης επιχειρηµατικών ή άλλων δραστηριοτήτων µε έδρα το Πολεοδοµικό 
Συγκρότηµα της Πρωτεύουσας. 

Ο ρόλος της Αττικής και η θέση της Αθήνας στο αναδυόµενο σύστηµα των Ευρωπαϊκών 

µεγαλουπόλεων23 

Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αθήνα αποτελεί µία από τις πλέον ισχυρές Ευρωπαϊκές 
µητροπόλεις στην διευρυµένη Ε.Ε. Με βάση την τυπολογία που υιοθετείται από το ESPON 
(Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Χωρικού Σχεδιασµού) η Αθήνα κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία των 
ισχυρών Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών περιοχών Ανάπτυξης (strong mega’s). Στην ενότητα 
αυτή των πόλεων εντάσσονται µαζί µε την Αθήνα το Ελσίνκι, το Μάντσεστερ, το ∆ουβλίνο, το 
Γκέτεµποργκ, η Γενεύη και το Όσλο. Οι πόλεις αυτές χαρακτηρίζονται από το σχετικά µεγάλο 
τους µέγεθος, την ανταγωνιστικότητα τους, και το ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν. 
Η ενότητα των πόλεων αυτών, το σύνολο των οποίων οριοθετείται εκτός του Ευρωπαϊκού 
αναπτυξιακού πενταγώνου, αποτελούν τους εν δυνάµει νέους πόλους ανάπτυξης της 
διευρυµένης Ε.Ε των 25 και πολύ σύντοµα των 27 κρατών µελών, µε καταλυτικό ρόλο για την 
επίτευξη της χωρικής συνοχής και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ε.Ε. µέσω 
της δηµιουργίας ενός πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων. 

Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται η τυπολογία κατάταξης των Ευρωπαϊκών πόλεων που 
υιοθετείται από το ESPON. 

                                                      

23 Πηγή: Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Σχέδιο της Νοµαρχίας Αθηνών, Α Φάση, Α Τόµος, 2006 
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Σχήµα 7.1.2.1. Τυπολογία κατάταξης Ευρωπαϊκών πόλεων κατά ESPON. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας µια σειρά µελετών έχουν ασχοληθεί µε την κατάταξη 
των µεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων σε µια ιεραρχική κλίµακα, ανάλογα µε το δυναµισµό τους, 
τα διαρθρωτικά τους χαρακτηριστικά, την ποιότητα των υποδοµών και τη διεθνή τους 
εµβέλεια.  

Με βάση τις µελέτες αυτές προκύπτει ένα πρώτο επίπεδο Ευρωπαϊκών παγκοσµιουπόλεων 
που περιλαµβάνει το Λονδίνο και το Παρίσι, ένα δεύτερο επίπεδο Ευρωπαϊκών πόλεων µε 
ιδιαίτερα έντονο διεθνή προσανατολισµό που περιλαµβάνει συνήθως τη Φρανκφούρτη, τη 
Randstad και το Μιλάνο και ένα τρίτο επίπεδο στο οποίο περιλαµβάνονται µια σειρά άλλων 
πόλεων όπως το Μόναχο, οι Βρυξέλλες και η Ρώµη24. Οι δύο Ευρωπαϊκές παγκοσµιουπόλεις, 
το Λονδίνο και το Παρίσι, πρόσφατα διαµόρφωσαν προσεκτικά επεξεργασµένες στρατηγικές 
για την ενίσχυση της θέσης τους ως παγκοσµιουπόλεις και του κύρους που απορρέει από 
αυτή. Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και στην Ολλανδία για την προβολή των τριών µεγάλων 
πόλεων, του Άµστερνταµ του Ρότερνταµ και της Χάγης ως πόλεων µε διεθνές κύρος.  

                                                      

24 Shachar (1996), European World Cities στο Lever W. και Baily A. (επιµ.), The Spatial Impact of Economic 

Changes in Europe, Aldershot: Avebury. 
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Ο Πίνακας 7.1.2.1 επιτρέπει τη διενέργεια χρήσιµων συγκρίσεων και διαπιστώσεων για τη 
σχετική θέση της Αθήνας στο σύστηµα των Ευρωπαϊκών µεγαλουπόλεων, περιλαµβάνοντας 
όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Ευρώπης µε πληθυσµό πάνω από 1 εκατοµµύριο 
κατοίκους και παρέχοντας πληροφορίες για το ΑΕΠ, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, τον βαθµό 
κεντρικότητας και την παραγωγική διάρθρωση των Περιφερειών (συνήθως NUTS III) που τις 
φιλοξενούν.  

Παρατηρείται ότι ανάµεσα στις 47 µητροπόλεις που πληρούν το πληθυσµιακό κριτήριο, η 
Αθήνα (δηλαδή στην προκειµένη περίπτωση η Αττική) είναι 8η κατά σειρά µε βάση το 
πληθυσµιακό της µέγεθος, 20η µε βάση το µέγεθος της οικονοµικής της δραστηριότητας, 33η µε 
βάση το επίπεδο ανάπτυξης, 43η µε βάση το επίπεδο προσπελασιµότητας και κεντρικότητας, 
34η µε βάση τη συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στην παραγωγική δραστηριότητα και 14η µε 
βάση το βαθµό τριτογενοποίησης της οικονοµίας της.  
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Πίνακας 7.1.2.1 Συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση της θέσης της Αθήνας στο Ευρωπαϊκό σύστηµα αστικών κέντρων 

ΠΟΛΕΙΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΧΙΛ. 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ) 

 ΑΕΠ (εκ. €) 

ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΑΕΠ 

(€/ΚΑΤΟΙΚΟ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΝΕΡΓΙΑ 
(% ΕΝ. 
ΠΛΗΘ.) 

 
Β ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
(% ΑΕΠ) 

 (Ζ) 
Γ ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
(% ΑΕΠ) 

Λονδίνο 13.945 1 526.675 1 37.768 4 1.487 1 7,2 23 10,95 46 88,76 2 
Παρίσι 11.264 2 407.554 2 36.182 5 929 14 10,0 33 9,85 47 90,15 1 
Λυών 5.893 3 166.896 3 28.321 15 731 26 7,0 21 28,30 18 70,75 29 

Μαδρίτη 5.843 4 117.842 7 20.168 28 539 36 7,1 22 23,61 23 76,16 21 
Βαρκελώνη 4.687 5 84.998 11 18.136 31 550 35 10,4 34 35,56 8 63,91 40 
Μασσαλία 4.666 6 101.919 8 21.843 26 685 27 12,7 39 23,59 24 74,58 24 
Στουτγάρδη 3.926 7 120.753 6 30.755 14 1.011 9 5,3 13 33,62 10 66,31 36 
Αθήνα 3.878 8 49.392 20 13.133 33 424 43 11,7 38 18,80 34 79,80 14 

Ρώµη 3.849 9 92.857 10 24.122 21 640 28 7,8 26 15,01 43 84,34 5 
Μιλάνο 3.840 10 121.868 5 31.738 12 839 19 4,6 11 32,21 12 67,51 35 

Φρανκφούρτη 3.728 11 127.219 4 34.128 11 1.048 8 6,3 18 16,45 39 83,47 8 
Βερολίνο 3.338 12 73.223 13 21.933 25 1.106 4 15,7 43 20,43 31 79,37 15 
Νάπολι 3.100 13 39.533 25 12.753 35 617 31 24,7 47 18,53 36 80,04 12 

Κατοβίτσε 2.931 14 13.288 40 4.534 42 797 22 6,8 20 44,43 2 53,97 45 
Τουλούζη 2.687 15 63.494 16 23.630 22 610 33 9,0 32 24,47 21 74,61 23 
Άµστερνταµ 2.594 16 99.953 9 38.528 3 961 11 2,7 2 12,20 44 86,94 4 
Μάντσεστερ 2.577 17 58.709 18 22.781 23 948 12 5,5 15 25,37 20 74,38 25 

Πράγα 2.301 18 26.574 33 11.547 37 944 13 3,6 3 15,67 42 84,16 6 
Μπέρµιγχαµ 2.284 19 58.923 17 25.797 19 1.003 10 8,4 30 32,08 13 67,55 34 

Τορίνο 2.172 20 53.513 19 24.635 20 776 23 6,2 16 32,99 11 66,15 37 
Βαρσοβία 2.100 21 27.252 31 12.977 34 635 29 8,7 31 22,47 28 77,49 18 

Βουκουρέστι 2.082 22 7.628 42 3.663 44 616 32 4,1 9 20,57 30 70,66 30 
Βιέννη 1.879 23 65.082 15 34.641 9 929 15 7,2 24 19,06 33 80,04 13 

Λισσαβόνα 1.876 24 35.942 27 19.163 29 404 44 5,3 14 40,33 4 56,14 44 
Στοκχόλµη 1.873 25 74.877 12 39.979 2 439 42 4,0 8 18,56 35 81,29 11 
Αµβούργο 1.734 26 72.193 13 41.632 1 902 16 8,3 28 17,58 38 82,19 10 

Βουδαπέστη 1.719 27 16.435 37 9.559 40 742 25 3,8 7 20,41 32 79,25 16 
Αµβέρσα 1.669 28 46.366 22 27.784 16 1.121 2 6,2 17 30,99 16 68,47 31 
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ΠΟΛΕΙΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΧΙΛ. 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ) 

 ΑΕΠ (εκ. €) 

ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΑΕΠ 

(€/ΚΑΤΟΙΚΟ) 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ  
ΑΝΕΡΓΙΑ 
(% ΕΝ. 
ΠΛΗΘ.) 

 
Β ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
(% ΑΕΠ) 

 (Ζ) 
Γ ΓΕΝΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
(% ΑΕΠ) 

Βαλένθια 1.624 29 24.624 35 15.165 32 468 39 11,4 36 31,96 15 65,40 38 
Γάνδη 1.374 30 28.595 30 20.816 27 1.056 7 6,6 19 34,13 9 64,27 39 

Ρόττερνταµ 1.356 31 35.910 28 26.489 17 1.082 6 3,7 5 22,85 27 75,22 23 
Ελσίνκι 1.347 32 46.451 21 34.485 10 367 47 11,6 37 41,42 3 53,91 46 
Σεβίλλη 1.317 33 15.149 38 11.502 38 384 45 20,1 45 23,54 25 72,41 28 
Οστράβα 1.260 34 5.602 43 4.445 43 837 20 13,4 41 48,40 1 49,30 47 
Μόναχο 1.248 35 44.176 13 35.401 8 896 17 4,2 10 23,33 26 76,64 20 
Κρακοβία 1.239 36 3.874 45 3.127 46 746 24 17,1 44 36,96 6 59,35 42 
Οπόρτο 1.235 37 15.115 39 12.239 36 448 41 3,7 6 30,49 17 68,46 32 
Ουτρέχτη 1.171 38 36.915 26 31.514 13 1.089 5 2,2 1 16,41 40 82,52 9 
Σόφια 1.139 39 3.131 47 2.749 49 537 37 12,9 40 25,98 19 73,24 26 

Λίβερπουλ 1.137 40 25.626 34 22.536 24 875 18 10,6 35 21,00 29 78,47 17 
Μπρνο 1.123 41 5.415 44 4.824 41 815 21 7,5 25 35,98 7 59,77 41 

Κοπεγχάγη 1.121 42 39.820 24 35.535 7 605 34 5,1 12 11,68 45 88,23 3 
Μάλαγα 1.074 43 12.235 41 11.391 39 384 46 15,2 42 18,21 37 77,25 19 

Θεσσαλονίκη 1.052 44 19.847 36 18.870 30 491 38 8,3 29 24,40 22 72,70 27 
Γκντανσκ 1.035 45 3.307 46 3.194 45 622 30 23,6 46 37,43 5 58,32 43 
Κολωνία 1.023 46 27.081 32 26.482 18 1.110 3 8,1 27 16,04 41 83,93 7 
∆ουβλίνο 1.005 47 35.743 28 35.579 6 466 40 3,6 4 32,06 14 67,60 33 

Πηγή: Ολοκληρωµένο Αναπτυξιακό Σχέδιο Νοµαρχίας Αθηνών 
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Η µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή µητρόπολη, τόσο σε πληθυσµό όσο και σε επίπεδο οικονοµικής 
δραστηριότητας, αλλά και σε βαθµό προσπελασιµότητας των Ευρωπαϊκών αγορών είναι το 
Λονδίνο. Η µητρόπολη µε το υψηλότερο επίπεδο εισοδήµατος και ανάπτυξης είναι το 
Αµβούργο, ενώ η πόλη µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας είναι η Ουτρέχτη. Υψηλότερη 
συµµετοχή του δευτερογενή τοµέα στην τοπική οικονοµία έχει η Οστράβα, ενώ η πλέον 
τριτογενοποιηµένη οικονοµία είναι το Παρίσι.  

Η Αθήνα διαθέτει ένα σχετικά µεγάλο µέγεθος αν κανείς λάβει υπόψη του το εθνικό πλαίσιο 
αναφοράς. Η Αθήνα είναι λίγο ή αρκετά µεγαλύτερη από πολλές άλλες γνωστές και 
σηµαντικές µητροπόλεις, όπως η Ρώµη, η Φρανκφούρτη, το Βερολίνο, η Βιέννη, κλπ.  

Όµως, το µεγάλο πληθυσµιακό της µέγεθος δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχο µέγεθος 
οικονοµικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ της Αθήνας είναι ίσο µε το 53% του ΑΕΠ της Ρώµης και 
το 38% του ΑΕΠ της Φρανκφούρτης. ∆ηλαδή, συγκρινόµενο µε το πληθυσµιακό της µέγεθος, 
το επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας είναι µικρό. Παρόλα αυτά, το ΑΕΠ της Αθήνας είναι 
διπλάσιο από αυτό της Πράγας, τριπλάσιο από αυτό της Βουδαπέστης, εφταπλάσιο από το 
ΑΕΠ του Βουκουρεστίου και δεκαπενταπλάσιο από το ΑΕΠ της Σόφιας.  

Η σχέση ΑΕΠ και πληθυσµού διαµορφώνει ένα σχετικά χαµηλό δείκτη παραγωγικότητας, για 
τα ∆υτικά τουλάχιστον πρότυπα. Η Αθήνα βρίσκεται στην 33η θέση µε βάση το κατά κεφαλή 
ΑΕΠ και υστερεί έναντι όλων των ∆υτικών µητροπόλεων. Βρίσκεται σε καλύτερη θέση µόνο σε 
σχέση µε τις ‘νέες’ Ευρωπαϊκές µητροπόλεις της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 
επίσης σε σχέση µε ορισµένες µητροπόλεις του Νότου. 

Η θέση της Αθήνας στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα 
προσπελασιµότητας σε σχέση µε τον ενιαίο οικονοµικό χώρο. Η προσπελασιµότητα αυτή 
µετράται µε βάση τον δείκτη πληθυσµιακού δυναµικού (population potential) ο οποίος µετρά τη 
σχετική απόσταση µιας πόλης από τις σηµαντικές αγορές της Ευρώπης25. Έτσι, βρίσκεται 
στην τέταρτη θέση από το τέλος στον δείκτη κεντρικότητας, υπερτερώντας µόνο σε σχέση µε 
την Λισσαβόνα, τη Σεβίλλη, τη Μάλαγα και το Ελσίνκι.  

Η Αθήνα συγκαταλέγεται επίσης ανάµεσα σε εκείνες τις µητροπόλεις οι οποίες δυσκολεύονται 
να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να απορροφήσουν το πλεονάζον εργατικό δυναµικό. 
Κατέχει την 38η θέση και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην µητροπολιτική 
Ευρώπη.  

Τέλος, η Αθήνα, µε ποσοστό συµµετοχής του τριτογενή τοµέα στο ΑΕΠ ίσο µε 80% περίπου, 
συγκαταλέγεται 14η ανάµεσα στις πλέον τριτογενοποιηµένες οικονοµίες της Ευρώπης και 
πλησιάζει τα ποσοστά των ανεπτυγµένων µητροπολιτικών κέντρων.  

Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα της συγκριτικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η Αθήνα είναι µια 
από τις µεγαλύτερες µητροπόλεις της Ευρώπης µε βάση τον πληθυσµό, αλλά υστερεί σε 
σχέση µε το µέγεθος της οικονοµίας της και το επίπεδο ανάπτυξης της συγκρινόµενη µε τις 
∆υτικές µητροπόλεις. Συγκρινόµενη µε τις µητροπόλεις του Νότου και της Ανατολής φαίνεται 

                                                      

25
 Πετράκος και Ψυχάρης (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.  
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ότι διατηρεί µια υπεροχή στους περισσότερους τοµείς. Η έντονα τριτογενοποιηµένη οικονοµία 
τής δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον όπου ο τριτογενής τοµέας είναι ο 
κύριος µοχλός ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Αν και η έκκεντρη θέση της 
δηµιουργεί δυσκολίες ανάδειξης σηµαντικού ρόλου σε όλο το εύρος του ενιαίου οικονοµικού 
χώρου, αφήνει σηµαντικά περιθώρια και ευκαιρίες ανάδειξης ενός ηγετικού προφίλ στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο.  

7.1.2.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πρόσφατης Απογραφής Πληθυσµού του 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., ο 
πραγµατικός πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001) 
παρουσίασε αύξηση 6,77% και ανήλθε σε 3.761.810 κατοίκους. Έτσι η Περιφέρεια, αν και 
καλύπτει µόλις το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας, συγκεντρώνει το 34,3% του 
συνολικού πληθυσµού, γεγονός το οποίο υπογραµµίζει το Μητροπολιτικό χαρακτήρα της. 

Από τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής και της χώρας κατά τις 
τρεις τελευταίες δεκαετίες, είναι εµφανές ότι εξακολουθεί να αυξάνεται ο πληθυσµός της 
Περιφέρειας (Πίνακας 7.1.2.2). Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία (1991-2001) ο ρυθµός 
µεταβολής του πληθυσµού της Περιφέρειας αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση 
µε την προηγούµενη δεκαετία (1981-1991), µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 6,77%, 
δηλαδή να ταυτίζεται µε το επίπεδο του ρυθµού αύξησης του συνολικού πληθυσµού της 
χώρας, ενώ ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο της Ε.Ε. (2,64%). 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η πληθυσµιακή συγκρότηση της 
Περιφέρειας Αττικής εξακολουθεί να επηρεάζεται σηµαντικά από την αθρόα εισροή 
οικονοµικών µεταναστών, κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων. Μία από τις σηµαντικότερες 
αιτίες προσέλκυσής τους υπήρξε η πρόσφατη σηµαντική αύξηση ζήτησης εργατικού 
δυναµικού κυρίως από τον κατασκευαστικό τοµέα, λόγω της εκτέλεσης πληθώρας τεχνικών 
έργων στην Περιφέρεια µε αφορµή τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και η 
οποία αποτυπώνεται και στα µεγέθη που σχετίζονται µε την εξέλιξη της απασχόλησης και της 
ανεργίας, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

Πίνακας 7.1.2.2. ∆ιαχρονική εξέλιξη του Πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής 1971-2001 

Πληθυσµός Ποσοστιαία εξέλιξη   

1971 1981 1991 2001 1971-81 1981-91 1991-01 
Περιφέρεια 
Αττικής 2.797.836 3.369.443 3.523.407 3.761.810 20,43% 4,57% 6,77% 
Χώρα 8.768.372 9.739.589 10.259.900 10.964.020 11,08% 5,34% 6,86% 

Πηγή: EΣΥΕ  

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε για τον υπολογιζόµενο πληθυσµό στην Ελλάδα 
στην αρχή κάθε έτους, ο πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής στην αρχή του 2005 έφτανε τους 
3.973.326 κατοίκους, αντιπροσωπεύοντας το 35,85% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. 

Η συνέχιση της πληθυσµιακής µεγέθυνσης της Αττικής αναδεικνύει και το δυναµισµό της 
οικονοµίας της, αφού η αύξηση αυτή φαίνεται ότι δεν οφείλεται κυρίως στη φυσική αύξηση του 
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πληθυσµού, αλλά προφανώς στην εγκατάσταση νέων κατοίκων που προέρχονται είτε από 
άλλες περιοχές της χώρας, είτε από µετανάστες.  

Πίνακας 7.1.2.3. Πληθυσµιακή Ανάλυση κατά φύλο ηλικία και αστικότητα, 2001 

Φύλο (%) Ηλικιακή Οµάδα (%) Αστικότητα (%)   

Άντρες Γυναίκες 0-14 15-64 64+ Αστικά Αγροτικά 

Περιφέρεια 
Αττικής 

48,4 51,6 14,2 70,6 15,2 99 1 

Σύνολο 
Χώρας 

49,5 50,5 15,2 67,7 17,1 72,8 27,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Από την ανάλυση κατά φύλο, ηλικιακή οµάδα και αστικότητα της απογραφής του 2001 της 
Ε.Σ.Υ.Ε., δεν φαίνονται σοβαρές διαφοροποιήσεις µεταξύ Περιφέρειας και χώρας, µε µόνη, 
αναµενόµενη άλλωστε, εξαίρεση την αστικότητα, όπου η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζεται 
πλήρως αστικοποιηµένη, µε ποσοστό αστικού πληθυσµού 99%.  

Η δηµογραφική σύνθεση κατά οµάδες ηλικιών δείχνει ότι το πρόβληµα της γήρανσης του 
πληθυσµού στην Αττική είναι λιγότερο οξύ σε σχέση µε τη χώρα, γεγονός που σχετίζεται και 
µε την είσοδο των οικονοµικών µεταναστών. Ο δείκτης γήρανσης στην Αττική διαµορφώνεται 
στο 1,01 έναντι 1,09 για το σύνολο της χώρας και 0,94 για την Ε.Ε. Παρά το γεγονός της 
καλύτερης σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας δηµογραφικής σύνθεσης στην Περιφέρεια 
Αττικής, ο δείκτης γήρανσης είναι ιδιαίτερα υψηλός και σηµατοδοτεί, εκτός των 
µακροοικονοµικών επιπτώσεων, την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισµού των δοµών αλλά και 
ενδεχοµένως και των υποδοµών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας. 

Η πληθυσµιακή εξέλιξη των Νοµαρχιών της Περιφέρειας κατά την δεκαετία 1991 – 2001, 
σύµφωνα µε τις απογραφές της ΕΣΥΕ, παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1.2.4. Για τη διερεύνηση 
της εξέλιξης αυτής ελήφθη υπόψη η αναδιοργάνωση των διοικητικών ορίων που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος “Καποδίστριας” και έγινε αναγωγή των 
στοιχείων του 1991 (∆ήµοι και κοινότητες ανά νοµαρχιακό διαµέρισµα) στα σηµερινά 
δεδοµένα. 

Σηµαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ως προς τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού µεταξύ 
των Νοµαρχιών της Περιφέρειας. Συγκεκριµένα, οι Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιά 
παρουσιάζουν ποσοστό αύξησης της τάξης του 3%, το οποίο αντιστοιχεί στο ήµισυ περίπου 
του ρυθµού αύξησης του συνόλου της Περιφέρειας, ενώ αντίθετα οι Νοµαρχίες Ανατολικής και 
∆υτικής Αττικής παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αύξησης, 36,34% και 21,12% 
αντίστοιχα (Πίνακας 7.1.2.4).  
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Πίνακας 7.1.2.4. Εξέλιξη πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής ανά Νοµαρχιακό 
∆ιαµέρισµα, 1991-2001 

 1991 2001 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
1991-2001 

Νοµαρχία Αθηνών 2.577.609 2.664.776 3,38% 
Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής 296.263 403.918 36,34% 
Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής 125.177 151.612 21,12% 
Νοµαρχία Πειραιώς 524.358 541.504 3,27% 
Σύνολο Αττικής 3.523.407 3.761.810 6,77% 
Σύνολο Χώρας 10.259.900 10.964.020 6,86% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 

Η διαφοροποίηση του ρυθµού µεταβολής του πληθυσµού των Νοµαρχιών της Περιφέρειας 
επιβεβαιώνει την ενδοπεριφερειακή ανακατανοµή του πληθυσµού υπέρ των Νοµών 
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, οι οποίες αν και συµµετέχουν µε ποσοστά 10,7% και 4% 
αντίστοιχα στον πληθυσµό της Περιφέρειας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αύξησης του 
πληθυσµού τους και αναδεικνύουν τη δυναµική πληθυσµιακή τους εξέλιξη. «....Οι φάσεις του 

αστικού κύκλου (αστικοποίηση, προαστειοποίηση, αποαστικοποίηση-ανάπτυξη νέων οικισµών, 

επαναστικοποίηση) έχουν επηρεάσει σηµαντικά την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής. Ήδη η 

Αττική έχει περάσει από την φάση της αποαστικοποίησης και προαστειοποίησης και βρίσκεται 

στην φάση της δηµιουργίας νέων οικισµών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η διαµόρφωση 

δράσεων για την διαχείριση του αστικού κύκλου....» Η ανωτέρω διατύπωση, που υπήρχε στο 
κείµενο του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006, όχι µόνο εξακολουθεί να είναι επίκαιρη αλλά επιτείνεται, 
σαν συνέπεια και των µεγάλων έργων που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια λόγω των 
Ολυµπιακών Αγώνων. Η άναρχη αστική διάχυση κυρίως προς τα Μεσόγεια, τη 
Βορειοανατολική αλλά και τη ∆υτική Αττική επιβάλλει τη λήψη άµεσων µέτρων για θεσµικές 
παρεµβάσεις ρύθµισης του χώρου µε στόχο τον περιορισµό της αστικής διάχυσης, την 
επέκταση του δικτύου των βασικών υποδοµών ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών υποδοµών 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, έστω και εκ των υστέρων, αλλά και την 
αναγκαιότητα άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων αστικής αναζωογόνησης στις κεντρικές 
συνοικίες των ∆ήµων που αντιµετωπίζουν έντονη πληθυσµιακή µείωση. 

Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες και τις επιστηµονικές εκτιµήσεις η συνέχιση των τάσεων που 
παρατηρήθηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες θα οδηγήσει σε διπλασιασµό ειδικότερα στον 
πληθυσµό της Ανατολικής Αττικής 26µέχρι το 2030, ενώ η πληθυσµιακή σύνθεση του ∆ήµου 
Αθηναίων θα αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από συνταξιούχους, οικονοµικά ασθενέστερους 
και οικονοµικούς µετανάστες.  

Στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ανήκουν 9 νησιωτικοί δήµοι και Κοινότητες: 
Σαλαµίνα (περιλαµβάνει τους ∆ήµους Σαλαµίνας και Αµπελακίων), Αίγινα, Αγκίστρι 
(Κοινότητα), Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, Κύθηρα και Αντικύθηρα (Κοινότητα). Πρόκειται για 
περιοχές που βρίσκονται σε µικρή σχετικά απόσταση από την Αθήνα (οι πλέον 

                                                      

26 Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, 5-6 Μαΐου 2006 
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αποµακρυσµένες είναι τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα), χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό ως 
περιοχές παραθεριστικής κατοικίας λόγω της εγγύτητας τους (π.χ. Σαλαµίνα, Αίγινα), 
αναπτύσσουν δραστηριότητες κυρίως του τριτογενή τοµέα (τουρισµός) και σε µικρότερο 
βαθµό του πρωτογενή. 

Όσον αφορά στο νησιωτικό τµήµα της Περιφέρειας, αυτό έχει πληθυσµό 66.875 κατοίκων, 
σύµφωνα µε την Απογραφή του 2001 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 
παρουσιάζει µεγαλύτερη πληθυσµιακή αύξηση από το χερσαίο. Ο πληθυσµός που 
συγκεντρώνεται στους ∆ήµους αυτούς αντιστοιχεί µόλις στο 1,77% του συνολικού πληθυσµού 
της Περιφέρειας. Η Αίγινα και η Σαλαµίνα, εξαιτίας της άµεσης γειτνίασης µε την Αττική, είναι 
τα πολυπληθέστερα νησιά της Περιφέρειας. 

Σε αρκετούς νησιωτικούς ∆ήµους σηµειώθηκε πληθυσµιακή αύξηση κατά την τελευταία 
δεκαετία, µε µεγαλύτερα ποσοστά να εµφανίζονται στον Πόρο, (21,8%), την Αίγινα (16,4%), 
την Ύδρα (14%), το Αγκίστρι (16,3%). Αξιόλογη αύξηση παρατηρήθηκε και στη Σαλαµίνα 
(12,5%) και τα Κύθηρα (11%). Μικρότερες πληθυσµιακές αυξήσεις σηµειώθηκαν στους 
∆ήµους Αµπελακίων Σαλαµίνας (4,4%) και Σπετσών (8,7%). Αντίθετα, η Κοινότητα 
Αντικυθήρων αντιµετωπίζει σοβαρότατο πρόβληµα ερήµωσης, παρουσιάζοντας πληθυσµιακή 
αποδυνάµωση της τάξης του 37%.  

Η πυκνότητα του πληθυσµού στα νησιά είναι µικρή και κυµαίνεται από 2,19 κάτοικοι / Km2 
στην Κοινότητα Αντικυθήρων έως 473,83 κάτοικοι / Km2 στο ∆ήµο Αµπελακίων, που 
παρουσιάζει µεγαλύτερη πυκνότητα λόγω της γειτνίασης του µε την περιοχή του 
Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Ο δείκτης γήρανσης στις νησιωτικές περιοχές µεταξύ 1991 και 2001 παρουσιάζει αυξητική 
τάση και βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται στην 
Κοινότητα Αντικυθήρων όπου δεν κατοικούν άτοµα κάτω των 14 ετών και το 41% του 
πληθυσµού είναι άνω των 65 ετών. Το ποσοστό των αλλοδαπών στο σύνολο του πληθυσµού 
των νησιών ανέρχεται στο 7,1%, ενώ σε ορισµένα νησιά το ποσοστό των αλλοδαπών 
υπερβαίνει το µέσο όρο (Αγκίστρι, Κύθηρα, Σπέτσες).  
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7.1.3 Ανθρώπινη υγεία 

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου όγκου των υπηρεσιών 
υγείας – πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Όπως φαίνεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί, η Αττική συγκεντρώνει το 35,62% του συνόλου των νοσοκοµειακών µονάδων και το 
45,83% των αντίστοιχων κλινών. 

Πίνακας 7.1.3.1 Μονάδες θεραπευτηρίων και κλίνες, 2005 

Χαρακτήρας Αττική Χώρα 
∆ηµόσιες 36 132 
Ιδιωτικές 78 188 

Μονάδες 

Σύνολο 114 320 
∆ηµόσιες 18.794 44.502 
Ιδιωτικές 8.789 15.676 Κλίνες 
Σύνολο 27.583 60.178 
Μονάδες 35,62 Περιφέρεια / Χώρα (%) 
Κλίνες 45,83 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2005 (στοιχεία µέχρι Μάιο 2005) 

Επιπλέον, στην Περιφέρεια Αττικής κατά το 2006 λειτουργούν:  

• 10 Κέντρα Υγείας τα οποία εξακολουθούν να παρουσιάζουν ελλείψεις σε εξοπλισµούς 
και ιατρικό προσωπικό.  

• Η Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού ως Πρωτοβάθµια Υπηρεσία Υγείας ευρύτερου 
∆ηµόσιου Τοµέα 

• Τρία (3) Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου (Βύρωνα, Σαλαµίνας και Ελευσίνας) 

• 20 Περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ) 

• Ένα (1) Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΠΙ) 

• Ένα (1) Ειδικό Κέντρο Υγείας, και 

• 12 Κέντρα Ηµέρας που λειτουργούν από Νοσοκοµεία και Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου συνεργαζόµενα µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον 
τοµέα της ψυχικής υγείας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθµός των ιατρών και των κλινών των 
θεραπευτηρίων στην Περιφέρεια Αττικής συγκριτικά µε τη χώρα για το έτος 2005. 
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Πίνακας 7.1.3.2 Κλίνες θεραπευτηρίων και αριθµός ιατρών ανά 1000 κατοίκους, 2005 

∆είκτες υγείας 
Περιφέρεια 
Αττικής 

Χώρα 

Κλίνες θεραπευτηρίων ανά 1.000 κατοίκους 7,33 5,49 

Αριθµός ιατρών ανά 1.000 κατοίκους 5,94 3,96 
Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2005 

Όπως παρατηρείται από τον Πίνακα, η Περιφέρεια Αττικής υπερτερεί σε σχέση µε τη χώρα, 
τόσο ως προς την αναλογία κλινών θεραπευτηρίων, όσο και ως προς τον αριθµό των ιατρών 
ανά 1000 κατοίκους. 

Η χωροθετική κατανοµή των µεγάλων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας εστιάζεται κυρίως 
στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα και σε ορισµένες από τις χωροταξικές υποενότητες της Αττικής 
(π.χ. νοσοκοµείο Ελευσίνας), µε πολλά προβλήµατα για τα νοσοκοµεία εκείνα που για 
ιστορικούς λόγους λειτουργούν στην ευρεία κεντρική περιοχή της Αθήνας. Παρά τις βελτιώσεις 
που έγιναν, µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι συνθήκες 
λειτουργίας πολλών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω και της 
πίεσης που ασκούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και η γήρανση του πληθυσµού. Η χαµηλή 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το µεγάλο 
πληθυσµό ασθενών που καλούνται να εξυπηρετήσουν ακόµα και στο επίπεδο είτε 
προληπτικών εξετάσεων είτε περιστατικών που δεν απαιτούν την παροχή νοσοκοµειακής 
φροντίδας αναδεικνύοντας έτσι τις σοβαρές ελλείψεις, τον κατακερµατισµό και τον 
αποσπασµατικό τρόπο λειτουργίας του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας. 
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7.1.4 Ποιότητα Ζωής 

7.1.4.1 Εκπαίδευση  

Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (15 ετών και άνω) παρουσιάζεται 
στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 7.1.4.1 Επίπεδο εκπαίδευσης, 2005 

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΑ Επίπεδο εκπαίδευσης 
πληθυσµού εργάσιµης 
ηλικίας (15 και άνω) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
Πρωτοβάθµια (µέχρι και 
απολυτήριο δηµοτικού) 25,1% 20,8% 29,0% 36,9% 32,9% 40,7% 
∆ευτεροβάθµια (µέχρι και 
φοίτηση σε ΑΕΙ χωρίς λήψη 
πτυχίου) 59,1% 62,3% 56,2% 51,6% 54,8% 48,5% 
Τριτοβάθµια 15,8% 16,9% 14,8% 11,5% 12,3% 10,8% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Τριµηνιαίες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού 2005, Μέσοι όροι στοιχείων τριµήνων Α-∆) 

Η Αττική συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 
σύνολο της χώρας, αλλά σε επίπεδο Περιφέρειας αυτό το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλό 
(κυριαρχεί η δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε ποσοστό 59,1%), υπογραµµίζοντας ένα πιθανό 
έλλειµµα σε δεξιότητες και εδικές γνώσεις απαραίτητες τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων 
υψηλής τεχνολογίας όσο και γενικότερα για την αναβάθµιση παραγωγικών δραστηριοτήτων 
έντασης γνώσης.  

Τα νησιά της Περιφέρειας, που στο παρελθόν παρουσίαζαν έντονο πρόβληµα 
αναλφαβητισµού και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα ποσοστά 
αποφοίτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό των ατόµων µε 
τριτοβάθµια εκπαίδευση παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση. Ωστόσο το σύνολο των νήσων 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. 

Στην Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός σχολικών µονάδων, 
εκπαιδευτικών και µαθητών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας). Σύµφωνα µε τα στοιχεία27 της έρευνας «Αποτύπωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος σε επίπεδο σχολικών µονάδων» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Αθήνα, 
2005) (Πίνακες 7.1.4.2 – 7.1.4.4) τα βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος 
στην Περιφέρεια Αττικής είναι τα ακόλουθα: 

                                                      

27 Αφορούν το σχολικό έτος 2003-2004 
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Πίνακας 7.1.4.2 Συστεγαζόµενες και µη σχολικές µονάδες ανά περιφέρεια, 2003-2004. 

Αριθµός και ποσοστό (%) σχολείων που είναι 
Συστεγαζόµενα Μη συστεγαζόµενα Περιφέρεια Σύνολο σχολείων 
Αριθµός % Αριθµός % 

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 843 382 45,3 461 54,7 
Αττική — Πειραιάς 2.730 1.509 55,3 1.221 44,7 
Βόρειο Αιγαίο 433 242 55,9 191 44,1 

∆υτική Ελλάδα 1.294 621 48,0 673 52,0 
∆υτική Μακεδονία 623 299 48,0 324 52,0 
Ήπειρος 702 356 50,7 346 49,3 
Θεσσαλία 1.410 763 54,1 647 45,9 
Ιόνια Νησιά 368 143 38,9 225 61,1 
Κεντρική Μακεδονία 2.435 1.278 52,5 1.157 47,5 
Κρήτη 1.020 462 45,3 558 54,7 
Νότιο Αιγαίο 587 276 47,0 311 53,0 
Πελοπόννησος 1.014 489 48,2 525 51,8 
Στερεά Ελλάδα 987 409 41,4 578 58,6 
Σύνολο 14.446 7.229 50,0 7.217 50,0 

Πηγή: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών 
µονάδων, Αθήνα 2005 

Πίνακας 7.1.4.3 Αριθµός σχολικών µονάδων και µαθητές ανά τµήµα, 2003-2004 

Νηπιαγωγεία ∆ηµοτικά Γυµνάσια Λύκεια TEE 

Περιφέρεια 
Αριθµός 

Μαθητές 
Ανά 
τµήµα 

Αριθµός 
Μαθητές 
ανά 
τµήµα 

Αριθµός 
Μαθητές 
ανά 
τµήµα 

Αριθµός 
Μαθητές 
ανά 
τµήµα 

Αριθµός 
Μαθητές 
ανά 
τµήµα 

Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη 

354 14,9 300 14,1 107 22,1 59 22,5 23 16,6 

Αττική – Πειραιάς 897 19,7 910 20,6 460 23,4 352 23,1 111 17,9 
Βόρειο Αιγαίο 153 13,8 173 11,2 50 18,2 39 17,5 18 10,8 
∆υτική Ελλάδα 451 14,4 566 11,2 149 20,2 95 21,4 33 17,6 
∆υτική Μακεδονία 253 14,5 239 11,6 81 19,1 33 22,0 17 14,0 
Ήπειρος 267 11,9 273 9,9 88 19,2 53 21,7 21 14,0 
Θεσσαλία 558 11,6 565 11,1 150 20,0 95 20,9 42 14,2 
Ιόνια Νησιά 154 14,6 121 15,2 49 20,2 33 20,6 11 14,9 
Κεντρική Μακεδονία 1014 16,5 856 16,8 306 22,3 187 23,3 72 17,5 
Κρήτη 422 15,3 399 13,1 110 21,7 66 22,3 23 16,5 
Νότιο Αιγαίο 209 17,3 203 14,7 83 20,6 62 18,4 30 11,2 
Πελοπόννησος 355 15,1 412 11,9 124 20,9 89 21,2 34 14,5 
Στερεά Ελλάδα 347 14,8 399 11,9 124 20,7 90 21,3 27 13,8 
Σύνολο 5434 15,7 5416 14,7 1881 21,7 1253 22,1 462 16,1 

Πηγή: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών 
µονάδων, Αθήνα 2005. 
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Πίνακας 7.1.4.4 Ωράριο λειτουργίας σχολικών µονάδων ανά περιφέρεια, 2003-2004 

Αριθµός και ποσοστό (%) σχολείων που λειτουργούν 

Μόνο πρωί ή ως 
ολοήµερα 

Πρωί - απόγευµα 
ανά εβδοµάδα ή 
ανά 15 µέρες 

Μόνο απόγευµα Μόνο βράδυ Περιφέρεια 
Σύνολο 
σχολείων 

Ν % Ν % Ν % Ν % 
Ανατολική Μακεδονία 
& Θράκη 

843 822 97,5 8 0,9 3 0,4 10 1,2 

Αττική - Πειραιάς 2730 2440 89,4 198 7,3 33 1,2 59 2,2 
Βόρειο Αιγαίο 433 424 97,9 3 0,7 3 0,7 3 0,7 
∆υτική Ελλάδα 1294 1259 97,3 11 0,9 10 0,8 14 1,1 
∆υτική Μακεδονία 623 607 97,4 6 1 2 0,3 8 1,3 
Ήπειρος 702 683 97,3 3 0,4 6 0,9 10 1,4 
Θεσσαλία 1410 1319 93,5 68 4,8 11 0,8 12 0,9 
Ιόνια Νησιά 368 359 97,6 2 0,5 3 0,8 4 1,1 
Κεντρική Μακεδονία 2435 2111 86,7 290 11,9 11 0,5 23 0,9 
Κρήτη 1020 982 96,3 31 3 3 0,3 4 0,4 
Νότιο Αιγαίο 587 558 95,1 5 0,9 15 2,6 9 1,5 
Πελοπόννησος 1014 985 97,1 8 0,8 7 0,7 14 1,4 
Στερεά Ελλάδα 987 965 97,8 4 0,4 7 0,7 11 1,1 
Σύνολο 14446 13514 93,5 637 4,4 114 0,8 181 1,3 

Πηγή: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε επίπεδο σχολικών 
µονάδων, Αθήνα 2005 

• Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 18,89% του συνόλου των σχολικών µονάδων της 
χώρας. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια λειτουργούν το 6,5% των Νηπιαγωγείων, το 16,5% 
των ∆ηµοτικών Σχολείων, το 24,5% των Γυµνασίων, το 28,1% των Λυκείων και το 24% 
των ΤΕΕ της χώρας. Επιπλέον, στην Αττική λειτουργούν το 23,7% των ολοήµερων 
νηπιαγωγείων και το 23,2% των ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων της χώρας, καθώς και 
το 23% των Ειδικών Σχολείων. 

• Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά 
εκπαιδευτικό σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. 
Επιπλέον, παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά τµήµα σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. 

• Το 55,3% των σχολικών µονάδων της Περιφέρειας είναι συστεγαζόµενες, έναντι 
αναλογίας 50%, που είναι ο µέσος όρος της χώρας. Επιπλέον, το 32,3% των σχολείων 
αποτελούν µέρος συγκροτήµατος σχολείων, έναντι 23,6% του συνόλου της χώρας. 

• Από το σύνολο των σχολείων της Περιφέρειας, το 89,4% λειτουργούν µόνο πρωί (έναντι 
93,5% για το σύνολο της χώρας), το 7,3% πρωί – απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά 
ηµέρες (έναντι 4,4%), το 1,2% µόνο απόγευµα (έναντι 0,8%) και το 2,2% (έναντι 1,3%) 
µόνο βράδυ. 

• Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει µικρότερη επιφάνεια σχολικού κτιρίου σε τ.µ. ανά 
µαθητή (7,1 τ.µ. έναντι 7,9 για το σύνολο της χώρας) καθώς και µικρότερη επιφάνεια 
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αιθουσών διδασκαλίας σε τ.µ. ανά µαθητή (2,4 τ.µ. έναντι 2,7 που είναι ο µέσος όρος 
της χώρας). Τέλος, το 43,2% των σχολικών µονάδων στην Περιφέρεια Αττικής έχουν 
κοινό αύλειο χώρο, ενώ το 0,5% δεν διαθέτουν αύλειο χώρο. 

• Το 56% των σχολικών µονάδων της Περιφέρειας διαθέτουν βιβλιοθήκη που λειτουργεί 
(έναντι 61,1% για το σύνολο της χώρας), ενώ το 93,9% των σχολείων διαθέτουν Η/Υ 
(έναντι 85,6% του µέσου όρου της χώρας). Η αναλογία µαθητών ανά Η/Υ (19,7%) είναι 
η υψηλότερη ανάµεσα στις Περιφέρειες. Το 80,9% των σχολείων της Περιφέρειας έχουν 
σύνδεση µε το διαδίκτυο, έναντι 76% που είναι ο µέσος όρος της χώρας. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τις παρεµβάσεις που έχουν γίνει στο επίπεδο 
των υποδοµών, παρατηρούνται ελλείψεις εκπαιδευτικών υποδοµών σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, µε µεγαλύτερη έµφαση στη δευτεροβάθµια. Το πρόβληµα αφορά ουσιαστικά τη 
δηµόσια εκπαίδευση, αφού τα µερίδια της Περιφέρειας Αττικής σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
είναι τριπλάσια από τα αντίστοιχα µερίδια σε δηµόσια σε σύγκριση µε το µέσο όρο της 
χώρας. 

Συνεπώς, απαιτείται ενίσχυση των υπαρχουσών και δηµιουργία νέων υποδοµών 
εκπαίδευσης. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και ανάγκες σε 
εξοπλισµούς τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εργαστήρια 
πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια και σχολικές βιβλιοθήκες). 

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση Πανεπιστηµιακών και 
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων και ιδιωτικών σχολών, καθώς και Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε κτιριακές υποδοµές και 
εξοπλισµούς. 

Παράλληλα, στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάρχει µεγάλη 
έλλειψη σχολικών συγκροτηµάτων τεχνικών λυκείων και τεχνικών και επαγγελµατικών 
σχολών, καθώς και εξοπλισµού. Αντίστοιχες ελλείψεις παρατηρούνται στην κτιριακή υποδοµή 
και τον εξοπλισµό για την κάλυψη των αναγκών της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, 
τόσο των ανέργων όσο και του απασχολούµενου εργατικού δυναµικού της Περιφέρειας 
Αττικής.  

7.1.4.2 Αστικό Περιβάλλον 

Όσον αφορά το αστικό περιβάλλον, και µε βάση στοιχεία της Eurostat στο πλαίσιο της 
έρευνας Urban Audit28, το κύριο αστικό κέντρο της Περιφέρειας, η Αθήνα, βαθµολογείται 
σχετικά µε τις πολιτιστικές του υποδοµές και τους χώρους πρασίνου του µε βάση την 
αντίληψη των κατοίκων της πόλης. Έτσι, η Πρωτεύουσα κατατάσσεται στη θέση 25, όσον 
αφορά την αντίληψη των κατοίκων της για την ποιότητα και τον αριθµό των πολιτιστικών 
υποδοµών (συναυλιακοί χώροι, θέατρα, µουσεία και βιβλιοθήκες). Η πλειοψηφία των 
κατοίκων της πόλης της Αθήνας, δηλώνουν ικανοποιηµένοι από το πλήθος και την ποιότητα 
των πολιτιστικών εγκαταστάσεων της πόλης τους. Αντίστροφα, όσον αφορά την παροχή 

                                                      

28 Eurostat, Regions: Statistical Yearbook 2005 
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χώρων πρασίνου, οι κάτοικοι της Αθήνας, σε ποσοστό άνω του 65% δηλώνουν µη 
ικανοποιηµένοι.  

7.1.4.3 Υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 

Η αναλογία των κύριων τηλεφωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους στην Περιφέρεια 
Αττικής βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη εθνική (60,56 για την Περιφέρεια, 
έναντι 51,62 για το σύνολο της χώρας για το έτος 2000). 

Η ενεργειακή κατανάλωση στην Αττική παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και έχει να εµφανίσει 
έντονη εποχικότητα µε αιχµή τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω προσέλευσης επισκεπτών. Ο 
δείκτης της κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί και τον 
σηµαντικότερο δείκτη για την Περιφέρεια, κατά το 2004 ήταν 4,21 έναντι 4,52 για το σύνολο 
της χώρας (Πίνακας 7.1.4.5). Οι υψηλές θερµοκρασίες για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
αποτελούν σηµείο αιχµής για την Περιφέρεια σε ότι αφορά και το ρόλο της ως τόπου 
τουριστικού προορισµού. 

Πίνακας 7.1.4.5. ∆είκτες υπηρεσιών γενικού συµφέροντος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Αττική Χώρα Σύγκριση Αττικής - Χώρας 
Πληθυσµός 3.761.810 10.964.020 34,3% 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2004 (Σε χιλιάδες ΩΧΒ) 
Κατηγορία χρήσης Σύνολο Κατά κεφαλήν Σύνολο Κατά κεφαλήν Σύνολο Κατά κεφαλήν 
Οικιακή χρήση 7.003.073 1,86 16.851.572 1,54 41,6% 1,211 
Εµπορική χρήση 5.355.780 1,42 13.289.571 1,21 40,3% 1,175 
Βιοµηχανική χρήση 2.660.471 0,71 14.066.914 1,28 18,9% 0,551 
Γεωργική χρήση 70.992 0,02 2.789.276 0,25 2,5% 0,074 
∆ηµόσιες & ∆ηµοτικές Αρχές 555.657 0,15 1.801.172 0,16 30,8% 0,899 
Φωτισµός οδών 199.166 0,05 761.558 0,07 26,2% 0,762 
Σύνολο 15.845.139 4,21 49.560.063 4,52 32,0% 0,932 

Σύνολο Ανά 100 κατοίκους Σύνολο Ανά 100 κατοίκους Σύνολο Ανά 100 κατοίκους Κύριες τηλεφωνικές 
συνδέσεις 2000 2.278.052 60,56 5.659.274 51,62 40,3% 1,173 

Πηγές: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001, Στατιστικές Ενέργειας 2004, περιοδικό Επιλογή: Νοµοί της Ελλάδος 
2002, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Μέχρι σήµερα, στους τοµείς των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας η πρόοδος στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής υπήρξε περιορισµένη. Έχει αξιοποιηθεί 
κυρίως η ηλιακή ενέργεια για οικιακή χρήση. Σύµφωνα µε µελέτη του Κέντρου Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας, µπορεί να αξιοποιηθεί σηµαντικά η αιολική ενέργεια σε πολλές τοποθεσίες 
της Αττικής λόγω του υπάρχοντος σηµαντικού αιολικού δυναµικού. 

Επιπλέον, ο βαθµός διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα ήταν σχετικά 
περιορισµένος µέχρι σήµερα, αυξάνεται όµως σταδιακά και η τάση αυτή προβλέπεται να 
συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια, γεγονός που αναµένεται να συµβάλει και στον περιορισµό 
της ρύπανσης. 

Στον Πίνακα (7.1.4.6) που ακολουθεί παρουσιάζεται η εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε MW (∆εκέµβριος 2005 – Ιανουάριος 2006). 
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Πίνακας 7.1.4.6 Εγκατεστηµένη ισχύς συστηµάτων ΑΠΕ σε MW (∆εκέµβριος 2005 – 
Ιανουάριος 2006) 

Περιφέρεια 
Μεγάλα 

υδροηλεκτρικά 
Αιολικά 

Μικρά 
υδροηλεκτρικά 

Φωτοβολταϊκά Βιοµάζα Σύνολα 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ 

500,0 162,2 1,00   663,20 

ΑΤΤΙΚΗ  2,6  0,2 20,70 23,80 
Β. ΑΙΓΑΙΟ  28,7    28,70 
∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α 1282,2 36,1 17,62   1335,92 
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ. 492,0 17,0 23,90 0,15 2,50 535,55 
ΗΠΕΙΡΟΣ 543,6  28,7   571,40 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ  10,2    10,20 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 130,0  4,94  0,35 135,29 
ΚΡΗΤΗ  104,5 0,60 0,80 0,17 106,27 
Ν.ΑΙΓΑΙΟ  20,1    20,10 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 70,0 36,0 2,0   108,00 
ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α  204,3 22,0   226,30 
ΣΥΝΟΛΟ 3.017,8 621,7 99,86 1,15* 23,72 3.764,23 

(*Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραµµένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήµατα µη συνδεδεµένα µε τα 
δίκτυα. Με βάση στοιχεία πωλήσεων εκτιµάται ότι η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊ-κών συστηµάτων 
κατά τις αρχές του 2006 θα βρίσκεται σε επίπεδο 4 MW.) 
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 3η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 (ΑΡΘΡΟ 3 Ο∆ΗΓΙΑΣ 2001/77/EΚ), Οκτώβριος 2005.  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα, η συνολική δυναµικότητα των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 
µε χρήση ΑΠΕ (εκτός µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων) που αναµένεται να έχουν εγκατασταθεί 
και να λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 23,80 MW και θα προέρχεται κατά 
89% από βιοµάζα, ενώ σε πολύ µικρότερα ποσοστά από αιολικά πάρκα ή Φωτοβολταϊκά.  
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7.1.5 Έρευνα και Ανάπτυξη 

7.1.5.1 Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτοµία 

Οι επιδόσεις της χώρας µας στους εν λόγω τοµείς είναι χαµηλές. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
“European Innovation Scoreboard” του 2005, η χώρα µας καταλαµβάνει την 23η θέση στην 
Ευρώπη των 25 (προηγείται µόνον της Μάλτας και της Λετονίας) και την 15η θέση στην 
Ευρώπη των 15 σε ότι αφορά την επίδοσή της στην καινοτοµία29. 

Τα ασθενέστερα σηµεία του συστήµατός µας αφορούν στην ευρυζωνική διείσδυση, στη δια 
βίου κατάρτιση, στις επενδύσεις στην έρευνα εκ µέρους των επιχειρήσεων, στο venture 
capital, στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στην απασχόληση σε µεταποίηση 
µέσης και υψηλής τεχνολογίας, στην παραγωγή νέων προϊόντων και στην κατοχύρωση µε 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.30 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Περιφερειακές επιδόσεις στην Καινοτοµία για 
το έτος 2003, σύµφωνα µε το European Innovation Scoreboard. 

Πίνακας 7.1.5.1 Περιφερειακές επιδόσεις στην καινοτοµία (2003)31 

 ΠΕΣ∆Κ ΠΣ∆Κ ΦΠΣ∆Κ 
ΑΜΘ 0,37 0,04 0,21 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

0,62 0,15 0,39 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0,16 0,03 0,10 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,22 0,05 0,14 
ΗΠΕΙΡΟΣ 0,29 0,09 0,19 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 0,20 0,01 0,11 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 0,56 0,09 0,33 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 0,26 0,02 0,14 
ΑΤΤΙΚΗ 1,00 0,21 0,61 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,25 0,09 0,17 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 0,29 0,02 0,16 
ΚΡΗΤΗ 0,31 0,03 0,17 
Πηγή: European Innovation Scoreboard, 2003 

                                                      

29 Η συνολική επίδοση στην καινοτοµία υπολογίζεται µέσω του σύνθετου δείκτη SII, ο οποίος προσµετρά τις 
επιδόσεις και τις τάσεις της τελευταίας τριετίας για 26 επί µέρους δείκτες που ποσοτικοποιούν τα βασικά 
συστατικά στοιχεία της καινοτοµίας. 
30 Πηγή: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 – 13, ΓΓΕΤ, 2006. 
31 Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ - RNSII): η σχετική κλίµακα µίας 
Περιφέρειας ως προς αυτήν µε την καλύτερη επίδοση της χώρας, µε στάθµιση 13 συντελεστών καινοτοµίας. 
Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΣ∆Κ - RSII): η σχετική κλίµακα ως προς την Περιφέρεια µε την 
καλύτερη επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ - RRSII): ο µέσος όρος των δεικτών ΠΕΣ∆Κ 
και ΠΣ∆Κ. 
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Η Περιφέρεια Αττικής υπερισχύει σε όλους τους δείκτες καινοτοµίας, ως προς τις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της χώρας, εξακολουθεί ωστόσο να παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση 
µε την Ε.Ε. 

Στον τοµέα της έρευνας, η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει συντριπτική υπεροχή ως προς την 
ερευνητική δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς (Πίνακας 7.1.5.2.). Συγκεκριµένα, η 
Περιφέρεια συγκεντρώνει το 58% περίπου της συνολικής ΑΕ∆ΕΤΑ, το 76% της δαπάνης των 
επιχειρήσεων, το 62% αυτής των δηµόσιων ερευνητικών κέντρων και το 44% περίπου των 
ΑΕΙ. 

Πίνακας 7.1.5.2. Περιφερειακή κατανοµή της δαπάνης για ETA συνολικά και ανά τοµέα 

 ΑΕ∆ΕΤΑ Επιχειρήσεις 
∆ηµόσια 
Ερευνητικά 
Κέντρα 

ΑΕΙ 
Μη 

Κερδοσκοπικοί 
Οργανισµοι 

Ελλάδα 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αν. Μακεδονία - Θράκη 2,57% 1,22% 1,41% 4,04% 0,00% 

Κεντρική Μακεδονία 14,52% 10,53% 10,98% 18,78% 15,44% 

∆υτική Μακεδονία 0,58% 0,00% 0,76% 0,91% 0,00% 

Θεσσαλία 2,32% 0,52% 1,05% 4,15% 0,00% 

Ήπειρος 2,47% 0,04% 0,82% 4,91% 0,00% 

Ιόνια Νησιά 0,29% 0,00% 0,11% 0,58% 0,00% 

∆υτική Ελλάδα 6,94% 2,48% 2,84% 11,92% 0,00% 

Στερεά Ελλάδα 1,15% 3,15% 0,58% 0,04% 0,00% 

Πελοπόννησος 1,87% 5,07% 0,74% 0,09% 6,24% 

Αττική 58,21% 76,16% 62,39% 43,66% 78,31% 

Βόρειο Αιγαίο 0,99% 0,00% 0,23% 2,01% 0,00° ο 

Νότιο Αιγαίο 0,53% 0,18% 0,33% 0,87% 0,00% 

Κρήτη 7,58% 0,66% 17,75% 8,06% 0,00% 

Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή των επιχειρήσεων που εκτελούν ερευνητική δραστηριότητα, 
παρατηρείται και πάλι συντριπτική υπεροχή των επιχειρήσεων της Αττικής (75,41%). 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ NUTS Ι (4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) 
NUTS Ι ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΤΤΙΚΗ 75,41% 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 18,06% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 5,14% 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΗΤΗ 1,39% 
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Πίνακας 7.1.5.3. Περιφερειακή κατανοµή βασικών συντελεστών Έρευνας & Ανάπτυξης 
στις 13 Περιφέρειες της χώρας (2003) 

Γεωγραφική 
Ενότητα 

Πατέντες 
υψηλής 

τεχνολογίας 
2002 

Ανθρώπινο δυναµικό Ε&Α ανά τοµέα 2001 
∆απάνες Ε&Α σε εκατ. ΜΑ∆ ανά τοµέα 

2001 

NUTS II 

Πλήθος ανά 
ένα εκατοµ-
µύριο 

κατοίκους 

Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις 

∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Μη 

κερδοσκοπικοί 
Οργανισµοί 

Ιδιωτικές 
Επιχειρή
σεις 

∆ηµόσια 
∆ιοίκηση 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 
Μη 

κερδοσκοπικοί 
Οργανισµοί 

∆ιευρυµένη 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση_ΕΕ-25 

 1.262,5 374,5 1114,4 30.202 112.919 24.115,1 39.684 2.296,2 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση_ΕΕ-15 

 1.211,9 313,7 974,3 29.179 110.113,8 22.089,7 38.037 2.265,1 

Ελλάδα 1,39 12.808 9.148 35.088 213 356,1 246,8 568,3 11,4 
Αττική 2,48 9.626 4.497 14.644 176 272,79 153,99 248,1 8,895 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 

  277 1.321 :  3,48 22,95 : 

Κ. Μακεδονία 1,14  1.174 7.172 26  27,10 106,69 1,754 
∆υτική 
Μακεδονία 

  118 338 :  1,88 5,16 : 

Θεσσαλία   282 2.102 :  2,59 23,6 : 
Ήπειρος   127 1.746 :  2,03 27,9 : 
Ιόνια Νησιά   98 217 :  0,3 3,3  
∆υτική Ελλάδα 2,02  457 3.377 :  7,0 67,7  
Στερεά Ελλάδα   273 24 :  1,43 0,2 : 
Πελοπόννησος 0,56  436 36 11  1,8 0,5 0,709 
Βόρειο Αιγαίο   166 621 :  0,57 11,4 : 
Νότιο Αιγαίο   321 265 :  0,82 4,9 : 
Κρήτη 2,51  922 3.225 :  43,82 45,8 : 

Πηγή: New Cronos, Eurostat 2006 

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τόσο τον υδροκεφαλισµό του ελληνικού συστήµατος 
Ε&Τ στην Περιφέρεια της Αττικής, όσο και τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις που 
χαρακτηρίζουν τις Περιφέρειες της χώρας στον εν λόγω τοµέα.  

Όσον αφορά στις υποδοµές για την ανάπτυξη της έρευνας – καινοτοµίας και τεχνολογίας, 
στην Αττική λειτουργούν σήµερα δύο Τεχνολογικά Πάρκα: α)Το Τεχνολογικό – Ερευνητικό 
Πάρκο «∆ηµόκριτος» στο Χολαργό, που αποτελεί ήδη ανεπτυγµένο ερευνητικό κέντρο στον 
τοµέα της Πυρηνικής ενέργειας και β) Το Τεχνολογικό – Ερευνητικό Πάρκο Λαυρίου, που 
αποτελεί υπό ανάπτυξη τεχνολογικό – ερευνητικό κέντρο που διαχειρίζεται το Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο. Αναπτύσσεται σε συνδυασµό µε λειτουργίες πολιτισµού σε χώρο της παλιάς 
εταιρείας των Μεταλλείων Λαυρίου, στις παρυφές της πόλης. Επιπλέον, έχει δροµολογηθεί το 
νέο τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολις (Εταιρείες Πληροφορικής). 
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7.1.5.2 Ψηφιακή Σύγκλιση 

Στον τοµέα αυτό, η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει δυναµική που ξεπερνά τον Εθνικό µέσο 
όρο32. Ενδεικτικά, και όσον αφορά την αναλογία νοικοκυριών µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, η 
Περιφέρεια Αττικής έρχεται 1η µεταξύ των Περιφερειών της χώρας µε ποσοστό 31,8% επί του 
συνόλου των νοικοκυριών και τοποθετείται άνω του εθνικού µέσου όρου (23,2%). 

Σηµαντικά στοιχεία που καταγράφουν τη θέση της Περιφέρειας στο εθνικό επίπεδο όσον 
αφορά την ψηφιακή σύγκλιση, δηµοσιεύονται στη βασισµένη σε δείγµα έρευνα «Ταυτότητα 
χρηστών Internet στην Ελλάδα» του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
(Απρίλιος 2006). Έτσι, σχετικά µε τη χρήση κινητού τηλεφώνου, η Περιφέρεια Αττικής έρχεται 
1η ανάµεσα στις Περιφέρειες της χώρας µε πολύ υψηλό ποσοστό 90,8%, έναντι 85,6% που 
αποτελεί το µέσο όρο της χώρας. Αντίστοιχα, το ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποιεί 
Η/Υ ανέρχεται στο 43,7%, έναντι. 35,4% για το σύνολο της χώρας.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο η θέση τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας όσον αφορά την 
ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εκτιµάται σε χαµηλά 
επίπεδα, τόσο σε πεδία όπως εφαρµογές σε επιχειρήσεις και στη δηµόσια διοίκηση, όσο και 
στη χρήση του ∆ιαδικτύου και τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στα νοικοκυριά. Αν και 
καταγράφεται αξιόλογη ανάπτυξη τα τελευταία έτη στον τοµέα των ΤΠΕ, η απόσταση από 
άλλες χώρες της Ε.Ε. εξακολουθεί να είναι µεγάλη. 

Πίνακας 7.1.5.4. Ταυτότητα χρηστών Internet στην Περιφέρεια Αττικής 

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ 2005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
Ποσοστό πληθυσµού (%) που χρησιµοποιεί το 
∆ιαδίκτυο 

31,8 23,2 

Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει κινητό τηλέφωνο 90,8 85,6 
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει κινητό τηλέφωνο µε 
σύνδεση Internet 

32,4 26,7 

Ποσοστό πληθυσµού που χρησιµοποιεί Η/Υ 43,7 35,4 
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει σταθερό Η/Υ 49,8 39,4 
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει φορητό Η/Υ 14,9 11 
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει δορυφορική ΤV 10,3 10,9 
Ποσοστό πληθυσµού που διαθέτει συνδροµητική ΤV 13 11,6 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Απρίλιος 2006), Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού 
Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

 

 

                                                      

32 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Απρίλιος 2006 
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7.1.6 Έδαφος 

7.1.6.1 Γεωµορφλογία 

Το ηπειρωτικό τµήµα του Νοµού Αττικής αναπτύσσεται κατά µήκος δύο βασικών αξόνων µε 
διεύθυνση ΒΒ∆ – ΝΝΑ και ΑΒΑ – ∆Ν∆. Ο Νοµός έχει ιδιαίτερα αναπτυγµένη ακτογραµµή και 
βρέχεται στα νότια και στα νοτιοδυτικά από το Σαρωνικό κόλπο, στα ανατολικά από το Νότιο 
Ευβοϊκό, ενώ στα δυτικά είναι ανοικτός στον κόλπο των Αλκυονίδων στον Κορινθιακό. Ακόµα 
στο Νοµό Αττικής ανήκουν οι νήσοι Σαλαµίνα, Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες, 
Κύθηρα, καθώς και η περιοχή Τροιζήνας – Μεθάνων στην Πελοπόννησο.  

Οι κύριες µορφολογικές µονάδες του Νοµού είναι οι εξής: 

• Το λεκανοπέδιο Αττικής, το οποίο οριοθετείται περιµετρικά από τους ορεινούς όγκους 
της Πάρνηθας (1413m), Πεντέλης (1109m) και Υµηττού (1026m) και των χαµηλότερων 
ορέων Ποικίλον (453m) και Αιγάλεω (468m). Το λεκανοπέδιο αποστραγγίζεται κατά 
κύριο λόγο από τον Κηφισό ποταµό, στον οποίο και συµβάλλουν τα µικρότερα ρέµατα 
των επιµέρους περιοχών του λεκανοπεδίου.  

• Η πεδιάδα των Μεσογείων που οριοθετείται δυτικά από τον Υµηττό, βόρεια από την 
Πεντέλη, νότια από τα όρη της Λαυρεωτικής, µε σηµαντικότερο το Πάνειο όρος (637m), 
ενώ στα ανατολικά είναι ανοικτή στο Ν. Ευβοϊκό. Η πεδιάδα αποστραγγίζεται κατά 
κύριο λόγο από τον ποταµό Ερασίνο και άλλα µικρότερα ρέµατα.  

• Ο κάµπος του Μαραθώνα, ο οποίος περιβάλλεται από την Πεντέλη και τα όρη της ΒΑ 
Αττικής (τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως η συνέχεια του Πεντελικού όρους προς τα 
ΒΒΑ), ενώ είναι ανοικτός στα ανατολικά στο Ν. Ευβοϊκό κόλπο.  

• Το Θριάσιο πεδίο, το οποίο οριοθετείται βόρεια από την Πάρνηθα, ανατολικά από το 
Ποικίλο όρος και το Αιγάλεω, δυτικά από το όρος Πατέρας (1132m), ενώ στα νότια είναι 
ανοικτό στο Σαρωνικό κόλπο. Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής του 
Θριασίου χαρακτηρίζεται ως αρκετά πυκνό και αποτελείται κυρίως από εποχιακής ροής 
χείµαρρους. Ο αποδέκτης της απορροής της λεκάνης είναι ο κόλπος της Ελευσίνας. Οι 
κυριότεροι χείµαρροι – ρέµατα είναι το ρέµα Γιαννούλας µε λεκάνη απορροής 110km2 
και ο Σαρανταπόταµος, µε λεκάνη απορροής 266Km2. Το ρέµα Γιαννούλας πηγάζει από 
την Πάρνηθα, διασχίζει την περιοχή ανατολικά του Ασπροπύργου και εκβάλλει στον 
κόλπο της Ελευσίνας, κοντά στα ΕΛ∆Α, ενώ ο Σαρανταπόταµος πηγάζει από τις 
υπώρειες του Κιθαιρώνα και αφού δεχθεί τα νερά µεγάλου αριθµού χειµάρρων και 
ρυακιών, κατά τη διέλευση του από την περιοχή της Οινόης και του Θριάσιου Πεδίου, 
εκβάλλει στον κόλπο της Ελευσίνας.  

• Ο κάµπος των Μεγάρων ο οποίος οριοθετείται ανατολικά από το Όρος Πατέρας, δυτικά 
και βόρεια από τα Γεράνεια όρη, ενώ στα νότια είναι ανοικτός στο Σαρωνικό κόλπο. Ο 
κάµπος αποστραγγίζεται από µεγάλο αριθµό ρεµάτων – χειµάρρων, τα οποία 
εκβάλλουν στο Σαρωνικό.  
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• Τµήµα της λεκάνης του Ασωπού βόρεια της Πάρνηθας.  

Στη σηµερινή γεωµορφολογική εικόνα του βόρειου τµήµατος του Ν. Ατικής έχουν συµβάλλει οι 
τεκτονικές διεργασίες της τριτογενούς και κύρια της τεταρτογενούς περιόδου. Μέχρις ότου η 
ευρύτερη περιοχή Ασωπού - Μαλακάσας - Καλάµου - Μαραθώνα αποκτήσει τον σηµερινό της 
µορφογενετικό τύπο, πέρασε από διάφορα στάδια ανανέωσης του ανάγλυφου της τα οποία 
συνδέονται αφ' ενός µεν µε αντίστοιχα προνεογενή και νεότερα τεκτονικά γεγονότα που 
έπληξαν την περιοχή και αφ' ετέρου µε την επακολουθήσασα διαδικασία αποσάθρωσης, 
διάβρωσης, µεταφοράς και απόθεσης σε κάθε περίπτωση χέρσευσης της περιοχής. 

Σύµφωνα µε το Μόρφη, 1995, είναι σαφής στην εν λόγω περιοχή η διάκριση των κατωτέρω 
τριών µεγάλων µορφολογικών ενοτήτων: 

• Την πρώτη ενότητα συνιστά το νοτιοδυτικό τµήµα της ευρύτερης περιοχής, όπου 
δεσπόζει η ανθρακική σειρά της Πάρνηθας µε το νεοπαλαιοζωικό της υπόβαθρο και η 
οποία χαρακτηρίζεται ως ορεινή, µε υψηλότερη κορυφή την Οζα (1413m) Η µορφολογία 
κατέρχεται απότοµα προς τα δυτικά συνεπεία διαρρήξεων που έλαβαν χώρα στους 
βόρειους πρόποδες του όρους Πάστρα, ενώ ανατολικά και σε µικρή απόσταση από την 
νοητή γραµµή Αγ. Θωµά, Αυλώνα, Μαλακάσα λόγω του εκεί µεγάλου ρήγµατος, 
διαµορφώνονται υψόµετρα από 70 – 350m. Το σηµαντικότερο τµήµα της ενότητας αυτής 
καλύπτεται από ασβεστολιθικά πετρώµατα επί των οποίων έχουν αποτυπωθεί όλες οι 
χαρακτηριστικές γεωµορφές ασβεστολιθικών περιοχών, ως ποικιλία καρστικών 
µορφών, ανώµαλες επιφάνειες, απότοµες πλαγιές, βαθιές χαράδρες και αραιό 
υδρογραφικό δίκτυο επεισοδιακής εν γένει απορροής. 

• Η δεύτερη, λοφώδης έως ηµιορεινή, µορφολογική ενότητα χαρακτηρίζεται από 
υπολείµµατα επιφανειών ισοπέδωσης και έντονης κατακόρυφης διάβρωσης, και 
καταλαµβάνει τις περιοχές Β∆, κεντρικά και ΒΑκά του πεδινού τµήµατος Αγ. Θωµά – 
Μαλακάσας, ως και τις ανατολικότερα επί του µεταµορφωµένου συστήµατος 
διαµορφούµενες περιοχές.  

• Την τρίτη µεγάλης έκτασης µορφολογική ενότητα συνιστούν οι σύγχρονες αποθέσεις 
που διαµορφώνουν το πεδινό τµήµα της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταµού.  

Τόσο η τεκτονική τάφρος Θηβών, Μαλακάσας, Καλάµου, όσο και ο Ευβοϊκός κόλπος που 
αποτελεί την προς Βορράν συνέχεια αυτής, καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό το σηµερινό 
µορφογενετικό τύπο της ευρύτερης περιοχής. Η λεκάνη Θηβών – Μαλακάσας, σηµαντικό 
τµήµα της οποίας συµπίπτει µε τη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού, χωρίζεται βασικά 
σε δυτικό και ανατολικό τµήµα. Τα δύο τµήµατα που αντιστοιχούν στον άνω και µέσο ρου του 
Ασωπού παρουσιάζουν οµαλή µορφολογία, γενική κλίση προς νότο και επικοινωνούν µεταξύ 
των µε το στένωµα της κοιλάδας του Ασωπού στο ύψος του Αγ. Θωµά. Μεταξύ των δύο 
τµηµάτων παρουσιάζεται σηµαντική υψοµετρική διαφορά της τάξεως των 200 m, µε 
υπερυψωµένο το δυτικό τµήµα έναντι του ανατολικού. Σε ότι αφορά τον Ευβοϊκό κόλπο 
αποτελεί ασύµµετρο τεκτονικό βύθισµα, η ασυµµετρία του οποίου απεικονίζεται στο είδος των 
αποθέσεων στην µορφολογία των βορείων και νοτίων παρακτίων περιοχών και στην 
µορφολογία του πυθµένα του.  
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Σύµφωνα µε τη Βαλαδάκη, 2001, η υδρολογική λεκάνη του Ασωπού αναπτύσσεται κυρίως σε 
νεογενείς – πλειστοκαινικές αποθέσεις σε ποσοστό περίπου 45% και δευτερευόντως σε 
αλπικούς σχηµατισµούς (ποσοστό περίπου 40%). Οι αλλουβιακοί σχηµατισµοί 
καταλαµβάνουν περίπου το 13,5% της έκτασης της ενώ τα προαλπικά και µεταµορφωµένα 
πετρώµατα έχουν πολύ µικρή εξάπλωση. Μορφολογικά, ο κύριος κλάδος του Ασωπού 
αναπτύσσεται µε διεύθυνση από ∆ύση προς Ανατολή.  

Το υδρογραφικό σύστηµα του Ασωπού χαρακτηρίζεται από ασυµµετρία. Οι νότιοι κλάδοι που 
αποστραγγίσουν την Πάρνηθα έχουν µεγαλύτερη ανάπτυξη από τους βόρειους και φτάνουν 
µέχρι 5ης τάξης κατά Strahler. 

Οι βόρειοι κλάδοι µε τη µικρότερη ανάπτυξη αποστραγγίζουν µια σειρά µικρών λόφων µε 
εµφανίσεις του αλπικού υποβάθρου νότια της Θήβας και φτάνουν µέχρι 3ης τάξης.  

Σύµφωνα µε τους Χατούπη, Φουντούλη, 2004, από τη µορφοµετρική ανάλυση του αναγλύφου 
και του υδρογραφικού δικτύου για τις δύο υπολεκάνες 5ης τάξεως του Ασωπού Κουκίστρα και 
Μπιθοσακούλι, προκύπτει µία σαφής εικόνα νέου υδρογραφικού δικτύου µε επιµέρους 
ανωµαλίες που εστιάζονται κυρίως σε φαινόµενα «πειρατείας», απότοµες οριζόντιες και 
κατακόρυφες κάµψεις κλάδων, καθώς επίσης και ασύµµετρες συµβολές κλάδων διαφορετικής 
τάξης.  

Είναι έντονη η επιρροή του ρηξιγενούς ιστού (διεύθυνσης Α – ∆ έως ∆Β∆ – ΑΝΑ) στο 
υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, η οποία συνοδεύεται από φαινόµενα έντονης κατά βάθος 
διάβρωσης εγκάρσια στις µεγάλες νεοτεκτονικές ρηξιγενείς ζώνες (Αυλώνα – Μαλακάσας, 
Μήλεσι – Ωρωπού κλπ). 

7.1.6.2 Γεωλογική ∆οµή 

Η γεωλογική δοµή της Αττικής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, γεγονός που 
οφείλεται στις αλλεπάλληλες τεκτονικές επιδράσεις που έχει δεχθεί η περιοχή κατά τη διάρκεια 
των γεωλογικών χρόνων.  

Η ιδιαίτερη αυτή πολυπλοκότητα οδήγησε τους ερευνητές σε αντικρουόµενες απόψεις, 
τουλάχιστον όσο αφορά τη γεωτεκτονική ένταξη των διαφόρων λιθολογικών ενοτήτων που 
απαντούν στο λεκανοπέδιο. Όσα περιγράφονται στη συνέχεια ακολουθούν την πρόταση του 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, όσο αφορά τη στρωµατογραφική της διάρθρωση της Ζώνης 
Ανατολικής Ελλάδος.  

Η γεωλογική δοµή της Αττικής χαρακτηρίζεται από την παρουσία της ενότητας Ανατολικής 
Ελλάδος. Η εν λόγω ενότητα έχει ενιαία στρωµατογραφική διάρθρωση µόνο για την περίοδο 
από το Ανώτερο Κρητιδικό έως το Ηώκαινο (Ανωκρητιδική επίκλυση), ενώ για την περίοδο 
πριν το Άνω Κρητιδικό περιλαµβάνει πλήθος από διαφορετικές ενότητες οι οποίες 
τεκτονίστηκαν κατά την παλαιοαλπική ορογένεση (Ανώτερο Ιουρασικό – Κατώτερο Κρητιδικό). 
Οι ενότητες της Ζώνης Ανατολικής Ελλάδας που απαντούν στην Αττική από την τεκτονικά 
βαθύτερη προς την τεκτονικά ανώτερη είναι συνοπτικά οι εξής:  

• Η Ενότητα Αττικής 
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• Η Ενότητα της Λαυρεωτικής 

• Η Ενότητα της Υποπελαγονικής 

• Η Ενότητα Ανατολικής Ελλάδος καθεαυτή (Ανωκρητιδική επίκλυση) 

Ενότητα Αττικής  

Η Ενότητα Αττικής αποτελεί το σχετικά αυτόχθονο σύστηµα του Λεκανοπεδίου, το οποίο 
εµφανίζεται στα όρη του Υµηττού και της Πεντέλης. Η στρωµατογραφική διάρθρωση στην 
περιοχή του Υµηττού από τα κατώτερα προς τα ανώτερα στρώµατα έχει γενικά ως εξής:  

• Σχιστόλιθοι της Βάρης 

• ∆ολοµίτες Πιρναρής 

• Κατώτερο Μάρµαρο 

• Σχιστόλιθοι Καισαριανής 

• Ανώτερο Μάρµαρο 

Στην περιοχή της Πεντέλης, η οποία αποτελεί από µακροτεκτονική άποψη θολοειδή πτυχή, ο 
πυρήνας της οποίας καταλαµβάνεται από τους βαθύτερους ορίζοντες του Κατώτερου 
Μαρµάρου, απαντούν οι τρεις ανώτεροι εκ των ως άνω οριζόντων.  

Οι ορίζοντες του Κατώτερου Μαρµάρου εµφανίζονται ως συµπαγείς όγκοι, µε µεγάλο βαθµό 
ανακρυσταλλώσεως οφειλόµενο σε δυναµική µεταµόρφωση.  

Ο τυπικός Σχιστόλιθος Καισαριανής που απαντά στον Υµηττό συνίσταται από 
µαρµαρυγιακούς σχιστολίθους, φυλλίτες, αργιλικούς σχιστολίθους και ασβεστιτικούς 
φυλλίτες. Στις δυτικές κλιτείς του Πεντελικού απαντούν γνεύσιοι και αµφιβολίτες µέσα στο 
σύστηµα των σχιστολίθων, οι οποίοι παλαιότερα είχαν αποδοθεί στη µεταµόρφωση 
γρανιτικών διεισδύσεων, ενώ αργότερα αποδόθηκαν σε διαφορετικού τύπου και βαθµού 
µεταµόρφωσης αργιλοµαργαϊκών σχηµατισµών. Τέλος, ο ορίζοντας του «Ενδιάµεσου 
Μαρµάρου» που συναντάται στις δυτικές κλιτείς του Υµηττού εντός του σχιστολιθικού 
συστήµατος δεν είναι τόσο σαφής στο Πεντελικό όρος.  

Για τους ορίζοντες του Ανώτερου Μαρµάρου έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τη 
στρωµατογραφική τους θέση. Έχει διαπιστωθεί ότι σε αρκετές θέσεις στον Υµηττό υπόκειται 
των σχιστολίθων, ενώ στην Πεντέλη υπέρκειται αυτών, χωρίς όµως να είναι διευκρινισµένο αν 
πρόκειται για ανάλογους στρωµατογραφικούς ορίζοντες. Οι στρωµατογραφικές αυτές 
ανωµαλίες έχουν αποδοθεί κατά καιρούς σε εφιππεύσεις, χωρίς όµως και αυτό να είναι κοινά 
αποδεκτό.  

Συνολικά η ενότητα είναι µεταµορφωµένη και έντονα παραµορφωµένη µε αρχικές δοµές σε 
διεύθυνση ΒΑ – Ν∆ και νεότερες σε Β∆ – ΝΑ.  
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Στους ανώτερους σχηµατισµούς της ενότητας (µάρµαρα και σχιστόλιθοι Καισαριανής) έχουν 
διακριθεί πέντε λιθοφασικοί ορίζοντες, οι οποίοι από κάτω προς τα πάνω περιγράφονται ως 
εξής (στοιχεία ερευνών - γεωλογικών χαρτών Ι.Γ.Μ.Ε.): 

α) Κατώτερος ορίζοντας µαρµάρου. 

Αποτελείται από λευκά - λευκότεφρα καλά στρωµένα µάρµαρα που τοπικά περιέχουν 
σχιστολιθικές φακοειδής ενστρώσεις. Ο ορίζοντας αυτός επικάθεται µε γωνιώδη ασυµφωνία 
πάνω σε ένα ορίζοντα από µαρµαρυγιακούς σχιστολίθους, µε χαλαζία και φακούς µαρµάρων, 
γνευσίους και σχιστοποιηµένους µεταµορφίτες. Ο κατώτερος ορίζοντας αντιστοιχεί µάλλον 
στο " κατώτερο µάρµαρο" του Lepsius. 

β) Κατώτερος ορίζοντας σχιστολίθων. 

Ο ορίζοντας αυτός επικάθεται µε συµφωνία στον προηγούµενο και αποτελείται από 
ασβεστοµαρµαρυγιακούς σχιστολίθους µε παρεµβολές µαρµάρου. Αντιστοιχεί πιθανά στον 
κατώτερο σχιστόλιθο (σχιστόλιθος Καισαριανής) του Lepsius. 

γ) Ενδιάµεσος ορίζοντας µαρµάρου. 

Ο ορίζοντας αυτός µπορεί να θεωρηθεί σαν µια ένστρωση µαρµάρου µεταξύ των δύο 
προηγούµενων οριζόντων. Πρόκειται για λευκότεφρο και τοπικά βαθύτεφρο µάρµαρο, καλά 
στρωµένο, κατά τόπους δε άστρωτο. 

δ) Ανώτερος ορίζοντας σχιστολίθων. 

Συνίσταται από χλωριτικούς και ασβεστοµαρµαρυγιακούς σχιστολίθους µε φακοειδείς 
ενστρώσεις µαρµάρου µικρού πάχους. Οι σχιστόλιθοι αυτοί συναντώνται κύρια στην 
βορειοανατολική Αττική και αποµονώνουν επιφανειακά τα µάρµαρα του µεταµορφωµένου 
συστήµατος στην περιοχή αυτή. 

ε) Ανώτερος ορίζοντας µαρµάρων. 

Αποτελείται από λευκά ή λευκότεφρα παχυστρωµατώδη βιτουµενιούχα µάρµαρα. Στα 
κατώτερα στρώµατα τους περιλαµβάνονται φακοί ερυθρών κερατολίθων και λευκών 
χαλαζιτών. 

Ενότητα Λαυρεωτικής  

Πρόκειται για την αλλόχθονη ενότητα της Λαυρεωτικής, που σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές 
(ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1986, ΤΑΤΑΡΗΣ & ΣΙ∆ΕΡΗΣ 1988) περνά σταδιακά στην πολύπλοκη 
αλλόχθονη ενότητα του λεκανοπεδίου της Αθήνας, η οποία αντιπροσωπεύεται από το 
σχηµατισµό των «Αθηναϊκών Σχιστολίθων».  

Πρόκειται για ένα ηµιµεταµορφωµένο χαοτικό σύµπλεγµα από διάφορα κλαστικά ιζήµατα, που 
περιέχει πολλούς ολισθολίθους και τεκτονικές σφήνες µε µεγάλη ποικιλία λιθολογιών 
(ασβεστόλιθους, οφιόλιθους κλπ). Η τυπική εµφάνιση της ενότητας στο Λαύριο περιέχει 
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σερικιτικούς – χλωριτικούς σχιστολίθους µε παρεµβολές µεταβασαλτών και µεταγάββρων µε 
παραγενέσεις κυανοσχιστολιθικού τύπου.  

Ενότητα Υποπελαγονική 

Καλύπτει το µεγαλύτερο τµήµα της ενότητας Ανατολικής Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία νηριτικών ιζηµάτων ασβεστολιθικής πλατφόρµας του Άνω Τριαδικού – Ιουρασικού, 
που διακόπτεται από σχιστοψαµµιτοκερατολιθικές διαπλάσεις. Η ανώτερη εκ των διαπλάσεων 
στην οροφή της παίρνει τη µορφή τεκτονικού mélange, που υπόκειται του οφιολιθικού 
καλύµµατος.  

Στο Ανώτερο Παλαιοζωικό – Κατώτερο Τριαδικό απαντούν κλαστικοί σχηµατισµοί µε 
ολισθολίθους ασβεστολίθων. 

Αναλυτικά, η στρωµατογραφική στήλη του συστήµατος αυτού, περιγράφεται στη συνέχεια. 

α) Φλύσχης Άνω Κρητιδικής ηλικίας. 

Συνίσταται από λεπτόκοκκους έως µεσόκοκκους ψαµµίτες και συµπαγείς αργίλους που 
περιέχουν στρώµατα ασβεστόλιθων. Η απόθεση του φλύσχη αρχίζει µετά το ∆άνιο και η 
παρουσία του έχει διαπιστωθεί από τον Θ. Σπηλιάδη (1960, 1963, 1965) στους νότιους 
προβούνους της Πάρνηθας, από τον Α. ∆ούνα (1971), στην περιοχή του φύλλου Ελευσίνας, 
και από τον Γ. Κατσικάτσο (1974) στον ορεινό όγκο Μπελετσίου και στην Μαλακάσα. 

β) Ασβεστόλιθοι Άνω Κρητιδικής ηλικίας. 

Αποτελούν ένα σύστηµα ασβεστόλιθων από το Κενοµάνιο µέχρι το Σενώνιο – ∆άνιο. Τα 
ανώτερα στρώµατα του συστήµατος συνιστούν τη ζώνη µεταβάσεως προς το φλύσχη και 
αποτελούνται από λεπτοστρωµατώδεις κεραµόχροους, πράσινους και πρασινότεφρους 
ασβεστόλιθους, ψαµµίτες και κλαστικούς ασβεστόλιθους σε εναλλαγές. Κάτω από την σειρά 
αυτή απαντούν παχυπλακώδεις ανοικτόφαιοι έως τεφροί ασβεστόλιθοι, µεγίστου πάχους 80m 
(Τουρώνιο;) και κάτω από αυτούς συναντώνται λεπτοπλακώδεις στιφροί, τοπικά µαργαϊκοί 
ασβεστόλιθοι του Κενοµανίου µε φυλλώδεις µάργες µεγίστου πάχους 100m. 

Τα κατώτερα στρώµατα του Κενοµανίου περιέχουν µερικές φορές κλαστικά υλικά 
(κροκαλοπαγή) και αντιστοιχούν στην Κενοµάνιο επίκλυση που σε άλλες γειτονικές περιοχές 
καλύπτει κοιτάσµατα βωξίτη και σιδηρονικελίων. 

γ) Σχιστοκερατολιθική διάπλαση µε οφιολίθους. 

Οι σχηµατισµοί αυτοί, Άνω Ιουρασικής – Κατώτερης Κρητιδικής ηλικίας καταλαµβάνουν µικρή 
έκταση και περιλαµβάνουν σχιστολίθους, κερατολίθους ραδιολαρίτες, ψαµµίτες, καµιά φορά 
δε και πλακώδεις ψαµµιτικούς ασβεστόλιθους. Περιέχουν σώµατα βασικών και υπερβασικών 
πετρωµάτων. 
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δ) Τριαδικοί – Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι και ∆ολοµίτες. 

Πρόκειται για λεπτοπλακώδεις µελανότεφρους ασβεστόλιθους µε κονδύλους και ενστρώσεις 
κερατολίθων. Συχνά οι ασβεστόλιθοι αυτοί παρουσιάζονται δολοµιτιοποιηµένοι έως 
δολοµιτικοί και µερικές φορές µεταπίπτουν σε τυπικούς δολοµίτες. Στους κατώτερους 
ορίζοντες γίνονται αρχικά παχυστρωµατώδεις έως άστρωτοι για να µεταπέσουν τελικά σε 
στιφρούς λεπτοπλακώδεις συχνά µαργαϊκούς µε ενστρώσεις κερατολίθων και πλευρικές 
µεταβάσεις σε σχιστολίθους και ψαµµίτες (µετάβαση προς Νεοπαλαιοζωικό). Την κύρια 
ανάπτυξη τους παρουσιάζουν στην µεταξύ Αυλώνας και Ωρωπού περιοχή, στην περιοχή της 
Πάρνηθας, Πάστρας, Πατέρα και µεταξύ Ερυθρών - Μεγάρων και Μάνδρας περιοχή.  

ε) Νεοπαλαιοζωικά στρώµατα 

Το σύστηµα αυτό αποτελείται από αργιλικούς σχιστολίθους, ψαµµίτες, γραουβάκες και 
κροκαλοπαγή µεταξύ των οποίων συχνά παρεµβάλλονται βασικά εκρηξιγενή πετρώµατα 
(κερατοφύρες, µελαφύρες, κερατοφυρικοί τόφφοι) µε φακοειδείς ενστρώσεις από 
λεπτοπλακώδεις και καµιά φορά παχυπλακώδεις ασβεστόλιθους, συχνά µαργαϊκούς. Τα 
Νεοπαλαιοζωικά στρώµατα εµφανίζονται συχνά ηµιµεταµορφωµένα (χαλαζίτες, φυλλίτες). 

Η πιο εκτεταµένη και τυπική εµφάνιση της Υποπελαγονικής ενότητας στην Αττική συναντάται 
στην περιοχή των ορέων Πάρνηθας και Πατέρα. Οι αλπικοί σχηµατισµοί της Πάρνηθας από 
τους αρχαιότερους προς τους νεότερους είναι οι εξής: 

• Ηφαιστειοϊζηµατογενές σύµπλεγµα Κατώτερου – Μέσου Τριαδικού. Περιλαµβάνει 
πηλίτες, ψαµµίτες και κερατοφύρες, καθώς και ολισθολίθους περµικών ασβεστολίθων. 

• Νηριτικά ανθρακικά Καρνίου – Μέσου Ιουρασικού που υπέρκεινται του συµπλέγµατος 
µε όριο τεκτονικής αποκόλλησης. Αποτελούνται από παχυστρωµατώδεις 
ασβεστολίθους, λατυποπαγείς κατά θέσεις.  

• Πετρώµατα του οφιολιθικού συµπλέγµατος µε έντονη σερπεντινίωση των υπερβασικών.  

• Επικλυσιγενείς ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι της Ανατολικής Ελλάδας, µαργαϊκοί στη 
βάση, ρουδιστοφόροι στη συνέχεια, µε µεταβατικά προς το φλύσχη στην κορυφή.  

• Παλαιοκαινικός φλύσχης.  

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο γεωλογικός χάρτης της δυτικής Πάρνηθας. 
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Σχήµα 7.1.6.1. Γεωλογικός χάρτης ∆. Πάρνηθας (ΙΓΜΕ – Μαριολάκος et al, 2001) 

Ενότητα Ανατολικής Ελλάδος (Ανωκρητιδική επίκλυση) 

Η Ενότητα Ανατολικής Ελλάδος καθεαυτή ταυτίζεται µε την Ανωκρητιδική επίκλυση, καθώς, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, πριν το Άνω Κρητιδικό δεν υπήρχε ενιαίος παλαιογεωγραφικός 
χώρος, αλλά ένας χώρος που ήταν κατατµηµένος σε επιµέρους παλαιογεωγραφικές ενότητες.  

Η επίκλυση περιλαµβάνει ένα κροκαλοπαγές βάσης, που υπόκειται µιας ασβεστολιθικής 
µάζας, η οποία είναι συνήθως νηριτική και τοπικά πελαγική µε παρεµβολές τουρβιδιτικών 
κλαστικών σχηµατισµών. Στην οροφή συναντάται ο τυπικός φλύσχης ηλικίας Παλαιοκαίνου – 
Ηωκαίνου. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται µεταβατικά στρώµατα προς το φλύσχη 
στην οροφή της ασβεστολιθικής µάζας.  
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Στρωµατογραφία µεταλπικών σχηµατισµών 

Οι λεκάνες που έχουν σχηµατιστεί µεταξύ των αλπικών εµφανίσεων έχουν πληρωθεί µε 
νεότερες αποθέσεις. Η στρωµατογραφία των σχηµατισµών αυτών από τους νεότερους στους 
αρχαιότερους δίνεται στη συνέχεια:  

Τεταρτογενές 

Πρόκειται για χερσαίες και ποταµοχειµµάρειες αποθέσεις κυµαινόµενου πάχους, ενίοτε 
σηµαντικού και ποικίλης πετρολογικής συστάσεως και κοκκοµετρίας. 

Στην πετρολογική σύνθεση των αποθέσεων αυτών είναι σαφής η επικράτηση στοιχείων των 
γειτονικών αλπικών σειρών, καθώς επίσης και στοιχεία αποσάθρωσης της νεογενούς σειράς. 

α. Αλλουβιακές αποθέσεις 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις καταλαµβάνουν κατά περιοχές µεγάλη σχετικά έκταση. Πρόκειται 
για σύγχρονες αποθέσεις από αδροµερή υλικά στα κράσπεδα και πλέον λεπτοµερή προς το 
εσωτερικό των διαφόρων λεκανών (κροκάλες, χάλικες, άµµοι, άργιλοι κλπ.). Στην περιοχή 
Αυλώνος απαντούν σύνθετα ριπίδια σε µεγάλη έκταση (ΜΕΤΤΟΣ. Α 1992). Μικρότερη έκταση 
καταλαµβάνουν τα πλευρικά κορήµατα που περιορίζονται στα κράσπεδα των αλλουβιακών 
λεκανών, καθώς και οι αναβαθµίδες Οι κυριότερες αλλουβιακές λεκάνες στον χώρο της Αττικής 
διαµορφώνονται στις πεδινές περιοχές των Μεσογείων, Μαραθώνα, Θριασίου και Μεγάρων, 
καθώς και στην ευρεία κοίτη του Ασωπού. 

β. Πλειστοκαινικές αποθέσεις 

Συνίστανται από χερσαίες αποθέσεις (αµµούχοι άργιλοι και κροκαλοπαγή). Οι σχηµατισµοί 
αυτοί έχουν µεγάλη ανάπτυξη στα κράσπεδα της Πάρνηθας, της Πάστρας, της Μαυρινώρας, 
του Πατέρα, στην περιοχή Καπανδριτίου και µικρότερη ανάπτυξη στην περιοχή Καλάµου, της 
Πεντέλης, του Αλεποχωρίου και των Μεγάρων. 

Πρόκειται για λατυποκροκαλοπαγή χερσαίας φάσεως, κατά περιοχές αρκετά συνεκτικά, µε 
συγκολλητική ύλη ασβεσταργιλοψαµµιτική, καθώς και για ττλειστοκαινικά πλευρικά κορήµατα 
που απαντούν στα βόρεια κράσπεδα της Πάρνηθας και Μαυρινώρας, καταλαµβάνοντας µικρή 
έκταση µε µικρό κατά κανόνα πάχος λόγω της σηµαντικής διάβρωσης που έχουν υποστεί. 
Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή Μαλακάσας - Μαυροσουβάλας - Μαρκοπούλου τα 
ττλειστοκαινικά κροκαλοπαγή συντίθενται αποκλειστικά απο κερατολιθικές, σχιστοψαµµιτικές 
και ασβεστολιθικές κροκάλες και λατύπες (σειρά Πάρνηθας) ως και από προϊόντα 
καταστροφής των νεογενών τραβερτινοειδών φαιών ασβεστόλιθων. 

Η ευρεία κοίτη του Κηφισού δοµείται από τους λιµνοχερσαίους σχηµατισµούς του Κηφισού, 
που αποτελούνται από λεπτοµερείς αποθέσεις πηλών, αργίλων και αργιλοαµµούχων υλικών, 
µε, κατά θέσεις, διάσπαρτες κροκάλες και παρεµβολές ψηφιδοπαγών και κροκαλοπαγών. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

214 

Νεογενές 

Αποτελούνται από µάργες, αργίλους, ψαµµίτες, κροκαλοπαγή και µαργαϊκούς ασβεστόλιθους 
σε εναλλαγές. 

Οι ασβεστόλιθοι τραβερτινοειδούς µορφής κατά το µεγαλύτερο µέρος αποκτούν σηµαντικό 
πάχος στους ανώτερους στρωµατογραφικούς ορίζοντες της σειράς. 

Οι σχηµατισµοί του νεογενούς έχουν µεγάλη εξάπλωση στις περιοχές Μεγάρων, 
Αλεποχωρίου, Καπανδριτίου, πεδιάδας Μεσογαίας, Κηφισιάς και βορείων κρασπέδων 
Πάρνηθας και καλύπτουν µαζί µε τους διλουβιακούς σχηµατισµούς την επαφή των 
µεταµορφωµένων συστηµάτων µε αποτέλεσµα να µην ορατή η τεκτονική σχέση τους. 

Τα νεογενή ιζήµατα περιλαµβάνουν δύο συστήµατα πετρωµάτων, δηλαδή το ανώτερο 
σύστηµα µε χερσαίους σχηµατισµούς από πηλούς, αργίλους και κροκαλοπαγή και το 
κατώτερο µε εναλλαγές µαργών, αργίλων, ψαµµιτών, κροκαλοπαγών, µαργαϊκών 
ασβεστόλιθων και τραβερτινών. Εντός των αποθέσεων του δεύτερου συστήµατος 
αναπτύσσονται λιγνιτικά κοιτάσµατα. 

Οι λιθοφασικές µεταβολές είναι πολύ έντονες, τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατακόρυφη 
έννοια, λόγω της παλαιοµορφολογίας της τριτογενούς λεκάνης και της διαφορετικής 
λιθολογικής σύστασης των επιµέρους περιοχών τροφοδοσίας αυτής µε υλικά ιζηµατογένεσης. 

Πλήρης ανάπτυξη της νεογενούς σειράς παρατηρείται στην περιοχή της Μαυροσουβάλας, 
όπου και τα οµώνυµα λιγνιτικά κοιτάσµατα, ενώ σε άλλες περιοχές, λόγω της 
παλαιογεωγραφικής εξέλιξης της τριτογενούς λεκάνης και των µετέπειτα κατακόρυφων 
κινήσεων και φαινοµένων διάβρωσης, απαντούν µόνο τµήµατα αυτής. 

Σε ό,τι αφορά τα λιγνιτικά κοιτάσµατα της τριτογενούς λεκάνης, αυτά αναπτύσσονται σε δύο 
ορίζοντες. Ο κατώτερος ορίζοντας συναντάται εντός των παλαιοτέρων µελών του κατώτερου 
συστήµατος αποθέσεων, στη γειτονία µε το προνεογενές υπόβαθρο. Το πάχος του ορίζοντα 
αυτού κυµαίνεται από 2 ως 10m (ΒΟΡΕΑ∆ΗΣ 1952) ενώ το πάχος του ανώτερου ορίζοντα 
είναι µόλις 1,5m. 

Η ηλικία της νεογενούς σειράς της Βόρειας Αττικής είναι µειοπλειοκαινική και κατά άλλους 
πλειοκαινική. 

Νεότερες παλυνολογικές έρευνες σε µαργαϊκές και αργιλικές ενστρώσεις, παρεµβαλλόµενες 
µεταξύ των λιγνιτικών στρωµάτων στις περιοχές Σχηµαταρίου και Μαλακάσας, απέδειξαν την 
παρουσία µικροχλωρίδας (σπόροι, γυρεόκοκκοι) κωνοφόρων ως και φυλλοβόλων και 
ποωδών αγγειοσπέρµων επί τη βάσει των οποίων τα λιµναία αυτά ιζήµατα κατατάσσονται στο 
Ανώτερο Μειόκαινο (Βαλλέσιο), ενώ στρωµατογραφικοί συσχετισµοί νεογενών και 
τεταρτογενών σχηµατισµών τοποθετούν τις αποθέσεις της περιοχής Ωρωπού, Σχηµαταρίου 
του ανώτερου συστήµατος στο Τουρώλιο (Α.ΜΕΤΤΟΣ 1992). 

Η νεογενής λεκάνη του Ασωπού υποδιαιρείται σε διάφορες περιοχές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το είδος των ιζηµάτων και τη θέση και σχέση τους µε το υπόβαθρό τους, 
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που είναι η σειρά της Πάρνηθας για το κεντρικό τµήµα της λεκάνης (περιοχή Σχηµαταρίου-
Μαλακάσας-Ωρωπού), σύµφωνα µε έρευνες των ΒΟΡΕΑ∆Η, ΜΕΤΤΟΥ κ.α. 

Υπολεκάνη Σχηµαταρίου - Οινοφύτων - Τανάγρας 

Τα βαθύτερα µέλη των ιζηµάτων της περιοχής συνίστανται από λευκές πλακώδεις µάργες, 
εναλλασσόµενες µε πηλούς και αργίλους. Τα ιζήµατα αυτά µεταβαίνουν προς τα πάνω στα 
δελταϊκά ιζήµατα της περιοχής από εναλλαγές ενστρώσεων άµµων, κροκαλών µε πηλούχους 
άµµους και παρεµβολές πάγκων ψαµµιτοκροκαλοπαγών. Το συνολικό πάχος των ιζηµάτων 
στο δυτικό τµήµα της λεκάνης υπερβαίνει τα 300m. Ανατολικότερα, προς Σχηµατάρι και 
Οινόφυτα το πάχος των ιζηµάτων φθάνει τα 600m και τα ανώτερα στρώµατά τους 
αντιπροσωπεύονται από πλακώδεις ασβεστόλιθους και τεφρόλευκες µάργες (ΜΕΤΤΟΣ Α., 
1992). Εντός των αποθέσεων αυτών αναπτύσσεται οµοιόµορφα λιγνιτικό κοίτασµα δύο 
στρωµάτων πάχους 1,6 και 0,4m, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλεται στρώµα µάργας πάχους 
0,6m (ΒΟΡΕΑ∆ΗΣ Γ., 1952). 

Η υπολεκάνη συνεχίζεται προς Βορρά µέχρι τον Ευβοϊκό κατά µήκος της γραµµής 
Χαλκουτσίου, ∆ήλεσι, Αυλίδας, όπου τα ανώτερα στρώµατα εξελίσσονται σε καστανέρυθρες 
αποθέσεις από πηλούς, αργίλους, αµµούχους αργίλους και συνεκτικά ή µη 
ψαµµιτοκροκαλοπαγή. Τα αδροµερή µέλη των αποθέσεων της υπολεκάνης αποτελούνται από 
προϊόντα αποσάθρωσης της σειράς της Πάρνηθας, εκ κροκαλών διαφόρου µεγέθους 
ασβεστολιθικής, κερατολιθικής και οφιολιθικής σύστασης.  

Στα Ν∆ περιθώρια της υπολεκάνης εµφανίζεται το ασβεστολιθικό υπόβαθρο της Πάρνηθας 
συνεπεία του µεγάλου ρήγµατος της Τανάγρας, στο οποίο οφείλεται και η δηµιουργία της 
υπολεκάνης. Ανατολικότερα, στην περιοχή Οινοφύτων και στα όρια µε την υπολεκάνη 
Αγ.Θωµά-Αυλώνας-Μαλακάσας, αναδύεται και πάλι το ασβεστολιθικό υπόβαθρο της 
Πάρνηθας (λόφος διχαλωτός) που αποτελεί συνέχεια των λόφων Ασβεστοχωρίου Βόρεια και 
ΒΑ της Αυλώνας. 

7.1.6.3 Τεκτονική 

Η ευρεία περιοχή της Αττικής έχει υποστεί την επίδραση επανειληµµένων τεκτονικών 
κινήσεων. Γενικά διακρίνουµε µια παλαιότερη προνεογενή τεκτονική και µια νεότερη τεκτονική 
του Τριτογενούς και Τεταρτογενούς. 

Παλαιότερη Προνεογενής Τεκτονική. 

Η τεκτονική αυτή αφορά στην σχέση των συστηµάτων που αναφέρθηκαν προηγουµένως, των 
µεταµορφωµένων και µη µεταµορφωµένων σχηµατισµών των οποίων η επαφή καλύπτεται από 
τις αποθέσεις του Νεογενούς και δεν είναι ορατή. Οι πλέον πρόσφατες απόψεις επί της 
τεκτονικής σχέσεως µεταµορφωµένων και µη µεταµορφωµένων σχηµατισµών σύµφωνα µε 
τους J. Abouin (1973), Γ. Κατσικάτσο (1977,1979), J.Mercier, P.Vergel (1977), συνοψίζονται 
στα ακόλουθα: Η περιοχή της Αττικής αποτελεί διπλό πολυφασικό τεκτονικό παράθυρο που 
σχηµατίσθηκε µε την εφίππευση της ενότητας Βερορίου (ενότητα Στύρων - Οχης στην Εύβοια) 
στο κρυσταλλοσχιστώδες της Αττικής (ενότητα Αλµυροποτάµου στην Εύβοια) και µε την 
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επώθηση στη συνέχεια πάνω σ' αυτή των µη µεταµορφωµένων σχηµατισµών της Πάρνηθας 
(και των αντίστοιχων σχηµατισµών της ενότητας της Κεντρικής Εύβοιας). 

Έτσι σύµφωνα µε τις απόψεις αυτές στον ευρύτερο χώρο της Αττικής και Νοτίου Εύβοιας, οι 
µη µεταµορφωµένοι σχηµατισµοί του συστήµατος της Πάρνηθας έχουν επωθηθεί προς Νότο 
στα µεταµορφωµένα πετρώµατα του µεταµορφωµένου συστήµατος (κρυσταλλοσχιστώδες 
Αττικής). 

Νεότερη Τεκτονική 

Οι διάφορες λεκάνες της Αττικής, όπως Ωρωπού - Μαλακάσας, Μεγάρων, Καπανδριτίου - 
Μαραθώνα κ.α., αντιστοιχούν σε τεκτονικές τάφρους που σχηµατίσθηκαν συνέπεια 
ηπειρογενετικών κινήσεων, µετά το τέλος της Αλπικής ορογενέσεως, δηλαδή στο στάδιο της 
χαλάρωσης των τεκτονικών πιέσεων, οπότε οι µετατοπίσεις ήταν κατακόρυφες µε αποτέλεσµα 
την δηµιουργία τεκτονικών τάφρων και υβωµάτων. Στις πρώτες αποτέθηκαν νεογενή ιζήµατα 
λιµναίας και χερσαίας προελεύσεως. Μετά την απόθεση των νεογενών ιζηµάτων ακολουθούν 
περίοδοι νεότερων διαρρήξεων που έπληξαν ακόµη και τους διλουβιακούς σχηµατισµούς. 

Κατά το Τεταρτογενές, εκτός των ηπειρογενετικών κινήσεων, έλαβαν χώρα και ευστατικές 
κινήσεις, ανοδικές και καθοδικές, οφειλόµενες στη δέσµευση ή απελευθέρωση πάγων στους 
πόλους (παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις περίοδοι) οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσµα την 
µετακίνηση της γραµµής των ακτών αντίστοιχα προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Τέλος, η 
ύπαρξη αναβαθµίδων στους χείµαρρους της περιοχής της µελέτης, το ύψος των οποίων σε 
µερικές περιπτώσεις υπερβαίνει τα 3m πιστοποιεί θετική κατακόρυφη κίνηση που έλαβε χώρα 
κατά το τέλος του τεταρτογενούς ίσως δε και κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε δύο περιοχές της Αττικής µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
από τεκτονικής απόψεως: την περιοχή της δυτικής Αττικής που γειτνιάζει µε τον ιδιαίτερα 
ενεργό χώρο του Κορινθιακού, αλλά και την περιοχή της Πάρνηθας που έδωσε τον 
καταστροφικό σεισµό της 7-9-99, και την περιοχή της βόρειας και βορειοανατολικής Αττικής 
που γειτνιάζει επίσης µε τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας αλλά και µε το ενεργό τεκτονικό 
βύθισµα του Ευβοϊκού.  

Περιοχή δυτικής Αττικής 

Η τεκτονική της περιοχής χαρακτηρίζεται από τις πολλαπλές πτυχώσεις των στρωµάτων που 
εκφράζονται µε την παρουσία συγκλίνων και αντικλίνων, καθώς και από την κατάτµηση και 
διάρρηξη των πετρωµάτων, από τη δράση των ρηγµάτων, που εκδηλώθηκαν µετά την 
πτυχογόνο τεκτονική διεργασία. Η τεκτονική καταπόνηση των πετρωµάτων είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό που καθορίζει τη µηχανική τους συµπεριφορά, πέρα από τις ιδιότητες του 
ακέραιου πετρώµατος. Οι τεκτονικές κινήσεις στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύπλοκες και 
αντίστοιχη είναι η ποικιλία των τεκτονικών µορφών που έχουν δηµιουργηθεί. Τα πετρώµατα 
της περιοχής έχουν επηρεαστεί από την επώθηση του οφιολιθικού καλύµµατος και της 
σχιστοκερατολιθικής διάπλασης στους τριαδικούς ασβεστόλιθους, η οποία έλαβε χώρα κατά 
το Ιουρασικό-Κρητιδικό. Η δεύτερη τεκτονική φάση κατά το Ηώκαινο, επηρέασε για δεύτερη 
φορά τους λιθολογικούς σχηµατισµούς που προαναφέρθηκαν καθώς και τους ανωκρητιδικούς 
ασβεστόλιθους. Τελευταία φάση τεκτονισµού έχει δηµιουργήσει κανονικά ρήγµατα µε µεγάλο 
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άλµα. Η διεύθυνση αυτών των ρηγµάτων είναι Α-∆ και Β∆-ΝΑ. Η κίνησή τους έχει περιπλέξει 
την γεωλογική εικόνα και ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στη διαµόρφωση του ανάγλυφου. 

Τα αποτελέσµατα των τεκτονικών φάσεων σε διάφορες χρονικές περιόδους είναι φανερά κατά 
την µακροσκοπική παρατήρηση των διαφόρων λιθολογικών σχηµατισµών. Οι τριαδικοί 
ασβεστόλιθοι είναι έντονα κατακερµατισµένοι σχεδόν στο σύνολο της µάζας τους. Οι ρωγµές 
τους έχουν όµως επουλωθεί µε ασβεστιτικό υλικό. Ιδιαίτερα εµφανής είναι η τεκτονική 
καταπόνηση των κρητιδικών ασβεστόλιθων. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι οι 
κρητιδικοί ασβεστόλιθοι αποτελούσαν τα ανώτερα στρωµατογραφικά ιζήµατα κατά την 
επώθηση στο Ηώκαινο, άρα βρισκόντουσαν στην άµεση επιρροή της επώθησης. Ο δεύτερος 
λόγος είναι η ανοµοιοµορφία των επί µέρους λιθολογικών φάσεων του σχηµατισµού (κλαστική 
φάση, λεπτοπλακώδεις ή φυλλώδεις έως παχυστρωµατώδείς ασβεστόλιθοι), η οποία είχε σαν 
αποτέλεσµα το διάφορο βαθµό τεκτονισµού όσον αφορά το µέγεθος και τη µορφή κατά θέσεις. 
Η ύπαρξη ζωνών αδυναµίας µέσα στο πέτρωµα δηµιούργησε εφιππεύσεις στον ίδιο 
σχηµατισµό και τον κατά θέσεις προκάλεσε τον κατακερµατισµό του. Παρατηρούνται πτυχές, 
οι άξονες τους όµως δεν µπορούν να χαρτογραφηθούν λόγω της επίδρασης του νεώτερου 
ρηγµατογόνου τεκτονισµού. 

Άξια λόγου ρήγµατα στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής είναι το ρήγµα της Φυλής µε 
διεύθυνση ∆Β∆ -ΑΝΑ και κλίση προς Ν∆ και το ρήγµα του Θριασίου Πεδίου µε διεύθυνση 
∆Β∆ - ΑΝΑ και κλίση προς Ν∆. 

Και τα δύο ρήγµατα είναι κανονικά, κόβουν κυρίως προνεογενείς γεωλογικούς σχηµατισµούς 
αλλά επίσης επηρεάζουν νεογενή ρήγµατα. Το ρήγµα του Θριασίου Πεδίου βρίσκεται στις 
παρυφές του Πεδίου και καλύπτεται από κώνους κορηµάτων και σάρρες. Το ρήγµα της Φυλής 
είναι περίπου παράλληλο µε το προηγούµενο σε απόσταση 4-5 Km από αυτό προς τα βόρεια. 

Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα έρευνας που αφορά τον σεισµό της Αθήνας της 
7/9/1999 (Papadopoulos et al,2000) η χωρική κατανοµή των µετασεισµών σε συνδυασµό µε το 
εστιακό µηχανισµό του κυρίου σεισµού σε πρώτη προσέγγιση υποδηλώνουν ότι αυτός ο 
σεισµός γενετικά συνδέεται µε µια σεισµική δοµή διεύθυνσης ∆Β∆ - ΑΝΑ και κλίση Ν Ν∆, η 
τοπογραφική έκφραση της οποίας πιθανόν είναι το νεοτεκτονικό ρήγµα της Φυλής το οποίο 
έχει παράταξη 110° - 130° Β και µέγιστη κλίση 60° -85° Ν∆. Σύµφωνα επίσης µε τα ίδια 
παραπάνω αποτελέσµατα, η θέση της σεισµικής εστίας επαναπροσδιορίζεται σε βάθος 
16,8Km και σε απόσταση περίπου 15Km προς τα Ν∆ από το επιφανειακό ίχνος του ρήγµατος 
της Φυλής. 

Στην παραπάνω έρευνα δεν γίνεται αναφορά για οποιαδήποτε σχέση του σεισµού της Αθήνας 
στις 7/9/1999 µε το ρήγµα του Θριασίου πεδίου, που κατ’ άλλους όµως ερευνητές είναι αυτό 
που ευθύνεται για τον εν λόγω σεισµό. 

Το ρήγµα της Κακιάς Σκάλας 

Η περιοχή της Κακιάς Σκάλας επηρεάζεται κυρίως από κανονικά ρήγµατα περί τη διεύθυνση 
Α-∆ ενώ ένας µικρότερος αριθµός δευτερευόντων ρηγµάτων έχει διεύθυνση ΒΑ-Ν∆. Οι ίδιες 
τεκτονικές διευθύνσεις αναγνωρίζονται και στην ευρύτερη περιοχή Μεγάρων - Λουτρακίου, 
στις εκεί µεγάλες ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες έχουν δηµιουργήσει τις λεκάνες απόθεσης των 
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πλειοπλειστοκαινικών ιζηµάτων των περιοχών αυτών. Με τη σειρά τους τα πρόσφατα αυτά 
πλειοπλειστοκαινικά ιζήµατα έχουν διαρραγεί έντονα από ρήγµατα µε κύριες διευθύνσεις Α-∆ 
και ΑΝΑ-∆Β∆. 

Η ρηξιγενής ζώνη της Κακιάς Σκάλας αναπτύσσεται από τις κορυφές των κρηµνών του 
ασβεστολιθικού υψώµατος Καβαλλάρης µέχρι τη θάλασσα µε µια σειρά υποπαράλληλων 
κλιµακωτών ρηγµάτων σε γενική διεύθυνση Α-∆. Τα επάλληλα αυτά ρήγµατα, κατά την έννοια 
της απότοµης µορφολογίας που έχει αναπτυχθεί, είναι διαµήκη και χαρακτηρίζονται τόσο στην 
τοπική όσο και στη χιλιοµετρική κλίµακα, από συχνές µικρές αλλαγές στη διεύθυνση τους, 
γύρω από την κύρια διεύθυνση Α-∆. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα ρηξιγενούς 
ζώνης του ελληνικού χώρου σε ασβεστολιθικά πετρώµατα µε νεοτεκτονική δραστηριότητα. Οι 
ζώνες αυτές, όπως και εδώ, έχουν συνήθως κάποιο πλάτος, µε πολλαπλές επιφάνειες 
ρηγµάτων και πολλές γενεές τεκτονικών λατυποπαγών και πλευρικών κορηµάτων. Τα 
κορήµατα εδηµιουργούντο κάθε τόσο από καταπτώσεις του τεµαχισµένου πετρώµατος όταν η 
ζώνη ενεργοποιείτο και στη συνέχεια έχουν προσβληθεί και αυτά από τις επόµενες νεώτερες 
αναδράσεις. 

Το προεξέχον και ιδιαίτερα διακρινόµενο ρήγµα από το πλήθος των ρηγµάτων της ζώνης της 
Κακιάς Σκάλας, είναι αυτό µε τις θεαµατικές κατοπτρικές επιφάνειες που προβάλλουν σε 
πολλές θέσεις στα πρανή των ορυγµάτων της Νέας Εθνικής Οδού (Ν.Ε.Ο.), καθώς και σε 
εκείνα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) στο κεντρικό της τµήµα. Πρόκειται για το πιο 
σηµαντικό ρήγµα της ζώνης, µε τις περισσότερες και πιο νέες αναδράσεις, αφού 
χαρακτηρίζεται από έντονα µορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά ενεργότητας, όπως οι ευρείες και 
σηµαντικές σε ύψος κατοπτρικές επιφάνειες, µε σαφείς χαρακτήρες νεότητος, οι γενεές 
γραµµών και ραβδώσεων ολίσθησης, οι φρέσκες µη διαβρωµένες επιφάνειες, η δηµιουργία 
έντονου κρηµνού στη µορφολογία και τέλος η παρουσία νέων πλευρικών κορηµάτων. Το κύριο 
αυτό ρήγµα αποκαλείται ως ρήγµα της Κακιάς Σκάλας. 

Το ρήγµα της Κακιάς Σκάλας και τα παράλληλα του στον υποθαλάσσιο χώρο διαµορφώνουν 
τα βόρεια περιθώρια του βυθίσµατος του Σαρωνικού Κόλπου. Το βύθισµα αυτό δεν έχει 
βέβαια την ίδια ενεργότητα µε το αντίστοιχο βύθισµα του Κορινθιακού Κόλπου, δεν παύει 
όµως να είναι κατά τεκµήριο µία νεοτεκτονική δοµή και είναι γνωστό ότι τα περιθώρια των 
βυθισµάτων είναι πάντα και οι περισσότερο δραστήριες τεκτονικώς περιοχές των δοµών 
αυτών. 

Η ρηξιγενής ζώνη της Κακιάς Σκάλας είναι από τις πιο εντυπωσιακές στον ελληνικό χώρο, 
λόγω του απόκρηµνου χαρακτήρα του αντερείσµατος και των εντυπωσιακών εµφανίσεων 
κατοπτρικών επιφανειών. Η ρηξιγενής ζώνη διατρέχεται από πολλά ρήγµατα, το κύριο όµως 
ρήγµα της Κακιάς Σκάλας είναι διακριτό µέσα στην ρηξιγενή ζώνη, αφού φαίνεται ότι 
επιµόνως και επανειληµµένως κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει 'φροντίσει' να προβάλλει και 
να λειάνει εντυπωσιακά την κατοπτρική του επιφάνεια. 

Στο ρήγµα της Κακιάς Σκάλας οι εµφανιζόµενες κατοπτρικές επιφάνειες έχουν διεύθυνση που 
ποικίλει από Β 60° µέχρι και Β 130°, αλλά και η κλίση δεν διατηρείται σχετικά πιο σταθερή 
και είναι της τάξεως των 45°-70°. Σε ορισµένα σηµεία, στην ίδια θέση, το ρήγµα έχει µεγάλη 
κλίση στα χαµηλά και µικρή στη συνέχεια του στα ψηλότερα σηµεία του ανάγλυφου. Σε 
κάποιες επιφάνειες παρατηρήθηκε κλίση πολύ µεγάλη, της τάξεως των 75°-90°. Πάνω στις 
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ρηξιγενείς αυτές επιφάνειες διακρίνονται τα ίχνη της τεκτονικής ολίσθησης υπό µορφή κυρίως 
αυλακώσεων και λεπτών µηχανικών γραµµώσεων. Συχνά αναπτύσσεται κατά τη φορά της 
κίνησης ασβεστίτης καθώς και σπανιότερα στυλόλιθοι. 

Η γεωµετρία των κατοπτρικών επιφανειών του ρήγµατος της Κακιάς Σκάλας στην κλίµακα 
µέτρων ή δεκάδων µέτρων είναι πάντως µεταβλητή, όπως διαπιστώνεται στα σηµεία όπου οι 
επιφάνειες είναι σαφώς ορατές. Αυτή η µεταβολή εκφράζεται ως σχετική αλλαγή τόσο της 
διεύθυνσης όσο και της κλίσης του κατόπτρου. Συγκεκριµένα, όπως διαπιστώθηκε από τις 
επιτόπιες παρατηρήσεις στα σηµεία όπου ξεπροβάλλουν στην επιφάνεια του εδάφους τα 
κάτοπτρα, το ρήγµα της Κακιάς Σκάλας έχει χαρακτηριστική γεωµετρία στην κατά κλίση 
διατοµή του: το ανάντη τµήµα της κατοπτρικής επιφάνειας για κάποιες δεκάδες µέτρα βυθίζεται 
µε µικρή κλίση (µέχρι και 45°) ενώ το κατάντη τµήµα βυθίζεται µε µεγαλύτερη κλίση η οποία 
φθάνει και τις 75°. Το γενικό αυτό µοντέλο δεν διατηρείται πάντως καθ' όλο το µήκος του. 

Σε κάποιες θέσεις οι κατοπτρικές επιφάνειες διακόπτονται πλαγίως από άλλα µικρά ρήγµατα 
µε αντίθετη κλίση, που µετατοπίζουν ελαφρά την κύρια επιφάνεια. Αυτές οι µικροεπιφάνειες οι 
οποίες δεν έχουν συστηµατική διεύθυνση εκτιµάται ότι είναι µειωµένης σηµασίας τόσο από 
άποψη µεγέθους όσο και δυναµικών χαρακτηριστικών και συνδέονται µε τη διάρρηξη του 
κύριου ρήγµατος. Σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον ως 
επιφάνειες ασυνέχειας οι οποίες βρίσκονται µέσα στη ζώνη του κύριου ρήγµατος και ενδέχεται 
να κινηθούν δευτερογενώς σε περίπτωση σεισµικής ανάδρασης του. 

Η περιοχή των Κρητιδικών ασβεστόλιθων είναι, πολύ περισσότερο κερµατισµένη από αυτή 
των Τριαδικών στην τεκτονισµένη ζώνη, µε µεγαλύτερο εύρος λατυποπαγών και πλήθος 
δευτερευόντων ρηγµάτων, τόσο ώστε να µην είναι εύκολος ή ακόµη και δυνατός ο 
προσδιορισµός της ακριβούς θέσης του κυρίου ρήγµατος. 

Σύµφωνα µε γνωµατεύσεις ειδικών επιστηµόνων, το µέγιστο µήκος του ρήγµατος εκτιµάται ότι 
δεν µπορεί να ξεπεράσει τα 13-15km και η µέγιστη αναµενόµενη µετατόπιση κατά τη διάρκεια 
σεισµού κατά µήκος της κύριας ρηξιγενούς επιφάνειας του ρήγµατος της Κακιάς Σκάλας, είναι 
πιθανότερο να βρεθεί µεταξύ 30 και 50 cm. Η εκτιµώµενη αυτή µετατόπιση αναφέρεται στη 
µετακίνηση κατά την διεύθυνση της ολίσθησης. 

Εάν θεωρηθεί ότι η µετακίνηση του κύριου ρήγµατος κυµαίνεται µεταξύ 30-50cm τότε λογικό 
θα είναι η παράλληλη ή η συµπαθητική ανάδραση των άλλων ρηγµάτων να είναι από 
µηδενική µέχρι µερικά εκατοστά (10-15cm το πολύ). 

Ένας παράγοντας που µπορεί να διαφοροποιήσει σηµαντικά την εκτιµώµενη µετατόπιση στην 
επιφάνεια είναι οι καρστικές κοιλότητες στις ασβεστολιθικές εµφανίσεις της περιοχής, οι 
οποίες εφόσον καταρρεύσουν είναι δυνατόν να αυξήσουν απρόβλεπτα τις µετατοπίσεις. 

Η µετατόπιση, τέλος, γενικώς, µπορεί να είναι αυξηµένη στα απότοµα πρανή, όταν το ρήγµα 
διαχωρίζει σχηµατισµούς χαλαρούς ή εδαφικούς όπου µπορεί να γίνει µετατόπιση του 
εξωτερικού υλικού και λόγω βαρύτητας. 
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Περιοχή βόρειας και βορειοανατολικής Αττικής 

Η ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί την επίδραση επανειληµµένων τεκτονικών διαταραχών. 

Γενικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διακρίνεται µία παλαιότερη (προνεογενής) 
τεκτονική, η οποία έπληξε και τα δύο συστήµατα Πάρνηθας και Γραµµατικού, και µία νεωτέρα, 
του τριτογενούς και τεταρτογενούς, κατά την διάρκεια της οποίας επαναδραστηριοποιήθηκαν 
και παλιές προνεογενείς τεκτονικές επιφάνειες. Η προνεογενής τεκτονική χαρακτηρίζεται από 
την έντονη πτύχωση των γεωλογικών σχηµατισµών και την κατάτµησή τους από διαρρήξεις 
που ακολούθησαν τις πτυχώσεις, ενώ στους µεταλπικούς σχηµατισµούς παρατηρείται κυρίως 
έντονος ρηξιγενής τεκτονισµός. 

Σύµφωνα µε τον Α. ∆ΟΥΝΑ (1971) στην ευρύτερη περιοχή Πάρνηθας παρατηρείται µετάβαση 
από τα νεοπαλαιοζωικά ιζήµατα προς τα µεσοζωικά. Ετσι τους σχιστοψαµµίτες µε 
ασβεστόλιθους του ανωτέρου λιθανθρακοφόρου, διαδέχονται οι ασβεστόλιθοι και 
κερατοφυρικοί τόφοι του Περµίου και ακολουθούν οι ασβεστόλιθοι του Κάτω - Μέσου 
Τριαδικού. Η µόνη διαταραχή που έλαβε χώρα µεταξύ Νεοπαλαιοζωικού και Μεσοζωικού είναι 
µια έντονη ηφαιστειακή δράση, η οποία πιστοποιείται από την παρουσία ηφαιστειακών 
τόφφων, µε ασβεστολιθικούς φακούς εντός αυτών, και η οποία άρχισε πριν από την απόθεση 
των κατωτριαδικών ιζηµάτων και συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια απόθεσης αυτών (Α 
∆ΟΥΝΑΣ 1971). Η τεκτονική αυτή φαίνεται ότι έδωσε άξονες διευθύνσεως ΒΑ - Ν∆ (35°). 

Κατά τον ΒΟΡΕΑ∆Η (1952) ο πυρήνας της Πάρνηθας υπέστη την επίδραση της Ερκυνίου 
πτυχώσεως, η οποία προκάλεσε ασυµφωνία µεταξύ Περµίου και Μεσοζωικού. Η ασυµφωνία 
αυτή κατ’ άλλους είναι γωνιώδης (ΚΤΕΝΑΣ 1924, ΜΑΡΙΝΟΣ 1958, ΣΠΗΛΙΑ∆ΗΣ 1963) και κατ’ 
άλλους τεκτονική (RENZ 1908, ΒΟΡΕΑ∆ΗΣ 1952). 

Αντιθέτως όπως ήδη αναφέρθηκε οι ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΙ∆ΕΡΗΣ & BAUD δεν δέχονται καµµία 
ασυµφωνία του αλπικού κύκλου πάνω στο ερκύνιο υπόβαθρο, αλλά µια κανονική µετάβαση 
προς τα ανθρακικά µέσω ενός ανωπαλαιοζωικού - κατωτριαδικού κλαστικού σχηµατισµού µε 
ασβεστολιθικά ρηξιτεµάχη περµικής ή και παλαιότερης ηλικίας που συναντάνται στη βάση της 
τριαδικής τράπεζας τόσο στην περιοχή της Πάρνηθας όσο και στον ευρύτερο χώρο της 
Ανατολικής Ελλάδος. 

Στη µη µεταµορφωµένη σειρά της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού έλαβαν χώρα 
διάφορα τεκτονικά γεγονότα, τα οποία έδωσαν τεκτονικούς άξονες πτυχώσεων γενικής 
διεύθυνσης Β∆-ΝΑ και ΒΑ-Ν∆. Σύµφωνα µε τον ∆ΟΥΝΑ (1971) η παλαιοκιµµερική ορογένεση 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάρνηθας µετά την απόθεση των ανωτριαδικών ιζηµάτων 
(λεπτοκοκκώδεις µελανότεφροι ασβεστόλιθοι µετά κερατολίθων) έδωσε πτυχές Β∆-ΝΑ ∆/νσης 
και είχε σαν αποτέλεσµα την έντονη πτύχωση των στρωµάτων και την εκδήλωση 
εφαπτοµενικών κινήσεων, οι οποίες έφεραν σε τεκτονική επαφή τα νεοπαλαιοζωικά 
πετρώµατα µε τα ανθρακικά ιζήµατα του Τριαδικοιουρασικού. Έτσι, σε ορισµένες 
περιπτώσεις παρατηρείται εφίππευση των νεοπαλαιοζωικών στρωµάτων επί των 
λεπτοπλακωδών τριαδικών ασβεστόλιθων επί µήκους πολλών χιλιοµέτρων. 

Μετά την παλαιοκιµερική πτύχωση η περιοχή παραµένει εν αναδύσει µέχρι το κενοµάνιο, 
οπότε άρχισε και η οµώνυµη επίκλυση της θάλασσας. Με την εκδήλωση της Πυρηναϊκής 
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ορογενέσεως, η οποία έχει µεγάλη εξάπλωση, σε όλο τον χώρο της Ανατολικής Ελλάδας, 
σταµατά η ιζηµατογένεση του φλύσχη και δηµιουργούνται πτυχώσεις κυρίως επί των 
ανωκρητιδικών ασβεστόλιθων και του φλύσχη ΒΑ - Ν∆ διευθύνσεως, ενώ οι παλαιότεροι 
σχηµατισµοί είτε πτυχώθηκαν περαιτέρω, είτε διερράγησαν µε παράλληλη ελαφρά 
µεταµόρφωση (Α. ∆ΟΥΝΑΣ, 1971). Ένα χαρακτηριστικό επίσης γεγονός της Πυρηναϊκής 
πτύχωσης είναι η εφίππευση νεοπαλαιοζωικών σχηµατισµών, όπως αυτή παρατηρείται 
βορείως της Μαλακάσας, επί των Τριαδικών ασβεστόλιθων, Ιουρασικών σχιστοψαµµιτών και 
Κρητιδικών ασβεστόλιθων. 

Το µέτωπο της εφιππεύσεως, αυτής, έχει διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και αρχίζει από το Μαύρο Ρέµµα 
και τελειώνει στη Μαυροσουβάλα, ενώ η περαιτέρω πορεία του δεν είναι ορατή διότι 
καλύπτεται από τα νεογενή ιζήµατα. 

Ο LEPSIUS (1893) στη νότιο Αττική, διακρίνει τρεις άξονες πτυχώσεων ένα παλαιότερο µε 
διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και δύο νεότερης διεύθυνσης Β∆-ΝΑ και Β-Ν. 

Τις φάσεις πτυχώσεων ακολούθησε ρηγµατογόνος τεκτονισµός {ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η, 1971) µε 
εφιππεύσεις κυρίως επί των σχιστολίθων. Τις ίδιες διευθύνσεις αξόνων πτυχώσεων 
διακρίνουν οι ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ.Η, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.∆, (1973) στο Πεντελικό. 
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Σχήµα 7.1.6.2. Τεκτονικός χάρτης ∆. Πάρνηθας (Μαριολάκος et al, 2001) 

Ο ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Γ. (1970,1973,1986) σηµειώνει την ύπαρξη βαρίσκειων πτυχών ΒΑ - Ν∆ 
διεύθυνσης και αλπικών Β∆ - ΝΑ και ΒΑ - Ν∆ καθώς και νεώτερων ανωµειοκαινικών - 
κατωπλειοκαινικών διεύθυνσης Β - Ν δεχόµενος κοινή τεκτονική εξέλιξη µε την αµεταµόρφωτη 
σειρά Πάρνηθας. Ο ΛΟΖΙΟΣ Σ.(1993) αναγνωρίζει στο χώρο της ΒΑ Αττικής µια παλαιότερη 
παραµορφωτική φάση µε δοµές αντιπροσωπευόµενες κυρίως από επιφάνειες σχιστότητας, 
έντονη εφελκυστική γράµµωση και ισοκλινείς πτυχές ΒΑ - Ν∆ διεύθυνσης. Η δεύτερη φάση 
χαρακτηρίζεται από µια µεγάλη ποικιλία πτυχών ΒΑ-ΝΑ ή Β-Ν διεύθυνσης. Μία τρίτη 
παραµορφωτική φάση χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από δοµές θραυσιγενούς τύπου, που 
αντιπροσωπεύονται αποκλειστικά από ρήγµατα και διακλάσεις. 

Τα τεκτονικά αυτά γεγονότα τοποθετεί ο ΛΟΖΙΟΣ Σ. στο διάστηµα Ανω Ηώκαινο - Κατώτερο - 
(Μέσο) Μειόκαινο, Κατώτερο - Μέσο - Ανώτερο Μειόκαινο και Ανώτερο Μειόκαινο και µετά 
αντίστοιχα. Οι σχηµατισµοί της σειράς της ΒΑ Αττικής συµπεριλαµβανοµένου και του 
Πεντελικού σχηµατίζουν ένα µεγάλο αντίκλινο ΒΒΑ-ΝΝ∆ δ/σης το οποίο συνεχίζεται προς νότο 
στον Υµηττό. 
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Την φάση της Πυρηναϊκής ορογένεσης ακολούθησε το στάδιο χαλάρωσης των πιέσεων, µε 
αποτέλεσµα την δηµιουργία των µεγάλων ρηγµάτων βαρύτητας, που διαχώρισαν την ευρύτερη 
περιοχή σε τεµάχη, η κατακόρυφος µετακίνηση των οποίων δηµιούργησε τις τεκτονικές 
τάφρους και κέρατα. 

Εντός των τάφρων αυτών απετέθησαν τα νεογενή ιζήµατα (λεκάνη Θηβών, Ωρωπού - 
Μαλακάσας - Καλάµου). Η νεότερη τεκτονική συνδέεται µε την πτύχωση των νεογενών 
σχηµατισµών και την επακολουθήσασα διάρρηξη τους. 

Ο ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Γ. (1974) αναφέρει την ύπαρξη τριών νεοτέρων φάσεων πτυχώσεων µε 
διευθύνσεις εκ των παλαιοτέρων προς τις νεότερες αντιστοίχως Β∆-ΝΑ, ΒΑ-Ν∆ και Β-Ν. 

Ο ΜΕΤΤΟΣ Α. (1992) δέχεται ότι κατά την διάρκεια της ιζηµατογένεσης, συνεπεία ανοδικών 
κινήσεων του νοτίου τµήµατος της λεκάνης (περιοχή Πάρνηθας), είχαµε ανύψωση της τάξης 
των 600m των νεογενών ιζηµάτων, η εν συνεχεία διάβρωση των οποίων αλλά και 
σχηµατισµών του υποβάθρου, τροφοδότησε µε κλαστικά υλικά τις ποταµοχερσαίες αποθέσεις 
του Ανωτ. Μεικαίνου της περιοχής Ωρωπού, Καπανδριτίου και Μπογιατίου. Σε ό,τι αφορά τις 
κύριες ρηξιγενείς ζώνες, διακρίνονται τρεις κύριες διευθύνσεις, (ΒΑ-Ν∆, Α-∆ και Β∆-ΝΑ) που 
αντιστοιχούν οι δύο πρώτες στην δεύτερη φάση πτυχώσεων (ΒΑ-Ν∆), ενώ η τελευταία, 
πιθανώς πλειστοκαίνου ηλικίας, αντιστοιχεί στην τεκτονική γραµµή που είναι σήµερα ενεργός. 
Στο τέλος του Πλειστοκαίνου ακολουθούν κατακόρυφες κινήσεις γενικής διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ 
έως ∆-Α, που είχαν σαν αποτέλεσµα την διάρρηξη των διλλουβιακών κροκαλοπαγών και 
λοιπών παλαιοτέρων πετρωµάτων και την δηµιουργία του Ευβοϊκού κόλπου. 

Εκτός από τις νεοτεκτονικές κινήσεις παρατηρούνται επίσης ευστατικές ανοδικές ή καθοδικές 
οφειλόµενες στη δέσµευση η απελευθέρωση πάγων στους πόλους, (παγετώδεις και 
µεσοπαγετώδεις περίοδοι), που είχαν σαν αποτέλεσµα την µετακίνηση της γραµµής των 
ακτών προς τα κάτω ή προς τα πάνω. 

Στην περιοχή της Πάρνηθας παρατηρούνται τρία συστήµατα ρηγµάτων µε διεύθυνση ΑΒΑ-
∆Ν∆ έως Α-∆, ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ τα οποία είναι γενικά παράλληλα προς τις αντίστοιχες 
προνεογενείς πτυχές της Αλπικής ορογένεσης, τις οποίες και έχουν διαρρήξει. 

Στα ρήγµατα κυρίως διεύθυνσης Α-∆ και Β∆-ΝΑ οφείλεται και η δηµιουργία της τεκτονικής 
τάφρου Θηβών - Μαλακάσας - Καλάµου. Γενικά πρόκειται για µεγάλα ρήγµατα µε 
εντυπωσιακές κατοπτρικές επιφάνειες επί των ασβεστόλιθων και µε τεκτονικές αυλακώσεις 
µεγάλης κλίσης, γεγονός που συνηγορεί για κατακόρυφες µετακινήσεις. Τα ρήγµατα αυτά 
παρατηρήθηκαν στα περιθώρια της νεογενούς λεκάνης (βόρεια κράσπεδα Πάρνηθας - 
Πάστρας) αλλά και στο εσωτερικό αυτής στις περιοχές όπου αναδύεται το ασβεστολιθικό 
υπόβαθρο. Πολλά από τα ρήγµατα αυτά έχουν επαναδραστηριοποιηθεί µετά την απόθεση των 
ανω-µειοκαινικών-πλειστοκαινικών ιζηµάτων της περιοχής, δεδοµένου ότι έχουν προσβάλλει 
και τα τελευταία τα οποία και έχουν µετατοπίσει,ενώ ορισµένα εξ' αυτών των ρηγµάτων είναι 
και σήµερα ενεργά και µε αυτά συνδέεται και η σεισµικότητα της περιοχής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η ρηξιγενής ζώνη στο Μήλεσι, βόρεια της Μαλακάσας Β∆-ΝΑ διεύθυνσης, 
δηλαδή παράλληλης µε τα πρόσφατα ρήγµατα που διαµορφώνουν τις ακτογραµµές του 
Ευβοϊκού. Η επιφάνεια της διάρρηξης κλίνει προς τα ΒΑ και φέρει σε επαφή τους µεσοζωικούς 
ασβεστόλιθους µε τους νεογενείς σχηµατισµούς. Λίγο νοτιότερα, στη Μαλακάσα ένα άλλο 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

224 

ρήγµα της ίδιας διεύθυνσης µε αντίθετη Ν∆ κλίση δηµιουργεί το τεκτονικό κέρας µεσοζωικών 
ασβεστόλιθων. Λεπτοµερής τεκτονική ανάλυση από τον Α. ΜΕΤΤΟ (1992) για µεγάλο αριθµό 
ρηγµάτων, αναγνωρίζει σ' αυτά ανωµειοκαινικές - πλειοκαινικές εφελκυστικές τάσεις. Στο 
µεγάλο ρήγµα Ερυθρών - ∆αφνούλας µήκους 15km περίπου, µε ορατό ύψος κατοπτρικής 
επιφάνειας 8m και αποτύπωση δύο γενεών γραµµών προστριβής, η τεκτονική ανάλυση της 
νεότερης γενιάς γραµµώσεων προσδιόρισε τεταρτογενή εφελκυστική δράση. 

Οι ΠΕΡΙΣΣΟΡΑΤΗΣ, κ.α. (1989) διακρίνουν στην περιοχή Ευβοϊκού - Βόρειας Αττικής στην 
περιοχή της ξηράς δύο συστήµατα ρηγµάτων Α-∆ και ΒΑ-Ν∆ διεύθυνσης 
πλειοπλειστοκαινικής ηλικίας και τρία συστήµατα διεύθυνσης Α-∆, ΒΑ-Ν∆ και ΒΒΑ-ΝΝ∆ στον 
υποθαλάσσιο χώρο. 

Στην περιοχή Καλάµου - Αγ. Αποστόλων βορείως του υψώµατος Καµάρι και µέχρι την 
παραλιακή ζώνη, παρατηρήθηκαν πολλά µεγάλα ρήγµατα διεύθυνσης Α-∆ και Β∆-ΝΑ. Στα 
ρήγµατα αυτά οφείλεται η κλιµακωτή διάρρηξη και καταβύθιση των νεογενών σχηµατισµών 
µέσα στον Ευβοϊκό. 

Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζεται ένας συνοπτικός χάρτης της Εύβοιας και της Αττικής 
(KATSIKATSOS et al, 1986), όπου απεικονίζεται η γεωλογική δοµή, όπως αυτή περιγράφηκε 
παραπάνω.  
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Σχήµα 7.1.6.3 Γεωτεκτονικός χάρτης Εύβοιας – Αττικής – Β. Κυκλάδων (από Γ. 
Κατσικάτσο) 

1. Νεογενή – Τεταρτογενή, 2.1 Φλύσχης, 2.2 Ανωκρητιδικοί ασβεστόλιθοι, 2.3 Σχηµατισµοί Ηωελληνικού 
καλύµµατος, 2.4 Ασβεστόλιθοι και δολοµίτες µεσοτριαδικοί – ανωιουρασικοί, 2.5 Νεοπαλαιοζωικοί – 
Μεσοτριαδικοί σχηµατισµοί, 2.6 Κρυσταλλικό υπόβαθρο, 3. Νεοελληνικό κάλυµµα, 3.1 Ενότητα Όχης, 3.2 
Ενότητα Στύρων, 4. Αυτόχθονο σύστηµα, 5. Επώθηση 

7.1.6.4 Σεισµικότητα 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου, όπου καταγράφονται όλα τα σεισµικά 
επίκεντρα του ελληνικού χώρου, ανεξάρτητα από το µέγεθος του σεισµού για το διάστηµα 
550π.Χ. - 1999, τα επίκεντρα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος και 
έχουν δώσει σεισµούς µεγέθους µεγαλύτερου από 5 βαθµούς της κλίµακας Richter, είναι: 

Πίνακας 7.1.6.4 Ισχυροί ιστορικοί σεισµοί 

Ηµ/νία Σεισµικό επίκεντρο Εστιακό βάθος 
Μέγεθος 
(Richter) 

Μέση ένταση 
Mercalli 

Περιοχή µέγιστης 
έντασης 

-489 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 6.0  Αίγινα 
-480 37.90 Ν, 23.30 Ε Επιφαν/κός 6.3  Σαλαµίνα 
1705 38.20 Ν, 23.80 Ε Επιφαν/κός 6.2 VII Αθήνα 
1805 38.00 Ν, 24.00 Ε Επιφαν/κός 6.0 VII Αθήνα 
1837 37.40 Ν, 23.30 Ε Επιφαν/κός 6.3 VIII ∆υδίµα 
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Ηµ/νία Σεισµικό επίκεντρο Εστιακό βάθος 
Μέγεθος 
(Richter) 

Μέση ένταση 
Mercalli 

Περιοχή µέγιστης 
έντασης 

1873 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 6.0 VII Επίδαυρος 
1913 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.1 V Αίγινα 
1922 37.50 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.6  VII Μέθανα 
1930 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.0  Καλαµάκι 
1930 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.0 V Καλαµάκι 
1930 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.3 VII Αλµυροί 
1930 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.2 VI Εξαµίλια 
1953 37.90 Ν, 23.10 Ε Επιφαν/κός 5.8 VIII Ίσθµια 
1964 38.00 Ν, 23.60 Ε 155 km 6.0 VI Κύνιγος 
1966 37.70 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.1 VII Ίσθµια 
1968 37.80 Ν, 23.20 Ε Επιφαν/κός 5.5 VII Νέα Επίδαυρος 
1975 37.90 Ν,23.10 Ε Επιφαν/κός 5.0 VI Σοφικό 
1981 38.10 Ν,23.10 Ε Επιφαν/κός 5.2   
1981 38.10 Ν,23.10 Ε Επιφαν/κός 6.4 VIII Κορύνι 
1981 38.20 Ν,23.20 Ε Επιφαν/κός 5.1   
1981 38.20 Ν,23.20 Ε  Επιφαν/κός 6.3 IX Πλατεές 
1981 38.20 Ν,23.10 Ε Επιφαν/κός 5.4   
1981 38.20 Ν,23.30 Ε Επιφαν/κός 5.4   
1999 38.00 Ν,23.50 Ε Επιφαν/κός 5.9  Αθήνα 

Σύµφωνα µε τον ΕΑΚ-2000 και την τροποποίηση του µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 
∆17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154/12-8-2003) που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2004, η περιοχή µελέτης κατατάσσεται στις ζώνες σεισµικής επικινδυνότητας Ι και ΙΙ. Ο 
συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης για τη ζώνη Ι είναι α=0,16 και για τη ζώνη ΙΙ είναι α=0,24, 
ενώ η σεισµική επιτάχυνση του εδάφους Α δίνεται από τον τύπο: 

Α = α ⋅ g 

(όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας) 

Συγκεκριµένα, το κεντρικό, νότιο και ανατολικό τµήµα του Νοµού Αττικής ανήκει στη ζώνη Ι, 
ενώ το δυτικό και βόρειο στη ζώνη ΙΙ.  

Στη συνέχεια δίνεται ο νέος χάρτης ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας της Ελλάδας. 
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Ο σεισµός της 7-9-1999 

Ο σεισµός της 7ης Σεπτεµβρίου του 1999, µεγέθους Μs = 5.9 σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό 
Ινστιτούτο του Ε.Α.Α. και το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. και Μw = 5.9 σύµφωνα µε 
διεθνή σεισµογραφικά κέντρα, έγινε στις 11: 56: 50.5 GMT (14: 56: 50.5 τοπική ώρα).  

Η επαναπροσδιορισθείσα εστία από τους Papadopoulos et al. (1999, 2000, 2001) έχει 
συντεταγµένες 38,080Ν / 23,580Ε και βάθος 17 km, δηλαδή η επικεντρική απόσταση του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι ∆ ~ 18 km. Οι Papadimitriou et 
al. (2000) προσδιόρισαν παραπλήσιο επίκεντρο αλλά µικρότερο εστιακό βάθος (~ 8 km).  

Αυτός ο σεισµός υπήρξε ο πιο σηµαντικός στη νεότερη ιστορία της Χώρας για τρεις λόγους:  

1. είναι ο πρώτος που βεβαιωµένα έγινε µε τόσο µεγάλο µέγεθος και σε τόσο µικρή 
απόσταση από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αποκαλύπτοντας µία νέα σεισµική 
πηγή µέσα στα όρια του µητροπολιτικού κέντρου της χώρας,  

2. είναι ο πρώτος στη µακραίωνη ιστορία που γνωρίζουµε ότι προκάλεσε θύµατα µέσα 
στα όρια του µητροπολιτικού κέντρου, και  

3. είναι από τους πιο βλαβερούς σεισµούς της νεότερης ιστορίας της χώρας, δεδοµένου 
ότι προκάλεσε 143 θύµατα και εκατοντάδες τραυµατίες, µεγάλες ή µέτριες βλάβες σε 
περίπου 65.000 κτίρια σε 55 δήµους και άµεση οικονοµική βλάβη που υπερβαίνει το 
1,2 τρις δραχµές.  
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Σχήµα 7.1.6.1 Επίκεντρο του κύριου σεισµού (αστέρι) και επίκεντρα των µετασεισµών 
του πρώτου τριηµέρου (κύκλοι) (δεδοµένα από Papadopoulos et al., 2000). Η νότια και η 

βόρεια γραµµή παριστούν απλοποιηµένα τα ρήγµατα του Θριάσιου Πεδίου και της Φυλής, αντίστοιχα. Πρόσθετη 

επεξήγηση: µαύρες ελλείψεις = περιοχές µέγιστων βλαβών (Φυλή, Α.. Λιόσια, Μενίδι από Β∆ προς ΝΑ), λευκή 

έλλειψη = περιοχή σηµαντικών βλαβών (Θρακοµακεδόνες), τρίγωνα = σταθµοί αναλογικού δικτύου του 

Γεωδυναµικού Ινστιτούτου. 

Σχήµα 7.1.6.2. Σεισµική παρακολούθηση περιόδου 2001-05 
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7.1.6.5 Ποιοτικά Στοιχεία 

Η βιοµηχανία ρυπαίνει το έδαφος και υπέδαφος µε βαριά και τοξικά µέταλλα, µε οργανικές 
τοξικές ουσίες και µε πετρελαιοειδή. Συγκεκριµένα: 

• διάφορες µεταλλουργικές µονάδες καθώς και µονάδες ανάκτησης µολύβδου από 
µπαταρίες µε τις αποθέσεις τους έχουν ρυπάνει το έδαφος µε αποτέλεσµα αυτό να 
παρουσιάζει συγκεντρώσεις Pb, Cd και Zn κατά 2-20 φορές µεγαλύτερες από αυτές που 
παρατηρούνται σε µη ρυπασµένες περιοχές. 

• το διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ έχει ρυπάνει το έδαφος σε βάθος 1,5m και κατά µήκος ενός 
άξονα 6Km από την ακτή είναι σοβαρά ρυπασµένο µε υδρογονάνθρακες. Οι µέγιστες 
συγκεντρώσεις υπερβαίνουν κατά 100 φορές τις συγκεντρώσεις υποβάθρου της 
περιοχής. 

• το διυλιστήριο ΕΛ∆Α έχει ρυπάνει µε τρεις (3) κηλίδες πετρελαίου το υπέδαφος. Η 
πρώτη µε έκταση 427 στρεµµάτων. περιέχει κηροζίνη και ντίζελ και προκαλεί 
αναβλύσεις στη Λίµνη Κουµουνδούρου. Η δεύτερη και η τρίτη κηλίδα έχουν έκταση 5,9 
και 1,9 στρ. Αντίστοιχα περιέχουν κυρίως κηροζίνη και µαζούτ. Το υπέδαφος των ΕΛ∆Α 
έχει ρυπανθεί σε βάθος µέχρι και 11m. (Πάντως σε ηµερίδα των ΕΑ.∆.Α. το Φεβρουάριο 
του 2000 ανακοινώθηκε ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες πετρελαιοειδών έχουν ήδη 
αντληθεί και εφαρµόζεται πρόγραµµα ελέγχου των διαρροών). 

Στους υπόλοιπους 14 χώρους αποθήκευσης πετρελαιοειδών που υπάρχουν στο Θριάσιο 
Πεδίο, αν και δεν έχουν γίνει µετρήσεις, είναι βέβαιο ότι θα επικρατεί παρόµοια κατάσταση. 

Επίσης, η αποθήκευση από τη ∆ΕΗ σηµαντικών ποσοτήτων κλοφέν (PCB's) στον 
Ασπρόπυργο και στη Μάνδρα κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει προστασία µάλλον έχει 
οδηγήσει σε σχετική ρύπανση του εδάφους. 

Επιβάρυνση των χαρακτηριστικών της ποιότητας του εδάφους, προκαλείται και από την 
ανάπτυξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος σηµαντική είναι η επιβάρυνση του εδάφους από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αδρανών 
αποβλήτων αλλά και από τους ΧΑ∆Α. 
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7.1.7 Ύδατα 

7.1.7.1 Επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

Η ∆ιαχείριση των υδατικών πόρων στην Ευρώπη διέπεται πλέον από τις αρχές της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60. Η Οδηγία εξορθολογικοποιεί και εκσυγχρονίζει την 
υπάρχουσα υδατική νοµοθεσία θέτοντας κοινούς –Ευρωπαϊκούς και ευρείς στόχους για το 
νερό. Οι στόχοι κλειδιά της Οδηγίας όπως συνοψίζονται στο άρθρο 1 αντιπροσωπεύουν µια 
ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού στην οποία περιλαµβάνεται το σύνολο του 
κύκλου του νερού επιφανειακού και υπόγειου κατά µήκος της ροής του, µέχρι στις παράκτιες 
ζώνες και τη θάλασσα. Αντικειµενικός στόχος όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 είναι ότι τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να υλοποιήσουν το σύνολο των δράσεων και των ενεργειών ώστε να 
επιτύχουν την καλή ποιότητα του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού δυναµικού και επί 
πλέον να εµποδίσουν την υποβάθµιση εκείνων των υδάτινων σωµάτων των οποίων η 
κατάσταση χαρακτηρίζεται ήδη ως καλή.  

Σε συµµόρφωση µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2000/60, η Ελλάδα εξέδωσε το Ν. 3199/9-12-
2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» µε τον οποίο (και 
µε τις κανονιστικές του πράξεις οι οποίες προβλέπεται να εκδοθούν κατ΄εξουσιοδότησή του) 
εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας.  

Με το Ν. 3199/2003 ορίζονται οι αρµόδιες αρχές για την προστασία και διαχείριση των 
λεκανών απορροής της χώρας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Σε εφαρµογή του Νόµου εκδόθηκαν: 

• Η υπ. αριθµ. οικ. 49139/24-11-05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1695Β/2-12-05) «Οργάνωση της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4, παρ, 2 του Ν. 3199/2003. 

• Η υπ. αριθµ. οικ. 47630/16-11-05 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1688Β/1-12-05) «∆ιάρθρωση της 
∆ιεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας", σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 5, 
παρ. 4 του Ν. 3199/2003. 

Σύµφωνα µε το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/20-11-87) «∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 1, παρ. 4, έχει θεσµοθετηθεί η διαίρεση της χώρας σε 14 
µονάδες (σύνολα λεκανών απορροής) µε κατά το δυνατόν όµοιες υδρολογικές - 
υδρογεωλογικές συνθήκες, οι οποίες αποτελούν το περιφερειακό επίπεδο στον τοµέα της 
διαχείρισης του νερού. Οι µονάδες αυτές ονοµάζονται υδατικά διαµερίσµατα και 
παρουσιάζονται στο Χάρτη του σχετικού Νόµου. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Ν. 1739/87 άρθρο 1, παρ. 4, «Υδατικά διαµερίσµατα είναι 

περιοχές οριοθετηµένες µεταξύ τους από υδροκρίτες ή νησιωτικές περιοχές, που 

περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα υδρογραφικά δίκτυα, µε υδρολογικές συνθήκες κατά το 

δυνατόν όµοιες. 
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Ο ελληνικός χώρος διαιρείται στα εξής δεκατέσσερα υδατικά διαµερίσµατα: ∆υτικής 

Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου, ∆υτικής Στερεάς 

Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Θεσσαλίας, ∆υτικής 

Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κρήτης και Νησιών 

Αιγαίου, όπως ειδικότερα παρουσιάζονται στο χάρτη που συνοδεύει το νόµο αυτόν". 

H Περιφέρεια Αττικής αφορά κυρίως στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα (Υ∆) Αττικής, σε µικρό τµήµα 
του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Πελοποννήσου (Τροιζηνία, Νήσοι Κύθηρα, 
Σπέτσες, Ύδρα και Πόρος καθώς και η χερσόνησος των Μεθάνων) καθώς και σε µικρό τµήµα 
του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Ανατολικής Στερεάς.  

Το 74.9% του Νοµού Αττικής ανήκει στο Υ∆ Αττικής, το 17.9% ανήκει στο Υ∆ Ανατολικής 
Πελοποννήσου και το 7.2% ανήκει στην Ανατολική Στερεά.  

Ακολούθως παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση των υδατικών 
πόρων του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής από το «Σχέδιο Προγράµµατος διαχείρισης 
Υδατικών πόρων της Χώρας» του ΥΠΑΝ (2003). 

Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής 

Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής περιλαµβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νοµό Αττικής, τα νησιά 
Αίγινα, Σαλαµίνα και Μακρόνησο, και µικρά τµήµατα της Στερεάς Ελλάδας και της 
Πελοποννήσου. Η συνολική του έκταση είναι 3 207 km2. Τα όρια του διαµερίσµατος φαίνονται 
στο Χάρτη 7.1.7.1. Στον Πίνακα 7.1.7.1, παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της έκτασης 
κάθε Νοµού στο διαµέρισµα. 

Πίνακας 7.1.7.1 Έκταση Υ∆ Αττικής κατά Νοµό 

Νοµός 
Έκταση τµήµατος 
που ανήκει στο 
διαµέρισµα (km2) 

Ποσοστό έκτασης 
νοµού που ανήκει στο 
διαµέρισµα 

Αττικής 2 850 74.9% 
Βοιωτίας 43 1.4% 
Κορινθίας 295 12.9% 
Κυκλάδων 19 0.7% 
Σύνολο 3 207  

Έδρα της Περιφερειακής µονάδας διαχείρισης υδατικών πόρων του Ν. 1739/87 είναι η Αθήνα, 
που είναι και έδρα της Περιφέρειας Αττικής. Η µονάδα αυτή λειτουργεί ως: 

• Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Αττικής (Ν. 2503/97), µε χωρική αρµοδιότητα το Υδατικό ∆ιαµέρισµα 
Αττικής (Π.∆. 60/98). 

Μερικοί από τους λοιπούς φορείς ή και οργανισµούς που λειτουργούν σε περιφερειακό και 
νοµαρχιακό επίπεδο και ασχολούνται γενικά µε υδατικά θέµατα είναι οι ακόλουθοι, 
κατάχρηση: 
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Ύδρευση 

• Η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ� 

• H Εταιρεία Παγίων ΕΥ∆ΑΠ� 

• ∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης 
σε κάθε νοµό, όπου λειτουργούν οι ΤΥ∆Κ ως υπηρεσίες της περιφέρειας� 

• Οι ∆ΕΥΑ των κυριότερων δήµων των νοµών (Μεγάρων, Λουτρακίου). 

Άρδευση 

• ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων που συναντάται ανάλογα µε τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και ως Τµήµα ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων & Εκµηχάνισης της 
Γεωργίας, ή Υδροοικονοµίας & Εκµηχάνισης Γεωργίας, ή Εγγείων Βελτιώσεων & 
Υδάτινων Πόρων, ή Υδροοικονοµίας� 

• Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, δηλ. ΤΟΕΒ (π.χ. Αττικής). 

Βιοµηχανία 

• ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Βιοµηχανίας ή ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Ορυκτού Πλούτου και 
Βιοµηχανίας, σε επίπεδο νοµού� 

• ΒΙΠΕ Σχιστού. 

Εκτός από τους παραπάνω φορείς, σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν οι ακόλουθες διευθύνσεις 
που εµπλέκονται γενικότερα σε θέµατα υδατικών πόρων: 

• ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, όπου λειτουργούν τα Τµήµατα Υδραυλικών Έργων και 
Εγγείων Βελτιώσεων 

• ∆ιεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων (∆.Ε.Κ.Ε.), όπου λειτουργεί το Τµήµα 
Εποπτείας Υδραυλικών Έργων 

• ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας. 

Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι 

Το Υ∆ Αττικής περιλαµβάνει τις λεκάνες των ποταµών Κηφισού Αττικής, Σαρανταπόταµου και 
Χάραδρου, όλων των παραλιακών ρεµάτων που βρίσκονται νότια των ποταµών Αερόη και 
Ασωπού, καθώς και των ρεµάτων που βρίσκονται στα νησιά. Ακόµη, στο διαµέρισµα 
υπάρχουν τρεις λίµνες: η τεχνητή λίµνη του Μαραθώνα και οι φυσικές λίµνες Βουλιαγµένης και 
Κουµουνδούρου. Οι δύο τελευταίες αποτελούν φυσικές εκ-φορτίσεις των υδροφορέων του 
Υµηττού και της νότιας Πάρνηθας αντίστοιχα. Καµία από τις λεκάνες αυτές δεν είναι 
µεγαλύτερη από 600 km2. Οι µεγαλύτερες λεκάνες απορροής του διαµερίσµατος είναι του 
Αττικού Κηφισού (και Ιλισού), του Σαρανταπόταµου και του Χάραδρου. 
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Ο Αττικός Κηφισός διασχίζει το λεκανοπέδιο Αττικής, και µαζί µε τον Ιλισό εκβάλλει στο 
∆έλτα Φαλήρου. Η λεκάνη απορροής του µαζί µε τον Ιλισό ορίζεται από τα όρη Αιγάλεω, 
Πάρνηθα, Πεντέλη και Υµηττό, και έχει έκταση 420 km2. Συγκεκριµένα, το λεκανοπέδιο 
χωρίζεται σε δύο τµήµατα από τη λοφοσειρά Τουρκοβούνια-Στρέφη-Λυκαβηττός-Ακρόπολη-
Φιλοπάππου. Το βόρειο και δυτικό τµήµα απορρέει στον Αττικό Κηφισό µέσω πολλών 
µικροχειµάρρων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα ρέµατα της Χελιδονούς, του 
Κοκκιναρά, της Λαµπρινής και του Χαλανδρίου. Το ανατολικό τµήµα, που ορίζεται από την 
παραπάνω λοφοσειρά και από τον Υµηττό απορρέει στον Ιλισό. Το υδρογραφικό δίκτυο των 
δύο ποταµών έχει αλλοιωθεί από τα έργα διευθέτησης και αποχέτευσης, αλλά και από την 
έντονη οικοδοµική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών. Στη λεκάνη δεν υπάρχουν 
υδροµετρικά δεδοµένα. 

Ο Σαρανταπόταµος διασχίζει την κοιλάδα της Οινόης και το Θριάσιο Πεδίο και χύνεται στον 
Κόλπο της Ελευσίνας. Η λεκάνη απορροής του ορίζεται από τα όρη Πατέρας, Κιθαιρώνας, 
Πάστρα και Πάρνηθα και έχει έκταση 310 km2. Στον κύριο κλάδο συµβάλλουν και νερά άλλων 
χειµάρρων, µε µεγαλύτερο κλάδο αυτόν που πηγάζει από τα όρη Πατέρας και Μακρό Όρος. 
Στη λεκάνη δεν υπάρχουν υδροµετρικά δεδοµένα. 

Ο Χάραδρος πηγάζει από τις ανατολικές απολήξεις της Πάρνηθας, διασχίζει την πεδιάδα και 
χύνεται στον όρµο του Μαραθώνα. Η λεκάνη απορροής του ορίζεται από τα όρη Πάρνηθα και 
Πεντέλη και έχει έκταση 185 km2. To υδρογραφικό του δίκτυο είναι πολύπλοκο, ιδιαίτερα στον 
άνω ρου, όπου δέχεται µεγάλο πλήθος από χείµαρρους. Στο µέσο ρου έχει κατασκευαστεί από 
το 1931 ταµιευτήρας µε σκοπό την ύδρευση της Αθήνας. Η χωρητικότητα του ταµιευτήρα είναι 
41 hm3, ενώ η λεκάνη απορροής ανάντη του φράγµατος είναι 120 km2. Η µέση ετήσια εισροή 
από τη λεκάνη του φράγµατος εκτιµάται σε 7-10 hm3 (Κουτσογιάννης κ.ά., 1990). 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων 

Η λίµνη Μαραθώνα αποτελεί πηγή υδροδότησης της Αθήνας και προστατεύεται θεσµικά από 
τη ρύπανση και τη µόλυνση µέσω σειράς υγειονοµικών διατάξεων, και τελευταία µε την ΚΥΑ 
19661/1982/1999 απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών 
αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθµό καθαρισµού ή την καθαρότητα τους, απευθείας στη 
λίµνη. Οι συγκεντρώσεις θρεπτικών (ΝΟ3, NH4 και Ολικού Ρ) δεν παραβιάζουν τις µέγιστες 
επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις για τις διάφορες χρήσεις (απόληψη νερού για ύδρευση µετά 
από επεξεργασία, άρδευση, διαβίωση ψαριών) και κατατάσσουν τη λίµνη στην κατηγορία ΑΙ 
(Οδηγία 75/440/ΕΟΚ). 

Ο χείµαρρος Αγίου Γεωργίου αποτελεί τον αποδέκτη βιοµηχανικών αποβλήτων από σειρά 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα από τις εγκαταστάσεις ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ 
(χαρτοποιία), ΒΙΑΣΦΑΛΤ (αναγέννηση ορυκτελαίων, ασφαλτικά) ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΗΣ (βαφείο 
επίπλων) και 6 βυρσοδεψεία. Η υποβάθµιση του ρέµατος είναι εµφανέστατη. Από το 1979 ο 
χείµαρρος έχει χαρακτηρισθεί ως αποδέκτης βιοµηχανικών λυµάτων (17823 (ΦΕΚ 
1132/Β/21.12.79). Αναφέρεται ότι τις περισσότερες φορές το ρέµα αναδίδει εντονότατη 
δυσοσµία και ποικίλους χρωµατισµούς. Η έντονη δυσοσµία του χειµάρρου εντοπίζεται σε 
τµήµα του που εκτείνεται σε απόσταση 5 Km από τη θάλασσα.  
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Η λίµνη Κουµουνδούρου, έχει υποστεί, όπως και οι χείµαρροι και τα ρέµατα της περιοχής, τις 
έντονες πιέσεις της βιοµηχανικής εξάπλωσης µε αποτέλεσµα την σοβαρή της υποβάθµιση. Η 
σοβαρότερη αιτία υποβάθµισης της λίµνης είναι τα πετρελαιοειδή τα οποία εισρέουν υπογείως 
από τον χώρο των ∆ιυλιστηρίων. 

Συγκεκριµένα οι αναµενόµενες διαρροές οι οποίες υπάρχουν από τις δεξαµενές 
πετρελαιοειδών των ΕΛ.∆.Α., καθώς και από τις υπόλοιπες δεξαµενές καυσίµων που 
χωροθετούνται στην ευρύτερη περιοχή (π.χ δεξαµενές στρατού), καταλήγουν στον υπόγειο 
υδροφορέα. Από εκεί και µέσω µακροπόρων ή κοιλοτήτων των ασβεστολιθικών πετρωµάτων 
διασπείρονται στην ευρύτερη περιοχή του υπόγειου υδροφορέα ή καταλήγουν στην λίµνη. Το 
πρόβληµα αυτό είχε αποκτήσει έντονες διαστάσεις οι οποίες γίνονται εµφανείς στη λίµνη.  

Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι 

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής διακρίνονται συνολικά δέκα υδρογεωλογικές ενότητες, 
από τις οποίες έξι διαµορφώνονται στους ανθρακικούς σχηµατισµούς και τέσσερις στις 
προσχώσεις. Οι ενότητες παρουσιάζονται στον επόµενο Πίνακα, µε εκτίµηση της συνολικής 
επιφάνειας, της µικτής απορροής και των ρυθµιστικών αποθεµάτων. 

Πίνακας 7.1.7.2 Υδρογεωλογικές ενότητες 

Ενότητα 
Έκταση 
(km2) 

Συνολική 
απορροή 
(hm3/έτος) 

∆υνητικά 
αποθέµατα 
(hm3/έτος) 

Εκφόρτιση 

Καρστικές ενότητες σε ανθρακικούς σχηµατισµούς 
Ν. Πάρνηθας-Α. Πατέρα-
Αιγάλεω 

510 157 120 
Λίµνη Κουµουνδούρου, 
Σαρωνικός 

Κιθαιρώνα 260 75 50-70 Κορινθιακός Κόλπος 
Γερανιών 

250 42 20 
Πηγές Σκίνου, Λουτρακίου, 
Σκάλας 

Πεντέλης 
250 55 30 

Πηγές Κεφαλαρίου Κηφισιάς, 
Ευβοϊκός 

Υµηττού 110 15 30 Πηγές Λουµπάρδας 
Βορειοανατολικής Πάρνηθας 300 95 60 Πηγές Αγίων Αποστόλων* 
Σύνολο **  439 225-245  
Προσχωµατικοί υδροφορείς 
Αθήνας 440 30 5 Σαρωνικός Κόλπος 
Μεσογείων 820 50 15 Ευβοϊκός Κόλπος 
Μεγάρων 260 15 3 Ευβοϊκός & Σαρωνικός Κόλπος 
Λουτρακίου 320 20 4 Κορινθιακός Κόλπος 
Σύνολο  115 27  

Πηγή: Κουτσογιάννης και Μαρίνος, 1995. 
* Εκτός του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής. 
** Έχει συµπεριληφθεί και η ενότητα βορειοανατολικής Πάρνηθας, παρόλο που µέρος της εκφορτίζεται σε άλλο 
διαµέρισµα. 

Το καρστικό σύστηµα της βορειοανατολικής Πάρνηθας αναπτύσσεται στους ανθρακικούς 
σχηµατισµούς της πελαγονικής ζώνης, δέχεται µέρος της επιφανειακής απορροής του 
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Ασωπού και εκφορτίζεται στο Νότιο Ευβοϊκό (παράκτιες και υποθαλάσσιες πηγές Αγίων 
Αποστόλων Καλάµου, παροχής 0.6-1 m3/s). Έχει έκταση 300 km2 περίπου, εκ των οποίων τα 
200 km2 υπάγονται στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. 

Οι καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες γενικά έχουν ανοιχτό µέτωπο στη θάλασσα, µε 
αποτέλεσµα τα υπόγεια νερά να είναι ποιοτικώς υποβαθµισµένα λόγω υφαλµύρισης. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αν και είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν τα εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα 
υπόγειου νερού, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτά δεν υπερβαίνουν το 30% των 
ρυθµιστικών αποθεµάτων. 

Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 

Η εκτίµηση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων βασίστηκε στα δεδοµένα δύο 
ερευνητικών προγραµµάτων, που έγιναν για λογαριασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε (1993-1994 από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και 1996-1999 από το Πανεπιστήµιο Πατρών) και σε στοιχεία του ΙΓΜΕ 
(Κούνης, 1986). Από την αξιολόγηση των δεδοµένων προκύπτουν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 

Στο Υδατικό ∆ιαµέρισµα Αττικής, και ιδιαίτερα στο Νοµό Αττικής, παρατηρείται πολύ σοβαρή 
ρύπανση των υπόγειων υδάτων, µε συγκεντρώσεις νιτρικών οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το 
ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των 50 mg/l για ύδρευση. Ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές µε πυκνή 
δόµηση ή σε περιοχές µε έντονη βιοµηχανική ή αγροτική ανάπτυξη, η συγκέντρωση των 
νιτρικών φτάνει τα 400-500 mg/l. Έντονα προβλήµατα λόγω υφαλµύρισης των υπόγειων 
υδάτων παρουσιάζονται στις περισσότερες παράκτιες περιοχές, ακόµη και σε θέσεις όπου 
δεν εκτελούνται συχνά αντλήσεις υπόγειων υδάτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρωθεί από τις υφιστάµενες 
µελέτες και καλύπτουν τις περιοχές της Αθήνας, Θριάσιου Πεδίου, Μεσογείων, Μαραθώνα, 
Μεγάρων και βόρειας Αττικής. 

Περιοχή Αθηνών. Η ποιότητα των υπόγειων νερών στην περιοχή Αθηνών είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυµένη. Σε ορισµένες θέσεις οι υδροφορείς που αναπτύσσονται σε κοκκώδεις 
σχηµατισµούς είναι επιβαρυµένοι από αστικά λύµατα-βοθρολύµατα ή βιοµηχανικά απόβλητα, 
µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται µέγιστες συγκεντρώσεις νιτρικών που ξεπερνούν ακόµα και 
τα 500 mg/l. Τέτοιες περιοχές είναι η Καισαριανή, η Ηλιούπολη, η Τερψιθέα, η Αγία 
Παρασκευή, ο Χολαργός, ο Κορυδαλλός και η Κάτω Κηφισιά. 

Οι µετρήσεις βαρέων µετάλλων στα υπόγεια νερά είναι πολύ περιορισµένες και δεν οδηγούν 
σε τελικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις τους. Σε ορισµένες περιοχές, 
όπου παρουσιάζεται έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα χωρίς τα απαραίτητα έργα 
υποδοµής, συναντώνται υψηλές τιµές βαρέων µετάλλων. Ενδεικτικά µόνο αναφέρεται ότι στη 
λεκάνη του Κηφισού και του Ιλισού έχουν µετρηθεί συγκεντρώσεις ψευδαργύρου που φθάνουν 
τα 5-6 mg/l. Στη λεκάνη του Κηφισού τόσο ο προσχωµατικός όσο και ο µικρής δυναµικότητας 
υδροφορέας, που αναπτύσσεται στο σύστηµα των αθηναϊκών σχιστόλιθων, είναι ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένης ποιότητας. 
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Μεσόγεια. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών και άλλων παραµέτρων, όπως ολική σκληρότητα, ολικά 
διαλυτά στερεά κλπ., είναι υψηλές κυρίως γύρω από τα αστικά κέντρα όπως Κορωπί, 
Παιανία, Μαρκόπουλο και Σπάτα. Για παράδειγµα, οι συγκεντρώσεις ολικών διαλυτών 
στερεών και σκληρότητας ξεπερνούν τα 1 500 mg/l και 1 000 mg/l αντίστοιχα. Υψηλές τιµές 
ιόντων χλωρίου και θειικών παρατηρούνται κοντά στις ανατολικές παράκτιες περιοχές, αλλά 
και σε άλλους καρστικούς υδροφορείς, λόγω υφαλµύρισης των υδάτων. Οι συγκεντρώσεις 
νιτρικών γύρω από τα αστικά κέντρα ξεπερνούν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και 
υποδηλώνουν ότι τα αστικά λύµατα-βοθρολύµατα αποτελούν τη σηµαντικότερη πηγή 
ρύπανσης των υπόγειων υδάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περιοχή του Κορωπίου οι 
συγκεντρώσεις των νιτρικών κυµαίνονται µεταξύ 35-264 mg/l. Στο βορειοδυτικό τµήµα της 
λεκάνης οι συγκεντρώσεις κυµαίνονται µεταξύ 50-300 mg/l και στην περιοχή των Σπάτων 
µεταξύ 50-400 mg/l. Χαµηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών καταγράφονται στις αγροτικές 
περιοχές, στο κεντρικό τµήµα της λεκάνης (περιοχή νέου αεροδροµίου Σπάτων), όπου 
κυµαίνονται µεταξύ 20-50 mg/l. Οι περιοχές αυτές καλύπτονται από καλλιέργειες κυρίως 
αµπελιών, και σε µικρότερη κλίµακα από οπωροκηπευτικά και ελαιώνες. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της Ανατολικής Αττικής αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων υδάτων των περιοχών αυτών. 

Μαραθώνας. Υψηλές τιµές ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών απαντώνται 
κοντά στις βορειοανατολικές παράκτιες περιοχές λόγω υφαλµύρισης των υδάτων. Παράλληλα, 
υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών συναντώνται κοντά σε αστικά ή τουριστικά κέντρα ή σε 
περιοχές µε έντονη κτηνοτροφική ή γεωργική δραστηριότητα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
Μαραθώνας είναι περιοχή µε εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες συνοδεύονται από χρήση 
αυξηµένων ποσοτήτων λιπασµάτων. 

Θριάσιο Πεδίο. Οι κυριότερες πηγές µόλυνσης των υπόγειων υδάτων στην περιοχή του 
Θριάσιου Πεδίου προέρχονται από αστικά απόβλητα-βοθρολύµατα, αγροτικές δραστηριότητες 
και από το χώρο διάθεσης απορριµµάτων Άνω Λιοσίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΓΜΕ 
(Kounis, 1986) η ολική σκληρότητα και τα ολικά διαλυµένα στερεά κυµαίνονται µεταξύ 300-
1000 mg/l και 500-1 500 mg/l αντίστοιχα. Στην περιοχή που εκτείνεται µεταξύ Ελευσίνας, 
Μαγούλας και Μάνδρας οι συγκεντρώσεις ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών 
ξεπερνούν αντίστοιχα τα 1000 και 6000 mg/l. Πολύ υψηλές είναι επίσης και οι συγκεντρώσεις 
µαγνησίου και χλωριόντων, µε τις υψηλότερες τιµές να καταγράφονται στις παράκτιες 
περιοχές, λόγω υφαλµύρισης των υπόγειων υδάτων. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών στο νότιο 
µισό του Θριάσιου Πεδίου συχνά ξεπερνούν τα 50 mg/l. Ειδικά κοντά στα αστικά κέντρα 
(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα) παρατηρούνται συχνά συγκεντρώσεις νιτρικών που ξεπερνούν τα 
300 mg/l. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το βόρειο µισό του Θριάσιου Πεδίου διαθέτει 
ικανοποιητικής ποιότητας υπόγεια νερά, κατάλληλα σχεδόν για κάθε χρήση. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στην απουσία σηµαντικών δραστηριοτήτων. Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού 
δικτύου και η κατασκευή και λειτουργία της ΕΕΛ της περιοχής του Θριασίου Πεδίου 
αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
υπόγειων υδάτων της περιοχής. 

Μέγαρα. Υψηλές συγκεντρώσεις αγωγιµότητας, ολικών διαλυµένων στερεών και χλωριόντων 
συναντώνται στις παράκτιες περιοχές, λόγω υφαλµύρισης των υδάτων. Οι συγκεντρώσεις των 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

237 

νιτρικών κυµαίνονται συνήθως µεταξύ 40 και 150 mg/l. Σε ορισµένες ιδιαίτερα µολυσµένες 
περιοχές, κοντά στα Μέγαρα, οι συγκεντρώσεις νιτρικών φτάνουν τα 350 mg/l. 

Βόρεια Αττική. Οι συγκεντρώσεις ολικής σκληρότητας και ολικών διαλυτών στερεών 
κυµαίνονται µεταξύ 300-500 mg/l και 500-1 000 mg/l, αντίστοιχα. Στην περιοχή της Πάρνηθας 
συναντώνται συνήθως συγκεντρώσεις διαλυτών στερεών µικρότερες των 500 mg/l. 
Υψηλότερες τιµές απαντώνται σε υδροφορείς που σχηµατίζονται σε δολοµίτες, όπως στο 
Πεντελικό, Υµηττό, Κιθαιρώνα, κλπ. Συγκεντρώσεις νιτρικών µεγαλύτερες των 50 mg/l έχουν 
καταγραφεί κατάντη χωριών ή περιοχών µε έντονη βιοµηχανική ή γεωργική δραστηριότητα. 

Για τις νήσους Σαλαµίνα, Αίγινα δεν υπάρχουν µετρήσεις ποιότητας των υπόγειων υδάτων. 

Περιγραφή του υδατικού συστήµατος στη σηµερινή κατάσταση 

Η κυριότερη χρήση νερού στο διαµέρισµα είναι η ύδρευση της Αθήνας, για την ικανοποίηση 
της οποίας µεταφέρονται σηµαντικές ποσότητες νερού από τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα ∆υτικής 
και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι ποσότητες αυτές προέρχονται από τη λίµνη Υλίκη, τον 
ταµιευτήρα του Μόρνου και τον ταµιευτήρα Αγίου ∆ηµητρίου στον Εύηνο. Ακόµη, για τον ίδιο 
σκοπό αντλούνται σηµαντικές ποσότητες νερού από τους υδροφορείς του Βοιωτικού Κηφισού, 
της Υλίκης-Παραλίµνης και βορειοανατολικής Πάρνηθας, και από γεωτρήσεις που υπάρχουν 
κατά µήκος του υδαταγωγού Μόρνου. 

Στο διαµέρισµα υπάρχουν τέσσερις εγκαταστάσεις διύλισης του υδρευτικού νερού µε 
συνολική µέγιστη δυνατότητα 1.94 hm3/ηµέρα. Συγκεκριµένα λειτουργούν: 

• τα διυλιστήρια στο Γαλάτσι, που είναι σχεδιασµένα για 0.45 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη 
δυνατότητα 0.55 hm3/ηµέρα � 

• τα διυλιστήρια στο Μενίδι, που είναι σχεδιασµένα για 0.61 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη 
δυνατότητα 0.78 hm3/ηµέρα � 

• τα διυλιστήρια στα Κιούρκα, που είναι σχεδιασµένα για 0.20 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη 
δυνατότητα 0.31 hm3/ηµέρα � 

• τα νέα διυλιστήρια στη Μάνδρα, που είναι σχεδιασµένα για 0.20 hm3/ηµέρα, µε µέγιστη 
δυνατότητα 0.30 hm3/ηµέρα. 

Στα πλαίσια µεσο-µακροπρόθεσµης ανάπτυξης, τα κυριότερα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί 
στα Προγράµµατα ∆ηµοσίων Επενδύσεων αφορούν σε υδατικούς πόρους είναι έργα 
βιολογικού καθαρισµού, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας κλπ.. Μεγάλα αρδευτικά 
έργα δεν υπάρχουν στο υδατικό διαµέρισµα. 

Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος 

Στο Υ∆ Αττικής δεν υπάρχουν µετρηµένες απορροές, ενώ εκτίµηση της επιφανειακής 
απορροής έχει γίνει µόνο για τη λεκάνη απορροής της λίµνης του Μαραθώνα, η οποία 
υπολογίζεται σε 60-80 mm. Η ετήσια βροχόπτωση υπολογίζεται σε 512 mm, όπως προκύπτει 
από την επεξεργασία των ισοϋέτιων καµπυλών (∆ΕΗ, 1980). Με βάση την περατότητα και την 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

238 

έκταση των γεωλογικών σχηµατισµών του διαµερίσµατος, καταρτίστηκε το συνολικό 
υδρολογικό ισοζύγιο που παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα. Με βάση αυτό το ισοζύγιο, ο 
συνολικός όγκος βροχής στην Αττική εκτιµάται σε 1 642 hm3 και η επίγεια ροή σε 251 hm3. 

Πίνακας 7.1.7.3. Υδρολογικό ισοζύγιο διαµερίσµατος σε ετήσια βάση 

Υδρολιθολογικοί σχηµατισµοί  
Αδιαπέρ. Ηµιπερ. Προσχωµ. Καρστ. 

Σύνολο 

Επιφάνεια (km2) 567 818 446 1 376 3 207 
Ύψος βροχής (mm) 512 512 512 512  
Όγκος βροχής (hm3) 290 419 228 705 1 642 
Εξάτµιση (hm3) 203 293 160 494 1 150 
Συντελεστής 
κατείσδυσης 

2% 2% 10% 30%  

Κατείσδυση (hm3) 6 8 23 204 241 
Επίγεια ροή (hm3) 81 117 46 7 251 

Ειδικότερα το υδρολογικό ισοζύγιο για τα δύο βασικά νησιά του διαµερίσµατος (Σαλαµίνα, 
Αίγινα), παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1.7.4. 

Πίνακας 7.1.7.4 Υδρολογικό ισοζύγιο Σαλαµίνας-Αίγινας 

 Σαλαµίνα Αίγινα Σύνολο 
Επιφάνεια (km2) 95 83 178 
Ύψος βροχής (mm) 349 349  
Όγκος βροχής (hm3) 33.2 29.0 62.2 
Εξάτµιση (hm3) 26.2 22.9 49.1 
Είδος υδροφορέα* Κ Μ  
Συντελεστής κατείσδυσης 60% 40%  
Κατείσδυση (hm3) 4.1 1.0 5.1 
Επιφανειακή απορροή 
(hm3) 

2.9 5.1 8.0 

* Κ: Καρστικός, Μ: Μικτός 

Χρήσεις - Ζήτηση νερού 

Γεωργία 

Το σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκτιµάται σε 695 km2. Από τις εκτάσεις αυτές τα 
136 km2 είναι αρδευόµενα, ενώ τα 119 km2 είχαν αρδευτεί το 1991. Η ζήτηση νερού για 
άρδευση υπολογίζεται σε 99 hm3. Η ζήτηση αυτή καλύπτεται κυρίως από υπόγεια νερά και εν 
µέρει από το νερό της ΕΥ∆ΑΠ. 

Κτηνοτροφία 

Η ζήτηση για κτηνοτροφία υπολογίζεται σε 2.5 hm3. 
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Ιχθυοκαλλιέργεια 

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ σχετικά µε την αλιεία εσωτερικών υδάτων, προκύπτει ότι η συνολική 
αλιευθείσα ποσότητα για 4 κατηγορίες αλιευµάτων (πέστροφες, κυπρίνοι, ψάρια υφάλµυρων 
νερών, λοιπές κατηγορίες) για το 1999 ανερχόταν σε 642 t. Οι ανάγκες σε νερό για την 
ιχθυοκαλλιέργεια δεν έχουν προσδιορισθεί, θεωρείται πάντως ότι είναι εξαιρετικά µικρές. 

Ύδρευση 

Ο πληθυσµός του διαµερίσµατος εκτιµάται σε 3 740 000 κατοίκους (2001) και οι ετήσιες 
ανάγκες ύδρευσης και τουρισµού εκτιµώνται σε 400 hm3, ενώ αυτές του µήνα Ιουλίου σε 32 
hm3. Στον επόµενο Πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της µέσης ετήσιας κατανάλωσης της 
Αθήνας για κάθε δεκαετία, όπως έχει προκύψει από µετρήσεις στα διυλιστήρια. Για την 
ικανοποίηση των αναγκών αυτών µεταφέρονται σηµαντικές ποσότητες νερού από τη λίµνη 
Υλίκη από το 1955, από τον ταµιευτήρα του Μόρνου από το 1980 και από τον ταµιευτήρα 
Αγίου ∆ηµητρίου στον Εύηνο από το 1996. Στον Πίνακα 7.1.7.6 παρουσιάζονται οι απολήψεις 
για την ύδρευση της Αθήνας οι οποίες µετρήθηκαν στους ταµιευτήρες Μόρνου και Υλίκης για 
την περίοδο 1982-2001. Στην Αθήνα δεν φτάνει το σύνολο των ποσοτήτων αυτών, γιατί 
υπάρχουν απώλειες στα υδραγωγεία και απολήψεις για ύδρευση διαφόρων οικισµών, καθώς 
και παράνοµες απολήψεις. Στον Πίνακα 7.1.7.6 παρουσιάζονται ακόµη και οι ποσότητες που 
αντλούνται από γεωτρήσεις, οι οποίες υπάρχουν κατά µήκος των υδραγωγείων και ενισχύουν 
τις µεταφερόµενες ποσότητες προς Αθήνα. Οι γεωτρήσεις αυτές βρίσκονται στην περιοχή του 
∆ιστόµου (υδραγωγείο Μόρνου) και στο τµήµα του υδραγωγείου Υλίκης µεταξύ Υλίκης και 
Μαραθώνα. Ακόµη στον Πίνακα 7.1.7.6 φαίνονται και οι καταναλώσεις της Αθήνας για την 
ίδια περίοδο. 

Πίνακας 7.1.7.5 Εξέλιξη κατανάλωσης Αθηνών σε νερό 

∆εκαετία Μέση ετήσια κατανάλωση (hm3) 

1930-40 17.2 
1940-50 21.6 
1950-60 39.6 
1960-70 98.6 
1970-80 191.4 
1980-90 306.5 
1990-00 316.0 
2001 400.7 

Πηγή: Στοιχεία ΕΥ∆ΑΠ 

Βιοµηχανία 

Η ετήσια κατανάλωση νερού για βιοµηχανική χρήση στην περιοχή της πρωτεύουσας ήταν για 
το 1995 17.5 hm3, ενώ το µήνα Ιούλιο 1.5 hm3 (στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης). 
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Ενέργεια 

∆εν υπάρχουν υδροηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ενέργειας στα όρια του υδατικού 
διαµερίσµατος. Ο πετρελαϊκός σταθµός Λαυρίου χρησιµοποιεί για ψύξη θαλάσσιο νερό, ενώ 
οι µικρές ποσότητες πόσιµου νερού προέρχονται από τα δίκτυα ύδρευσης ή από γεωτρήσεις. 

Πίνακας 7.1.7.6 Εξέλιξη απολήψεων για την ύδρευση της Αθήνας (hm3) 

Έτος Υλίκη Μόρνος Γεωτρήσεις Κατανάλωση 
1982 98.6 239.8  273.9 
1983 60.4 213.6  261.3 
1984 42.6 253.2  275.0 
1985 9.8 363.1  291.3 
1986 13.3 358.2  306.4 
1987 53.6 335.1  328.6 
1988 149.9 241.9  361.7 
1989 202.0 227.1  370.0 
1990 149.8 207.9  326.5 
1991 146.5 179.2  323.8 
1992 147.0 164.5 28 330.9 
1993 56.7 112.4 93 245.7 
1994 119.8 46.5 94 260.8 
1995 110.4 118.0 50 280.2 
1996 13.1 277Ά  307.4 
1997 4.7 330.2  319.4 
1998 2.9 340.4  339.7 
1999 3.3 387.8  357.0 
2000 2.6 434.4  385.8 
2001 93.5 364.1  400.7 

Πηγή: Στοιχεία ΕΥ∆ΑΠ 

Άλλες χρήσεις 

Υδροθερµική δραστηριότητα στο διαµέρισµα απαντάται στις περιοχές λίµνης Βουλιαγµένης 
(δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης για λουτροθεραπεία), Λουτρακίου (λουτροθεραπεία και 
εµφιάλωση), καθώς και στην Αίγινα (ανεκµετάλλευτη), όπως προκύπτει από µελέτες του ΙΓΜΕ. 

Συνολική σηµερινή ζήτηση νερού 

Η συνολική σηµερινή ζήτηση νερού για καταναλωτικές χρήσεις εκτιµάται ως το άθροισµα των 
ζητήσεων όλων των χρήσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες. Οι ανάγκες 
ύδρευσης εκτιµήθηκαν µε βάση τις πρόσφατες καταναλώσεις. Στον επόµενο Πίνακα 
παρουσιάζονται οι εκτιµώµενες σηµερινές ανάγκες σε νερό των διάφορων ζητήσεων για το 
σύνολο του έτους και για το µήνα Ιούλιο. 
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Πίνακας 7.1.7.7. Ζήτηση νερού των σηµερινών χρήσεων (hm3) 

Χρήση Έτος Ιούλιος 
Άρδευση 99.0 20.0 
Ύδρευση 400.0 32.0 
Βιοµηχανία 17.5 1.5 
Κτηνοτροφία 2.5 0.5 
Σύνολο 519.0 54.0 

Προσέγγιση µελλοντικών ζητήσεων 

Οι µελλοντικές ζητήσεις στο υδατικό διαµέρισµα αφορούν βασικά στην κύρια χρήση, που 
είναι η ύδρευση της Αθήνας. Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα στοιχεία, η µέση 
απόληψη για την ύδρευση της Αθήνας στη δεκαετία του 1970 διπλασιάστηκε σε σχέση µε 
αυτήν της δεκαετίας του 1960, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 50% ακόµη στην δεκαετία του 
1980. Από τον Πίνακα εξέλιξης της κατανάλωσης τα τελευταία 20 έτη, είναι φανερή η συνεχής 
αύξηση της ζήτησης µε εξαιρέσεις τα έτη 1983, 1990 και 1993. Η µικρή µείωση στην 
κατανάλωση το 1983 συνδέεται µε την αύξηση της τιµής του νερού, ενώ η δραστική µείωση της 
περιόδου 1990-93 συνδέεται µε την εκτεταµένη λειψυδρία και τα έκτατα µέτρα εξοικονόµησης 
νερού που επέβαλε η ΕΥ∆ΑΠ. Πάντως η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε σχέση µε την 
συνετή χρήση των υδατικών πόρων, η επισκευή των δικτύων διανοµής και η συνεχιζόµενη 
εκστρατεία εξοικονόµησης νερού της ΕΥ∆ΑΠ πιστεύεται ότι θα συµβάλει στο µετριασµό της 
κατανάλωσης νερού. ∆εδοµένου ότι δεν προβλέπεται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού τα 
επόµενα έτη, και αναµένεται έλεγχος της ζήτησης νερού για ύδρευση, θεωρείται ότι η ετήσια 
ζήτηση νερού µελλοντικά δεν θα υπερβαίνει τα 420 hm3. 

Οι µελλοντικές ζητήσεις στην άρδευση ανέρχονται µόλις σε 6.3 hm3. Όσον αφορά στις 
δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια, υπολογίστηκε ότι απαιτούνται 221.1 hm3 για την 
άρδευση του συνόλου των καλλιεργειών αυτών, ποσότητα που θεωρείται άνω όριο, 
δεδοµένου ότι στον υπολογισµό έχουν περιληφθεί και καλλιέργειες αυτού του είδους οι οποίες 
είναι ξηρικές. 

Οι καταναλώσεις νερού των άλλων χρήσεων (βιοµηχανία-κτηνοτροφία) αποτελούν ποσοστό 
κάτω του 10% της συνολικής και για αυτό η προβολή τους στο µέλλον δεν έχει πρακτική 
σηµασία. 

Ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης 

Οι αυξανόµενες ανάγκες για ύδρευση της Αθήνας οδήγησαν για πρώτη φορά το 1955 στην 
αναζήτηση υδατικών πόρων εκτός του διαµερίσµατος, και για το σκοπό αυτό λειτούργησε το 
υδραγωγείο Υλίκης. Το µικρό υδατικό δυναµικό των λεκανών σε σχέση µε την τότε ραγδαία 
διογκούµενη ζήτηση, και η αστικοποίηση και η υποβάθµιση των υπόγειων υδροφορέων, ήταν 
ορισµένοι από τους παράγοντες που οδήγησαν στη µεταφορά του νερού από άλλα υδατικά 
διαµερίσµατα. Πάντως µε βάση τα διαλαµβανόµενα στις προηγούµενες παραγράφους 
προκύπτει ότι σε ετήσια βάση οι ανάγκες των διαφόρων χρήσεων (519 hm3) είναι µεγαλύτερες 
από την επιφανειακή απορροή (251 hm3), ενώ είναι κοντά στη µικτή απορροή (492 hm3). 
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Προτάσεις ΥΠΑΝ – Σχέδιο Προγράµµατος ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας 

Οι υδατικοί πόροι του ∆ιαµερίσµατος δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, και για το 

σκοπό αυτό σηµαντικές ποσότητες νερού µεταφέρονται από τα Υδατικά ∆ιαµερίσµατα ∆υτικής 

και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ταµιευτήρες Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης). Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των ποσοτήτων αφορά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών της Αθήνας. Για 

το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια της ΕΥ∆ΑΠ για εξοικονόµηση νερού 

(κίνητρα, βελτίωση δικτύων κλπ.). 

Τα δυνητικά αποθέµατα των υδροφορέων του υδατικού διαµερίσµατος εκτιµώνται σε περίπου 
250 hm3 και επαρκούν για την κάλυψη σηµαντικού ποσοστού των αρδευτικών κυρίως 
αναγκών. ∆εν συζητείται η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, λόγω της σηµαντικής ποιοτικής 
υποβάθµισης των υπόγειων νερών, και ειδικότερα αυτών που βρίσκονται κάτω από αστικές 
περιοχές. Η διαχείριση των αποθεµάτων υπόγειου νερού στις παράκτιες περιοχές µπορεί να 
γίνει ύστερα από ολοκληρωµένες υδρογεωλογικές έρευνες και µόνιµη παρακολούθηση της 
ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υδατικού δυναµικού. 

Η εικόνα του υδατικού ισοζυγίου της Αττικής στηρίζεται αποκλειστικά σε βροχοµετρικά 
δεδοµένα. Η υδροµετρική πληροφορία είναι ανύπαρκτη και δεν υπάρχουν αξιόπιστες 
εκτιµήσεις για τις παροχές των ποταµών. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως 
σοβαρότατη παράλειψη του δηµοσίου, όχι τόσο γιατί η εκτίµηση των υδατικών πόρων είναι 
αναξιόπιστη, αλλά γιατί είναι εξίσου αναξιόπιστη η εκτίµηση των πληµµύρων. 

Ιδιαίτερα κρίσιµη για το διαµέρισµα είναι η διάσταση των πληµµύρων, κυρίως στις αστικές 
περιοχές. Επισηµαίνεται, ότι η ως τώρα αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι αποσπασµατική 
και χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό. Η προστασία των περιοχών αυτών από τις πληµµύρες και 
ιδιαίτερα των λεκανών Κηφισού και Ιλισού θεωρείται δράση πρώτης προτεραιότητας. Σε 
πρώτη φάση απαιτείται συνολική θεώρηση του προβλήµατος, µε χρήση νέων τεχνολογιών 
(ΣΓΠ, µαθηµατικά µοντέλα πληµµύρων) και επανεξέταση των κριτηρίων σχεδιασµού. 

Θεωρείται µείζονος σηµασίας η εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης µετεωρολογικών και 
υδρολογικών παραµέτρων, µε σύγχρονες µεθόδους (ραντάρ, αισθητήρες στάθµης-παροχής, 
τηλεµετρία), µε στόχο την απόκτηση της αναγκαίας πληροφοριακής υποδοµής, αλλά και την 
ανάπτυξη συστήµατος προειδοποίησης. 

Πέραν των παραπάνω, έµφαση πρέπει να δοθεί και σε διαχειριστικά µέτρα, για τη αποµείωση 
του πληµµυρικού κινδύνου. 

Παρά την ύπαρξη εκτεταµένου και αξιόπιστου συστήµατος συλλογής και µεταφοράς νερού για 
την ύδρευση της Αθήνας, προβλήµατα αναµένεται να δηµιουργήσει στο µέλλον η έντονη 
αυξητική τάση της κατανάλωσης (µε ρυθµό της τάξης του 6% το έτος τα τελευταία χρόνια). Οι 
πρακτικές του παρελθόντος, για αναζήτηση υδατικών πόρων σε όλο και πιο αποµακρυσµένες 
περιοχές, δεν είναι πια ρεαλιστικές για πολλούς λόγους. Εποµένως, ως µόνη ρεαλιστική λύση 
για τη βιωσιµότητα της υδροδότησης της Αθήνας προσφέρεται η διαχείριση της ζήτησης. 

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η επεξεργασία των βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων και οικιακών 
λυµάτων του Θριασίου Πεδίου. 
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Προτεραιότητα για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να δοθεί 
στους οικισµούς - παραθεριστικά θέρετρα των κατοίκων της πρωτεύουσας, που 
συγκεντρώνουν πληθυσµό της τάξεως των 500 000 κατοίκων. 

7.1.7.2 Θαλάσσιο Περιβάλλον 

Τεράστια ζηµιά προκλήθηκε στον Κόλπο Ελευσίνας την 20-ετία 1960-1980 µε τη διοχέτευση 
στη θάλασσα ακατέργαστων τοξικών αποβλήτων της Χαλυβουργικής (αµµωνιακό υγρό 
κωκερίας µε φαινόλες και κυάνιο), οργανικού φορτίου (βυνάσσας) δύο οινοπνευµατοποιείων 
(Κρόνος, Βότρυς) και λαδιών των δύο ∆ιυλιστηρίων. Μεγάλη συµβολή είχε επίσης και ο 
Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) µιας και είχε υπολογιστεί ότι το 20% των λυµάτων 
και αποβλήτων απ’ αυτόν έφταναν στον κόλπο Ελευσίνας. Ο Κ.Α.Α. από το Νοέµβριο του 
1994 δεν εκβάλλει στο Κερατσίνι αλλά µε άλλο αγωγό τα υγρά στέλνονται στην Ψυτάλλεια για 
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο καθαρισµό. 

Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του Κόλπου Ελευσίνας σήµερα είναι: 

• Οι διάφορες βιοµηχανίες του θριασίου Πεδίου, που διαθέτουν τα απόβλητα τους στη 
θάλασσα. 

• Ρέµα Αγίου Γεωργίου (Βυρσοδεψεία, Βιοχαρτική, Βιασφάλτ). 

• Ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων, παροπλισµένα πλοία, κινούµενα πλοία (τα τελευταία 
χρόνια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα διακινούµενα φορτία στο λιµάνι Ελευσίνας). 

• Αιωρούµενα σωµατίδια (ατµοσφαιρικά). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αργή µεν αλλά αισθητή βελτίωση στον Κόλπο Ελευσίνας. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι µειώθηκαν τα φωσφορικά, το ανόργανο άζωτο (νιτρικά, 
νιτρώδη και αµµωνία), το BOD5 και το COD. 

Συνέπεια της βελτίωσης είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ποσότητες 
και τα είδη των αλιευµάτων στον ευρύτερο Κόλπο Ελευσίνας (π.χ. αλιεύονται µπαρµπούνια, 
κουτσοµούρες κ.λ.π..). Επίσης τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά 
οµαδικών θανάτων ψαριών. 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τη µικροβιολογική ποιότητα των νερών στην Παραλία 
Ελευσίνας (Πλαζ). Τα τελευταία χρόνια ικανοποιούνται και το επιτρεπτό αλλά και το επιθυµητό 
όριο της νοµοθεσίας. Το ίδιο συµβαίνει και στην περιοχή Νέας Περάµου και Λουτροπύργου. 
Άλλωστε το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας τα τελευταία πέντε χρόνια επιτρέπει την κολύµβηση 
στην πλαζ Ελευσίνας. Οι µετρήσεις που κάνει ο Σ.ΕΛΕ.Ρ. στην Παραλία Ασπροπύργου για τη 
µικροβιολογική ποιότητα των νερών, δείχνουν ότι από την άποψη αυτή δεν υπάρχει 
πρόβληµα. Όµως στην περιοχή δεν παύει να υπάρχει η χηµική ρύπανση. 

Η βελτίωση που παρατηρείται γενικά στον Κόλπο Ελευσίνας οφείλεται στους εξής 
παράγοντες: 
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• Μειώθηκε από το 1980 και µετά ο όγκος των βιοµηχανικών αποβλήτων κατά 70% µε 
ανάλογη µείωση του ρυπαντικού φορτίου (έκλεισαν ιδιαίτερα ρυπογόνες βιοµηχανίες, 
όπως Βότρυς και Κρόνος και η Χαλυβουργική άλλαξε µέθοδο παραγωγής σιδήρου). 

• Αρκετές βιοµηχανίες εγκατέστησαν συστήµατα καθαρισµού των αποβλήτων τους (π.χ. 
ΕΛ.∆Α, ΠΕΤΡΟΛΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ). 

• Μειώθηκε σηµαντικά ο αριθµός των παροπλισµένων πλοίων 

• Από το Νοέµβριο 1994 έπαψε να εκβάλει στο Κερατσίνι ο Κεντρικός Αποχετευτικός 
Αγωγός (Κ.Α.Α.). Τώρα πια λειτουργεί το κέντρο επεξεργασίας λυµάτων (Κ.Ε.Λ.) της 
Ψυτάλλειας, όπου γίνεται καθαρισµός των λυµάτων και αποβλήτων. 

Ο Κόλπος της Ελευσίνας όµως παραµένει σοβαρά ρυπασµένος και ευτροφικός. Τους 
καλοκαιρινούς µήνες παρουσιάζεται η στρωµάτωση των νερών και το διαλυµένο οξυγόνο 
κάτω από τα 20m µειώνεται σηµαντικά, οπότε γίνονται δύσκολες οι συνθήκες σε τέτοια βάθη 
για τη ζωή των ψαριών (παλιότερα σε τέτοια βάθη το διαλυµένο οξυγόνο πλησίαζε το µηδέν). 
Χαρακτηριστική είναι η περιοχή Ευταξίας (βάθος 33m), όπου στο βυθό το καλοκαίρι 
εµφανίζονται µεγάλες συγκεντρώσεις αµµωνίας (από έλλειψη οξυγόνου). Ο ευτροφισµός 
εκδηλώνεται ιδιαίτερα στις περιοχές Ασπροπύργου και Νέας Περάµου. Το πρόβληµα 
εξακολουθεί να υπάρχει έντονο στο βυθό, όπου η βελτίωση είναι δύσκολη. Τα ιζήµατα του 
βυθού παρουσιάζουν µεγάλες συγκεντρώσεις σε οργανικό άνθρακα (Cοργ), φωσφόρο, άζωτο, 
βαριά µέταλλα και λάδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις βαρέων 
µετάλλων εµφανίζονται µπροστά στα δυο Ναυπηγεία (Ελευσίνας και Σκαραµαγκά), του 
χρωµίου ειδικότερα στις εκβολές του Ρέµατος Αγίου Γεωργίου (βυρσοδεψεία) και των λαδιών 
µπροστά στα δυο ∆ιυλιστήρια. Γενικότερα στις ακτές παρατηρούνται οι µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις µετάλλων στα αιωρούµενα σωµατίδια αλλά και διαλυµένων µετάλλων καθώς 
και µετάλλων στα ιζήµατα. 

Όσον αφορά τα λάδια, πρέπει να τονιστεί ότι η χρήση, µέχρι πρόσφατα, χηµικών 
διασκορπιστικών για την καταπολέµηση των πετρελαιοκηλίδων, είχε σαν αποτέλεσµα να 
καλυφθεί ο βυθός µε έναν υµένα λαδιού σε όλη την έκταση του Κόλπου Ελευσίνας. Τα µέγιστα 
των συγκεντρώσεων παρουσιάζονται µπροστά στα δυο διυλιστήρια (ΕΛ.∆.Α & ΠΕΤΡΟΛΑ) και 
στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Στις εκβολές του Ρέµατος Αγ.Γεωργίου παρατηρούνται επίσης οι 
µικρότερες τιµές διαφάνειας (0,5-1,0m στις εκβολές του ρέµατος και 4-7m στον υπόλοιπο 
Κόλπο) και οι µεγαλύτερες τιµές αιωρούµενης ύλης. 

Αξίζει να σηµειωθεί η, κατά το παρελθόν, ρύπανση της λίµνης Κουµουνδούρου µε 
πετρελαιοειδή από τις διαρροές των δεξαµενών των ΕΛ.∆.Α. και της παρακείµενης 
στρατιωτικής µονάδας. Στη συνέχεια η λίµνη αποτελούσε πηγή ρύπανσης της θάλασσας. Τον 
τελευταίο καιρό η κατάσταση στη λίµνη έχει βελτιωθεί. 

Από τις µετρήσεις που έχουν γίνει στη θαλάσσια περιοχή Νέας Περάµου (τρεις σειρές 
µετρήσεων) προκύπτει ότι η κατάσταση εκεί είναι σαφώς καλύτερη από αυτή στον Κόλπο 
Ελευσίνας. Ιδιαίτερο πρόβληµα της Νέας Περάµου είναι ο έντονος ευτροφισµός συνέπεια του 
οποίου είναι η δυσοσµία που εµφανίζεται τους καλοκαιρινούς µήνες από την αποσύνθεση των 
φυκιών. 
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Πιστεύεται πάντως ότι η κατάσταση στον Κόλπο Ελευσίνας στα επόµενα χρόνια θα βελτιωθεί 
ακόµα περισσότερο, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί σωστά το κέντρο επεξεργασίας 
λυµάτων στην Ψυτάλλεια, θα ελέγχονται οι βιοµηχανίες για τα απόβλητα τους και θα 
εκλείψουν ατυχήµατα σε πλοία, που οδηγούν σε διαρροές πετρελαιοειδών. 

Όσον αφορά τα βυρσοδεψεία που λειτουργούν στον Ασπρόπυργο, η πολιτεία είχε υποσχεθεί 
(Ιούνιος 1996) ότι σύντοµα θα αποφασιζόταν ο χώρος µετεγκατάστασης τους. Στο χώρο αυτό 
θα γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων ώστε να µη ρυπαίνουν τον οποιοδήποτε αποδέκτη. 
Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει βρεθεί χώρος µετεγκατάστασης. 
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7.1.8 Αέρας  

7.1.8.1 Γενικά 

Η αστική ρύπανση οφείλεται κυρίως σε τρεις πηγές επιβάρυνσης του ατµοσφαιρικού 
περιβάλλοντος: 

• Κυκλοφορία 

• Κεντρική θέρµανση  

• Βιοµηχανία 

Από τις τρεις αυτές πηγές επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας, η σηµαντικότερη είναι η 
κυκλοφορία. 

Στην περίπτωση της Αθήνας η ένταση του φαινοµένου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
επιτείνεται από τους εξής παράγοντες: 

• Αστικοποίηση 

• Έλλειψη πράσινου 

• Μεταφορά σωµατιδιακής ρύπανσης από µεγάλες αποστάσεις  

• Ετήσια γήρανση του στόλου των αυτοκινήτων  

• Αύξηση του πλήθους των Ι.Χ.  

• Αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων 

Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπέδιου ης Αθήνας, δυσχεραίνει την ατµοσφαιρική 
κυκλοφορία και τον αερισµό, συνεπώς και τη διάχυση των ρύπων λόγω της ύπαρξης ορεινών 
όγκων. 

Οι κλιµατολογικοί παράγοντες όπως η µεγάλη συχνότητα θερµοκρασιακών αναστροφών, η 
µεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι υψηλές θερµοκρασίες 
ευνοούν τη συσσώρευση ρύπων και το σχηµατισµό δευτερογενών. Σε περίπτωση ασθενούς ή 
απουσίας συνοπτικής ροής ανέµου, ευνοείται η ανάπτυξη τοπικού συστήµατος κυκλοφορίας 
(θαλάσσια αύρα), γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη υψηλών συγκεντρώσεων δευτερογενών 
(φωτοχηµικών) ρύπων στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου. Οι άνεµοι του βόρειου τοµέα είναι 
συνοπτικοί και έχουν συνήθως µεγάλη µέση ταχύτητα, συντελώντας έτσι καθοριστικά στην 
διάχυση των ρύπων. 
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7.1.8.2 Οδηγίες και όρια για την ατµοσφαιρική ρύπανση 

96/62/ΕΚ Ο∆ΗΓΙΑ -ΠΛΑΙΣΙΟ "Εκτίµηση και διαχείριση της ποιότητας αέρα».Έχει 
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε απόφαση περί «Καθορισµού γενικών αρχών και 
αρµόδιων υπηρεσιών για την εκτίµηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος» ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000. 

99/30/ΕΚ Πρώτη θυγατρική της 96/62/ΕΚ «Οριακές τιµές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου και 
οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου στον αέρα του περιβάλλοντος». Έχει 
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε απόφαση ΦEK B/125/5-6-2002. 

2000/69/ΕΚ ∆εύτερη θυγατρική της 96/62/ΕΚ «Οριακές τιµές βενζολίου και µονοξειδίου του 
άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος» ΦΕΚ/Β/405/27-2-2004. 

2002/3/ΕΚ Τρίτη θυγατρική της 96/62/ΕΚ σχετικά µε το όζον στον αέρα του 
περιβάλλοντος.ΦΕΚ/Β/1334/21 -9-2005 

Τέταρτη θυγατρική της 96/62/ΕΚ σχετικά µε τα µέταλλα και πολυκυκλικούς αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες. 

Η φιλοσοφία εφαρµογής νέων οριακών τιµών βασίζεται στην συλλογιστική που 
παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.1.8.1. Φιλοσοφία εφαρµογής νέων οριακών τιµών 

Έτσι για κάθε ρύπο ορίζεται µία οριακή τιµή για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, µε το 
αντίστοιχο έτος έναρξης ισχύος της (2005 ή 2010). Παράλληλα δίνεται και ένα περιθώριο 
ανοχής, το οποίο αθροίζεται στην οριακή τιµή, δίνοντας έτσι την τιµή στόχο, η οποία ισχύει 
ενδεικτικά στο µεσοδιάστηµα έως την θέση σε ισχύ της οριακής τιµής (βλέπε πίνακα 7.1.8.1). 
Το περιθώριο ανοχής κάθε χρόνο µειώνεται, έτσι ώστε στην ηµεροµηνία ισχύος του νέου 
ορίου να µηδενιστεί. 
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Πίνακας 7.1.8.1. Εφαρµογή νέων οριακών τιµών 

Ενδεικτική Οριακή τιµή για προετοιµασία 
Ρύπος Οριακή τιµή 

Έτος 
ισχύος 2002 2003 2004 2005  

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (CO) 

10 mg/m3 Μέγιστη ηµερήσια οκτάωρη τιµή 1/1/2005 
16 

mg/m3 
14 

mg/m3 
12 

mg/m3 
10 

mg/m3 
Βενζόλιο 
(C6H6) 

5 µg/m3 Μέση ετήσια τιµή 1/1/2010 
10 

µg/m3 
10 

µg/m3 
10 

µg/m3 
10 

µg/m3 
350 µg/m3 Μέση ωριαία τιµή, της οποίας δεν πρέπει να 
σηµειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 φορές ανά 

έτος 
1/1/2005 

440 
µg/m3 

410 
µg/m3 

380 
µg/m3 

350 
µg/m3 

∆ιοξείδιο του 

θείου (SO2) 125 µg/m3 Μέση ηµερήσια τιµή, της οποίας δεν πρέπει 
να σηµειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 3 φορές 

ανά έτος 
1/1/2005 

125 
µg/m3 

125 
µg/m3 

125 
µg/m3 

125 
µg/m3 

200 µg/m3 Μέση ωριαία τιµή, της οποίας δεν πρέπει να 
σηµειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 18 φορές ανά 

έτος 
1/1/2010 

280 
µg/m3 

270 
µg/m3 

260 
µg/m3 

250 
µg/m3 ∆ιοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ2) 
40 µg/m3 µέση ετήσια τιµή 1/1/2010 

56 
µg/m3 

54 
µg/m3 

52 
µg/m3 

50 
µg/m3 

50 µg/m3 µέση ηµερήσια τιµή, της οποίας δεν πρέπει να 
σηµειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά 

έτος 
1/1/2005 

65 
µg/m3 

60 
µg/m3 

55 
µg/m3 

50 
µg/m3 Αιωρούµενα 

σωµατίδια ΑΣ10 
40 µg/m3 µέση ετήσια τιµή 1/1/2005 

44,8 
µg/m3 

43,2 
µg/m3 

41,6 
µg/m3 

40 
µg/m3 

Μόλυβδος (Pb) 0,5 µg/m3 µέση ετήσια τιµή 1/1/2005 
0,8 
µg/m3 

0,7 
µg/m3 

0,6 
µg/m3 

0,5 
µg/m3 
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7.1.8.3 Περιοχή Λεκανοπεδίου Αττικής  

Στο Λεκανοπέδιο Αττικής υπάρχουν εγκατεστηµένοι από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 18 συνολικά σταθµοί 
µέτρησης ατµοσφαιρικών ρύπων, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα. Με βάση 
την ετησία έκθεση (2005) του Τµήµατος Ποιότητας Ατµόσφαιρας του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Γενική 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος/ ∆/νση ΕΑΡΘ) για την ποιότητα της ατµόσφαιρας στο λεκανοπέδιο 
Αττικής όσον αφορά στις χρονικές διακυµάνσεις των τιµών της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στις ακόλουθες παραγράφους. 

Εικόνα 7.1.8.1 ∆ίκτυο Παρακολούθησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι θέσεις των σταθµών, ο χαρακτηρισµός τους και οι 
ρύποι που µετρούνται ανά σταθµό. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

250 

Πίνακας 7.1.8.2 Χαρακτηριστικά σταθµών µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης περιοχής Αττικής του Ε∆ΠΑΡ 

Σταθµός Μετρούµενοι ρύποι 
Θέση 

Όνοµα 
Γεωγρ. 
µήκος 

Γεωγρ. 
πλάτος 

Υψόµετρο 
(m -asl) 

Χαρακτηρισµός SO2 NOX CO O3 ΑΣ10 ΒΤΕΧ BS 

Αθηνάς 23° 43' 30" 37° 58' 42" 100 Αστικός-Κυκλοφορίας ν ν ν ν   ν 
Αριστοτέλους 23° 43' 39" 37° 59' 16" 95 Αστικός-Κυκλοφορίας ν ν   ν  ν 
Γεωπονική 23° 42' 25" 37° 59' 01" 50 Περιαστικός-Βιοµηχανικός ν ν ν ν    
Λιόσια 23° 41' 52" 38° 04' 36" 165 Περιαστικός-Υποβάθρου ν ν  ν    

Λυκόβρυση 23° 46' 35" 38° 04' 11" 210 Περιαστικός  ν ν ν ν   
Μαρούσι 23° 47' 14" 38° 01' 51" 145 Αστικός-Κυκλοφορίας ν ν ν ν ν   

Νέα Σµύρνη 23° 42' 54" 37° 55' 58" 50 Αστικός-Υποβάθρου ν ν ν ν    
Πατησίων 23° 43' 59" 37° 59' 57" 105 Αστικός-Κυκλοφορίας ν ν ν ν  ν ν 

Πειραιάς-ΠΕ1-1 23° 38' 51" 37° 56' 36" 20 Αστικός-Κυκλοφορίας ν ν ν ν ν   
Περιστέρι 23° 41' 46" 38° 00' 55" 80 Αστικός-Υποβάθρου ν ν ν ν    

Αγ. Παρασκευή 23° 49' 10" 37° 59' 42" 290 Περιαστικός-Υποβάθρου ν ν  ν ν   
Γαλάτσι 23° 44' 53" 38° 01' 13" 145 Αστικός-Υποβάθρου ν ν  ν    
Γουδί 23° 46' 04" 37° 59' 04" 155 Αστικός-Κυκλοφορίας  ν      

Ελευσίνα 23° 32' 18" 38° 03' 05" 20 Περίαστικός-Βιοµηχανικός ν ν  ν    
Ζωγράφου 23° 47' 13" 37° 58' 11" 245 Περιαστικός-Υποβάθρου ν ν  ν ν   

Θρακοµακεδόνες 23° 45' 29" 38° 08' 37" 550 Περιαστικός-Υποβάθρου  ν  ν ν   
Πανεπιστήµιο 

Πειραιά — ΠΕΙ-2 
23° 39' 10" 37° 56' 32" 35 Αστικός-Υποβάθρου ν ν  ν    

Αλίαρτος 23° 05' 24" 38° 22' 12" 110 Υποβάθρου    ν    
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7.1.8.4 ∆ιαχρονική εξέλιξη των συγκεντρώσεων 

∆ιοξείδιο του Θείου SO2 

Για το διοξείδιο του θείου, όπως φαίνεται και στα σχήµατα που ακολουθούν, υπάρχει 
σηµαντική τάση µείωσης των τιµών που συνδέεται µε τη µείωση της περιεκτικότητας του 
πετρελαίου ντίζελ θέρµανσης σε θείο από 0,3% σε 0,2% κ.β. το 2000 και του πετρελαίου ντίζελ 
κίνησης από 0,050 σε 0,035% κ.β το 2000 και 0,005% το 2005. 

 

Σχήµα 7.1.8.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων SO2 (σταθµοί: Πατησίων, Αθηνών, 
Αριστοτέλους και Γεωπονική) 

 

Σχήµα 7.1.8.3. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων SO2 (σταθµοί: Περιστέρι, Νέα 
Σµύρνη, Μαρούσι και Πειραιάς 1) 
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Καπνός 

Όπως φαίνεται από το σχήµα που ακολουθεί οι συγκεντρώσεις καπνού παρουσιάζουν 
σηµαντική µείωση µε το πέρασµα των χρόνων. Η σηµαντικότερη αιτία µείωσης των 
συγκεντρώσεων καπνού είναι η βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. 

 
Σχήµα 7.1.8.4. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων καπνού (σταθµοί: Πατήσια, Αθήνα, 

Αριστοτέλους, Περιστέρι, Νέα Σµύρνη) 

Μονοξείδιο του άνθρακα CΟ 

Για το µονοξείδιο του άνθρακα, όπως φαίνεται και στα σχήµατα που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται τάση µείωσης ή σταθεροποίησης των τιµών σε µικρό αριθµό σταθµών. 
Σηµειώνεται ότι για το 1992 η τιµή του σταθµού Αθήνας προέκυψε από µικρό αριθµό 
µετρήσεων και δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική. Σηµαντικό ρόλο στη µείωση ή/ και 
σταθεροποίηση των τιµών των συγκεντρώσεων του µονοξειδίου του άνθρακα έχει παίξει η 
χρήση των καταλυτών. 
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Σχήµα 7.1.8.5 ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων CΟ (σταθµοί: Πατήσια, Αθήνα, 

Πειραιάς 1, Γεωπονική) 
 

  

Σχήµα 7.1.8.6. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων CΟ (σταθµοί: Περιστέρι, Νέα 
Σµύρνη, Μαρούσι, Λυκόβρυση) 

Μονοξείδιο του αζώτου NO 

Όπως φαίνεται από το σχήµα που ακολουθεί για το µονοξείδιο του αζώτου, παρουσιάζεται 
γενικά τάση µείωσης. Σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε η χρήση των καταλυτών. 
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Σχήµα 7.1.8.7 ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων ΝΟ (σταθµοί: Πατήσια, Αθήνα, 
Αριστοτέλους, Πειραιάς 1, Γεωπονική) 

∆ιοξείδιο του αζώτου ΝΟ2 

Για το διοξείδιο του αζώτου, παρουσιάζεται γενικά τάση µείωσης λόγω της µείωσης των 
εκποµπών ΝΟχ. 

 

Σχήµα 7.1.8.8 ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων ΝΟ2 (σταθµοί: Πατήσια, Αθήνα, 
Αριστοτέλους, Πειραιάς 1, Γεωπονική) 
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Όζον 

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα που ακολουθούν στις συγκεντρώσεις του όζοντος, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των σταθµών µέτρησης υπάρχει µια τάση σταθεροποίησης των 
τιµών, µε έντονη όµως διακύµανση. Στις µεσογειακές χώρες παρατηρούνται υψηλές τιµές 
υποβάθρου ακόµη και σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

Σχήµα 7.1.8.9. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων Ο3 (σταθµοί: Περιστέρι, Μαρούσι, 
Λυκόβρυση, Λιόσια) 

 

 

Σχήµα 7.1.8.10. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων Ο3 (σταθµοί: Πατήσια, Αθήνα, 
Πειραιάς 1, Γεωπονική) 
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Αιωρούµενα Σωµατίδια ΑΣ10 

Όπως φαίνεται από τα σχήµατα που ακολουθούν για τα έτη 2001-2005, στη συγκέντρωση των 
αιωρούµενων σωµατιδίων υπάρχει σταθεροποίηση ή/ και µικρή µείωση των τιµών. 

 

Σχήµα 7.1.98.11 ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων ΑΣ10 (σταθµοί: Πειραιάς 1, 
Μαρούσι, Αριστοτέλους, Λυκόβρυση) 

 

 

Σχήµα 7.1.8.12. ∆ιαχρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων ΑΣ10 (σταθµοί: Ζωγράφου, 
Θρακοµακεδόνες, Αγ. Παρασκευή) 
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7.1.8.5 Αξιολόγηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση µε τα όρια 

Καπνός και αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ10: Η ρύπανση από καπνό αξιολογείται ότι βρίσκεται 
σε φυσιολογικά επίπεδα, για τις συνθήκες µιας µεγαλούπολης όπως η Αθήνα και δεν 
παρατηρούνται υπερβάσεις ορίων.  

Τα αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ10, παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της 
Ε.Ε. στην πλειονότητα των σηµείων µέτρησης. Είναι από τους «νέους» ρύπους που άρχισαν 
να εξετάζονται πρόσφατα σε επίπεδο Ε.Ε. και αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για όλες τις 
Χώρες της Ένωσης. Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

∆ιοξείδιο του θείου (SO2): Ο ρύπος αυτός που παλαιότερα αποτελούσε σηµαντικό 
πρόβληµα, έχει καταπολεµηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια σε καµιά θέση µέτρησης. ∆εν 
αποτελεί σήµερα πρόβληµα για το λεκανοπέδιο της Αθήνας. 

∆ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Το διοξείδιο του αζώτου σε σχέση µε τους στόχους και τα όρια 
(τα όρια θα ισχύσουν από 1-1-2010) της νέας οδηγίας, παρουσιάζει κάποιες υπερβάσεις. 
Έτσι, η ρύπανση από το ρύπο αυτό αξιολογείται σαν σηµαντική, ιδιαίτερα για τα επόµενα 
χρόνια, που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η νέα οδηγία. 

Όζον (Ο3): Το όζον δεν παρουσίασε υπέρβαση των ορίων συναγερµού, όµως υπήρξαν 
υπερβάσεις του ορίου ενηµέρωσης του κοινού και του ορίου προστασίας της υγείας (2010). Οι 
υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική θέση της χώρας (µεγάλη 
ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες, συνθήκες που ευνοούν το σχηµατισµό του όζοντος) και 
παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες χώρες της Ε.Ε. Έτσι, η ρύπανση από το όζον αξιολογείται 
και αυτή σαν σηµαντική. 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Ο ρύπος αυτός βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, δεν ξεπερνάει 
τα όρια της νέας οδηγίας και ουσιαστικά δεν αποτελεί πρόβληµα για την Αθήνα. 

7.1.8.6 Μέτρα αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, απαιτεί συνολική και 
ολοκληρωµένη παρέµβαση µε µέτρα βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας διάρκειας, τα οποία 
εστιάζονται στους παρακάτω άξονες: 

Παρεµβάσεις στις πηγές ρύπανσης 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

• Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνικές µονάδες (θέσπιση ορίων αερίων 
εκποµπών, εφαρµογή Β∆Τ, διενέργεια ελέγχων αερίων εκποµπών, χρήση φυσικού 
αερίου) 

• Κεντρικές θερµάνσεις και εγκαταστάσεις καύσης (αναβάθµιση του συστήµατος ελέγχου 
εκποµπών, χρήση φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα) 

• Καύσιµα (έλεγχος ποιότητας καυσίµων) 
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

• Αυτοκίνητα (ανανέωση στόλου Μ.M., ανανέωση στόλου ταξί, βελτίωση συστήµατος 
ελέγχου εκποµπών αυτοκινήτων, αναβάθµιση ΚTEO -ιδιωτικά ΚΤΕΟ- µηχανογράφηση) 

Παρεµβάσεις στη λειτουργία της πόλης 

Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις, Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας, επέκταση γραµµών και 
ωραρίου µετρό, τραµ, επέκταση δικτύου λεωφορειολωρίδων. 

7.1.8.7 ∆είκτες ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Από τα διαλαµβανόµενα στις προηγούµενες παραγράφους προκύπτει ότι οι δείκτες που θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση επιπτώσεων προγραµµάτων στον τοµέα αυτό 
του περιβάλλοντος είναι: 

Καπνός: Παρακολούθηση της συνέχισης της πτωτικής τάσης και της µη υπέρβασης ορίων 

Αιωρούµενα σωµατίδια ΑΣ10: Αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για όλες τις Χώρες της 
Ένωσης, την Ελλάδα και την Περιφέρεια. Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά 
επίπεδα. Απαιτείται η µη υπέρβαση των ορίων 

∆ιοξείδιο του θείου (SO2): Παρακολούθηση της συνέχισης της πτωτικής τάσης και της µη 
υπέρβασης ορίων 

∆ιοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα ιδιαίτερα για τα επόµενα χρόνια, 
όταν από 1-1-2010 θα ισχύσουν τα όρια της νέας οδηγίας.,  

Όζον (Ο3): Αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για όλες τις Χώρες της Ένωσης, την Ελλάδα και την 
Περιφέρεια. Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Απαιτείται η µη 
υπέρβαση των ορίων 

Το όζον δεν παρουσίασε υπέρβαση των ορίων συναγερµού, όµως υπήρξαν υπερβάσεις του 
ορίου ενηµέρωσης του κοινού και του ορίου προστασίας της υγείας (2010).  

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Ο ρύπος αυτός βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, δεν ξεπερνάει 
τα όρια της νέας οδηγίας και ουσιαστικά δεν αποτελεί πρόβληµα για την Αθήνα. 
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7.1.9 Κλιµατικοί Παράγοντες 

7.1.9.1 Συνοπτική κατάσταση  

Γενικά χαρακτηριστικά 

Η περιοχή της Βορειοανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές ξηράς - 
θάλασσας µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πολλαπλά τοπικά συστήµατα ατµοσφαιρικής 
κυκλοφορίας. Το κλίµα της περιοχής γενικά χαρακτηρίζεται από έντονες εναλλαγές και είναι 
δύσκολο να χαρακτηριστεί καθαρά σαν θαλάσσιο ή ηπειρωτικό.  

Στον Ελλαδικό χώρο τους καλοκαιρινούς µήνες γενικά επικρατεί ξηρασία γιατί η γενική 
κυκλοφορία στο Βόρειο Ηµισφαίριο µετατοπίζεται προς βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Αντίθετα 
τους χειµερινούς µήνες παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό βροχοπτώσεων.  

Για τις µεταβατικές εποχές άνοιξη και φθινόπωρο παρατηρούνται εναλλαγές µεταξύ των δυο 
καιρικών τύπων. Η άνοιξη διαρκεί περί τους τρεις µήνες ενώ το φθινόπωρο είναι µικρότερης 
διάρκειας και διαρκεί ουσιαστικά ένα µήνα. Οι µεταβατικές εποχές δεν παρουσιάζουν καµία 
απόλυτη συµµετρία αλλά παρουσιάζουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό 
παρακάτω γίνεται µια προσπάθεια καταγραφής των κυρίων χαρακτηριστικών των συνοπτικών 
συστηµάτων που επικρατούν, τις διάφορες εποχές, στην ευρύτερη περιοχή της 
Βορειοανατολικής Μεσογείου.  

Στην περιοχή µελέτης η ατµοσφαιρική κυκλοφορία είναι µία συνάρτηση τόσο των µεγάλης, 
όσο και των µικρότερης κλίµακας κυκλοφοριών. Φυσικά όταν επικρατούν οι µεγάλης κλίµακας 
κυκλοφορίες οι µικρής κλίµακας δεν παίζουν κάποιο σηµαντικό ρόλο, ενώ αντίθετα όσο 
εξασθενούν όλο και περισσότερο παίζουν και σηµαντικότερο ρόλο οι µικρότερης κλίµακας 
κυκλοφορίες. Οι µεγάλης κλίµακας κυκλοφορίες στην περιοχή αυτή είναι οι συνοπτικής 
(µεγάλα µέτωπα και αντικυκλώνες) και ευρείας κλίµακας κυκλοφορίες (µελτέµια), ενώ οι 
µικρότερες είναι οι µέσης (αύρες) και µικρής έκτασης κυκλοφορίες.  

Στην συνέχεια ακολουθεί µια περιληπτική περιγραφή µερικών προτύπων καιρού που 
συµβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας (µεγάλης κλίµακας κυκλοφορίες) καθώς και 
ορισµένες τοπικές κυκλοφορίες που συµβαίνουν στην περιοχή µελέτης και διαµορφώνουν την 
µικροκλιµατολογία της περιοχής. 

Εποχικά χαρακτηριστικά  

i. Καλοκαίρι: (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος) 

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου τα αποτελέσµατα της µουσσωνικής δράσης στη 
Νότια Ασία οδηγούν στην ανάπτυξη ενός trough πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου 
Πελάγους και της Τουρκίας. Κατά το καλοκαίρι, ναι µεν η ξηρά της Νότιας Ευρώπης είναι 
αρκετά θερµή αλλά η ξηρά της Βόρειας Αφρικής είναι θερµότερη. Η θάλασσα στο Αιγαίο και 
γενικότερα στη Βορειοανατολική Μεσόγειο είναι ψυχρότερη (20-27 οC) από τη γύρω ξηρά. 
Συνεπώς, ολόκληρη η περιοχή της Μεσογείου συχνά καλύπτεται από υψηλότερες πιέσεις. 
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Πάνω από το οροπέδιο της Ανατολικής Τουρκίας εµφανίζεται ένα θερµικό χαµηλό σαν 
αποτέλεσµα της θέρµανσης του σχετικά ξηρού εδάφους. Η ισορροπία ανάµεσα σε αυτά τα 
δύο συστήµατα ορίζει τις συνθήκες καιρού στη Ανατολική Ελλάδα, το Αιγαίο και εποµένως και 
την Αθήνα. Οι διεργασίες αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα η υφεσιακή δραστηριότητα να 
µετατοπίζεται βορειότερα πάνω από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Στην ανώτερη 
ατµόσφαιρα παρατηρούνται κάποια troughs κυρίως τον Ιούνιο και µετά τα µέσα Αυγούστου. 
Αυτές τις ηµέρες εµφανίζονται και σποραδικές καταιγίδες κυρίως κοντά στους ορεινούς 
όγκους. Οι επικρατούντες άνεµοι στο Αιγαίο είναι από Β ή Β∆ διευθύνσεις ξηροί. Το καλοκαίρι 
είναι η εποχή που εµφανίζονται οι έντονοι Βορείων διευθύνσεων άνεµοι που ονοµάζονται 
ετησίες (µελτέµια). Οι ετησίες είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού των υψηλών σχετικά 
πιέσεων της Βαλκανικής µε το θερµικό χαµηλό της Ανατολίας. Όταν ο αντικυκλώνας 
µετατοπίζεται λίγο προς τα δυτικά και το θερµικό χαµηλό εµφανίζεται ενισχυµένο, τότε 
εµφανίζεται µια σχετικά ισχυρή βαροβαθµίδα στο Αιγαίο και το αποτέλεσµα είναι οι ισχυροί 
Βόρειοι ή Βορειοανατολικοί άνεµοι κατά µήκος του Αιγαίου οι οποίοι εξασθενούν σηµαντικά 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν ο αντικυκλώνας είναι µετατοπισµένος ανατολικά τότε οι 
συνοπτικής κλίµακας άνεµοι εξασθενούν και αναπτύσσονται θαλάσσιες αύρες στα παράλια 
που µαζί µε τους αναβατικούς ανέµους στις πλαγιές των βουνών επικρατούν της συνοπτικής 
κλίµακας. 

ii. Χειµώνας: (Νοέµβριος, ∆εκέµβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος) 

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, η ξηρά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι αρκετά ψυχρή σε 
σύγκριση µε την επιφάνεια της θάλασσας στη Μεσόγειο (θερµοκρασία επιφάνειας της 
θάλασσας 12-20 οC). Στην ανώτερη ατµόσφαιρα επικρατεί ουσιαστικά Βορειοδυτική ή ∆υτική 
κυκλοφορία. Λόγω της γειτνίασης ψυχρών αερίων µαζών πάνω από την ξηρά στα Βόρεια, 
παρατηρούνται συχνά ψυχρές εισβολές. Κατ' αυτόν τον τρόπο η κυκλογέννεση σε διάφορες 
περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου είναι αρκετά συχνή. Γνωστά κέντρα 
κυκλωνικής δράσης είναι ο Κόλπος της Γένοβας, η Αδριατική Θάλασσα, το Ιόνιο Πέλαγος, ο 
Κόλπος της Σύρτεως, η περιοχή της Κύπρου και το Νότιο Αιγαίο όπως ακόµη και η περιοχή 
Νότια του βουνού Άτλας στη Βόρειο Αφρική. Τα χαµηλά που δηµιουργούνται στην περιοχή 
του Κόλπου της Γένοβας κινούνται συνήθως ΝΑ και επηρεάζουν τον καιρό της Ελλάδος ενώ 
κατά το τέλος της χειµερινής περιόδου κινούνται ΒΑ. Υφέσεις που δηµιουργούνται στη Νότια 
Αδριατική ή το Ιόνιο κινούνται συνήθως ΒΑ πάνω από την Ελλάδα (ιδιαίτερα το Φεβρουάριο 
και Μάρτιο) και κατά δεύτερο λόγο ΝΑ. Τα χαµηλά της Βόρειας Αφρικής κινούνται κυρίως ΒΑ 
προς τον Ελλαδικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο Ανατολικά κατά µήκος των ακτών της Βόρειας 
Αφρικής. Οι περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κύπρου χαρακτηρίζονται κυρίως από την 
αναγέννηση εξασθενηµένων χαµηλών που βρέθηκαν στην περιοχή, σε συνδυασµό µε ψυχρή 
εισβολή κατά µήκος του Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου οι άνεµοι στον 
Ελλαδικό χώρο είναι κυρίως από Βόρειες διευθύνσεις. Αυτό οφείλεται στο συνδυασµό των 
σχετικά υψηλών πιέσεων στην περιοχή της Βαλκανικής ή της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης σε συνδυασµό µε τις σχετικά χαµηλές πιέσεις στην περιοχή της Κύπρου. Στην 
περίπτωση που το αντικυκλωνικό σύστηµα της Κεντρικής Ευρώπης είναι αρκετά ισχυρό µε 
ισχυρή βαροβαθµίδα στα Ανατολικά, πολύ ψυχρές και ξηρές αέριες µάζες από τη Σκανδιναβία 
ή τη Ρωσία µεταφέρονται στην περιοχή του Αιγαίου όπου τα κατώτερα ατµοσφαιρικά 
στρώµατα εµπλουτίζονται µε υδρατµούς οι οποίοι στη συνέχεια µετατρέπονται σε χιόνι µόλις 
υποστούν ορογραφική ανύψωση πάνω από την ξηρά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. 
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Όµως, για σηµαντικό αριθµό ηµερών επικρατούν και άνεµοι Νοτίων ή Νοτιοδυτικών 
διευθύνσεων όταν τα διάφορα χαµηλά βρίσκονται στα ∆υτικά του Ελλαδικού χώρου η Ελλάδα 
βρίσκεται στο θερµό τοµέα της Ύφεσης. Σπάνια παρατηρούνται άνεµοι Βορειοανατολικών 
διευθύνσεων που οφείλονται σε ισχυρές υφέσεις στην περιοχή κοντά στην Κρήτη. 

Η θέση και η τροχιά των χαµηλών κατά την περίοδο του χειµώνα σχετικά µε την θέση της 
Αθήνας ορίζει και τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Αθήνας. Συχνή είναι και η εµφάνιση 
αντικυκλωνικών συστηµάτων στην Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη την εποχή αυτή. Οι 
αντικυκλώνες αυτοί εµφανίζονται, είτε εξαιτίας της συσσώρευσης ψυχρών αερίων µαζών 
πάνω από την Βαλκανική και την ξηρά της Νότιας Ευρώπης γενικότερα, είτε σαν αποτέλεσµα 
της πλανητικής κυκλοφορίας. Αρκετές φορές είναι πιθανόν ο αντικυκλώνας να µείνει για ένα 
µεγάλο διάστηµα στάσιµος πάνω από την Βαλκανική. Μία τέτοια περίπτωση είναι οι 
Αλκυονίδες ηµέρες. Το φαινόµενο αυτό συµβαίνει αρκετά συχνά και είναι δυνατόν αν 
διαρκέσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα των δύο τελευταίων µηνών του χειµώνα.  

iii. Μεταβατική περίοδος: (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος) 

Οι µεταβατικές εποχές άνοιξη και φθινόπωρο είναι διαφορετικής διάρκειας. Η ανοιξιάτικη 
περίοδος είναι συνήθως τρεις µήνες (Μάρτιος - Μάιος) και χαρακτηρίζεται από έντονη 
δραστηριότητα καταιγίδων (χειµερινού τύπου) που εναλλάσσονται µε δραστηριότητα θερινού 
τύπου (ψευδοετησίες). Η ηλιοφάνεια είναι µεγαλύτερη από τη χειµερινή περίοδο ενώ το 
έδαφος είναι συνήθως αρκετά υγρό και καλυµµένο µε εποχιακή βλάστηση. Οι τοπικές 
κυκλοφορίες που αρχίζουν να αναπτύσσονται αυτή την εποχή βοηθούν στη σύγκλιση και την 
ανάπτυξη καταιγίδων όταν στην περιοχή υπάρχει κάποιο trough. 

Το φθινόπωρο διαρκεί περίπου ένα µήνα (Οκτώβριος) και χαρακτηρίζεται από απότοµη 
µετάβαση από το θερινού τύπου καιρό σ' αυτόν του χειµερινού. Οι ψυχρές εισβολές αρχίζουν 
µε την ψύξη της ξηράς ενώ παρουσιάζεται αυξηµένη κυκλωνική δραστηριότητα καθώς η ∆υτική 
κυκλοφορία µετατοπίζεται Νοτιότερα πάνω από τη σχετικά θερµή Μεσόγειο. 

Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών εποχών οι βροχοπτώσεις είναι αρκετά συχνές. Η 
συχνότητα των βροχοπτώσεων επηρεάζεται σηµαντικά από τη διαµόρφωση της συνοπτικής 
κυκλοφορίας. 

Συνοπτικές κατηγορίες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη τοπικών κυκλοφοριών.  

Κατά τη διάρκεια των ηµερών µε σχετικά ισχυρή συνοπτική κυκλοφορία παρουσιάζεται µια 
σχετικά καλή χωροχρονική οµοιογένεια στα διάφορα ατµοσφαιρικά πεδία. Σηµαντικές 
διαφορές όµως παρατηρούνται κατά τη διάρκεια ηµερών µε σχετικά ασθενή συνοπτική 
κυκλοφορία. Μια πληθώρα τοπικών φαινοµένων εµφανίζεται κατά τη διάρκεια του 24-ωρου µε 
ασθενή συνοπτική κυκλοφορία (θαλάσσιες-απόγειες αύρες, καταβατικοί άνεµοι, αναστροφές 
θερµοκρασίας κλπ). Αυτά τα τοπικά φαινόµενα παίζουν σηµαντικό ρόλο στο µικροκλίµα της 
περιοχής καθώς επίσης στις συνθήκες διασποράς-διάχυσης αέριων ρύπων και στη διάδοση 
του θορύβου. Γι' αυτούς τους λόγους δίδεται ιδιαίτερη έµφαση σ' αυτές τις συνοπτικές 
κατηγορίες και παρακάτω επιχειρείται µια ταξινόµησή τους. Σε µια µελέτη του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (Κάλλος, κ.ά., 1993) µε αντικείµενο τη συνοπτική ταξινόµηση για την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, έγινε ανάλυση των συνοπτικών καταστάσεων που εµφανίστηκαν στην 
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περιοχή της Ελλάδας και γενικότερα της ανατολικής Μεσογείου στην πενταετία 1986 - 1990, 
σε ηµερήσια βάση, και ταξινόµηση τους στις παρακάτω δεκαέξι γενικότερες συνοπτικές 
κατηγορίες.  

Οι συνοπτικές αυτές κατηγορίες είναι οι παρακάτω: 

i) Χαµηλό που πέρασε πάνω από την Ελλάδα ή νότια αυτής δηµιουργεί ισχυρή βαροβαθµίδα 
στην περιοχή του Αιγαίου ή των ∆αρδανελίων. 

Τις ηµέρες µετά το πέρασµα χαµηλού από την Ελλάδα ή νοτιότερα της Ελλάδας, το οποίο 
δηµιουργεί µια ισχυρή βαροβαθµίδα στην περιοχή των ∆αρδανελίων παρατηρούνται ισχυροί 
βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεµοι στο Αιγαίο. Στην περιοχή του Ελλαδικού χώρου ή του 
Αιγαίου υπάρχει ένα trough που ακολουθείται από µία βαροµετρική σφήνα (ridge) στη 
Βαλκανική ή βορειοδυτικότερα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τη γενική περιγραφή 
ανάλογα της ακολουθούµενης τροχιάς της ύφεσης µετά το πέρασµα της από τον Ελλαδικό 
χώρο. Το γενικό όµως αποτέλεσµα είναι πάντα το ισχυρό βόρειο ρεύµα στην περιοχή του 
Αιγαίου. Η κατάσταση αυτή εµφανίζεται κυρίως κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. Οι 
περιπτώσεις που η βαροβαθµίδα δεν είναι ισχυρή αποτελούν άλλη συνοπτική κατηγορία. 

ii) Mέτωπο που πέρασε από την Ελλάδα δηµιουργεί ισχυρή βαροβαθµίδα στην περιοχή του 
Αιγαίου ή των ∆αρδανελίων. 

Κατά την ψυχρή περίοδο του έτους, όταν ένας αντικυκλώνας βρίσκεται στην κεντρική ή δυτική 
Ευρώπη και παρουσιάζει ισχυρή βαροβαθµίδα στο ανατολικό τµήµα του, τότε πολλές φορές 
δηµιουργείται ένα µέτωπο που κινείται προς την Ελλάδα από βορειοδυτικές και σπανιότερα 
βόρειες διευθύνσεις. Το µέτωπο αυτό κινείται προς τα ανατολικά ή νοτιοανατολικά. Με το 
πέρασµα του µετώπου εγκαθίσταται ψυχρό ρεύµα από βόρειες διευθύνσεις που συνήθως 
είναι σχετικά ισχυρό. 

iii)Υψηλές πιέσεις στα Βαλκάνια από την µετατόπιση στην περιοχή της αντικυκλωνικής 
κυκλοφορίας της κεντρικής Ευρώπης. 

Κατά την ψυχρή περίοδο του έτους συµβαίνει συχνά η ισχυρή αντικυκλωνική κυκλοφορία της 
βόρειας και κεντρικής Ευρώπης να µετατοπίζεται νοτιότερα στην περιοχή των Βαλκανίων. 
Στην περίπτωση αυτή το ανατολικό τµήµα του αντικυκλώνα µεταφέρει ψυχρές αέριες µάζες 
από τη Σκανδιναβία και τη Φινλανδία στις περιοχές των Βαλκανίων, του Αιγαίου και της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η σηµαντική βαροβαθµίδα που δηµιουργείται στα ∆αρδανέλλια 
µε διεύθυνση ΝΝ∆-ΒΒΑ έχει σαν αποτέλεσµα ένα βόρειο βορειοανατολικό ρεύµα στο Αιγαίο 
που ενισχύεται σηµαντικά λόγω καναλισµού στην περιοχή. Οι ηµέρες που ανήκουν σ' αυτή τη 
συνοπτική κατηγορία χαρακτηρίζονται από χαµηλές θερµοκρασίες και ισχυρή βόρεια 
βορειοανατολική συνοπτική ροή. Η λήξη της κατάστασης αυτής σηµειώνεται µε βαθµιαία 
εξασθένηση της βαροβαθµίδας στα ∆αρδανέλλια µε αποτέλεσµα την εξασθένηση του βορείου 
ρεύµατος στο Αιγαίο.  
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iv) Επέκταση στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια αντικυκλώνας της δυτικής - 
βορειοδυτικής Ευρώπης. 

Αντικυκλώνας που αποτελεί επέκταση του αντικυκλώνα του βορειοανατολικού Ατλαντικού ή 
του αντικυκλώνα των Αζορών εκτείνεται ως την κεντρική Ευρώπη. Το ανατολικό τµήµα του 
αντικυκλώνα µεταφέρει ψυχρές αέριες µάζες µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της κυκλογέννεσης 
στα γνωστά κυκλογεννετικά κέντρα της βόρειας Μεσογείου και σε ορισµένες περιπτώσεις τη 
δηµιουργία µετώπου το οποίο κινείται προς τη Βαλκανική. Τις ηµέρες που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή παρατηρείται ενίσχυση της βαροβαθµίδας στον Ελλαδικό χώρο και 
εµφανίζονται σχετικά ισχυροί άνεµοι βορείων ή βορειοδυτικών διευθύνσεων.  

v) Υψηλές πιέσεις στα Βαλκάνια από την επέκταση στην περιοχή του αντικυκλώνα της 
Σιβηρίας. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την ψυχρή περίοδο του έτους ο αντικυκλώνας της Σιβηρίας 
εκτείνεται δυτικά νοτιοδυτικά ως την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Πολύ ψυχρές αέριες 
µάζες µεταφέρονται τότε από τη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια και από το 
στενό των ∆αρδανελλίων στο Αιγαίο. Η ισχυρή βαροβαθµίδα που δηµιουργείται στα 
∆αρδανέλλια µε διεύθυνση Ν∆ - ΒΑ έχει σαν αποτέλεσµα µια σηµαντική συνοπτική ροή από 
βορειοανατολικές διευθύνσεις στο Αιγαίο. Τις ηµέρες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή 
χαρακτηρίζουν πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και ισχυροί βορειοανατολικοί άνεµοι.  

vi) Η Ελλάδα βρίσκεται στο θερµό τοµέα µιας βαθιάς ύφεσης. 

Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται στο θερµό τοµέα µιας βαθιάς ύφεσης που βρίσκεται 
στην περιοχή της κεντρικής Μεσογείου. Τις ηµέρες αυτές παρατηρείται ένα ισχυρό συνοπτικό 
ρεύµα από νότιες διευθύνσεις τόσο στην επιφάνεια όσο και στα 850 και 700 hpa. Μια τέτοια 
ύφεση προέρχεται συνήθως από την αναγέννηση ενός εξασθενηµένου χαµηλού της δυτικής 
Μεσογείου και σπανιότερα της βορειοδυτικής Αφρικής. Στην ανώτερη ατµόσφαιρα ένα καλά 
οργανωµένο trough καλύπτει την κεντρική Μεσόγειο ή πολλές φορές και το Ιόνιο. Θερµές 
αέριες µάζες µεταφέρονται στην περιοχή αυτή. Η ύφεση αφού περάσει από την Ελλάδα 
κινείται νοτιοανατολικά προς την περιοχή της Κύπρου όπου ενισχύεται ή διαλύεται. 

vii) Ετησίες 

Υψηλές πιέσεις που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης 
το καλοκαίρι, εξασθενούν στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο µε αποτέλεσµα την 
επέκταση του θερµικού χαµηλού της Ανατολίας δυτικά στην περιοχή της Τουρκίας και του 
ανατολικού Αιγαίου, κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σηµαντική βαροβαθµίδα στην περιοχή των ∆αρδανελλίων µε 
αποτέλεσµα την εµφάνιση ισχυρών βορειοανατολικών ανέµων στο Αιγαίο, γνωστών σαν 
Ετησίες. Η λήξη του φαινοµένου σηµειώνεται µε την επέκταση του συστήµατος των υψηλών 
πιέσεων πάνω από το Αιγαίο και τα ∆αρδανέλλια που έχει σαν αποτέλεσµα την εξασθένηση 
της βαροβαθµίδας στην περιοχή. 
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iix) Μετωπική επιφάνεια βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα. 

Μετωπική επιφάνεια βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα προερχόµενη είτε από χαµηλό που 
βρίσκεται στην περιοχή είτε από κάποιο µέτωπο που κινήθηκε προς τον Ελλαδικό χώρο από 
βορειοδυτικές και σπανιότερα βόρειες διευθύνσεις. Ενα τέτοιο µέτωπο δηµιουργείται όταν 
ένας αντικυκλώνας που βρίσκεται στη κεντρική ή δυτική Ευρώπη παρουσιάζει ισχυρή 
βαροβαθµίδα στο ανατολικό τµήµα του. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας αυτής παρατηρούνται 
έντονα φαινόµενα (νέφωση overcast, βροχές) και στροφή του ανέµου από νοτιοδυτικές σε 
βορειοδυτικές διευθύνσεις. 

ix) ∆υτική κυκλοφορία 

Η δυτική ή/και η κεντρική Ευρώπη καλύπτεται από σύστηµα υφέσεων και οι υψηλές πιέσεις 
της ανατολικής Μεσογείου εξασθενούν. Στην περιοχή της Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης 
εµφανίζεται δυτική κυκλοφορία που είναι πιο οµαλή πάνω από τα 700 hpa. 

x) Η Ελλάδα βρίσκεται στον ψυχρό τοµέα µιας ύφεσης ή ενός µετώπου και δεν υπάρχει 
ισχυρή βαροβαθµίδα στην περιοχή. 

Στην περίπτωση αυτή ένα αβαθές χαµηλό ή µέτωπο πέρασε πάνω από την Ελλάδα, κινήθηκε 
προς τα ανατολικά ή νοτιοανατολικά και εµφανίζεται ασθενής κυκλοφορία από βορειοδυτικές 
ως βόρειες διευθύνσεις στον Ελλαδικό χώρο. Οι αέριες µάζες που µεταφέρονται στην περιοχή 
είναι ψυχρές και ξηρές. Η κατάσταση αυτή συνοδεύεται από νεφοδιάλυση και έντονη ψύξη του 
εδάφους τη νύχτα. Έχει δε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση επιφανειακών αναστροφών 
θερµοκρασίας που διαλύονται σχετικά αργά την επόµενη ηµέρα. 

xi) Ένα trough ή η άκρη ενός µετώπου περνάει από την βόρεια ή/ και την κεντρική Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια της θερµής περιόδου του έτους η γενική κυκλοφορία µετατοπίζεται 
βορειότερα (high index circulation). Συνεπώς και η υφεσιακή δραστηριότητα µετατοπίζεται 
βορειότερα. Ο Ελλαδικός χώρος υφίσταται την επίδραση της άκρης κάποιου ψυχρού µετώπου 
που περνάει κυρίως πάνω από τη Βαλκανική και κινείται προς τα ανατολικά. Πολλές φορές η 
µετωπική επιφάνεια δεν παρατηρείται στο έδαφος αλλά υπάρχει ένα trough στα ανώτερα 
στρώµατα. Ο άνεµος στην χαµηλότερη τροπόσφαιρα είναι συνήθως από βορειοδυτικές 
διευθύνσεις. Τοπικές θερµικές κυκλοφορίες εµφανίζονται συνήθως πριν το µεσηµέρι και το 
απόγευµα είναι σύνηθες φαινόµενο η δηµιουργία νέφωσης και καταιγίδας λόγω αστάθειας. 

xii) Ένας αντικυκλώνας που βρίσκεται σε διάλυση καλύπτει µια µεγάλη περιοχή που 
περιλαµβάνει σχεδόν όλη τη Μεσόγειο και τη Νότια Ευρώπη. 

Κατά την ψυχρή περίοδο του έτους κυρίως αλλά και στην αρχή ή το τέλος της θερµής 
περιόδου µια εκτεταµένη περιοχή που περιλαµβάνει σχεδόν όλη τη Μεσόγειο και τη νότια 
Ευρώπη καλύπτεται από έναν αντικυκλώνα που βρίσκεται σε διάλυση. Στον Ελλαδικό χώρο 
επικρατούν άνεµοι βορειοδυτικών έως βορειοανατολικών διευθύνσεων σχετικά ασθενής στην 
κατώτερη τροπόσφαιρα. Λόγω της µεγάλης κλίµακας καθίζησης των αερίων µαζών δεν 
παρατηρείται νέφωση και τις νυχτερινές ώρες ευνοείται η ανάπτυξη επιφανειακών 
θερµοκρασιακών αναστροφών. Η κατάσταση αυτή λήγει µε την πλήρη διάλυση αυτού του 
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αντικυκλώνα και την εµφάνιση κυκλωνικής κατάστασης στα δυτικά ή βορειοδυτικά της 
Ελλάδας. 

xiiv) Η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά από ένα ψυχρό µέτωπο. 

Ψυχρό µέτωπο από την κεντρική ή νότια Ευρώπη κινείται νοτιοανατολικά κατά µήκος της 
Βαλκανικής και της Ελλάδας. Ένα trough καλύπτει την κεντρική και νότια Ευρώπη και την 
κεντρική Μεσόγειο ως τη βορειοδυτική Ελλάδα. Στις περιοχές που βρίσκονται µπροστά από το 
ψυχρό µέτωπο επικρατεί σχετικά ασθενής συνοπτική ροή από νότιες, νοτιοδυτικές διευθύνσεις 
στην επιφάνεια και ισχυρότερη στα 850 - 700 hpa και παρατηρείται κάποια θερµή µεταφορά. 
Η κατάσταση αυτή ευνοεί το σχηµατισµό αναστροφών ύψους. 

xiv) Υψηλές πιέσεις καλύπτουν την ανατολική Μεσόγειο κατά τη θερινή περίοδο, η ασθενής 
βαροβαθµίδα ευνοεί την ανάπτυξη σηµαντικών τοπικών θερµικών κυκλοφοριών. 

Την θερµή περίοδο του έτους η ξηρά της νότιας Ευρώπης και βόρειας Αφρικής θερµαίνεται και 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας θερµοκρασίες εδάφους κατά πολύ µεγαλύτερες 
αυτών των υδάτων της Μεσογείου. Κατ' αυτόν τον τρόπο η περιοχή της Μεσογείου καλύπτεται 
από σύστηµα υψηλών πιέσεων και τα εµφανιζόµενα καθοδικά ρεύµατα πάνω από αυτήν 
δηµιουργούν αναστροφές ύψους και αρκετά ευσταθείς καταστάσεις στην κατώτερη 
τροπόσφαιρα. Ο Ελλαδικός χώρος και η Βαλκανική καλύπτονται από αυτό το σύστηµα 
υψηλών πιέσεων ενώ στην περιοχή της Ανατολίας (Ανατολική Μικρά Ασία) δηµιουργείται 
θερµικό χαµηλό κατά τη διάρκεια της ηµέρας λόγω της έντονης θέρµανσης του γυµνού 
εδάφους. Όταν το σύστηµα των υψηλών πιέσεων της Μεσογείου είναι σχετικά ισχυρό 
καλύπτει και την περιοχή του Αιγαίου και της ∆υτικής Μικράς Ασίας. Στο Αιγαίο παρατηρείται 
ένα σχετικά ασθενές βόρειο ρεύµα λόγω του ότι η ξηρά της βόρειας Αφρικής είναι θερµότερη 
από αυτήν της νότιας Ευρώπης. Τις ηµέρες αυτές δηµιουργούνται σηµαντικά συστήµατα 
τοπικών κυκλοφοριών κυρίως θαλάσσιες (απόγειες) αύρες. Η κατάσταση αυτή µεταβάλλεται 
όταν για κάποιο λόγο εξασθενήσει λίγο ο αντικυκλώνας στην περιοχή της Βαλκανικής και 
επεκταθεί δυτικότερα το θερµικό χαµηλό της Ανατολίας (εµφάνιση Ετησίων) ή κάποιο trough 
περάσει πάνω από τη Βαλκανική. 

xv) Η Ελλάδα βρίσκεται στο θερµό τοµέα αβαθούς ύφεσης. 

Οι υψηλές πιέσεις που καλύπτουν την ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια εξασθενούν. 
Ύφεση που προέρχεται από τη νότια Ευρώπη ή την κεντρική Μεσόγειο κινείται ανατολικά και 
η Ελλάδα βρίσκεται στο θερµό τοµέα. Στην ανώτερη ατµόσφαιρα το trough βρίσκεται στην 
κεντρική Μεσόγειο. Παρατηρείται σηµαντική θερµή µεταφορά που είναι εµφανής κυρίως στα 
850 και στα 700 hpa. Τα επιφανειακά ατµοσφαιρικά στρώµατα χαρακτηρίζονται από ουδέτερα 
ως ευσταθή. Στην επιφάνεια επικρατούν άνεµοι από νότιες διευθύνσεις σχετικά ασθενείς ενώ 
στην ανώτερη ατµόσφαιρα η ροή αυτή εµφανίζεται περισσότερο δυτική και ισχυρότερη. 

xvi) Θερµός αντικυκλώνας στην κεντρική Μεσόγειο και νότια Ευρώπη. 

Ένα σύστηµα υψηλών πιέσεων εµφανίζεται στην κεντρική Μεσόγειο και τη νότια Ευρώπη. 
Στην ανώτερη ατµόσφαιρα την περιοχή αυτή καλύπτει ένα ridge το οποίο σε ορισµένες 
περιπτώσεις συνδυάζεται µε ένα trough πάνω από την δυτική Μεσόγειο και την Ιβηρική. 
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Θερµές αέριες µάζες παρατηρούνται αρχικά πάνω από την κεντρική Μεσόγειο οι οποίες στη 
συνέχεια µεταφέρονται στην περιοχή της Ελλάδας καθώς το σύστηµα µετατοπίζεται 
ανατολικά.  

Γενικά στην επιφάνεια παρατηρούνται ασθενείς άνεµοι που υφίστανται την επίδραση των 
φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Θερµές αέριες µάζες µεταφέρονται πάνω 
από τον Ελλαδικό µέσα στα χαµηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας (περίπου ως τα 3 km) µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πολύ ευσταθών καταστάσεων. 

Τις ηµέρες αυτές παρατηρούνται θερµικές τοπικές κυκλοφορίες οι οποίες όµως δεν έχουν 
σηµαντική κατακόρυφη ανάπτυξη. Η κατάσταση αυτή εµφανίζεται κυρίως τη θερµή περίοδο 
του έτους αλλά και για µερικούς µήνες της ψυχρής περιόδου. Πιο συχνά εµφανίζεται κατά τους 
µήνες των µεταβατικών εποχών. 

Μέσης και Μικρής κλίµακας κυκλοφορίες 

Στην περιοχή µελέτης οι επικρατούσες αέριες κυκλοφορίες είναι µικρής και µέσης κλίµακας. Οι 
κυκλοφορίες αυτές διαχωρίζονται ανάλογα µε την έκτασή τους. 

Μέσης κλίµακας κυκλοφορίες:µε τον όρο µέσης κλίµακας εννοούνται ατµοσφαιρικά 
συστήµατα που καταλαµβάνουν οριζόντια έκταση της τάξεως από µερικά χιλιόµετρα έως 
µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα. Η Περιφέρεια Αττικής είναι µία περιοχή που χαρακτηρίζεται 
από πολύπλοκα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά που εντείνονται από το γεγονός ότι η νότια 
πλευρά του είναι η ανοικτή θάλασσα. Σε µία τέτοια περιοχή τα πεδία ροής και το πάχος του 
Ατµοσφαιρικού Οριακού Στρώµατος αναµένεται να παρουσιάζουν σηµαντικές χωροχρονικές 
µεταβολές. Υπάρχουν εποχιακές και ηµερήσιες µεταβολές των πεδίων του ανέµου και του 
πάχους του Ατµοσφαιρικού οριακού Στρώµατος. Οι εποχικές µεταβολές σχετίζονται κυρίως µε 
τα επικρατούντα συνοπτικά πρότυπα καιρού και τις επιφανειακές συνθήκες της περιοχής. Οι 
ηµερήσιες µεταβολές αντιστοιχούν στις κυκλοφορίες µέσης κλίµακας.  

Η µέσης κλίµακας κυκλοφορία που δεσπόζει στην περιοχή της Αθήνας είναι η θαλάσσια 
αύρα. Βέβαια στην Αττική δεν εµφανίζεται η κλασσική κυκλοφορία της θαλάσσιας αύρας που 
αποκαθιστάται µεταξύ µίας ευρείας έκτασης ξηράς µε οµαλή τοπογραφία και της ανοικτής 
θάλασσας. Ουσιαστικά οι τοπικές κυκλοφορίες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής φαίνεται να είναι 
ένας συνδυασµός θαλάσσιας αύρας και αναβατικών ανέµων, εξαιτίας τόσο της πολύπλοκης 
τοπογραφίας της χερσονήσου, όσο και των κλειστών κόλπων.  

Η κυκλοφορία της θαλάσσιας αύρας εµφανίζεται συχνά στην Αττική, 20% περίπου των 
ηµερών του έτους. Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών η θαλάσσια αύρα πάνω από 
την Αθήνα είναι σχετικά ισχυρή (νοτιοδυτικού άνεµοι 5-6m/sec) ενώ είναι ασθενέστερη τις 
µεταβατικές εποχές. Θαλάσσια αύρα φαίνεται να αναπτύσσεται και κατά την διάρκεια του 
χειµώνα.  

Η εγκαθίδρυση και η ανάπτυξη µίας τέτοιας κυκλοφορίας το χειµώνα οφείλεται στα 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους (γυµνές πλαγιές βουνών), την έλλειψη βλάστησης 
και τον προσανατολισµό των πλαγιών. Το αποτέλεσµα είναι η ξηρά να είναι θερµότερη της 
θάλασσας και κατά την διάρκεια της ηµέρας αναπτύσσεται µία θερµοβαθµίδα. Κατά την 
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διάρκεια των ηµερών αυτών όµως η θαλάσσια αύρα δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να 
διεισδύσει βαθιά µέσα στο Λεκανοπέδιο, επηρεάζει όµως τις παράκτιες περιοχές. 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη του οριακού στρώµατος είναι µία συνάρτηση της αισθητής ροής 
θερµότητας από την επιφάνεια. Αν το χώµα είναι υγρό ή η επιφάνεια είναι καλυµµένη από 
βλάστηση, ένα σηµαντικό τµήµα της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας µετατρέπεται σε 
λανθάνουσα ροή θερµότητας που οφείλεται στην εξάτµιση ή την εξατµισοδιαπνοή αντί σε ροή 
αισθητής θερµότητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη ενός αβαθούς οριακού 
στρώµατος. Συνήθως κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών οι αναστροφές 
θερµοκρασίας διαλύονται νωρίς το πρωί εξαιτίας της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, 
της έλλειψης βλάστησης και ικανοποιητικής υγρασίας του χώµατος. Αυτό κυρίως οφείλεται 
στην έντονη ροή αισθητής θερµότητας που συµβαίνει αυτή την εποχή. Κατά την διάρκεια των 
χειµερινών µηνών η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι λιγότερη, βρέχει περισσότερο 
και το χώµα περιέχει περισσότερο νερό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η κατάρρευση της 
αναστροφής καθυστερεί σηµαντικά και µερικές ηµέρες δεν συµβαίνει καθόλου.  

Εξαιτίας του προσανατολισµού του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και των βουνών που το 
περιβάλλουν, το πεδίο ροής δίνει µία προτίµηση σε δύο διευθύνσεις: βόρειες ή 
Βορειοανατολικές και Νότιες ή Νοτιοανατολικές. Οι άνεµοι από Βόρειες διευθύνσεις συχνά 
εµµένουν όταν η συνοπτική ή ευρείας κλίµακας κυκλοφορίας είναι ισχυρότερη από ότι οι 
τοπικές κυκλοφορίες. Αυτό συµβαίνει όταν υπάρχει µία ισχυρή βαροβαθµίδα πάνω από το 
Αιγαίο και την Ελλάδα.  

Οι Βόρειοι άνεµοι είναι συνήθως ισχυροί και βοηθούν στον αερισµό του Λεκανοπεδίου αφού 
αποµακρύνουν τους αέριους ρύπους που απελευθερώνονται µέσα σε αυτό και τους 
µεταφέρουν πάνω από τον Σαρωνικό. Οι Βορείων διευθύνσεων άνεµοι εµφανίζονται όλες τις 
εποχές του έτους, είτε σαν αποτέλεσµα του συνδυασµού ενός αντικυκλώνα και ενός χαµηλού, 
είτε όταν περνάει ένα χαµηλό ή µέτωπο. Οι Νοτιοδυτικοί άνεµοι συχνά εµµένουν κατά την 
διάρκεια των ηµερών που οι τοπικές κυκλοφορίες υπερισχύουν των κυκλοφοριών 
µεγαλύτερων κλιµάκων. Εξαίρεση αποτελούν οι ηµέρες µε ισχυρούς Νότιους ή Νοτιοδυτικούς 
ανέµους συνοπτικής κλίµακας. Οι ηµέρες µε ισχυρή νότια συνοπτική ροή ανήκουν συνήθως 
στη χειµερινή ή τις µεταβατικές περιόδους (Άνοιξη και Φθινόπωρο), όταν χαµηλής πιέσεως 
συστήµατα πλησιάζουν την Ελλάδα από το Ιόνιο ή την Κεντρική Μεσόγειο. 

Μικρής κλίµακας κυκλοφορίες: µε τον όρο αυτό εννοούνται ατµοσφαιρικά συστήµατα που 
καταλαµβάνουν οριζόντια έκταση από µερικές δεκάδες έως µερικές εκατοντάδες µέτρα ή το 
πολύ 1-2 Km. Οι κυκλοφορίες µικρής κλίµακας οφείλονται σε χωρικές µεταβολές στην 
επιφανειακή ροή θερµότητας, στην επίδραση του λοφώδους εδάφους και γενικότερα των 
ανοµοιογενών επιφανειών στην ατµοσφαιρική κυκλοφορία. Τέτοιες µπορεί να είναι αναβατικοί 
/καταβατικοί άνεµοι µικρής κατακόρυφης ανάπτυξης στους πρόποδες του Υµηττού, φαινόµενα 
παρόµοια µε αυτά της θαλάσσιας αύρας (εσωτερική αύρα) που εµφανίζονται µεταξύ περιοχών 
διαφορετικής ή µεταβαλλόµενης χρήσης γης. 

Η ανάδειξη τέτοιου είδους κυκλοφοριών είναι δυνατή µόνο εφόσον οι µεγαλύτερης κλίµακας 
κυκλοφορίες είναι τέτοιες που την επιτρέπουν, διαφορετικά η συµβολή τους στην 
ατµοσφαιρική κυκλοφορία είναι πολύ µικρή, αφού οι µεγαλύτερων κλιµάκων κυκλοφορίες 
υπερισχύουν.  
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7.1.9.2 Ανάλυση µετεωρολογικών παρατηρήσεων 

Τα κλιµατολογικά στοιχεία µιας περιοχής αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες διαµόρφωσης 
του υδρολογικού κύκλου και κατά συνέπεια του υδρολογικού ισοζυγίου της. Η γνώση δε των 
παραµέτρων του υδρολογικού ισοζυγίου συµβάλλει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της περιοχής. 

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής λειτουργούν σήµερα πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί 
παρατήρησης, οι σταθµοί: 

• Aστεροσκοπείο: Γ. Μήκος (Lon) 23ο 43' / Γ. Πλάτος (Lat) 37ο 58' /Υψόµετρο 107m 

• Αθήνα Ελληνικό: Γ. Μήκος (Lon) 23ο43' / Γ. Πλάτος (Lat) 37ο53'/Υψόµετρο 15m  

• Νέα Φιλαδέλφεια: Γ. Μήκος (Lon) 23ο 40' / Γ. Πλάτος (Lat) 38ο 2'/Υψόµετρο 138m 

• Ελευσίνα: Γ. Μήκος (Lon) 23ο 33' / Γ. Πλάτος (Lat) 38ο 4'/Υψόµετρο 31m 

• Τατόι: Γ. Μήκος (Lon) 23ο 46' / Γ. Πλάτος (Lat) 38ο 6'/Υψόµετρο 235m 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι µετρήσεις διαφόρων κλιµατολογικών παραµέτρων που 
προκύπτουν από τα στοιχεία των σταθµών της Αττικής. 

Σταθµοί 
Παρατήρησης 

M.O. ώρες 
ηλιοφάνειας / 

µήνα 

Μέση 
θερµοκρασία αέρα/ 

µήνα (οC) 

Σχετική 
Υγρασία (%)/ 

µήνα 

Μέση 
Νέφωση 
(8) /µήνα 

Βροχόπτωση 
σε mm / έτος 

Ηµέρες µε 
βροχή 

R(mm) / έτος 
Αστεροσκοπείο 224.283 18.708 72.783 3.558 227.800 43.80 
Φιλαδέλφεια 230.933 17.633 61.317 3.983 414.100 84.60 
Ελληνικό 227.925 18.492 60.467 4.033 364.800 95.00 
Τατόι - 16.483 63.342 5.442 - 90.58 
Ελευσίνα - 18.330 60.410 3.260 390.200 83.50 

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις των ανωτέρω σταθµών, οι ώρες ηλιοφάνειας για την περιοχή της 
Αττικής κυµαίνονται µεταξύ 224 - 231 ανά µήνα. Για τους σταθµούς Τατοΐου και Ελευσίνα δεν 
υπάρχουν µετρήσεις για την ηλιοφάνεια. 

Για τους τέσσερις σταθµούς η µέση θερµοκρασία του αέρα ανά µήνα, είναι περίπου 18 οC 
(±0,5), ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία των µετρήσεων στο σταθµό του Τατοΐου η µέση 
θερµοκρασία εµφανίζεται χαµηλότερη περίπου κατά 2 οC, δηλαδή 16,4 οC. 

Όσον αφορά στη σχετική υγρασία, σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζεται στο σταθµό του 
Αστεροσκοπείου µε το ποσοστό της σχετικής υγρασίας ανά µήνα να φτάνει το 72,8%. Η 
αναµενόµενες υψηλές τιµές υγρασίας στο σταθµό του Ελληνικού, δεν επαληθεύονται από τις 
µετρήσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι η µέση σχετική υγρασία της περιοχής ανά µήνα είναι 
60,4%. Στα ίδια επίπεδα περίπου κυµαίνονται και τα ποσοστά υγρασίας για τους υπόλοιπους 
τρεις σταθµούς. 
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Η µέση νέφωση κυµαίνεται περί τα 3,5/8 (±0,5), για τους σταθµούς του Αστεροσκοπείου, της 
Φιλαδέλφειας, του Ελληνικού και της Ελευσίνας, ενώ στο σταθµό του Τατοΐου η µέση νέφωση 
ανά µήνα φτάνει τα 5,4/8. 

Η βροχόπτωση σύµφωνα µε τα στοιχεία των µετρήσεων για την περιοχή της Αττικής 
κυµαίνεται µεταξύ 227 και 414mm /έτος (για το σταθµό του Αστεροσκοπείου και της 
Φιλαδέλφειας αντίστοιχα), ενώ για το σταθµό του Τατοΐου δεν υπάρχουν µετρήσεις. Οι ηµέρες 
µε βροχή κυµαίνονται µεταξύ 43,8 και 95,0 (για το σταθµό Αστεροσκοπείο και Ελληνικό 
αντίστοιχα).  

7.1.9.3 Βιοκλιµατικά στοιχεία 

Οι επί µέρους κλιµατολογικοί παράγοντες (άνεµος, θερµοκρασία, βροχή, σχετική υγρασία), 
δεν δρουν µεµονωµένα αλλά συνεπιδρούν µε άλλες περιβαλλοντικές παραµέτρους τόσο πάνω 
στα δένδρα όσο και στη βλάστηση γενικότερα.  

Όπως φαίνεται από την εικόνα 7.1.9.1 που ακολουθεί, το µεγαλύτερο µέρος της Περιφέρειας 
Αττικής ανήκει στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο, ενώ βόρεια και δυτικά της περιφέρειας 
υπάρχουν εκτάσεις που ανήκουν στον ύφυγρο και στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο. Ωστόσο 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται σε σχέση µε την κατάταξη της περιφέρειας στους 
υποορόφους. Αναλυτικά: 

Το νότιο τµήµα της περιφέρειας αλλά και το σύνολο των δυτικών παράλιων αυτής ανήκει στον 
ηµίξηρο βιολκλιµατικό όροφο, µε θερµό χειµώνα δηλαδή µε το µέσο όρο των ελαχίστων 
θερµοκρασιών του ψυχρότερου µήνα να ξεπερνούν τους 7ο C.  

Στο κεντρικό τµήµα της περιφέρειας οι βιοκλιµατικοί όροφοι διαφοροποιούνται µε τη µέση 
θερµοκρασία να ελαττώνεται όσο πηγαίνουµε βορειότερα. Μετά τα δυτικά παράλια η ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας ανήκει στον ηµίξηρο βιολκιµατικό όροφο µε ήπιο χειµώνα (3οC<m<7οC), 
ενώ βορειοανατολικά της Αθήνας η περιοχή ανήκει στον ηµίξηρο βιοκλιµατικό όροφο µε ψυχρό 
χειµώνα (0οC<m<3οC). Στα βόρεια παράλια της περιφέρειας ο βιοκλιµατικός όροφος 
παραµένει ηµίξηρος µε ήπιο όµως χειµώνα (3οC<m<7οC). 

Βόρειοδυτικά της Αθήνας η περιοχή ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιµατικό όροφο µε ψυχρό 
χειµώνα δηλαδή µε το µέσο όρο των ελαχίστων θερµοκρασιών του ψυχρότερου µήνα να 
κυµαίνονται µεταξύ 0-3 οC. Τέλος, στο βόρειο αλλά και δυτικό τµήµα της περιφέρειας 
υπάρχουν µικρότερες περιοχές που ανήκουν στον υγρό βιοκλιµατικό όροφο ήπιο χειµώνα.  
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Εικόνα 7.1.9.1. Βιοκλιµατικοί Όροφοι 

Στην εικόνα 7.1.9.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του βιοκλίµατος σε σχέση 
µε τον αριθµό των βιολογικώς ξηρών ηµερών κατά τη θερµή και ξηρά περίοδο. 

Ο τύπος κλίµατος του νότιου τµήµατος καθώς και το µεγαλύτερο µέρος των παραλίων της 
περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έντονο-θερµό µεσογειακό µε αριθµό βιολογικώς ξηρών ηµερών 
κατά τη θερµή και ξηρά περίοδο να κυµαίνεται µεταξύ 125 - 150. Η ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας υπάγεται στην κατηγορία του ασθενούς - θερµό µεσογειακού κλίµατος µε αριθµό 
βιολογικώς ξηρών ηµερών µεταξύ 100 - 125. 

Το κλίµα για το βόρειο και βορειοδυτικό τµήµα της περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έντονο µέσο 
- µεσογειακό και ασθενές µέσο - µεσογειακό µε αριθµό βιολογικώς ξηρών ηµερών να 
κυµαίνεται µεταξύ 75-100 και 40-75 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 7.1.9.2 Χαρακτήρες Μεσογειακού βιοκλίµατος 
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7.1.9.4 Κλιµατολογικοί ∆είκτες 

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται οι κύριοι κλιµατολογικοί δείκτες οι οποίο θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός 
προγράµµατος στον τοµέα «Κλιµατικοί Παράγοντες». Οι δείκτες αυτοί επιγραµµατικά είναι 

• Η θερµοκρασία 

• Ο Υετός και 

• Τα ακραία καιρικά φαινόµενα 

Στις επόµενες παραγράφους δίνονται τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των δεικτών αυτών και 
των µεταβολών τους στην περιοχή της Αττικής. Τα σχετικά στοιχεία αντλήθηκαν από το ΕΑΑ.  

Θερµοκρασία 

Γενικά Στοιχεία 

Η διαπιστωµένη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, αποτελεί µία από τις πιο ξεκάθαρες ενδείξεις κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Οι επιπτώσεις από την άνοδο της θερµοκρασίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων τη 
µείωση της βιοποικιλότητας, το λιώσιµο των πάγων και την εµφάνιση νέων απειλών για την 
υγεία του ανθρώπου. Επιπλέον, η θερµοκρασιακή άνοδος µπορεί να επηρεάσει 
καταστρεπτικά τοµείς της οικονοµίας όπως, η δασοκοµία, η γεωργία και ο τουρισµός, σε 
µεγάλες περιοχές παγκοσµίως και κυρίως αυτές των µέσων γεωγραφικών πλατών. Βέβαια, 
κάποιοι οικονοµικοί τοµείς όπως ο τουρισµός για παράδειγµα είναι δυνατόν να ωφεληθούν αν 
η κλιµατική αλλαγή οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών σε τοπικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, 
τα αποτελέσµατα στην οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να είναι ακόµη και αντίστροφα σε 
διαφορετικά σηµεία της Ευρώπης.  

Υπάρχουν πλέον σαφή στοιχεία που συνδέουν τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου, κυρίως, µε την καταγεγραµµένη άνοδο της θερµοκρασίας σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Φυσικοί παράγοντες όπως οι ηφαιστειακές εκρήξεις ή η µεταβολή της ηλιακής 
δραστηριότητας µπορούν να εξηγήσουν σε µεγάλο βαθµό τη διακύµανση της θερµοκρασίας 
έως τα µέσα του 20ου αιώνα αλλά µόνο σε πολύ µικρό βαθµό συνδέονται µε την 
παρατηρούµενη αυξητική τάση των τελευταίων δεκαετιών. Η αβεβαιότητα στην εκτίµηση της 
µελλοντικής εξέλιξης της θερµοκρασίας οφείλεται κυρίως σε κενό γνώσης των µηχανισµών του 
κλιµατικού συστήµατος, όπως η κλιµατική ευαισθησία και η εποχική θερµοκρασιακή 
διακύµανση. 

Ελλαδικός Χώρος 

Σύµφωνα µε τη µελέτη των Klein Tank et al. (2002b) η Ελλάδα διαφοροποιείται όσον αφορά 
στις τάσεις της θερµοκρασιακής αύξησης, από τις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. 
Συγκεκριµένα, η ευρύτερη περιοχή (Ελλάδα και δυτική Τουρκία) δεν εµφανίζει στατιστικά 
σηµαντικές τάσεις αύξησης της θερµοκρασίας, ενώ σε µερικές περιπτώσεις παρουσιάζεται 
ακόµη και τάση ψύξης στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. 
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Με το προηγούµενο αποτέλεσµα συµφωνεί και η έρευνα των Mitchell and Hulme (2000), οι 
οποίοι µε βάση τις µηνιαίες τιµές θερµοκρασίας σε πλέγµα 0.5° υπολόγισαν την τάση της 
µέσης ετήσιας τιµής για κάθε χώρα στον πλανήτη από το 1901 έως το 1998, η οποία για την 
Ελλάδα είναι αρνητική, -0.1 οC. 

Εντούτοις, αναλύοντας, τα δεδοµένα της περιοχής 35°-40° Βόρειο πλάτος και 20°- 25° 
Ανατολικό µήκος, για τη µέση θερµοκρασία αέρα (CRU, 2004a) σε πλέγµα 5° x 5° προκύπτει 
ανοδική τάση τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε εποχική. Ο ρυθµός ανόδου κατά τη χειµερινή 
περίοδο είναι µεγαλύτερος από αυτόν της θερινής, ο οποίος προσεγγίζει τον ετήσιο (0.06 
έναντι 0.04 °C/ δεκαετία), ακολουθώντας την αντίστοιχη συµπεριφορά της Ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας, η οποία θεωρείται ότι σηµατοδοτεί την έναρξη 
της περιόδου θέρµανσης, εντοπίζεται στις αρχές - µέσα της δεκαετίας του 1920 για τα ετήσια 
και τα χειµερινά δεδοµένα. Η θερινή περίοδος παρουσιάζει µια έντονη περίοδο ψύξης η οποία 
αρχίζει στα µέσα της δεκαετίας του 1950 και αντικαθίσταται από έντονη θέρµανση στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990. Η περίοδος ψύξης των δεκαετιών 1950-1990 παρατηρείται και στα 
ετήσια δεδοµένα, σαφώς αµβλυµµένη όµως λόγω της υψηλής µεταβλητότητας της 
θερµοκρασίας κατά την χειµερινή περίοδο (βλέπε σχήµα που ακολουθεί). Σχήµα 7.1.9.1) 

∆εδοµένης της ασυµφωνίας µεταξύ των υπολογιζόµενων τάσεων που προκύπτουν από τη 
χρήση πλεγµατικών δεδοµένων διαφορετικών αναλύσεων, έγινε µελέτη τάσεων των 
χρονοσειρών θερµοκρασίας εννέα µετεωρολογικών σταθµών της Ελλάδας: Θεσσαλονίκη-
ΑΠΘ, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Άραξος, Αθήνα-ΕΑΑ, Μεθώνη, Ηράκλειο  
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Η ανάλυση των ετήσιων µέσων θερµοκρασιών συγκλίνει στην ύπαρξη µιας γενικότερης 
περιόδου ψύξης σε όλη τη χώρα. Η περίοδος αυτή ξεκινά στα µέσα της δεκαετίας του 1950 
από την Β. Ελλάδα και σταδιακά εµφανίζεται και στα νοτιότερα τµήµατα της χώρας όπου 
ανιχνεύεται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σε παρόµοιο συµπέρασµα έχουν καταλήξει και 
παλαιότερες µελέτες ανιχνεύοντας έναρξη ψυχρής περιόδου περί το µέσον της δεκαετίας του 
1950 έως το τέλος της δεκαετίας του 1960 (Giles and Flocas, 1984; Proedrou et al., 1997; 
Μακρογιάννης κ. α., 1998; Feidas etal., 2004). Οι πιο χαµηλές ετήσιες θερµοκρασίες 
εµφανίστηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970 έως και τις αρχές του 1980 λόγω κυρίως των 
πολύ ψυχρών καλοκαιριών και φθινοπώρων. Από τα µέσα προς τέλη του '90, όµως (σε 
µερικούς σταθµούς λίγο νωρίτερα), παρατηρείται συνεχής ανάκαµψη των θερµοκρασιών, η 
οποία σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγεί ακόµη και σε αναστροφή των αρνητικών τάσεων η 
οποίες έχουν καταγραφεί στις προγενέστερες µελέτες. 

Εξετάζοντας τις χρονοσειρές του ΕΑΑ και ΑΠΘ (1893 - σήµερα) οι οποίες είναι οι µακρύτερες 
διαθέσιµες, διαπιστώνεται η ύπαρξη µίας ακόµη περιόδου θέρµανσης µε έναρξη περί τα µέσα 
της δεκαετίας του 1910 - 1920, σε συµφωνία µε παλαιότερα ευρήµατα των Giles andFlocas 
(1984)για το σταθµό της Λάρισας. 

Κατά τη θερινή περίοδο η µέση θερµοκρασία ακολούθησε τη γενική τάση ψύξης η οποία 
ξεκίνησε από τα τέλη του 1950 έως τα µέσα του 1960, φτάνοντας σε ελάχιστο περί το 1975 -
1980, παρουσιάζοντας, εν συνεχεία, ανάκαµψη. Η ανάκαµψη αυτή είναι ιδιαίτερα ισχυρή και 
οδηγεί, στη συντριπτική πλειοψηφία των σταθµών, σε αναστροφή των υπολογιζόµενων 
τάσεων από αρνητικές, θεωρώντας δεδοµένα έως το 1993, σε θετικές προσθέτοντας τα 
στοιχεία έως το 2001. Η θερµή αυτή περίοδος αρχίζει τη δεκαετία του 1990 (Proedrou etal., 
1997; Feidas etal., 2004). 

Η προσθήκη των δεδοµένων των τελευταίων ετών, έως και το 2004, αναδεικνύει µια 
υποχώρηση της αυξητικής αυτής τάσης, σε ορισµένους σταθµούς, να εµφανίζεται µετάπτωση 
σε αρνητικές τάσεις. 

Αντίθετα, κατά τη χειµερινή περίοδο, για την τελευταία δεκαετία, παρατηρούνται αρνητικές 
τάσεις (ψύξη) σε όλους τους εξεταζόµενους σταθµούς εκτός από αυτόν του ΕΑΑ Η περίοδος 
µείωσης των χειµερινών θερµοκρασιών φαίνεται να αρχίζει στα µέσα της δεκαετίας του 1960 
έως και τη δεκαετία του 1980. 

Εξετάζοντας και σε αυτήν την περίπτωση τις µακρύτερες διαθέσιµες χρονοσειρές, του ΕΑΑ και 
του ΑΠΘ (1893 - σήµερα), διαπιστώνεται η ύπαρξη µίας ακόµη περιόδου ψύξης των 
χειµερινών θερµοκρασιών που άρχισε τη δεκαετία του 1920. Με βάση τα προηγούµενα, η 
ανάκαµψη της πτωτικής τάσης στις ετήσιες τιµές των θερµοκρασιών που παρατηρείται σε 
αρκετούς σταθµούς µετά το 1990, παρά το γεγονός της σηµαντικής ελάττωσης των χειµερινών 
θερµοκρασιών, φαίνεται να προκαλείται από την εντονότερη θέρµανση κατά τη θερινή 
περίοδο. Επίσης, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των Giles and Flocas (1984), σύµφωνα 
µε τα οποία οι χαµηλές θερµοκρασίες στις αρχές της δεκαετίας του ’70 στην Ελλάδα 
οφείλονται κυρίως στις πολύ ψυχρές καλοκαιρινές και φθινοπωρινές περιόδους, θα µπορούσε 
να υποστηριχθεί ότι η γενική µεταβολή των µέσων ετήσιων θερµοκρασιών στην Ελλάδα από 
το 1970 έως και σήµερα οφείλεται κυρίως στη µεταβολή των θερινών θερµοκρασιών, κάτι που 
υποδεικνύουν και τα πλεγµατικά δεδοµένα. 
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Ο σταθµός του ΕΑΑ στην Αθήνα αξίζει ιδιαίτερης µνείας καθώς είναι ο µόνος στον οποίο 
παρατηρείται στατιστικά σηµαντική θετική τάση τόσο στις ετήσιες όσο και στις θερινές 
µέσες θερµοκρασίες. Κατά τη χειµερινή περίοδο ανιχνεύεται επίσης θετική τάση, η 
οποία όµως δεν είναι στατιστικά σηµαντική. 

Η διαφοροποίηση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε τα παλαιότερες αναλύσεις για τους 
σταθµούς του ΕΑΑ και της Ν. Φιλαδέλφειας (Proedrou et al., 1997). Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στην έντονη αστικοποίηση του περιβάλλοντος των εν λόγω σταθµών η οποία 
ενδέχεται να έχει µεταβάλει τοπικά τον κλιµατικό χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς κατ' 
ανάγκη να συνδέεται µε ευρύτερες κλιµατικές αλλαγές.  

Εν προκειµένω, οι Philandras et al. (1999) υποδεικνύουν την εξασθένηση της θαλάσσιας 
αύρας, λόγω αστικοποίησης του λεκανοπεδίου των Αθηνών, ως κύρια αιτία για τις εκεί 
παρατηρούµενες θερµοκρασιακές αυξήσεις. 

Υετός 

Γενικά Στοιχεία 

Με τον όρο υετός εννοούνται όλα τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα: βροχή, χιόνι και χαλάζι. 
Μεταβολές της µέσης ποσότητας του υετού µπορεί να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις στα 
οικοσυστήµατα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη γεωργία και τους υδάτινους πόρους 
γενικότερα. Αλλαγές της ενδο-ετήσιας κατανοµής του υετού µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
των πληµµυρικών φαινοµένων σε κάποιες περιοχές και εποχές του έτους ή των ξηρασιών σε 
άλλες. Εναλλαγή πληµµύρων και ξηρασιών µπορεί να εµφανιστεί ακόµη και στην ίδια περιοχή 
κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ. θερινές ξηρασίες και χειµερινές πληµµύρες). 

Ελλαδικός Χώρος 

Για τον Ελλαδικό χώρο οι διάφορες µελέτες φαίνεται να συγκλίνουν σε σαφή µείωση των 
βροχοπτώσεων κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. Αυτό είναι εµφανές και στα πλεγµατικά 
δεδοµένα υετού για την Ελλάδα (Σχήµα 7.1.9.3) 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

276 

 

Σχήµα 7.1.9.3. Αποκλίσεις ετήσιου, θερινού (ΙΙΑ) και χειµερινού (∆ΙΦ) ύψους υετού από 
τις αντίστοιχες µέσες τιµές της περιόδου 1961 – 1990 στην Ελλάδα και 11ετείς κινητοί 
µέσοι 

Οι τάσεις είναι αρνητικές για όλες τις εξεταζόµενες περιόδους, σε αντίθεση µε ότι ισχύει, κατά 
µέσο όρο, για την Ευρώπη, ενώ βρίσκονται σε συµφωνία µε τη γενικότερη συµπεριφορά της 
Μεσογείου. Μάλιστα, όσον αφορά στο έτος και στη χειµερινή περίοδο, οι τάσεις είναι 
στατιστικά σηµαντικές (-8 και -5 mm/δεκαετία αντίστοιχα) και οι περίοδοι µείωσης φαίνεται να 
ξεκινούν εντός της δεκαετίας του 1970. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης των Κανδύλη κ.ά (1994) για 13 σταθµούς της 
Ελλάδας, κατά τη χρονική περίοδο 1894-1992 το ετήσιο ύψος υετού παρουσιάζει θετική 
τάση µεταβολής (αύξηση), κατά τη χρονική περίοδο 1894-1940, ενώ παρουσιάζει 
αρνητική τάση κατά τη χρονική περίοδο 1950-1992, στο σύνολο σχεδόν των σταθµών. 
Παράλληλα και οι Amanatidis et al. (1992) ανιχνεύουν τάση µείωσης των βροχοπτώσεων τα 
τελευταία χρόνια της περιόδου 1951-1990, εξετάζοντας βροχοµετρικά δεδοµένα 26 σταθµών 
της Ελλάδας οµοιόµορφα κατανεµηµένων. 

Συνολικά η επικρατούσα τάση για τον υετό στον Ελλαδικό χώρο είναι αρνητική τόσο σε ετήσια 
όσο και σε εποχική βάση, φθάνοντας µάλιστα ιδιαίτερα υψηλές τιµές σε ορισµένους 
νησιωτικούς σταθµούς (Κέρκυρα -64 mm/δεκαετία και Μυτιλήνη -52 mm/δεκαετία). 

Η έναρξη της πτωτικής πορείας του ετήσιου υετού κυµαίνεται, ανάλογα µε το σταθµό εντός της 
περιόδου 1965-1985. Για τον χειµερινό υετό η αντίστοιχη διαφοροποίηση της περιόδου 
έναρξης είναι µικρότερη, κυµαινόµενη από το 1965 έως το 1975. 
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις βρίσκονται σε συµφωνία µε τη γενικότερη διαπίστωση της 
µείωσης της κυκλωνικής δραστηριότητας κατά τη χειµερινή περίοδο πάνω από την Ελλάδα 
(Feidas et al., 2004). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εµφανίζονται και ορισµένες θετικές 
τάσεις, στο σταθµό του ΕΑΑ στην Αθήνα για τα ετήσια δεδοµένα. Οι θετικές αυτές τάσεις 
οφείλονται αποκλειστικά στις ιδιαίτερα υψηλές βροχοπτώσεις των τελευταίων δύο-
τριών ετών, οι οποίες επιπλέον σηµειώθηκαν κατά τις µεταβατικές εποχές (άνοιξη και 
φθινόπωρο). 

Ακραία Καιρικά Φαινόµενα 

Γενικά Στοιχεία 

Ως ακραία καιρικά φαινόµενα, θεωρούνται ασυνήθιστες µετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες 
απέχουν σηµαντικά από τις, κατά µέσο όρο, τοπικά αναµενόµενες. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 
χαρακτηρισµός ορισµένων φαινοµένων ως ακραία διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε τον ορισµό 
των αναµενόµενων µέσων τιµών σε κάθε περιοχή και το είδος των ζηµιών που αυτά 
προκαλούν.  

Η εµφάνιση ακραίων γεγονότων θερµοκρασίας και υετού, όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες ή οι 
πληµµύρες, µπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα και στην κοινωνία 
(βιοποικιλότητα, γεωργία, υδατικοί πόροι κ.λ.π..). Οι αρνητικές αυτές συνέπειες µπορεί 
επιπλέον να οδηγήσουν και σε σηµαντικές οικονοµικές απώλειες, π.χ η ξηρασία του 1999 
κόστισε περισσότερο από 3 δισ. ευρώ στην Ισπανία (EEA, 2004b). Τα µετεωρολογικά 
στοιχεία που συνήθως εξετάζονται σε ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο είναι οι συχνότητες 
εµφάνισης ακραίων θερµοκρασιών, βροχοπτώσεων και τιµών ανέµου και η ηµερήσια 
µεταβλητότητά τους, η συχνότητα εµφάνισης και η διάρκεια των ξηρών και υγρών περιόδων 
και ο αριθµός των θυελλών. 

Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινοµένων στην 
κοινωνική και στην οικονοµική ζωή, οποιαδήποτε ένδειξη αλλαγής, µε το χρόνο, της 
συχνότητας εµφάνισης και της έντασης τους, λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
ενδιαφέρουν άµεσα. 

Ελλαδικός Χώρος 

Η Ελλάδα όπως και η Ισπανία, κατά τη δεκαετία του 1990 παρουσίασε σχεδόν τριπλάσιο 
αριθµό καυσώνων από ότι την προηγούµενη τριακονταετία. ∆εν διαπιστώθηκε όµως κάποια 
αντίστοιχη αντίθετη διαφορά στην συχνότητα εµφάνισης παγετών (European Climate Support 
Network -ECSN, 1995). 

Ο σταθµός της Αθήνας παρουσιάζει στατιστικά σηµαντικές αυξητικές τάσεις της διάρκειας 
των κυµάτων καύσωνα, τόσο κατά τη θερινή περίοδο όσο και σε ετήσια βάση, ενώ η 
εµφάνιση κυµάτων ψύχους κατά το χειµώνα, αλλά και σε ετήσια βάση, τείνει να γίνει 
σπανιότερη.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη στο ΕΑΑ από 
τους Founda et al. (2004) και αφορά στην ανάλυση των χρονοσειρών της θερµοκρασίας από 
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το σταθµό του ΕΑΑ για το διάστηµα 1897-2001. Σύµφωνα µε αυτή, ο αριθµός των ηµερών 
µε µέγιστες θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 35 - 38 °C κορυφώθηκε κατά την τελευταία 
δεκαετία οπότε και διπλασιάστηκε σχεδόν, σε σχέση µε την περίοδο πριν το 1992. 

Η διάρκεια και η συχνότητα εµφάνισης των ψυχρών επεισοδίων (Tmin<0°C) στην 
Αθήνα, µειώνεται σταθερά µετά το 1950 και µηδενίζεται µετά το 1991 ανεξάρτητα της 
έντασης των επεισοδίων. 

Η κατανοµή της εµµονής των ψυχρών επεισοδίων δείχνει ότι αυτή µειώθηκε περισσότερο από 
50% σε όλες τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (Founda et al., 2004). 

Όσον αφορά στα ακραία φαινόµενα υετού η µέση ηµερήσια ένταση των θερινών 
βροχοπτώσεων παρουσιάζει θετική τάση ενώ για τις χειµερινές και ετήσιες βροχοπτώσεις η 
ένταση παρουσιάζει αρνητική τάση. Εξαίρεση για τις ετήσιες βροχοπτώσεις αποτελεί η 
Αθήνα, η οποία παρουσιάζει θετική τάση λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων που 
σηµειώθηκαν τα τελευταία έτη. 

Στην Αθήνα, για την περίοδο 1900-2003, µόνο σε 3 περιπτώσεις η 24ωρη αθροιστική 
βροχόπτωση υπερέβη τα 100 mm, ενώ η τετραετία 2000-2003 εκπροσωπείται στο 
ανώτερο 10% των ηµερησίων υψών βροχόπτωσης µε 11 περιπτώσεις στις 105, 
περισσότερες από κάθε άλλη τετραετία της περιόδου αυτής. 
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7.1.10 Οικονοµικά στοιχεία 

7.1.10.1 Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν 

Η εξέλιξη του Περιφερειακού Ακαθάριστου Προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής κατά την 
τελευταία δεκαετία αναδεικνύει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που επιτεύχθηκαν στην 
Περιφέρεια και την ονοµαστική σύγκλιση που επιτεύχθηκε µε τον µέσο όρο της Ε.Ε, αλλά και 
τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας σε αυτήν. 

Καθ’ όλη την περίοδο 1995 -2003 η Αττική διατηρεί κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από το 
µέσο όρο της χώρας, παράγει περίπου το 40% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και διατηρεί την 
κυρίαρχη θέση της στην εθνική οικονοµία. 

Πίνακας 7.1.10.1 Εξέλιξη ΑΕΠ της Περιφέρειας Αττικής, 1995-2003 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Α.Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π 
Έτος 

αναφοράς Ποσό 
(εκατ. € / τρέχ. τιµές) 

Συµµετοχή στο ΑΕΠ 
της χώρας (%) 

Ποσό 
(€ σε ΜΑ∆) 

Σύγκριση 
µε χώρα 

(χώρα=100) 

Σύγκριση µε ΕΕ25 
(ΕΕ25=100) 

1995 34.975,9 38,07% 12.123,8 107,9 78,1 
1996 36.726,1 36,68% 12.146,6 103,7 74,6 
1997 39.613,1 36,19% 12.708,0 102,2 74,1 
1998 40.639,6 36,49% 13.310,9 102,8 74,3 
1999 44.638,9 37,06% 14.167,5 104,3 75,3 
2000 47.393,8 37,65% 15.468,5 105,8 76,9 
2001 50.178,1 37,70% 16.169,9 105,9 77,6 
2002 54.541,5 38,01% 17.757,3 106,8 82,5 
2003 59.213,6 38,07% 18.839,6 106,8 86,7 

Πηγή: Eurostat  

Αναλυτικότερα, κατά την περίοδο 1995-2003 η Περιφέρεια Αττικής διατήρησε το υψηλό 
ποσοστό συµµετοχής της στη διαµόρφωση του συνολικού εγχώριου προϊόντος, 
παρουσιάζοντας τους ίδιους υψηλούς ρυθµούς που είχε η χώρα κατά την ίδια περίοδο. 
Παράλληλα, διατήρησε και το επίπεδο του κατά κεφαλήν προϊόντος της σε επίπεδα υψηλότερα 
του εθνικού µέσου όρου, παρά το γεγονός ότι η σύγκλιση του εθνικού µέσου µε το µέσο όρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ25) ήταν ταχεία κατά το χρονικό αυτό διάστηµα. Σε σύγκριση µε 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ25, η Περιφέρεια Αττικής σηµείωσε σηµαντική πρόοδο τα 
τελευταία χρόνια, φτάνοντας από το78,1% του Κοινοτικού µέσου όρου στο 86,7% µέσα σε µια 
8ετία.  

Ο Πίνακας 7.1.10.2 που ακολουθεί παρουσιάζει σε περιφερειακό επίπεδο το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον αντίστοιχο µέσο όρο της τριετίας 2000-
2, ο οποίος µετά την κατάληξη σε συµφωνία επί των δηµοσιονοµικών προοπτικών της Ε.Ε. για 
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την περίοδο 2007-2013 στη Σύνοδο Κορυφής του ∆εκεµβρίου του 200533 αποτελεί το βασικό 
κριτήριο υπολογισµού για την κατάταξη των Περιφερειών στις τρεις κατηγορίες γεωγραφικής 
επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε την πρόταση του Γενικού Κανονισµού για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
για την επόµενη προγραµµατική περίοδο34.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT που παρουσιάζονται στον Πίνακα αυτό το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Αττικής ανέρχεται σε ποσοστό 79% του κοινοτικού µέσου όρου για την 
τριετία 2000-2002 και για τον λόγο αυτό περιλαµβάνεται µεταξύ των 16 Περιφερειών της 
Ε.Ε.35 που αποτελούν µεν µέρος του Στόχου 1 – «Σύγκλιση» αλλά στις οποίες έχει αποδοθεί 
καθεστώς µεταβατικής στήριξης λόγω στατιστικής σύγκλισης (phasing–out), καθώς το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τους υπερβαίνει το 75% του µέσου όρου του κ.κ. ΑΕΠ της Ευρώπης των 25. 

                                                      

33 Σύµφωνα µε την τελική πρόταση της Βρετανικής Προεδρίας, το συνολικό ύψος των κοινοτικών 
προϋπολογισµών για την περίοδο 2007-2013, προσδιορίστηκε στα 862,363 δις ευρώ (σταθερές τιµές 2004), που 
ισοδυναµεί µε το 1,045% του µέσου κοινοτικού ΑΕΠ, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα θα 
εισρεύσουν πόροι ύψους συνολικά 20,101 δις ευρώ. UK Presidency (2005). 
34 βλ. Council of the European Union (2005) Για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε 
Περιφέρειας µετρείται σε ευρώ αλλά και σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης, που σε κάποιο βαθµό εξοµαλύνουν 
τις διαφορές στις τιµές των προϊόντων και την αγοραστική ισοτιµία µεταξύ περιοχών, καθώς και ως ποσοστό του 
µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των εικοσιπέντε (ΕΕ-25) ο οποίος είναι ο βασικός δείκτης-κριτήριο για την 
κατηγοριοποίηση των Περιφερειών της Ε.Ε. 
35 Επί συνόλου 255 Περιφερειών για την Ευρώπη των 27. 
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Πίνακας 7.1.10.2 Περιφερειακή κατανοµή ΑΕΠ σε € και σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΕΠ σε  
εκατ. €  
(2002) 

Ως % 
συµµετοχής  
στο ΑΕΠ  

(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

Κατά 
κεφαλήν  
ΑΕΠ σε 
ΜΑ∆  
(2002) 

Ως %  
του Μ.Ο.  
της Ε.Ε.-25  

(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

Μ.Ο. τριετίας  
2000-2002  

του κατά κεφαλήν  
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ως %  
του Μ.Ο. της Ε.Ε.-25  
(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

∆ιαφορά του  
κατά 

κεφαλήν  
ΑΕΠ σε ΜΑ∆  
Σωρευτικής 
Περιόδου 
1995-2002 

ΕΕ-25 9814709,1 1,46%  21536,1 100,0%  100,0%  0 
ΕΕ-15 (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, 
LU, NL, PT, SE, UK) 9359668,5 1,53%  23555,5 109,4%  109,6%  -1,4 
ΝΕΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (CZ, EE, CY, LV, LT, HU, 
MT, PL, SI, SK) 455040,6 31,53%  11159,1 51,8%  50,9%  5,4 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ (EUR-11 plus GR up to 
31.12.2000 / EUR-12 from 1.1.2001) 7248734,7 1,98%  23206,6 107,8%  108,4%  -3 
ΕΛΛΑ∆Α 143452,2 100,00%  16623,9 77,2%  74,4%  4,8 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 6165,8 4,30% 8 12942,4 60,1% 12 58,0% 12 1,1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 24329,5 16,96% 2 16341,7 75,9% 5 74,6% 5 5,5 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 3942,5 2,75% 10 17029,7 79,1% 4 75,7% 4 6,4 
Μ.Π. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 34437,8 24,01% 2 15511,0 72,0% 4 69,9% 4  
ΗΠΕΙΡΟΥ 3607,1 2,51% 11 13599,8 63,1% 11 60,0% 11 10,5 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8635,7 6,02% 4 14882,8 69,1% 10 65,5% 10 5,2 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 10336,3 7,21% 3 23553,2 109,4% 1 105,2% 1 1,1 
Μ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 22579,1 15,74% 3 17345,1 80,5% 2 76,9% 2  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2576,1 1,80% 13 15276,5 70,9% 9 67,7% 9 9,5 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 7316,1 5,10% 7 12822,1 59,5% 13 57,1% 13 -0,6 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7417,0 5,17% 6 15724,3 73,0% 8 71,2% 8 7,8 
Μ.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 17309,2 12,07% 4 14607,3 67,8% 5 65,3% 5  
ΑΤΤΙΚΗ 54541,5 38,02% 1 17757,3 82,5% 3 79,0% 3 4,4 
Μ.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 54541,5 38,02% 1 17757,3 82,5% 1 79,0% 1  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΕΠ σε  
εκατ. €  
(2002) 

Ως % 
συµµετοχής  
στο ΑΕΠ  

(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

Κατά 
κεφαλήν  
ΑΕΠ σε 
ΜΑ∆  
(2002) 

Ως %  
του Μ.Ο.  
της Ε.Ε.-25  

(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

Μ.Ο. τριετίας  
2000-2002  

του κατά κεφαλήν  
ΑΕΠ σε ΜΑ∆ ως %  
του Μ.Ο. της Ε.Ε.-25  
(Περιφερειακή 
κατάταξη) 

∆ιαφορά του  
κατά 

κεφαλήν  
ΑΕΠ σε ΜΑ∆  
Σωρευτικής 
Περιόδου 
1995-2002 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2580,8 1,80% 12 16078,7 74,7% 7 71,3% 7 14,5 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4424,0 3,08% 9 18719,8 86,9% 2 86,0% 2 8,6 
ΚΡΗΤΗΣ 7579,8 5,28% 5 16144,2 75,0% 6 72,4% 6 3,7 
Μ.Π. ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 14584,6 10,17% 5 16834,7 78,2% 3 76,8% 3  
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Η οικονοµία της Περιφέρειας Αττικής είναι σε µεγάλο βαθµό εξωστρεφής, δεδοµένου ότι 
µεγάλο τµήµα της µεταποιητικής παραγωγής καθώς και οι υπηρεσίες του τριτογενή τοµέα (π.χ. 
τουρισµός) απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και κυρίως τις ευρωπαϊκές. 

Από την τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) µε στοιχεία ΕΣΥΕ 
2004 (Πίνακας 7.1.10.3), προκύπτει η αναµενόµενη υπεροχή του τριτογενή τοµέα στην Αττική 
µε ποσοστό 81,5%. Ταυτόχρονα, η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί µόλις το 0,48% της 
συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας, ενώ ο δευτερογενής τοµέας κατέχει το 18%.  

Πίνακας 7.1.10.3 Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά τοµέα Παραγωγής. 

Πρωτογενής Τοµέας ∆ευτερογενής Τοµέας Τριτογενής Τοµέας Σύνολο 

Α.Π.Α. 
εκατ. ευρώ  
(τρέχουσες τιµές) 20

03
 

20
04
 

%
 µ
ετ
αβ
ολ
ή 

20
03
 

20
04
 

%
 µ
ετ
αβ
ολ
ή 

20
03
 

20
04
 

%
 µ
ετ
αβ
ολ
ή 

20
03
 

20
04
 

%
 µ
ετ
αβ
ολ
ή 

Αν. Μακεδ. & Θράκη 895 818 -9% 1.559 1.599 3% 3.377 3.732 11% 5.831 6.149 6% 
Κεντρική Μακεδονία 1.717 1.579 -8% 5.030 5.409 8% 16.497 18.266 11% 23.244 25.254 9% 
∆υτική Μακεδονία 485 443 -9% 1.142 1.279 12% 2.241 2.462 10% 3.868 4.184 8% 
Θεσσαλία 1.234 1.135 -8% 2.254 2.508 11% 5.005 5.571 11% 8.494 9.214 9% 
Ήπειρος 299 276 -8% 601 653 9% 2.636 2.903 10% 3.537 3.832 8% 
Ιόνια Νησιά 192 175 -9% 301 327 9% 1.986 2.220 12% 2.478 2.722 10% 
∆υτική Ελλάδα 856 794 -7% 1.216 1.307 8% 4.999 5.630 13% 7.071 7.730 9% 
Στερεά Ελλάδα 893 816 -9% 4.271 4.485 5% 4.681 5.198 11% 9.844 10.499 7% 
Πελοπόννησος 998 917 -8% 2.024 2.128 5% 4.002 4.434 11% 7.024 7.479 7% 
Αττική 294 277 -6% 9.967 10.358 4% 41.871 46.905 12% 52.132 57.540 10% 
Βόρειο Αιγαίο 277 250 -10% 705 795 13% 1.596 1.785 12% 2.578 2.831 10% 
Νότιο Αιγαίο 342 321 -6% 291 282 -3% 3.399 3.700 9% 4.033 4.302 7% 
Κρήτη 751 693 -8% 727 713 -2% 5.810 6.629 14% 7.287 8.034 10% 
Σύνολο χώρας 9.233 8.492 -8% 30.089 31.844 6% 98.099 109.435 12% 137.421 149.771 9% 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2005 

Στο διάστηµα 1995 – 2004 η ιεράρχηση των τριών τοµέων της οικονοµίας της Περιφέρειας 
Αττικής παρέµεινε αµετάβλητη. Ο τριτογενής τοµέας διατήρησε την κυρίαρχη, πρώτη, θέση του 
µε ανεπαίσθητη αύξηση του µεριδίου του στη συνολικά παραγόµενη ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία σε σχέση µε το 1995 (81,08% το 1995 έναντι 81,5% το 2004), 
παραµένοντας όµως σηµαντικά υψηλότερος από το µέσο όρο της χώρας. Ο δευτερογενής 
τοµέας αύξησε τη σχετική του θέση από 17,63% σε 18%, παραµένοντας ελαφρά χαµηλότερος 
από το µέσο όρο της χώρας, ενώ ο πρωτογενής τοµέας γνώρισε σηµαντική µείωση και 
περιορίστηκε το 2004 σε ποσοστό µόλις 0,48% του συνολικού ΑΕΠ της Περιφέρειας (Πίνακας 
7.1.10.4), ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο της χώρας.  
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Πίνακας 7.1.10.4 Ποσοστιαία Κατανοµή του ΑΕΠ ανά τοµέα παραγωγής, 1995 –2004. 

Περιφέρεια Αττικής Σύνολο Χώρας 
Τοµείς Παραγωγής 

1995 2004 1995 2004 
Πρωτογενής 1,29% 0,48% 10,50% 5,67% 
∆ευτερογενής  17,63% 18,0% 21,76% 21, 26% 
Τριτογενής 81,08% 81,5% 67,74% 73,07% 
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής. 

7.1.10.2 Πρωτογενής τοµέας 

Αναφορικά µε τον πρωτογενή παραγωγικό τοµέα, ενώ η κλαδική ανάπτυξή του σε εθνικό 
επίπεδο παρουσιάζει διαρθρωτικά προβλήµατα µε χαµηλή παραγωγικότητα, µείωση της 
συµµετοχής του στο εθνικό προϊόν και δυσµενή τροπή του εξωτερικού ισοζυγίου, στην Αττική 
εµφανίζει σηµαντικό δυναµισµό που οφείλεται στην αυξηµένη παραγωγικότητα της εργασίας, 
στην εγγύτητα µε το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, στο είδος 
των παραγόµενων προϊόντων, στο σχετικά µεγάλο γεωργικό κλήρο και στη χρήση σύγχρονων 
µεθόδων εκµηχάνισης της παραγωγής. 

Οι δυναµικοί κλάδοι αφορούν στην ανθοκοµία, τα κηπευτικά τις αµπελοκαλλιέργειες και τα 
αλιευτικά προϊόντα (υδατοκαλλιέργειες), κυρίως στον Μαραθώνα, τα Μεσόγεια, τα νησιά και 
την επαρχία Τροιζηνίας και σε ζώνες όπου δεν αναπτύσσονται άλλες µη συµβατές προς αυτά 
χρήσεις (π.χ. τουρισµός). Με εξαίρεση την παραγωγή κρασιού και µάλιστα εµφιαλωµένου, οι 
παραδοσιακές αγροτικές δραστηριότητες στην Αττική, όπως η καλλιέργεια σιτηρών και ελιάς, 
τείνουν να περιορίζονται, όπως περιορίζεται και η παραδοσιακά µετακινούµενη κτηνοτροφία. 

Τα αίτια της εξέλιξης αυτής, πέρα από τη γενικότερη πορεία της αγροτικής οικονοµίας της 
χώρας, εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία αστικοποίηση περιοχών µε γεωργική 
χρήση στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όπως τα Μεσόγεια, καθώς επίσης και στην 
αυξηµένη ζήτηση παραθεριστικής κατοικίας σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, 
όπως η Τροιζηνία, η οποία εκτοπίζει µε ταχύ ρυθµό τον πρωτογενή τοµέα, καθιστώντας 
επιτακτική τη λήψη µέτρων για την ανάδειξη του ρόλου της γεωργίας στην προστασία του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της 
σηµασίας που αποδίδεται στην περιαστική γεωργία. 

Στο σηµείο αυτό επισηµαίνονται οι διαπιστώσεις στην ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 
του προγραµµατικού κειµένου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της περιόδου 2000 -2006 
ότι ο τοµέας «…παρουσιάζει ιδιαίτερο δυναµισµό, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο ζωτικός του 

χώρος από τις τάσεις επέκτασης του οικιστικού δικτύου και την αστική ανάπτυξη προαστιακού, 

εξωαστικού και παραθεριστικού χαρακτήρα» καθώς επίσης και ότι όσον αφορά τις ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές «…το ισχυρό καταναλωτικό κέντρο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, 

αποτελεί βασικό αίτιο της δυναµικής του πρωτογενή τοµέα στις περιοχές αυτές (νησιωτικές, 

ορεινές) λόγω της απ’ ευθείας διάθεσης των προϊόντων στην κατανάλωση από τους ίδιους τους 

παραγωγούς, καθώς επίσης και του τουρισµού…».  
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Η διατήρηση της «γεωργικής γης» στη Περιφέρεια θα πρέπει να αποτελέσει βασική 
προτεραιότητα του χωροταξικού σχεδιασµού. Η αξιοποίηση των µέσων που «προσφέρει» η 
νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και κυρίως το πλέγµα των «Αγροπεριβαλλοντικών» Μέτρων 
µπορούν να συµβάλλουν σε κάποιο βαθµό στη διατήρηση της «γεωργίας» στην Περιφέρεια 
Αττικής. Ο πρωτογενής τοµέας στην Περιφέρεια Αττικής καλείται πλέον να διαδραµατίσει ένα 
ουσιαστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει 
ιδιαίτερα υψηλή παραγωγικότητα στην Περιφέρεια σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, γεγονός 
που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε µονάδες θερµοκηπίων εντάσεως κεφαλαίου και στη 
συγκέντρωση κτηνοτροφικών µονάδων στη ∆υτική Αττική. 

7.1.10.3 ∆ευτερογενής τοµέας 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της συµµετοχής του δευτερογενή τοµέα στο ΑΕΠ της Περιφέρειας 
Αττικής, θα πρέπει να γίνει αναφορά σε δύο παραµέτρους που είναι η ενίσχυση των 
κατασκευών, λόγω και της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, αλλά και η 
σηµαντική ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα για την παραγωγή κατοικιών, ενώ σε ότι αφορά 
αµιγώς την µεταποίηση παρατηρείται ότι ο κύκλος της αναδιάρθρωσης της µεταποίησης στην 
Αττική δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. 

Η εξέλιξη του Βιοµηχανικού Τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα 
πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ (Ετήσια Βιοµηχανική Έρευνα, 2003), τα οποία όµως 
αναφέρονται µόνο στις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 10 εργαζοµένων, 
αποτυπώνουν τη γενικότερη τάση της ελληνικής βιοµηχανίας που παρουσιάζει έντονο δυϊσµό 
µεταξύ επιχειρήσεων που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και ενισχύουν τη θέση τους στο διεθνή 
ανταγωνισµό και µεταξύ επιχειρήσεων που σε µεγάλο βαθµό ανήκουν σε κλάδους έντασης 
εργασίας και δεν µπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

Είναι εµφανές ότι τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στο σύνολο της χώρας κατά την 
περίοδο 1993 - 2003, εµφανίστηκαν τάσεις µείωσης του πλήθους των καταστηµάτων και της 
απασχόλησης. Ειδικότερα, όσον αφορά στην απασχόληση, η πτώση αυτή υπήρξε συνεχής σε 
ετήσια βάση. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο η Βιοµηχανία της Περιφέρειας Αττικής, 
ακολουθώντας την αντίστοιχη τάση στο σύνολο της χώρας, γνώρισε σηµαντική αύξηση στην 
ακαθάριστη αξία παραγωγής, στην προστιθέµενη αξία και στην παραγωγικότητα. 

Από τις παρατηρήσεις αυτές γίνεται φανερό ότι βρισκόµαστε σε µία διαδικασία 
µετασχηµατισµού – αναδιάρθρωσης της Βιοµηχανίας στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία 
ακολουθεί την αντίστοιχη τάση σε επίπεδο χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
παραγωγικότητα στον τοµέα της βιοµηχανίας στην Αττική αυξήθηκε κατά 130,9%, µέσα στο 
εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα και επιπλέον κάθε έτος η παραγωγικότητα είναι µεγαλύτερη σε 
σύγκριση µε το προηγούµενο.  

Οι εξελίξεις αυτές συνετέλεσαν στη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Περιφέρειας Αττικής 
στη Βιοµηχανία της χώρας. Η Περιφέρεια Αττικής το 2003 εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό 
πόλο συγκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι στην 
Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 43,7% των βιοµηχανικών καταστηµάτων και απασχολείται το 
43,4% των εργαζοµένων στο σύνολο της βιοµηχανίας της χώρας. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά 
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εµφανίζει η συµµετοχή της ακαθάριστης αξίας παραγωγής και της προστιθέµενης αξίας της 
βιοµηχανίας της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας (Πίνακες 7.1.10.5, 7.1.10.6). 

Πίνακας 7.1.10.5 Βασικά στοιχεία Ετήσιας Βιοµηχανικής Έρευνας για την Περιφέρεια 
Αττικής. 

Έτος Καταστήµατα Απασχόληση 
Μέσο 

µέγεθος 

Ακαθάριστη 
Αξία 

Παραγωγής 
Προστιθέµενη αξία Παραγωγικότητα 

1993 2.806 122.755 44 6.030.106 2.585.082 21,06 
1994 2.715 117.308 43 6.618.530 2.818.135 24,08 
1995 2.654 113.589 43 7.588.363 2.973.742 26,18 
1996 2.566 108.539 42 8.059.903 3.197.255 29,46 
1997 2.475 104.796 42 8.490.663 3.539.591 33,78 
1998 2.436 105.135 43 8.553.701 3.673.114 35,01 
1999 2.270 103.796 46 9.189.146 4.023.744 38,77 
2000 2.269 104.057 46 11.674.550 4.244.155 40,80 
2001 1.743 101.913 58 12.110.498 4.932.328 48,57 
2002 1.687 100.216 59 11.803.580 4.794.245 47,86 
2003 1.639 97.498 59 11.476.849 4.741.592 48,63 

ΠΗΓΗ: EΣΥΕ, ΕΒΕ: Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Πίνακας 7.1.10.6 Ποσοστά συµµετοχής της µεταποίησης της Περιφέρειας Αττικής στο 
σύνολο της χώρας, 1993 –2003. 

Έτος 
Μερίδιο 

καταστηµάτων 
Μερίδιο 

απασχόλησης 

Σύγκριση µε 
µέσο µέγεθος 

χώρας 

Μερίδιο ακαθ. 
αξίας 

παραγωγής 

Μερίδιο 
προστιθέµενης 

αξίας 

Σύγκριση 
παραγωγικότητας µε 
µέσο µέγεθος χώρας 

1993 45,9% 45,1% 97,5 40,4% 44,6% 98,3 
1994 45,7% 45,0% 98,1 40,9% 45,2% 100,0 
1995 45,6% 45,0% 97,6 41,4% 44,1% 97,8 
1996 45,8% 45,4% 97,5 42,0% 44,7% 98,6 
1997 45,8% 45,2% 97,3 41,7% 45,2% 99,7 
1998 45,6% 45,1% 97,8 40,3% 43,5% 96,0 
1999 45,2% 46,1% 100,7 41,7% 44,6% 96,3 
2000 45,2% 45,1% 98,5 42,9% 43,0% 93,9 
2001 44,5% 44,1% 98,2 42,1% 45,7% 102,0 
2002 44,1% 44,1% 98,6 41,5% 44,2% 98,9 
2003 43,7% 43,4% 99,5 38,2% 42,0% 96,7 

ΠΗΓΗ: EΣΥΕ, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Οι διαφαινόµενες τάσεις, όπως αυτές εκφράζονται µέσα από την ερµηνεία της εξέλιξης των 
βασικών µεγεθών του µεταποιητικού τοµέα, φαίνεται να διαφοροποιούν τις προοπτικές 
ανάπτυξης της βιοµηχανίας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητάς της.  

Όσον αφορά στη χωρική διάσταση της µεταποίησης, σήµερα στην Αττική ένα µεγάλο µέρος 
της βιοµηχανίας – βιοτεχνίας συγκεντρώνεται στις προσδιορισµένες ζώνες ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ, 
αλλά και αναπτύσσεται διάσπαρτα µέσα στον αστικό ιστό του δυτικού κυρίως Λεκανοπεδίου 
και στην εκτός σχεδίου περιοχή της περιαστικής ζώνης (Θριάσιο Πεδίο, Β. Αττική, Λαυρεωτική 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

287 

κ.α.) µε αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. Η µείξη µονάδων 
βιοµηχανίας και βιοτεχνίας µε τις περιοχές κατοικίας ή η διασπορά τους στον περιαστικό 
χώρο και εκτός των σχεδιασµένων ζωνών ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ, συνιστά πολεοδοµικό πρόβληµα 
που χρήζει επίλυσης µε κριτήρια περιορισµού της ασυµβίβαστης µείξης χρήσεων, κυριότερα 
όµως µε αλλαγές µεθόδου παραγωγής και εισαγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω δυσχερειών και ορισµένων δυνατοτήτων, το νέο θεσµικό πλαίσιο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης για οργάνωση ΒΕΠΕ στις ζώνες βιοµηχανίας-βιοτεχνίας που 
έχουν οριοθετηθεί µε βάση το ρυθµιστικό σχεδιασµό, εκτιµάται ότι είναι δυνατόν να δράσει 
επωφελώς ως προς τη δηµιουργία βιοµηχανικών υποδοµών και την πολεοδόµηση των ζωνών, 
διαµορφώνοντας σταθερό περιβάλλον για εγκατάσταση και µετεγκατάσταση µονάδων και 
παρέχοντας κίνητρα ορθολογικής οργάνωσης των υποδοχέων βιοµηχανίας – βιοτεχνίας. 
Επίσης, το µέχρι σήµερα ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Π.∆. 84/1984, Π.∆. 303/1987, Κ.Υ.Α. 
69269/1990) που καθόριζε την αδειοδότηση, χωροθέτηση και επιβολή περιβαλλοντικών όρων 
για τη βιοτεχνία-βιοµηχανία σε συνδυασµό µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό (ΓΠΣ, ΖΟΕ), ήδη 
αναθεωρήθηκε καταργούµενο και αντικαθιστούµενο µε ειδικό Νόµο προκειµένου να επιλυθούν 
ορισµένα προβλήµατα που παρουσίασε και τα οποία δηµιούργησαν παραπέρα εµπόδια στον 
εκσυγχρονισµό του τοµέα. 

7.1.10.4 Τριτογενής τοµέας 

Πρόκειται για τον τοµέα όπου πραγµατοποιούνται οι περισσότερες αλλαγές και 
µετασχηµατισµοί, τόσο προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών των επιµέρους κλάδων του, όσο και των στοιχείων εκείνων που συµβάλλουν στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα πλέον πρόσφατα στοιχεία επιχειρήσεων και 
απασχόλησης στους κλάδους του τριτογενή τοµέα για την Περιφέρεια Αττικής και το σύνολο 
χώρας. 
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Πίνακας 7.1.10.7 Επιχειρήσεις ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα, 2002 

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κλάδος 
Επιχειρήσεις 

Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Επιχειρήσεις 
Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Μερίδιο Αττικής 
στο σύνολο της 

χώρας 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων. 107.720 47,58% 307.324 49,08% 35,1% 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 17.898 7,91% 103.971 16,60% 17,2% 
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες. 17.707 7,82% 46.959 7,50% 37,7% 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 1.686 0,74% 3.640 0,58% 46,3% 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρήσεις. 57.863 25,56% 112.336 17,94% 51,5% 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 296 0,13% 846 0,14% 35,0% 
Εκπαίδευση. 2.056 0,91% 4.817 0,77% 42,7% 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 1.794 0,79% 3.408 0,54% 52,6% 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 19.355 8,55% 42.814 6,84% 45,2% 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 7 0,00% 43 0,01% 16,3% 
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα. 14 0,01% 17 0,00% 82,4% 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 226.396 82,26% 626.175 80,23% 36,2% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 275.216  780.451  35,3% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2002 
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Πίνακας 7.1.10.8 Κύκλος Οικονοµικής ∆ραστηριότητας ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα,2002 

ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Κλάδος 
Τζίρος 

Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Τζίρος 
Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Μερίδιο Αττικής 
στο σύνολο της 

χώρας 
Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων, οχηµάτων. 57.952 55,09% 99.758 61,92% 58,1% 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 2.779 2,64% 8.054 5,00% 34,5% 
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες. 14.700 13,97% 18.655 11,58% 78,8% 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 15.350 14,59% 15.638 9,71% 98,2% 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρήσεις. 8.230 7,82% 11.182 6,94% 73,6% 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 541 0,51% 650 0,40% 83,3% 
Εκπαίδευση. 201 0,19% 315 0,20% 63,7% 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 562 0,53% 677 0,42% 83,0% 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. 4.879 4,64% 6.187 3,84% 78,9% 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 0 0,00% 0 0,00% 26,7% 
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα. 1 0,00% 1 0,00% 100,0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 105.194 69,81% 161.116 70,95% 65,3% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 150.679  227.099  66,3% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2002 
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Πίνακας 7.1.10.9 Απασχολούµενοι ανά κλάδο του τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής (Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2006) 

Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

Κλάδος 
Απασχολούµενοι 

Μερίδιο 
στον τοµέα 

των 
υπηρεσιών 

Απασχολούµενοι 
Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Απασχολούµενοι 
Μερίδιο στον 
τοµέα των 
υπηρεσιών 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων, οχηµάτων. 180.119 26,89% 111.184 21,57% 291.303 24,57% 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 47.981 7,16% 24.547 4,76% 72.527 6,12% 
Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες. 117.112 17,48% 34.848 6,76% 151.959 12,82% 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 37.253 5,56% 30.918 6,00% 68.171 5,75% 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρήσεις. 76.625 11,44% 48.559 9,42% 125.185 10,56% 
∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 101.267 15,12% 62.818 12,19% 164.085 13,84% 
Εκπαίδευση. 41.031 6,12% 74.083 14,37% 115.114 9,71% 
Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 33.458 4,99% 59.341 11,51% 92.799 7,83% 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
συνόλου. 32.543 4,86% 24.555 4,76% 57.098 4,82% 
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό. 2.536 0,38% 44.359 8,61% 46.895 3,96% 
Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 0 0,00% 241 0,05% 241 0,02% 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 669.925 68,79% 515.452 75,06% 1.185.377 71,38% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 973.865  686.710  1.660.575  

Πηγή: E.Σ.Υ.Ε: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Β τρίµηνο 2006. 
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Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:  

• Η Αττική συγκεντρώνει το 36,2% των επιχειρήσεων του τριτογενή τοµέα στο σύνολο της 
χώρας. Στην Περιφέρεια χωροθετούνται το 51,5% του συνόλου των επιχειρήσεων 
ακίνητης περιουσίας και εκµισθώσεων, το 46,3% των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών, το 45,2% των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, το 42,7% των 
επιχειρήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης και το 52,6% των επιχειρήσεων στον τοµέα 
της υγείας και κοινωνικής µέριµνας. Το γεγονός αυτό αντανακλά τη βαρύνουσα θέση 
της Αθήνας ως τόπο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων του τριτογενή τοµέα. 

• Αντίστοιχη εικόνα εµφανίζει η Περιφέρεια και από πλευράς παραγόµενου τζίρου, 
συγκεντρώνοντας το 65,3% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του τριτογενή 
τοµέα, µε εξαίρεση τον κλάδο των ξενοδοχείων – εστιατορίων, όπου η Αττική 
συγκεντρώνει χαµηλά ποσοστά επιχειρήσεων και παραγόµενου τζίρου. 

• Εντός της Περιφέρειας δύο είναι οι κλάδοι που συγκεντρώνουν άνω του 60% του 
αριθµού των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού 
εµπορίου και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενώ ακολουθούν µε πολύ χαµηλότερα 
ποσοστά τα ξενοδοχεία και εστιατόρια, οι µεταφορές – αποθηκεύσεις – επικοινωνίες και 
οι λοιπές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Το εµπόριο είναι ο κλάδος που κατέχει 
και το µεγαλύτερο µερίδιο στον τοµέα από άποψη κύκλου εργασιών (55,09%). 

• Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 40,4% του συνόλου των απασχολούµενων στον 
τριτογενή τοµέα της χώρας. Το 54% της απασχόλησης στον κλάδο των µεταφορών και 
το 59% στον κλάδο των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών βρίσκεται στην 
Αττική. 

Ο τοµέας του λιανικού εµπορίου στην Αθήνα παραµένει σηµαντικός µε τάσεις αύξησης, χωρίς 
όµως να υπερβαίνει ο χαρακτήρας του την εθνική κλίµακα. Αντίθετα η ανάπτυξη των άλλων 
δυναµικών αστικών κέντρων της χώρας και η εποχιακή αιχµή του τουρισµού κατά τη θερινή 
περίοδο στις πόλεις της περιφέρειας περιορίζουν την κυριαρχία της Αθήνας στον κλάδο αυτό. 
Από άποψη συγκέντρωσης κεφαλαίου διαπιστώνονται σαφείς τάσεις υποκατάστασης των 
µικρών καταστηµάτων από πολυκαταστήµατα πλέον σύγχρονης εξυπηρέτησης. 

Το χονδρεµπόριο παραµένει στρατηγικός τοµέας στην Αττική, παρά την παρατηρούµενη 
σχετική αποκέντρωση προς άλλα σηµαντικά κέντρα της περιφέρειας της χώρας (Θεσσαλονίκη, 
Ηράκλειο, Ρόδος). Ήδη µάλιστα η περιοχή του Θριασίου Πεδίου και εν µέρει της πεδιάδας των 
Μεσογείων εξελίσσονται σε περιοχές προτίµησης για την εγκατάσταση µεγάλων σύγχρονων 
µονάδων χονδρεµπορίου µε διαµετακοµιστικό ρόλο. 

Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτηµα ενίσχυσης του 
µητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας µε εµβέλεια στην Ανατολική Ευρώπη και στη Μεσόγειο, σε 
συνδυασµό µε το νέο διεθνή αερολιµένα των Σπάτων και τον εκσυγχρονισµό και τη 
συµπλήρωση των κύριων µεταφορικών δικτύων υπεραστικών εµπορευµατικών µεταφορών. 
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Εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο  

Η εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ανά κλάδο στην Περιφέρεια 
Αττικής, αποκαλύπτει τη δυναµική εξέλιξης των επί µέρους κλάδων και τις επενδυτικές 
προτεραιότητες, οι οποίες διαµορφώνονται στην Περιφέρεια. 

Κατ’ αρχήν, επισηµαίνεται ότι το 2003 οι έξι πρώτοι κλάδοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 
88,78% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Αττική είναι οι 
ίδιοι, και παρουσιάζουν µάλιστα και την ίδια κατάταξη, µε τους αντίστοιχους επτά πρώτους 
κλάδους στο σύνολο της χώρας, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 81,94% του συνόλου των 
ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου (Πίνακας 7.1.10.10). 

Πίνακας 7.1.10.10 Κλαδική συµµετοχή ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, 
2003 

Περιφέρεια Αττικής Σύνολο Επικράτειας 

Κλάδοι Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας 

Συµµετοχή 
στο σύνολο 
των κλάδων 

2003 

Μεταβολή 
ποσοστιαίας 

συµµετοχής κλάδου 
την περίοδο 1995-

2003 

Συµµετοχή 
στο σύνολο 

των 
κλάδων 
2003 

Μεταβολή 
ποσοστιαίας 
συµµετοχής 
κλάδου την 
περίοδο 
1995-2003 

1. Κατασκευές 28,03% -9,36% 25,99% -20,97% 
2. Μεταφορές, αποθήκευση, 
επικοινωνίες 25,07% 80,83% 15,56% 79,03% 
3. ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα 
και υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση 10,61% -48,83% 12,87% -0,80% 
4. Μεταποίηση 9,44% -23,44% 11,19% 13,07% 
5. Χονδρικό και λιανικό 
εµπόριο, επισκευές 
αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών 
και ειδών οικιακής χρήσης 6,81% 39,11% 9,20% -8,36% 
6. Εκπαίδευση 4,42% 104,97% 3,44% 38,55% 
7. Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές δραστηριότητες 4,40% 0,36% 3,70% -4,56% 
Σύνολο 88,78% 29,51% 81,94% 16,92% 
Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Η ταύτιση αυτή γίνεται ακόµα πιο σηµαντική από τη διαπίστωση ότι το ίδιο ακριβώς 
συνέβαινε και το έτος 1995, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη σταθερότητα των επενδυτικών 
επιλογών – προτεραιοτήτων, η οποία συνδέεται άµεσα και µε τη ίδια τη δοµή της οικονοµίας 
της Περιφέρειας. Τη διαπίστωση αυτή ενισχύει και η εικόνα της µεταβολής της ποσοστιαίας 
συµµετοχής των κλάδων αυτών µεταξύ 1995 και 2003, τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και 
στο σύνολο της χώρας, όπου τα ποσοστά συµµετοχής της παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα. 

Η ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο κλάδος των κατασκευών διατηρεί κυρίαρχη θέση της 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Περιφέρεια, ενώ µαζί µε το δεύτερο κλάδο 
των Μεταφορών – Αποθηκεύσεων – Επικοινωνιών υπερβαίνει το 50% του συνόλου των 
ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην Περιφέρεια Αττικής. 
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Η παρατήρηση αυτή υπογραµµίζει τη δυναµική του κατασκευαστικού κλάδου στην 
Περιφέρεια, ενώ ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο δεύτερος κλάδος, µε σηµαντικά υψηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής από ότι στο σύνολο της χώρας. Οι δύο αυτοί κλάδοι αναδεικνύουν την 
ιδιαιτερότητα της Περιφέρειας Αττικής ως το µεγαλύτερο διοικητικό κέντρο και την 
πολυπληθέστερη Περιφέρεια της χώρας, αλλά και τη στρατηγική θέση της Περιφέρειας στο 
µεταφορικό δίκτυο και της επικοινωνίες της χώρας.  

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, άµυνας και κοινωνικής 
ασφάλισης, µε την Περιφέρεια Αττικής να εµφανίζει συµµετοχή ελαφρά χαµηλότερη από την 
αντίστοιχη στο σύνολο χώρας.  

Όσον αφορά της υπόλοιπους κλάδους, η µεταποίηση, η οποία κατέχει την τέταρτη θέση, 
εµφανίζει ποσοστό συµµετοχής στην Περιφέρεια Αττικής χαµηλότερο από το αντίστοιχο του 
συνόλου χώρας, ενώ η µείωση του ποσοστού συµµετοχής της στο διάστηµα 1995 –2003 στην 
Περιφέρεια, δεν ακολουθεί την θετική εξέλιξη στο σύνολο της χώρας. Ωστόσο, παρά τη µείωση 
συνολικά του δευτερογενή τοµέα της Περιφέρειας, η βιοµηχανία της εξακολουθεί να αποτελεί 
πεδίο ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών το οποίο µάλιστα απορροφά σηµαντικό 
ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 

Στην πέµπτη θέση βρίσκεται ο κλάδος του εµπορίου – επισκευών οχηµάτων και ειδών 
οικιακής χρήσεως, ο οποίος εµφανίζει σχετικά χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην Περιφέρεια 
Αττικής (6,81%), δεδοµένου ότι αυτό αποκλίνει από το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής του 
κλάδου στο σύνολο της χώρας. Η αιτία της απόκλισης της, της τάξης των 2,4 ποσοστιαίων 
µονάδων, θα πρέπει να αναζητηθεί κατά κύριο λόγο στην επέκταση των εµπορικών 
δραστηριοτήτων (πολυκαταστήµατα, υπεραγορές τροφίµων κ.α.) και σε της Περιφέρειες της 
χώρας, δεδοµένης της υπερσυγκέντρωσής της µέχρι τότε στην περιοχή του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, αλλά και της ανόδου του επιπέδου κατανάλωσης των κατοίκων των άλλων 
Περιφερειών της χώρας. 

Τέλος, την έκτη θέση κατέχει ο κλάδος της εκπαίδευσης, που εµφανίζει ποσοστό συµµετοχής 
στην Περιφέρεια Αττικής 4,42%, το οποίο είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχο ποσοστό του 
κλάδου σε σύνολο χώρας και εκφράζει κατά κύριο λόγο τη συγκέντρωση πλήθους 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Πρωτεύουσα σε σχέση µε την 
υπόλοιπη χώρα.  

7.1.10.5 Απασχόληση - Ανεργία 

Η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να συγκεντρώνει ολοένα και µεγαλύτερο µέρος του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας και της απασχόλησης.  

Έτσι, η συµµετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
χώρας, από 35,3% το 1999, έφθασε το 36,8% το 2004. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται 
διαχρονικά και στη συµµετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο των απασχολουµένων της χώρας, 
η οποία από 35% το 1999 αυξήθηκε στο 37,4% το 2004 (Πίνακες 7.1.10.11 έως 7.1.10.15.). 
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Πίνακας 7.1.10.11 Εξέλιξη οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, 1999-2004 

 
Έτος 

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός (σε 
χιλιάδες) Ποσοστό συµµετοχής 

 Αττική Χώρα Μερίδιο Αττική Χώρα ΕΕ 
1999 1617,7 4586,1 35,3% 52 52,3 - 
2000 1642,7 4612 35,6% 52,2 52,2 - 
2001 1645,1 4580,2 35,9% 51,9 51,4 56,3 
2002 1688,4 4655,9 36,3% 53 51,9 56,4 
2003 1704,7 4734,3 36,0% 53,2 52,5 56,5 
2004 1774,1 4818,8 36,8% 55 53,2 56,6 

 Πηγή: Εurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Πίνακας 7.1.10.12 Εξέλιξη στοιχείων απασχόλησης την περίοδο 1999-2004 

Έτος Απασχολούµενοι (σε χιλιάδες) Ποσοστό απασχόλησης 
 Αττική Χώρα Μερίδιο Αττική Χώρα ΕΕ 
1999 1411,7 4031,4 35,0% 45,4 46 - 
2000 1444,9 4088,5 35,3% 45,9 46,3 - 
2001 1474,7 4086,3 36,1% 46,5 45,9 51,4 
2002 1531,9 4175,8 36,7% 48,1 46,6 51,3 
2003 1554,3 4274,5 36,4% 48,5 47,4 51,4 
2004 1612,7 4313,2 37,4% 50 47,6 51,4 

 Πηγή: Εurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Πίνακας 7.1.10.13 Απασχολούµενοι ανά τοµέα, 1999-2004 

Απασχολούµενοι (σε χιλιάδες) 
Αττική Χώρα 

 
Έτος 
 Α΄γενής Β΄γενής Γ΄γενής Σύνολο Α΄γενής Β΄γενής Γ΄γενής Σύνολο 

1999 16,6 350,3 1044,8 1411,7 722,5 921,2 2387,7 4031,4 
2000 19,1 350,1 1075,7 1444,9 706,3 930,4 2451,7 4088,4 
2001 19,4 362 1093,3 1474,7 658,1 940,3 2488 4086,4 
2002 16,9 373,2 1141,9 1532 649,6 953,3 2572,9 4175,8 
2003 13,7 374,9 1165,8 1554,4 656,1 966,7 2651,6 4274,4 
2004 10,9 380,6 1221,2 1612,7 544 967,2 2802 4313,2 

Πηγή: Εurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Πίνακας 7.1.10.14 Ποσοστά απασχόλησης ανά τοµέα, 1999-2004 

  Αττική Χώρα 
  Α΄γενής Β΄γενής Γ΄γενής Σύνολο Α΄γενής Β΄γενής Γ΄γενής Σύνολο 
1999 1,18% 24,81% 74,01% 100,00% 17,92% 22,85% 59,23% 100,00% 
2000 1,32% 24,23% 74,45% 100,00% 17,28% 22,76% 59,97% 100,00% 
2001 1,32% 24,55% 74,14% 100,00% 16,10% 23,01% 60,88% 100,00% 
2002 1,10% 24,36% 74,54% 100,00% 15,56% 22,83% 61,61% 100,00% 
2003 0,88% 24,12% 75,00% 100,00% 15,35% 22,62% 62,03% 100,00% 
2004 0,68% 23,60% 75,72% 100,00% 12,61% 22,42% 64,96% 100,00% 

Πηγή: Εurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 
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Πίνακας 7.1.10.15 Πλήρης και µερική απασχόληση ανά Περιφέρεια, 2004 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μερική Πλήρης Σύνολο 
Ποσοστό 
µερικής 

απασχόλησης 

Ποσοστό 
πλήρους 

απασχόλησης 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

8.009 221.121 229.130 3,5 
 
 

96,5 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 31.362 688.743 720.105 4,4 95,6 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 7.183 94.549 101.732 7,1 92,9 
ΗΠΕΙΡΟΣ 6.678 118.856 125.534 5,3 94,7 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16.296 280.727 297.023 5,5 94,5 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5.055 81.108 86.163 5,9 94,1 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 11.437 249.841 261.278 4,4 95,6 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 9.000 195.293 204.293 4,4 95,6 
ΑΤΤΙΚΗ 65.909 1.553.373 1.619.282 4,1 95,9 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12.126 227.202 239.328 5,1 94,9 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3.665 64.576 68.241 5,4 94,6 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5.813 115.507 121.320 4,8 95,2 
ΚΡΗΤΗ 18.028 239.041 257.069 7,0 93,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 200.560 4.129.937 4.330.497 4,6 95,4 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2004, β’ τρίµηνο 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταθερή και συνεχής αύξηση από το 1999 µέχρι το 2004 
της ποσοστιαίας συµµετοχής της απασχόλησης της Περιφέρειας στο σύνολο της χώρας, ενώ 
και το πλήθος των απασχολουµένων, εκτός µικρών διακυµάνσεων, διατηρεί επίσης την ίδια 
συνεχή αυξητική τάση. Στην εξέλιξη αυτή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε η υλοποίηση 
πληθώρας έργων τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης αλλά και 
των έργων υποδοµής για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.  

Η κατανοµή της απασχόλησης κατά τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας δείχνει τη σαφή 
υπεροχή του τριτογενή τοµέα, όπου απασχολείται το 75,7% των εργαζοµένων της 
Περιφέρειας, έναντι 65% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της χώρας. Η µερική 
απασχόληση ανέρχεται στο 4,1% του συνόλου των απασχολούµενων της Περιφέρειας, έναντι 
4,6% για το σύνολο της χώρας. 

Η δυναµική αυτή της διατήρησης και αύξησης της απασχόλησης, φαίνεται να επηρεάζει και 
την ανεργία στην Περιφέρεια.  

Στις νησιωτικές περιοχές, η πλειοψηφία του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού είναι µισθωτοί 
και απασχολούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. Είναι αξιοσηµείωτα τα υψηλά 
ποσοστά των εργαζοµένων για δικό τους λογαριασµό στο ∆ήµο Κυθήρων και την Κοινότητα 
Αντικυθήρων καθώς και τα υψηλά ποσοστά εργοδοτών στους ∆ήµους Σαλαµίνας και Ύδρας. 

Η διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στις νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας 
δείχνει ότι όλο και µεγαλύτερο κοµµάτι του ενεργού πληθυσµού απασχολείται σε 
δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα και ειδικότερα του τουρισµού, του εµπορίου και της 
παροχής υπηρεσιών. ∆ραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα εντοπίζονται κυρίως στα Κύθηρα, 
την Αίγινα και τον Πόρο, χωρίς αυξητικές τάσεις, ενώ η µεταποίηση εµφανίζεται κυρίως στους 
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∆ήµους Σαλαµίνας και Αµπελακίων, αλλά µε έντονες τάσεις µείωσης. Στις υπόλοιπες περιοχές 
(Αίγινα, Πόρος) ο αριθµός των µεταποιητικών µονάδων είναι µικρός αλλά σχετίζεται άµεσα µε 
τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες κυρίως στο χώρο της Κτηνοτροφίας. Ο αγροτουρισµός 
παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στο νησιωτικό χώρο. Τα 
αγροτουριστικά καταλύµατα εντοπίζονται κυρίως στον Πόρο και τα Κύθηρα. 

Η ανεργία στην Περιφέρεια Αττικής, είχε συνεχή αυξητική τάση και έφθασε στο µέγιστο 
επίπεδο το έτος 1999 (ποσοστό ανεργίας 12,7%). Η ανεργία στην Περιφέρεια ακολούθησε τη 
γενικότερη πορεία εξέλιξης της ανεργίας στη χώρα, αλλά µε εντονότερο ρυθµό, δεδοµένου ότι η 
Περιφέρεια Αττικής παρουσίαζε σταθερά ανώτερα ποσοστά ανεργίας από τα αντίστοιχα της 
χώρας (Πίνακας 7.1.10.16). Από το έτος 2001 εµφανίζεται µια αντιστροφή της πορείας, µε την 
ανεργία στην Περιφέρεια να µειώνεται σταδιακά, ακολουθώντας και πάλι τη γενικότερη εικόνα 
της εξέλιξης της ανεργίας στο σύνολο της χώρας, αλλά και της Ε.Ε. όπου το έτος 2004 
διαµορφώνεται στο 9,1% και 10,5%, αντίστοιχα. 

Πίνακας 7.1.10.16 Εξέλιξη ποσοστών ανεργίας, 1999-2004 

Έτος Αττική Χώρα ΕΕ25 
1999 12,7% 12,1% - 
2000 12,0% 11,4% - 
2001 10,4% 10,8% 8,60% 
2002 9,3% 10,3% 8,90% 
2003 8,8% 9,7% 9,20% 
2004 9,1% 10,5% 9,20% 

 Πηγή: Εurostat: Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Η πρόσφατη εξέλιξη στα µεγέθη της οικονοµίας αποτελεί σηµαντικό προσδιοριστικό 
παράγοντα µείωσης της ανεργίας στην Περιφέρεια, σε συνδυασµό µε την εκτέλεση πληθώρας 
έργων λόγω της υλοποίησης του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και της διοργάνωσης των 
Ολυµπιακών Αγώνων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αυξηµένης ζήτησης 
εργατικού δυναµικού. Εποµένως, πολλές από τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν 
ενδέχεται να µην έχουν µόνιµο χαρακτήρα ώστε να διασφαλίζεται µεσο-µακροπρόθεσµα η 
διατήρηση της απασχόλησης στα σηµερινά επίπεδα.  

Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της ανεργίας (Πίνακας 7.1.10.17) παρατηρείται στην Περιφέρεια 
ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων (51,63%), που είναι χαµηλότερο από 
το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο χώρας. Παράλληλα, διατηρείται η ανεργία των γυναικών 
(13,1%, αλλά σε χαµηλότερο ποσοστό σε σύγκριση µε αυτό της χώρας, το οποίο 
διαµορφώνεται στο 16% για το 2004. ∆ιαχρονικά παρατηρείται µείωση των ποσοστών 
ανεργίας σε όλες τις επιµέρους κατηγορίες, ακολουθώντας την αντίστοιχη τάση στο σύνολο 
της χώρας. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι παρά την ποσοστιαία µείωση της 
ανεργίας τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της παραµένουν αµετάβλητα και απαιτείται η 
άσκηση συγκεκριµένης και στοχευµένης πολιτικής, κάτι άλλωστε που αποτελεί και σχετική 
κατεύθυνση της Ε.Ε. 
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Πίνακας 7.1.10.17 Βασικά Μεγέθη Ανεργίας, 2000-2004 

Αττική Ελλάδα 
Μέγεθος 2000 2004 2000 2004 
Ανεργία 12% 9,10% 11,40% 10,50% 
Ανεργία γυναικών 17,20% 13,10% 17,20% 16,20% 
Ανεργία ανδρών 8,40% 6,20% 7,50% 6,60% 
Μακροχρόνια ανεργία 54,86% 51,63% 54,74% 53,06% 
Επίπεδο εκπαίδευσης     
Μέχρι και δηµοτικό 41,75% 37,58% 55,60% 49,79% 
∆ευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση 41,76% 42,14% 32,27% 35,08% 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση 16,49% 20,28% 12,13% 15,13% 

 Πηγή: Εurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής 

Όσον αφορά στο νησιωτικό τµήµα της Περιφέρειας, η ανεργία πλήττει περισσότερο τους 
∆ήµους Αίγινας (16,2%), Σαλαµίνας (12,5%), Αµπελακίων (14,2%), Πόρου (14,9%) και την 
Κοινότητα Αγκιστρίου (13,6%). Τα ποσοστά ανεργίας στις περιοχές αυτές είναι υψηλότερα 
από το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής και το σύνολο της χώρας. 
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7.1.10.5 Ελκυστικότητα της Αττικής ως τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, εργασίας και 

κατοικίας 

Ελκυστικότητα της Αττικής ως επιχειρηµατικό κέντρο 

Η µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζει τόσο η Περιφέρεια Αττικής, όσο και η χώρα ευρύτερα, 
είναι η µειωµένη ελκυστικότητα της σαν τόπος για την προσέλκυση επενδύσεων και η 
υστέρηση της σε µια σειρά παραµέτρους που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας και κατά συνέπεια τη δυνατότητα δηµιουργίας και διατήρησης υψηλών ρυθµών 
ανάπτυξης µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των πόρων. Η 
ελκυστικότητα µιας πόλης για την εγκατάσταση επιχειρήσεων, εδρών διεθνών οργανισµών, η 
ύπαρξη κεντρικών γραφείων που συγκεντρώνουν επιτελικές λειτουργίες των µεγάλων 
πολυεθνικών ή εθνικών επιχειρήσεων µε ισχυρή παρουσία στις παγκόσµιες αγορές, 
αποτελούν ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια πόλη, µεταξύ 
άλλων, για να χαρακτηρισθεί ως µητροπολιτική. 

Παρά την ύπαρξη των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που έχει η Περιφέρεια Αττικής η Αθήνα για 
το έτος 2006 κατατάσσεται προτελευταία (32η) όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 
(7.1.10.18) µε τις ελκυστικότερες Ευρωπαϊκές πόλεις ως επιχειρηµατικά κέντρα, 
παρουσιάζοντας υποχώρηση στη σχετική της θέση σε σύγκριση µε το 2005 κατά δύο θέσεις.36 

Πίνακας 7.1.10.18 Οι ελκυστικότερες πόλεις της Ευρώπης ως επιχειρηµατικά κέντρα, 
2006 

Κατάταξη Επίδοση Πόλεις 
1990 2005 2006 2006 

Λονδίνο 1 1 1 0,91 
Παρίσι 2 2 2 0,59 
Φρανκφούρτη 3 3 3 0,36 
Βαρκελώνη 11 5 4 0,27 
Βρυξέλλες 4 4 5 0,24 
Άµστερνταµ 5 6 6 0,23 
Μαδρίτη 17 7 7 0,20 
Βερολίνο 15 8 8 0,18 
Μόναχο 12 9 9 0,18 
Ζυρίχη 7 10 10 0,16 
∆ουβλίνο - 12 11 0,14 
Μιλάνο 9 11 12 0,13 
Πράγα 23 13 13 0,12 
Ντύσσελντορφ 6 16 14 0,11 
Λισσαβόνα 16 14 15 0,10 
Αµβούργο 14 19 16 0,10 
Στοκχόλµη 19 17 17 0,09 
Βαρσοβία 25 20 18 0,09 
Μπέρµιγχαµ - - 19 0,09 
Γενεύη 8 18 20 0,08 

                                                      

36 Πηγή: European Cities Monitor, 2006. 
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Κατάταξη Επίδοση Πόλεις 
1990 2005 2006 2006 

Μάντσεστερ 13 15 21 0,08 
Βουδαπέστη 21 21 22 0,08 
Βιέννη 20 23 23 0,08 
Λυόν 18 24 24 0,07 
Γλασκώβη 10 22 25 0,06 
Ρώµη - 26 26 0,06 
Κοπεγχάγη - 25 27 0,06 
Λίντς - - 28 0,05 
Βουκουρέστι - - 29 0,04 
Ελσίνκι - 27 30 0,04 
Μόσχα 24 28 31 0,03 
Αθήνα 22 30 32 0,03 
Όσλο - 29 33 0,02 

 Πηγή: European Cities Monitor, 2006 
 (Σηµείωση: To 1990 η µελέτη περιελάµβανε 25 πόλεις ενώ το 2006,30 πόλεις αντίστοιχα) 

Μεταξύ των 33 αυτών πόλεων περιλαµβάνεται το σύνολο των δεκαεπτά πόλεων που 
χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαϊκές µηχανές», δέκα εκ των οποίων βρίσκονται εντός του 
αναπτυξιακού πενταγώνου που οριοθετείται από το Λονδίνο – Παρίσι – Μιλάνο –Μόναχο – 
Αµβούργο.  

Παρατηρείται ότι η Αθήνα έχει ήδη υπερκερασθεί από τις πρωτεύουσες τριών νέων κρατών 
µελών (Πράγα, Βαρσοβία, Βουδαπέστη,) αλλά και από πόλεις όπως η Λισσαβόνα, που 
επίσης αντιµετωπίζει παρεµφερή προβλήµατα προσβασιµότητας, είναι πρωτεύουσα ενός 
κράτους µε εθνική οικονοµία οµοειδή µε την ελληνική και µε επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης 
χαµηλότερο από το ελληνικό.  

Πίνακας 7.1.10.19 Παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα µιας πόλης ως 
επιχειρηµατικό κέντρο, 2006 

Θέση Αθήνας Παράγοντας 
2006 2005 

Ευκολία πρόσβασης σε αγορές, πελάτες 29 29 
∆ιαθεσιµότητα καταρτισµένου προσωπικού 32 30 
Μεταφορικές συνδέσεις µε άλλες πόλεις και το εξωτερικό 33 28 
Ποιότητα των τηλεπικοινωνιών 32 30 
Κόστος προσωπικού 6 7 
Κλίµα που δηµιουργεί η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις µέσω φορολογικών 
πολιτικών και διαθεσιµότητας χρηµατοδοτικών πρωτοβουλιών 29 19 
Κόστος χώρων γραφείου 16 7 
∆ιαθεσιµότητα χώρων γραφείου 30 30 
Οµιλούµενες γλώσσες 32 30 
Ευχέρεια µετακινήσεων εντός της πόλης 33 30 
Ποιότητα ζωής των εργαζοµένων 30 27 
Χαµηλά επίπεδα ρύπανσης 30 28 

Πηγή: European Cities Monitor, 2006 
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Παρατηρείται ότι η Αθήνα κατέχει χαµηλή θέση σε σχέση µε όλους τους παράγοντες, µε 
εξαίρεση το κόστος προσωπικού, όπου κατατάσσεται 6η, και το κόστος χώρων γραφείου, 
όπου κατατάσσεται στην 16η θέση. 

Ελκυστικότητα της Αττικής ως τουριστικός προορισµός 

Η Αθήνα υπήρξε για αντικειµενικούς λόγους ανέκαθεν πόλος έλξης περιηγητών και, ήδη από 
τη δεκαετία του 1920 αποτελεί σύγχρονο τουριστικό πόλο έλξης των αλλοδαπών τουριστών, 
είτε πρόκειται για επισκέπτες της πρωτεύουσας, είτε για επισκέπτες – τουρίστες της Ελλάδας 
µε ενδιάµεσο σταθµό την Αθήνα. 

Οι περισσότεροι και σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία κλπ της Περιφέρειας είναι 
συγκεντρωµένοι στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, ενώ οι ζώνες και εγκαταστάσεις 
θαλάσσιας αναψυχής, ψυχαγωγίας κλπ συγκεντρώνονται στις παραλιακές και νησιωτικές 
περιοχές. Η πολιτιστική υποδοµή της Αθήνας περιλαµβάνει 38 µνηµεία, 32 αρχαιολογικούς 
χώρους, 28 κρατικά µουσεία και 30 µη δηµόσια µουσεία. 

Κατά τη δεκαετία 1995 – 2005, παρατηρείται πτωτική τάση της τουριστικής κίνησης στην 
Περιφέρεια Αττικής, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε τη γενικότερη τάση ανόδου του 
τουριστικού ρεύµατος στο σύνολο της χώρας. 

Πίνακας 7.1.10.20 Εξέλιξη τουριστικής κίνησης και ξενοδοχειακών κλινών στην 
Περιφέρεια Αττικής, 1995 – 2005. 

1995 2000 2005 
 
 Αριθµός 

% στη 
χώρα 

Αριθµός 
% στη 
χώρα 

Αριθµός 
% στη 
χώρα 

Κλίνες σε ξενοδοχειακά 
καταλύµατα 71.522 12,8% 64.299 10,6% 62.312 9,1% 
∆ιανυκτερεύσεις 
αλλοδαπών 4.431.064 11,8% 4.901.129 10,6% 3.957.594 9,9% 
∆ιανυκτερεύσεις 
ηµεδαπών 2.319.717 19,5% 2.896.445 19,8% 2.130.693 15,3% 
∆ιανυκτερεύσεις σύνολο 6.750.781 13,7% 7.992.225 13,1% 6.088.287 11,3% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος Περιφέρειας Αττικής. 

Οι βασικοί παράγοντες για την εξέλιξη αυτή ήταν ο οξύς διεθνής ανταγωνισµός από γειτονικές 
µεσογειακές χώρες, η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι δυσχέρειες στην κυκλοφορία, η 
παρεχόµενη ποιότητα τουριστικών υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε ειδικές υποστηρικτικές 
υποδοµές (συνεδριακοί και εκθεσιακοί χώροι, χώροι πολιτιστικής υποδοµής, µαρίνες, γήπεδα 
γκολφ κ.λ.π..) που ευνοούν την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µορφών τουριστικής δραστηριότητας, η ελλιπής διασύνδεση και ανάδειξη της 
υπάρχουσας αρχαιολογικής και πολιτιστικής υποδοµής, η υποβαθµισµένη αισθητική και 
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία των αστικών περιοχών κ.λ.π.. Οι παραπάνω παράγοντες 
συνδυάζονται και µε την ταχεία ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές του υπόλοιπου της Χώρας, λόγω και της κρατικής πολιτικής κινήτρων - αντικινήτρων 
για την ανάπτυξη του τουρισµού στις εκτός Αττικής περιοχές. 
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Οι σωρευτικές επιπτώσεις των παραπάνω περιόρισαν εξαιρετικά τις τουριστικές επενδύσεις 
στην Αττική και οδήγησαν έως και στην αλλαγή χρήσης ορισµένων τουριστικών 
εγκαταστάσεων. 

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 αυξήθηκαν σηµαντικά οι 
δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής, καθότι: 

• Κατασκευάσθηκαν σηµαντικές αθλητικές υποδοµές και αναδείχθηκαν σηµαντικοί 
τουριστικοί- πολιτιστικοί πόλοι (π.χ. παρέµβαση Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων 
Αθήνας, ανάπλαση περιοχής Πλάκας, Μέγαρο των φίλων της Μουσικής, δίκτυο 
αναβαθµισµένων Μουσείων κλπ),  

• Βελτιώθηκαν οι µεταφορικές κυρίως υποδοµές της πόλης,  

• Προβλήθηκε σηµαντικά η Αθήνα ως τουριστικός προορισµός,  

• ∆ηµιουργήθηκαν ορισµένες νέες τουριστικές εγκαταστάσεις και αναβαθµίστηκαν οι 
περισσότερες από τις υπάρχουσες. 

Οι θετικές επιπτώσεις των παραπάνω περιορίζονται από το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη 
αξιοποιηθεί επαρκώς οι Ολυµπιακές εγκαταστάσεις µε νέες χρήσεις, οι οποίες, σε πολλές 
περιπτώσεις, µπορούν να συµβάλλουν στην αναβάθµιση του τουρισµού της Αττικής.  

Γενικά, η Αθήνα δεν έχει κατορθώσει να κεφαλαιοποιήσει ακόµα την επιτυχή διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων για την ανάπτυξη του τουρισµού, σε αντίθεση µε τη Βαρκελώνη, όπου ο 
αριθµός των επισκεπτών µεταξύ 1992 -2000 αυξήθηκε κατά 67,6%, και το Σίδνεϋ, όπου µεταξύ 
2001 και 2003 διοργανώθηκαν 97 διεθνή συνέδρια µε 135.250 επισκέπτες.  

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Αθήνα κατά τα 
δύο τελευταία έτη (2005 και 2006) φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις ανακοπής της φθίνουσας 
πορείας, όπως φαίνεται από τις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας και των γύρω 
περιοχών κατά το διάστηµα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2006  

Πίνακας 7.1.10.21 Στατιστικά στοιχεία Αθήνας και ευρωπαϊκών προορισµών 
(Ευρωπαϊκό benchmark Ιανουάριος – Αύγουστος 2006). 

Πληρότητα Μέση τιµή δωµατίου Έσοδο ανά διαθέσιµο 
δωµάτιο Πόλεις 

2006 2005 ∆ιαφορά 2006 2005 ∆ιαφορά 2006 2005 ∆ιαφορά 
Αθήνα 67,4 60,7 11,0% 106,66 103,66 2,9% 71,84 62,88 14,2% 
Βιέννη 73,3 71,1 3,1% 125,46 115,66 8,5% 91,96 82,23 11,8% 
Λονδίνο 80,9 74,4 8,7% 186,10 174,52 6,6% 150,55 129,84 16,0% 
Παρίσι 72,7 69,3 4,9% 186,91 183,19 2,0% 135,88 126,95 7,0% 
Βερολίνο 65,9 62,6 5,3% 118,16 102,02 15,8% 77,87 63,86 21,9% 
Μόναχο 68,8 67,9 1,3% 129,49 118,16 9,6% 89,09 80,23 11,0% 
Ρώµη 75,1 70,8 6,1% 194,37 190,92 1,8% 145,97 135,17 8,0% 
Αµστερνταµ 79,0 74,1 6,6% 153,95 141,19 9,0% 121,62 104,62 16,2% 
Βαρκελώνη 70,0 70,9 -1,3% 154,96 150,36 3,1% 108,47 106,61 1,8% 
Μαδρίτη 66,7 65,0 2,6% 133,66 127,02 5,2% 89,15 82,56 8,0% 
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Πληρότητα Μέση τιµή δωµατίου Έσοδο ανά διαθέσιµο 
δωµάτιο Πόλεις 

2006 2005 ∆ιαφορά 2006 2005 ∆ιαφορά 2006 2005 ∆ιαφορά 
Κων/πολη 68,9 74,7 -7,8% 155,14 138,44 12,1% 106,89 103,41 3,4% 
Πηγή: JBR Hellas – Howarth, έρευνα benchmark για λογαριασµό της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, η µέση πληρότητα των Αθηναϊκών 
ξενοδοχείων διαµορφώθηκε στο 67,4%, έναντι 60,7% στο αντίστοιχο περσινό εξάµηνο 
(αύξηση 11%, µία από τις µεγαλύτερες σε µεγάλη ευρωπαϊκή πόλη). Η µέση τιµή δωµατίου 
εµφάνισε αύξηση µόλις 2,9% και έφτασε στα 106,6 Ευρώ, ενώ στο έσοδο ανά διαθέσιµο 
δωµάτιο καταγράφεται αύξηση της τάξης του 14,2% και ο δείκτης διαµορφώθηκε στα 71,8 
Ευρώ έναντι 62,88 Ευρώ του 2005. Πάντως, παρά την αύξηση που παρατηρείται, οι 
πληρότητες των αθηναϊκών ξενοδοχείων παραµένουν χαµηλότερες σε σύγκριση µε άλλες 
πόλεις (Λονδίνο, Άµστερνταµ, Βιέννη, Παρίσι, Βαρκελώνη κλπ), αν και πλέον έχουν ξεπεράσει 
ορισµένες άλλες πόλεις (Βερολίνο, Μαδρίτη). 

Η Αθήνα στο εξεταζόµενο δείγµα των 11 πόλεων, παρουσιάζει συγκριτικά τη µεγαλύτερη 
αύξηση όσον αφορά στις διανυκτερεύσεις, ενώ αντίθετα στην αύξηση των τιµών παραµένει η 
τρίτη χαµηλότερη. 

Ο τουρισµός της Περιφέρειας Αττικής παραµένει µονοδιάστατα προσανατολισµένος στον 
Ιστορικό – Πολιτιστικό τουρισµό (εστιασµένο στις επισκέψεις των παγκόσµιας εµβέλειας 
µνηµείων της πόλης) και στον τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην παράκτια ζώνη.  

Επίσης, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών ειδικών 
µορφών τουρισµού, µε έµφαση σε εκείνες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοµέα στην 
κατεύθυνση της αειφορίας.  

Τέλος, επισηµαίνεται η έως σήµερα έλλειψη σχεδιασµού mega-γεγονότων37 στην Αττική, µετά 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004, έτσι ώστε να τοποθετηθεί η Αθήνα στον ανταγωνισµό 
των ευρωπαϊκών Μητροπόλεων ως πόλων υποδοχής 12µηνου τουρισµού.  

 

                                                      

37
 Ως «mega» γεγονότα ή «mega events» προσδιορίζονται αυτά τα οποία διοργανώνονται και λαµβάνουν χώρα 

για µια µικρής διάρκειας χρονική περίοδο και µια φορά, κατά τη διάρκεια ενός έτους. Αναφέρονται ενδεικτικά οι 
Παγκόσµιες Εµπορικές Εκθέσεις, οι Ολυµπιακοί Αγώνες, τα FIFA World Cup, τα UEFA European Championship, 
φεστιβάλ κύρους κλπ. Τα στρατηγικά χαρακτηριστικά των mega events αφορούν στις µακροπρόθεσµες 
επιδράσεις για τις πόλεις που τα φιλοξενούν. 
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7.1.11 Κοινωνική Συνοχή 

Ποσοστά αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσµό 

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, οι χαµηλοί ή αρνητικοί 
ρυθµοί της φυσικής µεταβολής του πληθυσµού αλλά και η γήρανση αντισταθµίζονται µε τη 
µετανάστευση. Γι’ αυτό και η αποτελεσµατικότερη εργασιακή και κοινωνική ενσωµάτωση των 
µεταναστών αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και καίρια κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα. Τα 
τελευταία χρόνια, η εισροή στην Ελλάδα µεγάλου αριθµού µεταναστών οδήγησε σε υψηλά 
επίπεδα το ποσοστό αλλοδαπών στο συνολικό πληθυσµό (6,9% µε στοιχεία της απογραφής 
2001). Στην Περιφέρεια Αττικής το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 10%. 

Κατανοµή εισοδήµατος  

Η διανοµή του παραγόµενου εισοδήµατος επηρεάζει άµεσα το εύρος των κοινωνικών 
ανισοτήτων και κατά συνέπεια την κοινωνική συνοχή µιας χώρας. Εντάσσεται στην ποιοτική 
διάσταση του επιπέδου ζωής και της ευηµερίας της κοινωνίας στο σύνολό της. Τα ποσοστά 
φτώχειας στην Ελλάδα κυµαίνονται σε επίπεδα πάνω από το 20%, παρά τις υψηλές δαπάνες 
κοινωνικής προστασίας. Σύµφωνα µε την έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε «Περιφερειακές διαστάσεις της 
φτώχειας στην Ελλάδα» (Ιούλιος 2005) το συνολικό ποσοστό πληθυσµού που αντιµετωπίζει 
κίνδυνο αποκλεισµού λόγω της φτώχειας µετά τις κοινωνικές δαπάνες, ανέρχεται στο 21% για 
το σύνολο της χώρας, ενώ για την Περιφέρεια Αττικής στο 12,2% αντίστοιχα. Υψηλότερο 
κίνδυνο φτώχειας αντιµετωπίζουν οι γυναίκες (12,5%) στην Περιφέρεια σε σχέση µε τους 
άνδρες (11,9%).  

Ισότητα µεταξύ ανδρών - γυναικών 

Το ζήτηµα της ισότητας ανδρών – γυναικών συνδέεται κυρίως και άµεσα µε τον τοµέα της 
απασχόλησης. Στην Περιφέρεια Αττικής: 

• Η γυναικεία απασχόληση ανέρχεται στο 49,4% (2005), έναντι 46,1% του µέσου όρου 
της χώρας, υπολειπόµενα όµως κατά πολύ του Ευρωπαϊκού µέσου όρου 56,3% (ΕΕ-
25)38. 

• H ανεργία των γυναικών καταγράφεται σε επίπεδα κάτω του εθνικού µέσου όρου 
(13,1% έναντι 16,2%), ωστόσο εµφανίζεται κατά πολύ υψηλότερη του Ευρωπαϊκού 
µέσου όρου 9,8% (ΕΕ-25). 

Τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν σε µικρή και αργά αυξανόµενη συµµετοχή των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, αλλά και πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της πρόσβασης των 
γυναικών στην απασχόληση. 

                                                      

38 EUROSTAT 
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Στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, η πιθανότητα δηµιουργίας νέας επιχείρησης από άνδρες 
είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη για τις γυναίκες. Επίσης εντοπίζονται αδυναµίες όσον 
αφορά τη βιωσιµότητα των νέων επιχειρήσεων από γυναίκες. 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 προβλέπονται ειδικές 
δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, τόσο µέσω της δηµιουργίας και 
λειτουργίας κοινωνικών δοµών (Βοήθεια στο σπίτι, Βρεφονηπιακοί σταθµοί) όσο και µέσα 
από τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων στις Μικροµεσαίες Μεταποιητικές 
Επιχειρήσεις όσο και στις µεγάλες επιχειρήσεις.  
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7.1.12 Πολιτιστική κληρονοµιά 

Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Αττικής είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι τόσο, κυρίως από την 
άποψη της σηµασίας τους (δεδοµένης της διεθνούς ακτινοβολίας τους) όσο και από την 
άποψη του αριθµού και της ποικιλίας τους. Οι πολιτιστικοί αυτοί πόροι κατανέµονται σε όλη 
την Περιφέρεια και καλύπτουν ευρύτατο ιστορικό και καλλιτεχνικό φάσµα: από τους αρχαίους 
ναούς του Ιουνίου και της Αφαίας, στα ιερά της Ελευσίνας, της Ραµνούντος και του 
Αµφιαράειου, µέχρι τους βυζαντινούς ναούς και τα νεότερα µνηµεία, νεοκλασικά, 
µεσοπολεµικά κ.α. 

Τα σηµαντικότερα µουσεία και αρχαία, βυζαντινά και νεώτερα µνηµεία της Αττικής 
παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως 

 

Εικόνα 7.1.12.1. Αρχαιολογικοί Χώροι Περιφέρειας Αττικής 
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Πίνακας 7.1.12.1. Αρχαιολογικοί Χώροι Περιφέρειας Αττικής (πλην κέντρου Αθηνών) 

Μουσεία Αρχαία και Βυζαντινά Μνηµεία Νεώτερα Μνηµεία 

1 Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνος A1 Ιερό Ποσειδώνος (Πόρου) Ν1 
Συγκρότηµα κτιρίων του πρώτου Πολεµικού Ναυστάθµου της 
Ελλάδος (Κ.Ε.Πόρος) 

2 Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου A2 Βραυρών N2 Μεταλλευτικό συγκρότηµα Καµάριζας Λαυρίου 

3 Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων A3 Κολώνα (Αίγινας) N3 Αρχοντικό Σωτηρίου Ανάργυρου (Ντάπια Σπετσών) 

4 Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνος A4 Τροιζήνα N4 Παραδοσιακός Οικισµός Υδρας 

5 Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας (Κολώνας) A5 Θορικός N5 ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά 

6 Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς A6 Αφαία (Αίγινα)     

7 Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας A7 
Σούνιο - Ιερό Ποσειδώνος και 
Αθηνάς     

8 Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων A8 Αµφιάρειο (Ωρωπού)     

9 Αρχαιολογικό Μουσείο Ωρωπού A9 Τύµβος Μαραθώνος     

10 Αρχαιολογικό Μουσείο Αφαίας Αίγινας A10 Ραµνούς     

11 Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου A11 Ελευσίνα     

12 
Συλλογή Εργων Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Τέχνης Κυθήρων (Λιβάδι) A12 Αιγόσθενα     

13 Μουσείο Σπετσών A13 Κρήνη Θεαγένους (Μέγαρα)     

14 Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας A14 Αρχαιολογικός Χώρος Κυθήρων     

15 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή A15 Σπήλαιο Παιανίας     

16 Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου A16 Θολωτός Τάφος Αχαρνών     

17 Μουσείο Γουναρόπουλου ∆ήµου Ζωγράφου B1 Μονή Καισαριανής     

18 Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη         

19 Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών B2 Οµορφοκκλησιά     
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Μουσεία Αρχαία και Βυζαντινά Μνηµεία Νεώτερα Μνηµεία 

20 Μουσείο Βορρέ         

21 Πινακοθήκη ∆ηµήτρη Πιερίδη B3 Μονή ∆αφνίου     

22 ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά B4 Μονή Αστερίου     

23 Μουσείο Ζυγοµαλά         

24 Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ         

25 Μουσείο Π. Κουντουριώτη στην 'Υδρα         
Η θέση των µνηµείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.1.12.1. 
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Εικόνα 7.1.12.1. Αρχαιολογικοί Χώροι Αθήνών 
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Πίνακας 7.1.12.2. Αρχαιολογικοί Χώροι Αθηνών 

Μουσεία Αρχαία και Βυζαντινά Μνηµεία Νεώτερα Μνηµεία 
1 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο A1 Ακρόπολις N1 Οφθαλµιατρείο Αθηνών 

2 Μουσείο Ακρόπολης A2 
Αρχαιολογικός χώρος Βόρειας και 
Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως N2 Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστηµίου Αθηνών 

3 Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραµεικού A3 Αρχαία Αγορά N3 Γκάζι 
4 Επιγραφικό Μουσείο A4 Ρωµαϊκή Αγορά N4 ∆ηµαρχείο 

5 Νοµισµατικό Μουσείο A5 Πνύκα N5 
Παλιό πιλοποιείο Πουλόπουλου (Πολιτιστικό 
Κέντρο Μελίνα Mερκούρη) 

6 Μουσείο Αρχαίας Αγοράς (Στοά Αττάλου) A6 Κεραµεικός N6 
Σιδηροδροµικός σταθµός ΟΣΕ Πειραιώς - Αθηνών 
- Πελοποννήσου 

7 
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας 
Κανελλοπούλου A7 Ολυµπιείο N7 Κτήρια γραφείων (οδοί Αθηνάς και Λυκούργου) 

8 Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως A8 Ακαδηµία Πλάτωνος N8 Κατοικία της οδού ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 37 
9 Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο A9 Παναθηναϊκό Στάδιο N9 Κατοικία της οδού ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17 

10 Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης A10 Σπήλαιο "Προφήτη Ηλία" N10 Ιλίου Μέλαθρον 
11 Εθνική Πινακοθήκη A11 Βιβλιοθήκη Αδριανού N11 Βουλή 
12 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο A12 Ωρολόγιο Κυρρήστου (Αέρηδες) N12 Μητρόπολη Αθηνών 
13 Σιδηροδροµικό Μουσείο Αθηνών A13 Μνηµείο Λυσικράτους N13 Πανεπιστήµιο Αθηνών 
14 Μουσείο Χαρακτικής και Γραφικών Τεχνών A14 Μνηµείο Φιλοπάππου N14 Εθνικό Θέατρο 

15 
Μουσείο-Καλλιτεχνική Συλλογή Εθνικής 
Τραπέζης A15 Πύλη Αδριανού N15 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

16 Φιλοτελικό Μουσείο  A16 Θέατρο ∆ιονύσου N16 Κτίριο Μελά 

17 
Μουσείο και Κέντρο Μελέτης του Ελληνικού 
Θεάτρου B1 Παναγία Γοργοεπήκοος N17 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

18 Πινακοθήκη ∆ήµου Αθηναίων B2 Καπνικαρέα N18 Ακαδηµία Αθηνών 
19 Πολεµικό Μουσείο B3 Αγιοι Θεόδωροι N19 Εθνική Βιβλιοθήκη 
20 Kέντρο Mελέτης Nεώτερης Kεραµεικής     N20 Παλαιά Βουλή 

21 
Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 
Οργάνων     N21 ΦIΞ 
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Μουσεία Αρχαία και Βυζαντινά Μνηµεία Νεώτερα Μνηµεία 

22 
Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας 
του Λυκείου των Ελληνίδων         

23 Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη         

24 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Ίδρυµα Νικολάου 
Π. Γουλανδρή         

25 Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης         

26 
Αρχαιολογική έκθεση στο σταθµό ΜΕΤΡΟ 
"Ακρόπολις"         

27 Το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος         
28 Μουσείο Φρυσίρα         
29 Μουσείο Πιερίδη Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης         

Η θέση των µνηµείων παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.1.12.2. 
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Την κυρίαρχη βέβαια θέση στην αξιολόγηση των πολιτιστικών πόρων κρατούν οι 
αρχαιολογικοί χώροι στο κέντρο της Αθήνας, για τους οποίους βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο 
της ενοποίησης τους σε ένα Αρχαιολογικό Πάρκο σε συνδυασµό µε την αναβάθµιση του 
Ιστορικού Κέντρου της Πόλης και των παραδοσιακών γειτονιών της Πλάκας, του 
Μεταξουργείου, του Ψυρρή και άλλων λιγότερο κεντρικών, όπως τα Εξάρχεια. 

Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα µνηµεία της Αθήνας παρά την αξίας τους και τη σηµασία τους 
για την ανάδειξη της ιστορικής της ταυτότητας και παρά την κεντρική τους θέση, έχουν σήµερα 
περιθωριοποιηθεί στη συνείδηση των επισκεπτών αλλά και τον κατοίκων της, κυρίως επειδή 
οι συνθήκες προσέγγισης, επίσκεψης και θέασης τους έχουν καταστεί εξαιρετικά δυσάρεστες 
µια και συνδέονται µε τα γενικότερα προβλήµατα του επιβαρηµένου περιβαλλοντικά και 
κυκλοφοριακά αστικού κέντρου. Σηµείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο αποτελεί ο βράχος 
της Ακρόπολης, που συνιστά ένα µοναδικού ιστορικού και καλλιτεχνικού πλούτου σύνολο από 
τόπους και µνηµεία λατρείας, κατοικίες και δηµόσια έργα, ως κατάλοιπων της µακραίωνης και 
συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στη περιοχή. 

Σε άµεση γειτνίαση µε τον χώρο της Ακρόπολης και σε ένα τόξο που ξεκινά από το 
Καλλιµάρµαρο Στάδιο στα Ανατολικά και καταλήγει στο Νεκροταφείο του Κεραµικού στα 
δυτικά, βρίσκονται µερικά ακόµα από τα πιο σηµαντικά µνηµεία της Αρχαίας Πόλης όπως: 

• ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς µε τα κύρια µνηµεία της, τη Στοά του Αττάλου και λοιπές 
στοές, το Ναό του Ηφαίστου, το Βουλευτήριο, το Θόλο κ.α 

• ο Αρειος Πάγος 

• ο λόγος του Φιλοπάππου 

• η Πνύκα 

• ο Κεραµεικός µε το ∆ίπυλο και την Ιερά Πύλη, τµήµα των αρχαίων τοίχων και τοΑρχαίο 
Νεκροταφείο. 

• το Ολυµπείο και η Πύλη του Αδριανού που σηµατοδοτεί την Νέα Αθήνα. 

• η Ρωµαϊκή Αγορά 

• η βιβλιοθήκη του Αδριανού. 

• το Ωρολόγιο του Κυρίστου 

• το µνηµείο του Λυσιστράτους. 

• τα οικοδοµήµατα της Νότιας Κλιτύος της Ακρόπολης, το Θέατρο ∆ιονύσου, το χορηγικό 
µνηµείο Θρασύλλου, τη Στοά του Ευµενούς, το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού κ.α. 

Στα σηµαντικά µνηµεία της Αθήνας πρέπει να συµπεριληφθούν η Ακαδηµία Πλάτωνος, το 
∆ηµόσιο Σήµα, το Λύκειο του Αριστοτέλους καθώς και µεγάλος αριθµός µνηµείων και 
ευρηµάτων που έχουν αποκαλυφθεί στις εργασίες κατασκευής του Μετρό Αθηνών. 
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Επισηµαίνεται η εξαιρετικά άνιση κατανοµή του αριθµού των επισκεπτών στους παραπάνω 
χώρους και µνηµεία, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία αριθµού επισκεπτών ανά 
αρχαιολογικό χώρο (ΕΑΧΑ-ΑΕ- µελέτη πλαίσιο για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων 
της Αθήνας-Κλ. Παλυβού 1998). 

Σύµφωνα, µε τα στοιχεία αυτά 86,4% των τουριστών επισκέπτονται την Ακρόπολη, 6,6% την 
Αρχαία Αγορά, 3,6% το Ολυµπείο, 1,9% το θέατρο του ∆ιονύσου, 0,8% τη Ρωµαϊκή Αγορά και 
0,7% τον Κεραµικό. Αυτή η ανισότητα και η υποεκµετάλλευση ορισµένων πολύ σηµαντικών 
πόρων θα µπορούσε αντιµετωπισθεί µε την ορθολογική οργάνωση των διαδροµών µε τρόπο 
ώστε να λειτουργούν συµπληρωµατικά. Σχετική πρόταση προωθείται µέσω της µελέτης 
πλαισίου της Ε.Α.Χ.Α. 
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7.1.13 Υλικά και Περιουσιακά Στοιχεία 

7.1.13.1 Υφιστάµενες Χρήσεις γης 

Η κατανοµή της εκτάσεως της Περιφέρειας Αττικής κατά τις βασικές κατηγορίες χρήσεων γης 
(καλλιεργούµενες εκτάσεις, βοσκότοποι, δάση κ.λ.π..) σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ - 
Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος για το έτος 2001, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 
και στο σχετικό διάγραµµα. 

Πίνακας 7.1.13.1. Χρήσεις - Κάλυψης Γης Περιφέρειας Αττικής  
(Εκτάσεις σε χιλ. Στρέµµατα) 

Βοσκότοποι 
Περιφέρεια 
Αττικής 

Αριθµός 
∆ήµων και 
Κοινοτήτων 

Μορφολογία 
Εδάφους 

Συνολική 
έκταση 

Καλλιεργούµενες 
εκτάσεις Κοινοτικοί 

ή δηµοτικοί 

Άλλοι 
(ιδιωτικοί 
κλπ) 

∆άση Νερά Οικισµοί 
Άλλες 
εκτάσεις 

 83 Π 1137,80 325,70 71,20 138,10 162,90 15,30 409,00 15,40 
 64 Η 2449,50 586,80 228,20 340,40 863,90 17,50 328,60 84,20 
 3 Ο 220,90 35,20 37,40 43,10 100,80 1,00 3,60 0,00 
Σύνολο 
Περιφέρειας 

150  3808,20 947,70 336,80 521,60 1127,60 33,80 741,20 99,60 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή τα 
3808,20 χιλιάδες στρέµµατα, παρουσιάζει την ακόλουθη κατανοµή στις βασικές κατηγορίες 
χρήσεων γης: 

• Οι καλλιεργoύµενες εκτάσεις καλύπτουν 947,7 χιλιάδες στρέµµατα ή 25,0% της 
συνολικής έκτασης. 

• Οι βοσκότοποι καλύπτουν 858,4 χιλιάδες στρέµµατα ή 23,0% της συνολικής έκτασης. 

• Τα δάση καλύπτουν 1127,6 χιλιάδες στρέµµατα ή 29,0%. 

• Τα νερά καλύπτουν έκταση 33,8 χιλιάδων στρεµµάτων ή 1,0% της συνολικής έκτασης 

• Οι οικισµοί καλύπτουν έκταση 741,2 χιλιάδων στρεµµάτων ή 19,0% της συνολικής 
έκτασης. 

Τέλος υπάρχουν και άλλου είδους εκτάσεις οι οποίες καλύπτουν έκταση 99,6 χιλιάδων 
στρεµµάτων ή 3,0% της συνολικής έκτασης 

Ανατολική Αττική 

Στην Ανατολική Αττική, περιοχές µε µεγάλη γεωργική ανάπτυξη χαρακτηρίζονται τα Μεσόγεια 
και η περιοχή Αναβύσσου, ενώ στη βορειοανατολική Αττική οι περιοχές Βαρνάβα, 
Καπανδριτίου, Μαραθώνα, Αυλώνα, και εκατέρωθεν του Ασωπού ποταµού προς τον Ωρωπό. 
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Παρατηρείται σταδιακή µείωση της γεωργικής γης και διάθεση της για νέες αστικές χρήσεις, 
όπως η αναψυχή, ο τουρισµός και η κατοικία στις παράκτιες περιοχές, ενώ στην ενδοχώρα 
αναπτύσσεται το εµπόριο, η µεταποίηση και µερικώς η κατοικία. 

Η καταστροφή των δασών µε σκοπό την αναζήτηση γης για άλλες χρήσεις αποτελεί 
σηµαντικότατο πρόβληµα. 

Οι βασικές παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται είναι: 

• µεταποιητικές, βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µικρής και µεγάλης κλίµακας ή 
δραστηριότητες συνδεδεµένες µε την οικοδοµή. 

• εµπορικές, που καλύπτουν λιανικό και χονδρικό εµπόριο. 

• τουριστικές, είτε ξενοδοχεία - ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα, είτε µε 2η 
κατοικία, που συνοδεύονται από εµπόριο, εστιατόρια, µπαρ, µαρίνες και γενικώς 
θαλάσσια αναψυχή. 

Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες διεξάγονται από κατοίκους της 
πρωτεύουσας σαν προσωπική εργασία ή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Πολλοί µόνιµοι 
κάτοικοι της περιοχής αποκτούν εισοδήµατα που αποφέρει η κατάτµηση και η πώληση της 
γης. 

Με την έννοια αυτή η έλλειψη αναπτυξιακού προγραµµατισµού και χωροταξικού σχεδιασµού 
είχε ως αποτέλεσµα την απόκτηση αστικής χρηστικότητας του συνόλου της γεωργικής γης και 
αυτής που προέκυψε από καµένες δασικές εκτάσεις. Η αστική χρήση γης συγκέντρωσε τις 
παραπάνω δραστηριότητες και προκάλεσε αύξηση των τιµών γης. 

∆υτική Αττική 

Η αγροτική χρήση αποτελεί ακόµη σηµαντική δραστηριότητα στον Ασπρόπυργο, το Ζεφύρι 
και τη Φυλή, απασχολεί δε ένα σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού. Στον Ασπρόπυργο 
ικανοποιητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η καλλιέργεια κηπευτικών, ενώ συγχρόνως 
χαρακτηρίζεται και από τα σηµαντικά κέντρα αγελαδοτροφίας του Νοµού Αττικής, µε µεγάλες 
αποδόσεις ανά ζωική µονάδα. Σηµαντικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες παρατηρούνται και 
στο ∆ήµο Φυλής. 

Στην Μεγαρίδα πραγµατοποιείται εκτροφή ζώων και στη περιοχή της Νέας Περάµου 
παραγωγή οστράκων. Η απευθείας διάθεση των προϊόντων στην κατανάλωση από τους 
ίδιους τους παραγωγούς αποτελεί βασικό αίτιο της δυναµικής του πρωτογενούς τοµέα. 

Η έντονη αστικοποίηση που παρατηρήθηκε µεταπολεµικά αλλά και πρόσφατα στην ευρύτερη 
περιοχή µελέτης, µε την παράλληλη συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα, οδήγησαν σε 
κερδοσκοπικές διαδικασίες σε βάρος της αγροτικής γης, η οποία µετατρέπεται από τους 
ιδιοκτήτες της, άναρχα και αυθαίρετα, σε οικιστική, σε αντικείµενο δηλαδή στυγνής 
εκµετάλλευσης και στεγαστικών αναγκών κατώτερων εισοδηµατικά στρωµάτων. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

315 

Το τελικό αποτέλεσµα αυτών των διαδικασιών είναι η γεωργική γη να τείνει να εκλείψει 
εντελώς από την περιοχή, µε πολύ σοβαρές οικολογικές επιπτώσεις. 

Η µέτρια ποιότητα των εδαφών και το µικρό ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων εµπόδισαν 
την ανάπτυξη εντατικών καλλιεργειών. 

Αξιόλογες εκτάσεις στο Θριάσιο πεδίο καταλαµβάνουν οι καλλιέργειες της ελιάς 
(παραδοσιακή καλλιέργεια στην περιοχή) και της φιστικιάς. Λιγότερες εκτάσεις 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή κηπευτικών που διοχετεύονται κυρίως στις λαϊκές 
αγορές της Αθήνας. Άλλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται για την παραγωγή δηµητριακών, ενώ 
υπάρχουν και µικρές εκτάσεις µε άλλες καλλιέργειες. 

Οι βοσκότοποι (περίπου 122.000 στρ.) αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος των εκτάσεων των 
∆ήµων Ασπροπύργου και Μάνδρας καθώς και της κοινότητας Μαγούλας, όπου η κτηνοτροφία 
αποτελεί παραδοσιακή οικονοµική δραστηριότητα και παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση 
ζωικού κεφαλαίου. 

Η ανεξέλεγκτη και χωρίς προγραµµατισµό βόσκηση των χορτολιβαδικών αλλά και δασικών 
εκτάσεων έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στη βλάστηση της περιοχής. 

Η σηµαντικότερη δασική έκταση της ευρύτερης περιοχής είναι το Ποικίλο Όρος, που αποτελεί 
τµήµα του ορεινού όγκου του Αιγάλεω. Το Αιγάλεω, αποτελεί το φυσικό δυτικό όριο του 
Λεκανοπεδίου Αθηνών. Ο ορεινός όγκος του Αιγάλεω, είναι ένας σηµαντικός κρίκος της 
αλυσίδας των ορεινών όγκων που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο και αποτελεί το δυτικό όριο 
που εκτείνεται από τις παρυφές της Πάρνηθας µέχρι το Σαρωνικό και χωρίζεται σε τρία 
τµήµατα από τους αυχένες του ∆αφνιού και της Ζαβερδέλας. Το Ποικίλο Όρος αποτελεί ένα 
από τα δύο τµήµατα του Αιγάλεω. Το Ποικίλο, χωρίζει το Λεκανοπέδιο της Αθήνας από το 
Θριάσιο Πεδίο. 

Το Ποικίλο όρος αποτελεί σήµερα ένα υποβαθµισµένο και πολλαπλά αλλοιωµένο τοπίο. Το 
γεγονός αυτό, οφείλεται σε διαδοχικές καταστροφές (πυρκαγιές, εκχερσώσεις, καταλήψεις των 
γύρω χώρων για εγκατάσταση προσφύγων και έντονη αυθαίρετη δόµηση, που οδήγησαν σε 
τραυµατισµό άναρχο του βουνού µε πολλά λατοµεία, καταστροφή δένδρων, κ.λ.π..). Από το 
1977 και µετά, που άρχισαν οι αναδασώσεις στο Ποικίλο, κατασκευάστηκε δίκτυο δασικών 
δρόµων για τις ανάγκες των εργασιών και για λόγους πυρασφάλειας, πλην όµως, οι δρόµοι 
αυτοί χρησιµοποιούνται σήµερα για την απόρριψη µπαζών, οικιακών απορριµµάτων και 
αχρήστων αντικειµένων. 

Η µεγάλη υποβάθµιση του Ποικίλου και η έντονη λαθροθηρική δραστηριότητα, έχουν 
συντελέσει στη δραµατική µείωση της πανίδας που υπήρχε στην περιοχή. 

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η ανάγκη διασφάλισης ζωτικού χώρου στις 
εναποµείνασες αγροτικές ζώνες (Θριάσιο Πεδίο, Μεγαρίδα), σε συνδυασµό µε την βελτίωση 
της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. 

Η µεταποίηση αποτελεί τη βασική οικονοµική δραστηριότητα. Η αυξητική τάση της 
µεταποίησης είναι µεγαλύτερη στην ευρύτερη περιοχή µελέτης από ό,τι στην περιφέρεια της 
πρωτεύουσας, χωρίς όµως η αύξηση του αριθµού των βιοµηχανιών να συνοδεύεται από την 
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αντίστοιχη αύξηση των απασχολουµένων. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση µεγάλων βιοµηχανικών 
µονάδων βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. 

Βασικό πρόβληµα του τοµέα είναι η αποβιοµηχάνιση που πλήττει το µεγαλύτερο 
αστικοβιοµηχανικό κέντρο της χώρας τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσµα κυρίως της 
κλαδικής διάρθρωσης της βιοµηχανίας και των µέχρι σήµερα περιοριστικών οικονοµικών, 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, αλλά και λόγω των δυσχερειών 
εκσυγχρονισµού µεγάλου αριθµού υπαρχουσών µονάδων, που οφείλονται σε γενικότερους 
λόγους οικονοµικών συγκυριών και ιστορικής συγκρότησης και εξειδίκευσης της ελληνικής 
βιοµηχανίας. Τα προβλήµατα αυτά εκφράζονται µε πτώση του ρυθµού αύξησης των 
επενδύσεων, αύξηση του βαθµού εισαγωγικής διείσδυσης, στασιµότητα της βιοµηχανικής 
παραγωγής, επάλληλους κλάδους προβληµατικών επιχειρήσεων, αύξηση της βιοµηχανικής 
ανεργίας και συµπτώµατα ιδιαίτερης παρακµής περιοχών στις οποίες εστιάζεται η µεγαλύτερη 
βιοµηχανική ανεργία, όπως είναι η περιοχή του Θριάσιου Πεδίου. 

Στις γενικές δυσχέρειες προστίθενται και ορισµένα ειδικότερα χαρακτηριστικά, όπως η 
πολιτική κινήτρων που µέχρι σήµερα ενθάρρυνε αποκλειστικά τις επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας στις οποίες η χώρα δεν έχει εξειδικευτεί µέχρι σήµερα, το ιδιαίτερα περιοριστικό 
πλαίσιο αδειοδότησης, τα προβλήµατα και οι ελλείψεις στην εµπορία και την οργάνωση των 
επιχειρήσεων, η έλλειψη ποιοτικού ελέγχου στα προϊόντα και στους κλάδους µε εξαγωγικό 
χαρακτήρα, το υψηλό κόστος δανεισµού που σήµερα επιλύεται σταδιακά ως πρόβληµα, ο 
πεπαλαιωµένος µηχανολογικός εξοπλισµός και ο περιορισµένος βαθµός εισαγωγής 
τεχνολογιών αντιρρύπανσης. 

Η µείξη µονάδων βιοµηχανίας και βιοτεχνίας µε τις περιοχές κατοικίας ή η διασπορά τους 
στον περιαστικό χώρο και εκτός των σχεδιασµένων ζωνών ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ-ΒΕΠΕ, συνιστά 
πολεοδοµικό πρόβληµα που χρήζει επίλυσης µε κριτήρια περιορισµού της ασυµβίβαστης 
µείξης χρήσεων, κυριότερα όµως µε αλλαγές µεθόδου παραγωγής και εισαγωγή φιλικότερων 
προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Στις δυσχέρειες αυτές πρέπει να προστεθεί και η σηµαντική 
έλλειψη βιοµηχανικών υποδοµών. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η ∆υτική Αττική δεν 
διαθέτει εν λειτουργία ΒΙΠΕ. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί από πλευράς βιοµηχανικής και 
βιοτεχνικής χρήσης στους κυριότερους ∆ήµους της περιοχής µελέτης. 

∆ήµος Φυλής: Στο ∆ήµο δεν υπάρχουν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες ή βιοµηχανικές 
συγκεντρώσεις. ∆ιάσπαρτες βιοτεχνικές µονάδες υπάρχουν στον οικιστικό ιστό. 

∆ήµος Άνω Λιοσίων: Η περιοχή δεν παρουσιάζει αξιόλογη συγκέντρωση βιοµηχανιών. Οι 
µονάδες που υπάρχουν, εκτός από λίγες εξαιρέσεις, είναι µικρού, οικογενειακού σχεδόν 
χαρακτήρα, χωρίς µεγάλο αριθµό απασχολουµένων και µε στοιχειώδεις εγκαταστάσεις. Μόνο 
στην περιοχή Αγίου Νικολάου υπάρχει µία αξιόλογη συγκέντρωση βιοµηχανιών (χρώµατα-
έπιπλα-ηλιακοί θερµοσίφωνες). 

Ο χαµηλός βαθµός συγκέντρωσης δραστηριοτήτων του δευτερογενή τοµέα, (παρά τη χαµηλή 
αξία και την αφθονία της γης), οφείλεται εν πολλοίς στις δυσκολίες προσπέλασης της 
περιοχής από την Εθνική Οδό και στη σχετική κυκλοφοριακή της αποµόνωση ή δυσχέρεια 
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προσέγγισης της από τις κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Κατά µήκος και εκατέρωθεν της 
λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, που οδηγεί προς το Χ.Υ.Τ.Α. ∆υτικής Αττικής, υπάρχουν 
µικρού µεγέθους βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες, ενώ λειτουργούν και πολλά ιδιόµορφα καταστήµατα 
"εµπορίου" τα οποία έχουν σαφή σχέση µε τα απορρίµµατα (παλιά σίδερα, γυαλιά, αλουµίνιο 
κλπ.). 

Η χαµηλού βαθµού συγκέντρωση βιοµηχανιών - βιοτεχνιών στην περιοχή, την έχει εν µέρει 
προστατεύσει από προβλήµατα ρύπανσης, πλην όµως της έχει αφαιρέσει και τις δυνατότητες 
αυξηµένων θέσεων απασχόλησης για τον πληθυσµό της και κάποιας οικονοµικής ανόρθωσης. 
Τάσεις αντιστροφής του φαινοµένου δεν έχουν µέχρι σήµερα εκδηλωθεί, πράγµα που δίνει τη 
δυνατότητα, οι όποιες προθέσεις της πολιτείας για εξεύρεση χώρων υποδοχής µη οχλουσών 
βιοµηχανιών, να προγραµµατιστεί και να γίνει µε βάση συγκεκριµένα σχέδια και έργα 
υποδοµής. Άλλωστε, το ΡΣΑ39, τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει " κατανοµή των ελαφρών και µη 
οχληρών µονάδων µεταποίησης σε ολόκληρη την έκταση του αστικού ιστού, σε θέσεις 
προφυλαγµένες σε σχέση µε τις περιοχές κατοικίας, µε δηµιουργία βιοτεχνικών πάρκων και 
βιοτεχνικών κτιρίων". 

Με τη θεσµοθέτηση του ΓΠΣ του ∆ήµου Άνω Λιοσίων (ΦΕΚ 829/87), ορίζονται µέσα στα 
διοικητικά όρια του ∆ήµου και σε επαφή µε τον αστικό ιστό, δύο ΒΙΟΠΑ, µε σκοπό να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στις περιοχές, τα οποία σήµερα βρίσκονται στο στάδιο 
υλοποίησης τους. 

Εκτιµάται ότι και τα νέα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα (Αττική Οδός, Προαστιακός, ΟΣΕ), θα 
τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή αυτή.  

∆ήµος Ασπροπύργου: Στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου υπάρχουν πολλές 
σηµαντικές βιοµηχανίες, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται: τα ∆ιυλιστήρια 
Ασπροπύργου, η Ελληνική Χαλυβουργία, οι εγκαταστάσεις Petrogaz, Minogaz, Mobil, Air 
Liquide, κλπ. Περίπου 30 από αυτές τις βιοµηχανίες βρίσκονται µέσα στις βιοµηχανίες που 
καθορίζονται από το Π.∆. 84/8440. Πρόκειται για 3 ζώνες Ε.Μ. (µη ιδιαιτέρως οχλούσες) και 1 
ζώνη ΕΟ (υψηλής όχλησης). Οι ζώνες των ιδιαιτέρως οχλουσών βιοµηχανιών είναι οι εξής: 

Βορειοανατολικά του Ασπροπύργου, εκατέρωθεν της οδού του "NATO", συνολικής επιφάνειας 
2.620 στρεµµάτων 

Περιοχή "Τζαβερδέλα", στις παρυφές του Αιγάλεω, συνολικής επιφάνειας 786 στρεµµάτων 
(στην οποία είναι εγκατεστηµένες πολύ λίγες µονάδες), η οποία συνορεύει µε την οικιστική 
συγκέντρωση των Νεόκτιστων. 

Ζώνη βόρεια των διυλιστηρίων, συνολικής επιφάνειας 600 στρεµµάτων. 

                                                      

39 Βλ. Παρ. 7.1.13.2 

40 Αφορά στην ίδρυση και εγκατάσταση οποιασδήποτε βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και αποθήκης 
µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και των νησιών Σαλαµίνας και 
Αίγινας 
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Η ζώνη οχλουσών βιοµηχανιών, που περιλαµβάνει τα διυλιστήρια, την Ελληνική 
Χαλυβουργία, τις εγκαταστάσεις Petrogaz, Minogaz, Mobil, Air Liquide κλπ., έχει συνολική 
επιφάνεια 2.160 στρεµµάτων. Η βασικότερη και µεγαλύτερη µονάδα είναι τα διυλιστήρια 
Ασπροπύργου, που αποτελούν και πολύ βασική πηγή ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής. 

Εκτός από τις παραπάνω βιοµηχανικές ζώνες, άλλες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στην 
παραλιακή ζώνη εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου και βόρεια από τον 
οικισµό, στην ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου του "NATO". 

Μέσα στην κυρίως περιοχή κατοικίας, λειτουργούν δύο σηµαντικές βιοµηχανικές µονάδες, ενώ 
υπάρχει µεγάλος αριθµός αποθηκευτικών χώρων Βορειοανατολικά του οικισµού, κοντά στο 
µελλοντικό εµπορευµατικό κέντρο του ΟΣΕ. 

Να σηµειωθεί σ’ αυτό το σηµείο ότι, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Π∆ 84/84, στην 
περιοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου δεν µπορούν να εγκατασταθούν νέες µονάδες υψηλής 
όχλησης στη ζώνη ΕΟ (πλην όµως, οι υπάρχουσες παραµένουν). 

Αν υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι µέσα στη ζώνη ΕΟ, η εγκατάσταση οχλούσας βιοµηχανικής 
µονάδας επιτρέπεται µόνο µε τη διασφάλιση και αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα προκαλέσει 
πρόσθετη ρύπανση στο περιβάλλον. 

∆ήµος Ζεφυρίου: Στην περιοχή, υπάρχουν µόνο λίγες µικρές βιοµηχανίες επίπλων και 
κάποιες διάσπαρτες βιοτεχνίες, που όµως δεν επαρκούν για να απορροφήσουν το υπάρχον 
εργατικό δυναµικό. 

∆ήµος Ελευσίνας: Ο ∆ήµος Ελευσίνας πού είναι αρκετά περιορισµένος σε έκταση, είναι 
κυριολεκτικά εγκλωβισµένος από τα συγκροτήµατα της Πετρόλα και της Πυρκάλ στα δυτικά 
και από τη Χαλυβουργική στα ανατολικά, ενώ η παραλιακή ζώνη είναι σχεδόν 
απροσπέλαστη. Τόσο η ανατολική όσο και η δυτική ζώνη της Ελευσίνας, λειτουργούν 
σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα 84/84 ως ζώνες επαγγελµατικών οχλουσών εγκαταστάσεων (ΕΟ). 
Περιλαµβάνουν σηµαντικές εγκαταστάσεις, όπως τα ναυπηγεία Ελευσίνας, τις αποθήκες 
πετρελαιοειδών Μαµιδάκη και Πετρόλα, την υαλουργία Owens και άλλες µικρότερες 
βιοµηχανικές µονάδες. 

∆ήµος Μάνδρας: Στο ∆ήµο Μάνδρας παρατηρούνται 108 περίπου διάσπαρτα βιοµηχανικά 
καταστήµατα, τα περισσότερα από τα οποία είναι συγκεντρωµένα νοτιοανατολικά του 
οικισµού. Μέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο, δεν υπάρχουν οχλούσες µονάδες. Στα όρια του 
∆ήµου, προβλέπεται η οργάνωση (σύµφωνα µε το Π.∆. 84/84), βιοµηχανικής ζώνης µέσης 
όχλησης, έκτασης 2.000 στρεµµάτων. Μέσα στη ζώνη αυτή, λειτουργούν ήδη 27 περίπου 
µονάδες από τις σηµαντικότερες που υπάρχουν σε όλο το ∆ήµο. Το ΓΠΣ ∆ήµου Μάνδρας 
προσδιορίζει τον καθορισµό Βιοµηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικού Πάρκου, ΒΙΟΠΑ, µεταξύ 
των οικισµών Μάνδρας και Μαγούλας, για τη µετεγκατάσταση µονάδων από κατοικηµένες 
περιοχές µε παραµονή µονάδων που δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήµατα όχλησης. 

Κοινότητα Μαγούλας: Μέσα στο εγκεκριµένο σχέδιο, λειτουργούν βιοµηχανικά καταστήµατα 
που δεν ενοχλούν ιδιαίτερα. Αντίθετα, προβληµατικές από πλευράς όχλησης είναι οι 
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ασβεστοκάµινοι που βρίσκονται στη βορειοανατολική πλαγιά του λόφου του Προφήτη Ηλία 
και το χοιροστάσιο δυτικά της περιοχής "Τσακάλι". 

∆ήµος Μεγάρων - ∆ήµος Νέας Περάµου: Στην περιοχή Μεγάρων εντοπίζονται ορισµένες 
βιοτεχνίες κατά µήκος των βασικών αξόνων κυκλοφορίας και βιοµηχανίες ετοίµου 
σκυροδέµατος. Υπάρχουν επίσης αποθήκες υγρών καυσίµων των Ελληνικών ∆ιυλιστηρίων 
Ασπροπύργου στη Νέα Πέραµο. Οι περισσότερες βιοτεχνίες αφορούν µεταλλικές κατασκευές. 
Μέσα στην πόλη των Μεγάρων λειτουργούν είκοσι περίπου ξυλουργεία και µία µεγάλη και 
αρκετά οχλούσα βιοµηχανία οινοποιίας. Στα βόρεια της πόλης, όπου σήµερα παρατηρείται 
µεγάλη συγκέντρωση πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών µονάδων, έχει θεσµοθετηθεί 
Βιοµηχανικό Πάρκο Μέσης και Χαµηλής Όχλησης. 

Από πλευράς εµπορικών χρήσεων, λιανικό και κυρίως χονδρικό εµπόριο και εστιατόρια - 
ξενοδοχεία, αυξάνονται µεν τα καταστήµατα, χωρίς όµως αντίστοιχη αύξηση των 
απασχολουµένων. Η περιοχή του Θριασίου Πεδίου και εν µέρει η πεδιάδα των Μεσογείων, 
εξελίσσονται σε περιοχές εγκατάστασης µεγάλων σύγχρονων µονάδων χονδρεµπορίου µε 
διαµετακοµιστικό ρόλο. Αντίθετα, ο κλάδος του λιανικού εµπορίου παραµένει σηµαντικός µε 
τάσεις αύξησης, χωρίς όµως να υπερβαίνει ο χαρακτήρας του την εθνική κλίµακα. Να 
σηµειωθεί ότι σε αρκετούς ∆ήµους της ευρύτερης περιοχής, παρατηρούνται (όπως είναι 
άλλωστε αναµενόµενο) σηµεία άνθησης έντονης παραοικονοµίας. Η άνθηση αυτή είναι 
ιδιαίτερα εµφανής στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων (όπου παρατηρούνται πολλές δραστηριότητες που 
συνδέονται µε το κύκλωµα των απορριµµάτων και την παρουσία των τσιγγάνων). 

Τέλος, όσον αφορά τον τουρισµό, τουριστικές και παραθεριστικές χρήσεις δεν υπάρχουν στην 
ευρύτερη περιοχή. Οι χρήσεις αναψυχής είναι περισσότερο διάσπαρτες σε όλους τους 
∆ήµους. Μόνο η Φυλή έχει σηµαντικό υπερτοπικό χαρακτήρα αναψυχής, (συγκεντρώσεις 
εξοχικών κέντρων που βασίζονται στη µάλλον αναπτυγµένη κτηνοτροφία). Στην προσπάθεια 
ελέγχου της άναρχης εξάπλωσης αυτής της χρήσης, έχει δηµιουργηθεί από το ∆ήµο Κέντρο 
Αναψυχής έξω από τον οικισµό. 

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι στην Ελευσίνα βρίσκεται ένα από τα σηµαντικότερα στον 
κόσµο θρησκευτικά ιερά, το ιερό της ∆ήµητρας και της Κόρκης, καθώς επίσης και το Μουσείο 
της Ελευσίνας. 

Λοιπές περιοχές 

Στη νήσο των Κυθήρων, µε την Υπ. αριθµ. 46307/2274 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 
ΦΕΚ 864 ∆/9-9-87 θεσµοθετήθηκε η «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της 
νήσου».  

Από πλευράς αργοτικών και γεωργικών χρήσεων, το κυριότερο γεωργικό προϊόν των 
Κυθήρων είναι το λάδι. Οι ελαιώνες αποτελούν την µοναδική εντατικής µορφής καλλιέργεια 
του νησιού, και αποτελούν το 20% της γεωργικής γης, ενώ το υπόλοιπο 80% είναι εδάφη 
µικρής παραγωγικότητας. Βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας είναι η αξιοποίηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα του νησιού. ∆εύτερο 
βασικό αγροτικό προϊόν είναι το µέλι εξαιρετικής ποιότητας. Με βάση εκτιµήσεις της ∆/νσης 
Γεωργίας της Νοµαρχίας Πειραιά, υπάρχουν στο νησί 130.000 στρέµµατα βοσκοτόπων 
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ανεκµετάλλευτα. Εξαιτίας της θαµνώδης βλάστησης του νησιού, υπάρχουν προοπτικές για την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στο νησί. Οι κάτοικοι του νησιού 
δραστηριοποιούνται και στον τοµέα της αλιείας. Το νησί διαθέτει δυο λιµάνια (Αυλέµωνα, 
∆ιακοφτίου) που συγκεντρώνουν σηµαντικό αριθµό επαγγελµατιών ψαράδων. 

Επίσης στο νησί δεν αναπτύσσεται καµία σχεδόν βιοµηχανική ή βιοτεχνική χρήση εκτός από 
την λειτουργία κάποιων ελαιοτριβείων και µερικών µικρών βιοτεχνιών µε 1 ή 2 
απασχολούµενους (όπως: δοµικά υλικά, ξυλουργεία, βαφεία αυτοκινήτων, σιδηρουργεία κ.α.). 
Ο βιοτεχνική δραστηριότητα συνεχώς συµπιέζεται, µε µόνη εξαίρεση τον ελαιουργικό 
συνεταιρισµό του Λιβαδίου. 

Τέλος παρατηρείται κάποια ανάπτυξη της απασχόλησης στη δηµόσια διοίκηση και στον 
τουρισµό. Υπάρχει επίσης µε αυξανόµενο ρυθµό, ένας αριθµός απασχολούµενων ελεύθερων 
επαγγελµατιών. Πρόκειται κυρίως για µηχανικούς, λόγω της αυξανόµενης οικοδοµικής 
δραστηριότητας, που οφείλεται πρωτίστως στις επισκευές των παραδοσιακών σπιτιών για 
τουριστική εκµετάλλευση. Οι κύριες ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού (µικρές και µεγάλες), 
βρίσκονται στις περιοχές: Αγία Πελαγία, Καψάλι, ∆ιακόφτι, Αβλέµονας, Αρωνιάδικα, 
Πιτσινάδες, Ποταµός και Λιβάδι. 

Στη νήσο των Αντικυθήρων η κύρια δραστηριότητα των κατοίκων των Αντικυθήρων, 
αποτελούσε και αποτελεί ακόµη, η αλιεία και η κτηνοτροφία. Μάλιστα στο νησί κυκλοφορούν 
ελεύθερα 2500 µε 3000 πρόβατα και κατσίκες Επίσης, παλαιότερα στο νησί, γινόταν και 
παραγωγή δηµητριακών, στις λίγες καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Τα παραγόµενα προϊόντα 
προωθούνται µε καΐκια ή το πλοίο της άγονης γραµµής, όταν οι καιρός το επιτρέπει, στην 
αγορά των Κυθήρων ή του Κίσσαµου Κρήτης. Στοιχεία για ποσότητες παραγωγής δεν είναι 
διαθέσιµα. ∆ειλά βήµατα, σαν παραγωγική και ανρθωπογενής δραστηριότητα, κάνει και ο 
τουρισµός. Υπάρχει ένας κοινοτικός ξενώνας µε 6 κρεβάτια και λίγα ενοικιαζόµενα δωµάτια. 
Οι παραθεριστές είναι λίγοι και ζουν µακριά από τον πολιτισµό. Οι περισσότεροι από αυτούς 
έρχονται στο νησί λόγω καταγωγής. Ιδιαίτερη γοητεία του νησιού είναι ο ανέγγιχτος από τον 
µαζικό τουρισµό, χαρακτήρας του. Παρόλο που η συγκοινωνία θεωρείται το µεγαλύτερο 
πρόβληµα για τον τόπο, το µικρό αυτό νησί µε τους λιγοστούς κατοίκους, αποτελεί παράδεισο 
ηρεµίας για τους επισκέπτες. 
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7.1.13.2 Θεσµοθετηµένες Χρήσεις γης 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει εγκεκριµένο Ρυθµιστικό Σχέδιο και έχουν εκριθεί 94 Γενικά 
Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) εκ των οποίων 44 τροποποιήθηκαν κατά την πορεία εφαρµογής 
τους.41 

Επί ενός συνόλου 483 πόλεων και οικισµών (απογραφή ΕΣΥΕ 2001) της Περιφέρειας: 

• οι 369 έχουν πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων. Για µέρος από αυτούς, έγινε 
καθορισµός ορίων (αποφάσεις Νοµαρχών) µε βάση το Π∆ 24-04/03-05-1985 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ενώ αρκετοί εντάσσονται σε ΓΠΣ. 

• για το σύνολο της Περιφέρειας έχουν εγκριθεί 442 Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τον 
καθορισµό Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στα όρια 14 ∆ήµων. 

• σε 34 πόλεις και οικισµούς υλοποιούνται Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις Αστικής 
Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες από το ΠΕΠ (10), Ολοκληρωµένα Τοπικά Προγράµµατα 
βιώσιµης ανάπτυξης σε εφαρµογή της Habitat Agenda (6), Ολοκληρωµένα Πολυτοµεακά 
Προγράµµατα ανάπτυξης αστικής περιοχής από την Κ.Π. Urban I (1994-99) (3) και 
Urban IΙ (2000-06) (1). Σε 1 από αυτές υλοποιείται ταυτόχρονα, πέραν της µίας 
κατηγορίας από τις προαναφερόµενες παρεµβάσεις ενώ 4 Ολοκληρωµένα Τοπικά 
Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης σε εφαρµογή της Habitat Agenda υλοποιούνται σε 
διαδηµοτική συνεργασία 22 ∆ήµων. 

Επί ενός συνόλου 91 ∆ήµων και 33 Κοινοτήτων βρίσκονται σε εξέλιξη:  

• 18 Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) - Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για ισάριθµους ∆ήµους.  

• 2 Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) µε 
χρηµατοδότηση από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη & Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου για 6 
∆ήµους. 

Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 1515/85)  

Ο Ν 1515/85 (ΦΕΚ 18Α), µε τον οποίον θεσµοθετήθηκε το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας 
(ΡΣΑ) και ιδρύθηκε ο Οργανισµός Αθήνας, ορίζει ότι:  

Ρυθµιστικό σχέδιο ειδικά της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των 
στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραµµάτων και των µέτρων που προβλέπονται από το 
νόµο ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωσή της στα πλαίσια των 
πενταετών προγραµµάτων οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ευρύτερη περιοχή 

                                                      

41 Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. http://www.kedke.gr/horos/html/geo-att.html 
42 Πλην του Π∆/22-6-83 
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Αθήνας για την εφαρµογή του νόµου αυτού είναι η περιοχή του νοµού Αττικής και η 
Μακρόνησος εκτός από τα Κύθηρα (΄Αρθρο 1, παρ. 1).  

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας αποβλέπει στο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της ευρύτερης 
περιοχής της Αθήνας µέσα στα πλαίσια της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη χωροταξική 
δοµή και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση των τοµέων 
παραγωγής, του συστήµατος µεταφορών, της λοιπής τεχνικής υποδοµής και του κοινωνικού 
εξοπλισµού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη µέτρων και στο σχεδιασµό 
για τη χωροταξική και τη νέα πολεοδοµική δοµή της πρωτεύουσας καθώς και στο σχεδιασµό 
περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβληµάτων, στη λήψη µέτρων, όρων 
και χειρισµών για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισµό των 
προγραµµάτων και των µελετών που έχουν σχέση µε το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους 
τους άλλους φορείς, προκειµένου να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους κατά τις διατάξεις του 
παρόντος και στον καθορισµό των απαιτούµενων για την εφαρµογή τους παρεµβάσεων, των 
προτεραιοτήτων πραγµατοποίησης και χρηµατοδότησης καθώς και των θεσµικών, 
οικονοµικών και διοικητικών µέτρων που πρέπει να ληφθούν (Άρθρο 1, παρ. 2).  

Το πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος, ειδικότερα, περιλαµβάνει τα µέτρα και τις 
κατευθύνσεις για την αναβάθµιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, και ιδίως µέσα στα πλαίσια των κείµενων 
διατάξεων, µέτρα για:  

• Την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γης, των 
δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.  

• Την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.  

• Την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

• Τον περιορισµό της ρύπανσης από κάθε πηγή και ιδίως την αντιµετώπιση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους και των νερών και της 
ηχορύπανσης.  

• Την αναβάθµιση ιδιαίτερα υποβαθµισµένων περιοχών. (Άρθρο 2).  

Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του ΡΣΑ, σε επίπεδο βασικών αρχών, περιλαµβάνονται στο 
άρθρο 3 του Ν1515/85.  

Οι γενικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στα 
πλαίσια του ΡΣΑ είναι οι ακόλουθοι:  

• Ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωµίας της Πόλης και αναβάθµιση της κεντρικής 
περιοχής της.  

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος.  

• Εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή της Πρωτεύουσας.  
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• ∆ιεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε 
περιοχή της Πρωτεύουσας.  

• Ποιοτική αναβάθµιση κάθε γειτονιάς και προστασία των περιοχών κατοικίας από 
οχληρές λειτουργίες και χρήσεις.  

Οι ειδικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της 
Αθήνας σε σχέση µε το εθνικό επίπεδο είναι:  

• Σταθεροποίηση του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µε απώτερη 
προοπτική τη µείωσή του.  

• Ανάσχεση της διόγκωσης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην πρωτεύουσα µε λήψη 
όλων των αναγκαίων µέτρων για αναπροσανατολισµό των δηµόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων στην περιφέρεια της Χώρας κατά προτεραιότητα.  

• Ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως εθνικού κέντρου επιτελικών 
λειτουργιών διακυβέρνησης, µε αποκέντρωση προς την περιφέρεια της Χώρας των 
υπηρεσιών που δεν είναι επιτελικού επιπέδου ή δεν εξυπηρετούν την ίδια την ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας».  

Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις που καθορίζονται για την εξέλιξη της ίδιας της 
περιοχής της Αθήνας είναι:  

• Η ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων και η οικολογική ανασυγκρότηση, 
ανάδειξη και προστασία του αττικού τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού 
κάλλους και των ακτών.  

• Η µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος για να εξασφαλισθεί η επιθυµητή ποιότητα 
των φυσικών αποδεκτών, µε λήψη µέτρων που αφορούν τις κάθε είδους πηγές 
εκποµπής ρύπων, µε κατασκευή απαραίτητων έργων υποδοµής, παροχή κινήτρων, 
επιβολή τελών και διοικητικών ποινών.  

• Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής µε βελτίωση της λειτουργίας της 
πόλης, ανακατανοµή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, ενίσχυση του συστήµατος 
µαζικών µεταφορών, αποµάκρυνση οχληρών εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις 
περιοχές κατοικίας.  

• Η οικονοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας µε ενίσχυση του 
πρωτογενούς τοµέα, εκσυγχρονισµό των µεταποιητικών δραστηριοτήτων, σχετική 
ενίσχυση της βιοτεχνίας και ελαφράς βιοµηχανίας, µε περιβαλλοντικά κριτήρια και 
ανάσχεση, έλεγχο και εκσυγχρονισµό του τριτογενούς τοµέα.  

• Η άµβλυνση των ανισοτήτων στην κατανοµή του κοινωνικού εξοπλισµού και στην 
ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος µε ανακατανοµή χρήσεων, 
λειτουργιών και επενδύσεων, προς όφελος κυρίως των δυτικών και των λοιπών 
υποβαθµισµένων περιοχών.  
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• Ο σχεδιασµός και προγραµµατισµός της πολεοδοµικής και οικιστικής ανάπτυξης µε 
εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας και γης και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως 
στις διαµορφωµένες περιοχές αυθαιρέτων µε στόχο την αναβάθµισή τους και την 
ενσωµάτωσή τους στον πολεοδοµικό ιστό.  

• Η διαφύλαξη της πρωτεύουσας από θεοµηνίες και ο απρόσκοπτος εφοδιασµός της µε 
λήψη των αναγκαίων µέτρων για αντιπληµµυρική και αντισεισµική προστασία, 
εξοπλισµό της µε τα απαραίτητα δίκτυα υποδοµής και ανάπτυξης των τοπικών 
δυνατοτήτων παραγωγής ειδών διατροφής.  

Επίσης καθορίζονται ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις για την χωροταξική οργάνωση 
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και την νέα πολεοδοµική δοµή της:  

• Η θεώρηση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας ως αυτοτελούς χωροταξικής ενότητας 
της Χώρας που µπορεί να υποδιαιρείται σε χωροταξικές υποενότητες έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται: Αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υποενότητας µε βάση 
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και ειδικότερα πλήρη αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού της, των φυσικών και των 
πλουτοπαραγωγικών της πόρων. Ισόρροπη κατανοµή των κεντρικών λειτουργιών που 
καλύπτουν τις ανάγκες κάθε υποενότητας µε σκοπό να λειτουργεί µε σχετική αυτάρκεια.  

• Η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού µε την ανάσχεση της εξάπλωσης και την 
εξυγίανση της πόλης, τη δηµιουργία πολυκεντρικής δοµής, τον έλεγχο χρήσεων γης 
καθώς και των πυκνοτήτων, την ανασυγκρότηση της γειτονιάς καθώς και την 
αναβάθµιση και αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής της Αθήνας και του Πειραιά µε 
έµφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού τους χαρακτήρα.  

• Η ανακατανοµή βασικών χρήσεων και λειτουργιών.  

• Η βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήµατος µεταφορών µε λειτουργική διασύνδεση 
όλων των µέσων µεταφοράς.  

• Ο προγραµµατισµός ποιοτικών παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το διάγραµµα 1 «Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας» που 
περιλαµβανόταν στο Ν.1515/85, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 11 του Ν.1955/91 και 
το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.2052/1992, αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το διάγραµµα 1 του 
Ν.2730/99, το οποίο και παρουσιάζεται στο Χάρτη που ακολουθεί. 
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Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) 

Η θέσπιση από τον Ν. 1337/83 των ΖΟΕ αποσκοπούσε στον έλεγχο των χρήσεων γης στον 
περιαστικό κυρίως χώρο, ο οποίος υφίσταται και τις µεγαλύτερες πιέσεις. 

Στον Ν. 1650/86 προσδίδεται στις ΖΟΕ µια ακόµη περισσότερο περιβαλλοντική διάσταση, 
καθώς αναφέρεται (άρθρο 21): 

«Ειδικά ο χαρακτηρισµός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή 
συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαµβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 
(ΖΟΕ), γίνεται µε πράξη καθορισµού της ΖΟΕ και µε την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 
1337/83, όπως ισχύει.» 

Ειδικότερα µε τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) προστατεύεται η περιαστική γη από την 
άναρχη και απρογραµµάτιστη δόµηση, διαφυλάσσονται οι εναποµείναντες χώροι του 
πρασίνου, της γεωργικής γης, των αρχαιολογικών χώρων και εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος 
γύρω από τους τόπους ανάπτυξης. 

Με τις ΖΟΕ καθορίζονται αυστηρά: 

• Οι χρήσεις γης 

• Οι όροι δόµησης και προστασίας 

• Οι βασικές υποδοµές 

• Τα ∆ίκτυα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Οι εγκεκριµένες ΖΟΕ µε έκδοση Πολεοδοµικών ∆ιαταγµάτων στην Περιφέρεια περιγράφονται 
ακόλουθως: Επισηµαίνεται ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η µελέτη της ΖΟΕ της Βόρειας Αττικής 
και βρίσκονται σε επεξεργασία η µελέτη της ΖΟΕ της ∆υτικής Αττικής και της ΖΟΕ Αχαρνών, 
Λιοσίων, Φυλής. 

1. ΖΟΕ Αττικής 

Με το Π∆/22-6-83 (ΦΕΚ-284/∆/7-7-83): "Καθορισµός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και 
κατωτάτου ορίου κατάτµησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών 
προϋφισταµένων του 1923 περιοχή του Ν.Αττικής", καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 
(ΖΟΕ) ολόκληρη η εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923 
περιοχή του Ν.Αττικής. 

2. ΖΟΕ Ασπρόπυργου - Θριασίου  

Η ΖΟΕ Ασπρόπυργου (Π∆ Γ.66548, ΦΕΚ 1085/∆/96) αποτελεί οργανικό τµήµα της ΖΟΕ 
Θριασίου, η µελέτη της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει έκταση 33.000 στρέµµατα και αφορά 
στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχή του ∆ήµου 
Ασπροπύργου (Ν. Αττικής) που βρίσκεται νότια της ελεύθερης Λεωφ. Σταυρού – Ελευσίνας, η 
οποία περιοχή εµπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του νοµού Αττικής, που 
εγκρίθηκε µε το από 22.6.1983 Π.∆/γµα (∆'284), 
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3. ΖΟΕ Λαυρεωτικής 

Η ΖΟΕ Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125 ∆/1998) αφορά στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών 
προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και 
ειδικότερα των ∆ήµων Καλυβιών Θορικού, Κερατέας, Λαυρεωτικής και των Κοινοτήτων Αγίου 
Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Κουβαρά, Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, η οποία περιοχή 
εµπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του νοµού Αττικής, που εγκρίθηκε µε το από 
22.6.1983 Π.∆/γµα (∆'284). 

4. ΖΟΕ Μεσογείων (Ανατολικής Αττικής) 

Η ΖΟΕ Μεσογείων (ΦΕΚ 199∆/2003) αφορά στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών 
προ του έτους 1923 ευρύτερη περιοχή Μεσογείων (Ν. Αττικής) και ειδικότερα των ∆ήµων 
Γέρακα, Παλλήνης, Ραφήνας, Γλυκών Νερών, Παιανίας, Σπάτων, Αρτέµιδος, Κρωπίας και 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας και των κοινοτήτων Ανθούσας και Πικερµίου, η οποία περιοχή 
εµπίπτει εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Ν. Αττικής, που εγκρίθηκε µε το από 
22.6.1983 Π.∆ (∆'284), 

5. ΖΟΕ Πύργου Βασιλίσσης 

Με το ΦΕΚ 20/∆/19-01-96, οριοθετήθηκε Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και καθορίστηκαν οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης κατά 
περιοχές Α (δηµόσια έκταση µε χρήση οργανωµένου και ελεύθερου πρασίνου), Β (περιοχή 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος) και Γ (Πάρκο Βιολογικής Γεωργίας), στις εκτός σχεδίου και 
εντός ορίων οικισµών προ του έτους 1923 περιοχές των ∆ήµων Ιλίου (Ν. Λιοσίων), Αγ. 
Αναργύρων και Καµατερού και οι οποίες εµπίπτουν εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του 
Νοµού Αττικής. 

Ειδικές Περιοχές Προστασίας 

Εκτός από τις ανωτέρω ΖΟΕ, στην Περιφέρεια Αττικής, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τις 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης, σε ειδικές περιοχές που χρήζουν προστασία. Οι περιοχές αυτές 
είναι: 

α) Περιοχή ορεινού Όγκου Αιγάλεω 

β) Περιοχή Όρους Υµηττού 

γ) Περιοχή Όρους Πεντέλης 

δ) Περιοχή Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής 

Περιοχή ορεινού Όγκου Αιγάλεω 

Η περιοχή του όρους Αιγάλεω προστατεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 21 «Καθορισµός Ζωνών 
προστασίας του όρους Αιγάλεω καθώς και των όρων κατάτµησης σε αυτές - καθορισµός 
ειδικών χρήσεων και όρων δόµησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου» του Ν. 2742 
(ΦΕΚ 207/Α/1999) «Χωροταξικός Σχεδιασµός & Αειφόρος Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Με 
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τον νόµο αυτό καθορίζονται τα όρια του όρους Αιγάλεω και ιδρύονται επιµέρους ζώνες µε 
αντίστοιχους περιορισµούς στις χρήσεις γης και στους όρους δόµησης. 

Το όρος Αιγάλεω έχει κηρυχθεί επίσης ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους µε την 
25683/27.3.1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως “Περί κηρύξεως 
ορέων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων 
ειδικής προστασίας” (ΦΕΚ Β 236/1969) και αφορά στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων 
Περάµατος, Κερατσινίου, Νικαίας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, 
Πετρουπόλεως, Νέων Λιοσίων, Καµατερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής και Ασπροπύργου. 

Περιοχή Όρους Υµηττού  

Όσον αφορά στην Προστασία του Υµηττού ισχύει το Π.∆. ΦΕΚ 544/∆/20.10.1978 «περί 
καθορισµού ζωνών ρυθµίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττός» µε το οποίο 
καθορίζονται δύο ζώνες προστασίας µε κλιµακούµενο καθεστώς προστασίας.  

Επίσης ο Υµηττός προστατεύεται µε βάσει το Π.∆ 575/80 «περί κηρύξεως ιδιαιτέρως 
ευαισθήτων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων». 

Πέρα από το Π.∆. του ΦΕΚ 544/78 «περί καθορισµού ρυθµίσεως ζωνών προστασίας της 
περιοχής του όρους Υµηττού» σηµειώνεται ότι ο Υµηττός έχει χαρακτηριστεί Τοπίο Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλους (άρθρο 1, Ν 1469/50), Υπουργική Απόφαση 256.38/1858/23.11.68 ΦΕΚ 
669/30.11.69, ενώ προστατεύεται και από το ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας (Ν. 1515/85, αρθ. 
2 και 3).  

Περιοχή Όρους Πεντέλης 

Όσον αφορά στην Προστασία της Πεντέλης ισχύει το Προεδρικό ∆ιάταγµα περί «Καθορισµού 
ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόµησης αυτών» (ΦΕΚ 755∆/21-
10-1988), όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. (ΦΕΚ 253∆/89).  

Περιοχή Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής 

Στο ΦΕΚ 121/∆/19-2-2003, καθορίζονται οι ζώνες προστασίας των Ορεινών Όγκων 
Λαυρεωτικής (Μερέντα, Μαυροβούνι, Ολύµπος, Πάνειο (Κερατοβούνι) και Λαυρεωτικής που 
βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων Μαρκοπούλου, Κερατέας, Λαυρεωτικής, 
Καλυβιών και των κοινοτήτων Π.Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σαρωνίδας, 
Κουβαρά. 
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7.1.13.3 Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις 

Στα πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα κατασκευάστηκαν νέες 
εγκαταστάσεις αλλά και ανακαινίστηκαν υφιστάµενες. Οι Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις 
χωρίζονται σε αθλητικές και µη αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στην Περιφέρεια Αττικής είναι: 

Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας - Ο.Α.Κ.Α. Βρίσκεται στο Μαρούσι βόρεια του κέντρου 
της Αθήνας όπου διεξήχθησαν οι τελικοί του αθλήµατος της Καλαθοσφαίρισης και η έκταση 
του είναι 75.800 m2. Στο Ο.Α.Κ.Α. βρίσκονται επίσης α) το Ολυµπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, 
που φιλοξένησε τα αγωνίσµατα της Κολύµβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισµένης 
Κολύµβησης και Καταδύσεων και η έκταση του είναι 78.000 m2 β) το Ολυµπιακό Κλειστό 
Γυµναστήριο όπου έλαβε χώρα το άθληµα της Γυµναστικής (Ενόργανη Γυµναστική και 
Τραµπολίνο) γ) τµήµα του Ο.Α.Κ.Α. αποτελεί το Ολυµπιακό Στάδιο έκτασης 127.625 m2 που 
φιλοξένησε τους αγώνες στίβου (εκτός από το Μαραθώνιο, τους αγώνες βάδην και τη 
Σφαιροβολία), τον τελικό του Ποδοσφαίρου και τις τελετές έναρξης και λήξης και ήταν το 
επίκεντρο των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 δ) άλλο ένα τµήµα του Ο.Α.Κ.Α. είναι το 
Ολυµπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης που αποτελείται από το κυρίως γήπεδο, δύο γήπεδα για 
τους ηµιτελικούς και 13 γήπεδα των 200 θέσεων συνολικής έκτασης 69.000 m2. 

Ολυµπιακό Συγκρότηµα Γουδιού. Φιλοξένησε το Μοντέρνο Πένταθλο και τους αγώνες 
Αντιπτέρισης. Αποτελείται από δύο εγκαταστάσεις: το Ολυµπιακό Γυµναστήριο Γουδιού όπου 
πραγµατοποιήθηκαν τα αγωνίσµατα Σκοποβολής και Ξιφασκίας του Μοντέρνου Πεντάθλου, 
όπως επίσης και οι αγώνες Αντιπτέρισης και το Ολυµπιακό Κέντρο Μοντέρνου Πεντάθλου 
όπου έγιναν τα υπόλοιπα τρία αγωνίσµατα του Μοντέρνου Πεντάθλου, η Κολύµβηση, η 
Ιππασία και ο ∆ρόµος. Η έκταση της εγκατάστασης είναι 231.700 m2. 

Ολυµπιακό Συγκρότηµα Ελληνικού. Εκεί πραγµατοποιήθηκαν οι προκριµατικοί αγώνες στο 
άθληµα της καλαθοσφαίρισης και οι τελικοί της Χειροσφαίρισης, βρίσκεται νότια της Αθήνας 
και η έκταση του είναι 58.600 m2. Στο Ολυµπιακό συγκρότηµα Ελληνικού βρίσκονται επίσης: 
α) το Ολυµπιακό Κέντρο Κάνοε/Καγιάκ Σλάλοµ, το οποίο καλύπτει έκταση 288.000 m2 και 
βρίσκεται στο χώρο του παλιού αεροδροµίου της Αθήνας, που σήµερα αποτελεί το 
βορειοανατολικό τµήµα του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Ελληνικού β) η Αίθουσα Ξιφασκίας η 
οποία διαθέτει 2 αίθουσες και η έκταση της είναι 21.300 m2. γ) το Ολυµπιακό κέντρο Χόκεϊ 
που αποτελείται από ένα µεγάλο και ένα µικρό γήπεδο και ένα γήπεδο προθέρµανσης µε 
συνολική έκταση 115.173 m2. δ) στην καρδιά του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος του Ελληνικού 
βρίσκεται µια καινούργια κατασκευή το Ολυµπιακό Γήπεδο Σόφτµπολ έκτασης 57.492 m2. ε) 
τµήµα του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Ελληνικού αποτελεί το Ολυµπιακό Κέντρο Μπέιζµπολ 
έκτασης 120.000 m2 που περιλαµβάνει δύο κύρια γήπεδα.  

Ολυµπιακό Συγκρότηµα Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου. Φιλοξένησε τους αγώνες Ταεκβοντό 
και τους προκριµατικούς της χειροσφαίρισης και έχει έκταση 81.000 m2. Στο συγκρότηµα 
βρίσκεται επίσης το Ολυµπιακό Κέντρο Μπιτς Βόλεϊµπολ έκτασης 123.000 m2. 

Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά. Βρίσκεται στη νότια παραλιακή ζώνη της 
Αττικής όπου διεξήχθησαν οι αγώνες ιστιοπλοΐας και έχει έκταση 336.289 m2. 
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Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου. Βρίσκεται στην ανατολική Αττική και έχει 
έκταση 940.000 m2. 

Ολυµπιακό Κέντρο Σκοποβολής Μαρκόπουλου. βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της 
Αττικής, έχει έκταση 312.000 m2 και αποτελείται από 4 κύρια κτίρια. 

Ολυµπιακό Κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά. Βρίσκεται κοντά στο Μαραθώνα και έχει έκταση 
1.240 m2. Το κύριο µέρος της λίµνης φιλοξένησε τους αγώνες Κωπηλασίας και τους αγώνες 
Κάνοε/Καγιάκ Σπριντ. Έχει µήκος 2.250 m και είναι συνδεδεµένο µε µια βοηθητική λίµνη, η 
οποία χρησιµεύει για προπόνηση και προθέρµανση) 

Ολυµπιακό Γυµναστήριο Άνω Λιοσίων. Φιλοξένησε τους αγώνες Πάλης και Τζούντο. Η 
συνολική έκταση της εγκατάστασης είναι 65.000 m2, η κατασκευαστική περιοχή της 
εγκατάστασης καλύπτει έκταση 35.000 m2, η οποία περιβάλλεται από συµπληρωµατικούς 
χώρους υποστήριξης) 

Ολυµπιακό Γυµναστήριο Γαλατσίου. Φιλοξένησε την Επιτραπέζια Αντισφαίριση και τη 
Ρυθµική Γυµναστική και έχει έκταση 95.000 m2 περίπου. 

Ολυµπιακό Γυµναστήριο Άρσης Βαρών Νίκαιας. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της 
Αττικής και αποτελείται από ένα κλειστό γυµναστήριο, το οποίο φιλοξένησε το άθληµα της 
Άρσης Βαρών, και από συµπληρωµατικούς χώρους συνολικής έκτασης 8.000 m2. 

Στάδιο Καραϊσκάκη. Γήπεδο ποδοσφαίρου συνολικής χωρητικότητας 33.000 θεατών. Κατά 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες φιλοξένησε 11 παιχνίδια (προκριµατικούς, προηµιτελικούς και 
ηµιτελικούς) του Ολυµπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών, καθώς και τον τελικό του 
αντίστοιχου τουρνουά γυναικών. 

Ολυµπιακό Γυµναστήριο Πυγµαχίας Περιστερίου. Εκεί διεξήχθη το άθληµα της Πυγµαχίας 
και έχει έκταση 60.900 m2. 

Παναθηναϊκό Στάδιο. Η έκταση του είναι 128.331 m2 και χρησιµοποιήθηκε για το άθληµα της 
τοξοβολίας και την λήξη του Μαραθωνίου. 

Ολυµπιακό Κέντρο Βουλιαγµένης. Εκεί διεξάχθηκε το αγώνισµα του Τρίαθλου και έχει 
έκταση 60.900 m2. 

Ολυµπιακή Εγκατάσταση Ορεινής Ποδηλασίας Πάρνηθας. (διεξάχθηκε το αγώνισµα της 
Ορεινής Ποδηλασίας, στη διαδροµή της Πάρνηθας, δίπλα στο Ολυµπιακό Χωριό και έχει 
έκταση 1.000.000 m2.  

Οι µη αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Νοµό Αττικής είναι: 

Ολυµπιακό Χωριό. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού της Πάρνηθας σε κοντινή 
απόσταση από το κέντρο της Αθήνας. Έχει συνολική έκταση 1.240 στρέµµατα και είναι 
χτισµένο σύµφωνα µε τις αρχές του βιοκλιµατικού ενεργειακού σχεδιασµού.  
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Βασικό Κέντρο Τύπου. Αποτελεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτιριακό συγκρότηµα δίπλα 
στο ∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο και σε µικρή απόσταση από το Ολυµπιακό Στάδιο. Το 
συγκρότηµα αποτελείται από το πλήρως ανακαινισµένο κτίριο της HELEXPO, καθώς και δυο 
σύγχρονης κατασκευής κτίρια. Η συνολική επιφάνεια του συγκροτήµατος υπερβαίνει τα 
52.000 m2. 

∆ιεθνές Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο. Βρίσκεται δίπλα στο Ο.Α.Κ.Α. και στο Βασικό Κέντρο 
Τύπου. Η εγκατάσταση καλύπτει έκταση µεγαλύτερη από 70.000 m2.  

Σήµερα, υπεύθυνη για τη διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας των Ολυµπιακών 
Αγώνων «Αθήνα 2004», που αποτελείται από 22 συγκροτήµατα σε όλη την Ελλάδα είναι η 
«Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ». 

Η Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε. διαχειρίζεται ένα µοναδικό χαρτοφυλάκιο δηµοσίων ακινήτων, 
συµβάλλοντας αισθητά στον αναπροσδιορισµό της ελληνικής αγοράς ακινήτων και την 
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας. Προωθώντας νέες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες, η εταιρεία θέτει τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της Ολυµπιακής ακίνητης 
περιουσίας και τη διεθνή ανάδειξη του πολύπλευρου και πολυσήµαντου προσώπου της 
Αττικής και της ελληνικής περιφέρειας. 

Στόχος της Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ είναι η βιώσιµη εµπορική ανάπτυξη των Ολυµπιακών 
ακινήτων µέσω της προσέλκυσης διεθνών και εγχώριων επενδύσεων µεγάλης κλίµακας, η 
ενίσχυση των συµπράξεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µε την προώθηση καινοτόµων 
έργων, µέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και της σύναψης µακροχρόνιων συµβάσεων. 

Στις επιδιώξεις της Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, είναι η φιλοξενία παγκόσµιας κλίµακας και 
µοναδικού χαρακτήρα τουριστικών και εµπορικών διοργανώσεων, για την ενίσχυση της 
διεθνούς αναγνωρισιµότητας και της υψηλής συµβολικής αξίας των ολυµπιακών ακινήτων.  

Η στρατηγική της Ολυµπιακά Ακίνητα ΑΕ, αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ελλάδας σε 
περιφερειακό κέντρο πολιτισµού, τεχνών, ψυχαγωγίας, επιχειρηµατικότητας και εµπορικής 
ανάπτυξης στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, καθώς και σε κέντρο προσέλκυσης 
επιχειρηµατικής και τουριστικής δραστηριότητας παγκόσµιας εµβέλειας. Η παροχή µοναδικών 
εµπειριών στους επισκέπτες των εγκαταστάσεων, θα ενισχύσει την οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτιστική ευηµερία του τόπου. 

Η ολοκλήρωση των στρατηγικών επιλογών της Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε. προς την επίτευξη 
των αναφερόµενων στόχων, θα αποτελέσει ορόσηµο για την αναβάθµιση του βιοτικού 
επιπέδου των τοπικών κοινωνιών, ενώ η χρήση των ακινήτων θα ενισχύσει την απόδοση των 
κρατικών επενδύσεων.  
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7.1.14 Ποσοτικοποίηση της υφιστάµενης κατάστασης µε τη χρήση διαρθρωτικών 
δεικτών 

Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες αποτελούν την οµάδα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
διαδικασίας που έθεσε σε εφαρµογή για τις χώρες-µέλη το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) και η οποία στοχεύει στη µετάβαση της E.E. σε µία περισσότερο 
δυναµική και ανταγωνιστική οικονοµία, που θα βασίζεται στη γνώση, την κοινωνική συνοχή 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Οι ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες εντάσσονται σε έξι γενικές κατηγορίες ως ακολούθως: 

• Γενικοί οικονοµικοί δείκτες 

• ∆είκτες απασχόλησης 

• ∆είκτες καινοτοµίας και έρευνας 

• ∆είκτες οικονοµικής µεταρρύθµισης 

• ∆είκτες εθνικής συνοχής 

• Περιβαλλοντικοί δείκτες 

Οι τιµές των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών προσδιορίζονται µε βάση τα διαθέσιµα στατιστικά 
δεδοµένα για την Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός είναι να συγκρίνουν την επίδοση της 
Περιφέρειας τόσο διαχρονικά όσο και σε σχέση µε την επίδοση άλλων υπερεθνικών, εθνικών 
και περιφερειακών συνόλων.  

Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν την συγκριτική επίδοση της Περιφέρειας 
Αττικής, της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Ε.Ε.-25=100) ανά ∆ιαρθρωτικό ∆είκτη µε βάση τα πλέον 
επίκαιρα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT (Βάση ∆εδοµένων New Cronos), 
καθώς και η κατάταξη της Περιφέρειας σε σχέση µε το σύνολο των 13 ελληνικών Περιφερειών. 
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Πίνακας 7.1.13.1 ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες για την Περιφέρεια Αττικής 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 
Επίδοση Επίδοση 

∆ιαρθρωτικός ∆είκτης 
Έτος 

υπολογισµού Σε 
απόλυτα 
µεγέθη 

Σε σύγκριση 
µε ΕΕ-25 

Κατάταξη σε 
σχέση µε τις 
13 ελληνικές 
περιφέρειες 

Σε απόλυτα 
µεγέθη 

Σε σύγκριση µε 
ΕΕ-25 

ΕΕ-25 (τιµή 
δείκτη) 

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης 2003 18.839,6 86,7 3 17.634,1 81,1 21.740,6 
2. Παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο 2003 49.164,3 98,5 5 48.882,3 97,9 49.936,9 
3. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες 15-64) 2005 61,4% 96,2 4 60,1% 94,2 63,8% 
3.1. Ποσοστό απασχόλησης ανδρών (ηλικίες 15-64) 2005 74,6% 104,7 7 74,2% 104,1 71,3% 
3.2. Ποσοστό απασχόλησης γυναικών (ηλικίες 15-64) 2005 48,8% 86,6 4 46,1% 81,9 56,3% 
4. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης ατόµων µεγάλης ηλικίας (55-64) 2004 35,8% 87,5 11 39,4% 96,3 40,9% 
4.1. Ποσοστό απασχόλησης ανδρών µεγάλης ηλικίας (55-64) 2004 56,4% 111,7 8 56,4% 111,7 50,5% 
4.2. Ποσοστό απασχόλησης γυναικών µεγάλης ηλικίας (55-64) 2004 17,7% 55,8 13 24,0% 75,7 31,7% 
5. Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ 1999 0,94% 50,5 2 0,67% 36,0 1,86% 
6. Συνολικό ποσοστό νέων (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης 
από ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω 2001 82,0% 107,7 1 76,5% 100,6 76,1% 
6.1. Ποσοστό νέων ανδρών (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης 
από ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω 2001 78,1% 106,5 2 72,2% 98,5 73,3% 
6.2. Ποσοστό νέων γυναικών (ηλικίες 20-24) µε επίπεδο εκπαίδευσης 
από ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω 2001 86,0% 109,0 1 81,3% 103,0 78,9% 
7. Συγκριτικά επίπεδα τιµών 2005     87,8 100 
8. Ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό 
του ΑΕΠ 2002 18,9%   20,0% 116,3 17,20% 
9. Συνολικό ποσοστό πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο της 
φτώχειας µετά τις µεταβιβαστικές πληρωµές 2003 12,2% 81,2 1 21,0% 140,0 15,0% 
9.1. Ποσοστό ανδρικού πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο 
φτώχειας µετά τις µεταβιβαστικές πληρωµές 2003 11,9% 84,9 1 20,4% 145,7 14,0% 
9.2. Ποσοστό γυναικείου πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο 
φτώχειας µετά τις µεταβιβαστικές πληρωµές 2003 12,5% 77,9 1 21,5% 134,5 16,0% 
10. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης συνόλου 
πληθυσµού (ηλικίες 15-64) 2004    4,1 33,6 12,2 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 
Επίδοση Επίδοση 

∆ιαρθρωτικός ∆είκτης 
Έτος 

υπολογισµού Σε 
απόλυτα 
µεγέθη 

Σε σύγκριση 
µε ΕΕ-25 

Κατάταξη σε 
σχέση µε τις 
13 ελληνικές 
περιφέρειες 

Σε απόλυτα 
µεγέθη 

Σε σύγκριση µε 
ΕΕ-25 

ΕΕ-25 (τιµή 
δείκτη) 

10.1. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης ανδρών 
(ηλικίες 15-64) 2004    2,5 24,5 10,2 
10.2. ∆ιασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης γυναικών 
(ηλικίες 15-64) 2004    8,3 48,0 17,3 
11. Συνολικό ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο του 
οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 2005 4,6% 118,4 4 5,3% 136,9 3,9% 
11.1. Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων ανδρών ως προς το σύνολο 
του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 2005 2,7% 77,5 6 2,8% 78,6 3,5% 
11.2. Ποσοστό µακροχρόνια ανέργων γυναικών ως προς το σύνολο 
του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 2005 7,2% 160,5 4 9,1% 202,4 4,5% 
12. Συνολικές εκποµπές αερίων ρύπων του θερµοκηπίου - ∆είκτες 
ρύπων και στόχοι σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο 2003    123,2  92 
13. Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας - Ακαθάριστη κατανάλωση 
ενέργειας ως προς το ΑΕΠ 2004    240,41 117,3 204,89 
14. Μεταφορές - όγκος εµπορευµάτων ως προς το ΑΕΠ - 
τονοχιλιόµετρα προς ΑΕΠ - έτος βάσης 1995=100 1999    141,7 140,7 100,7 

Πηγή: EUROSTAT: Βάση ∆εδοµένων New Cronos 
ΣΧΟΛΙΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (7) δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας (NUTSII) 
2)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (8) τα διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας δεν διακρίνονται σε ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις. Συνεπώς ο δείκτης αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των ακαθαρίστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 
3)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (9) τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα προέρχονται από την έρευνα του ΕΚΚΕ “Περιφερειακές διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα”,Iούλιος 
2005. 
4)Για τον διαρθρωτικό δείκτη (10) δεν υπολογίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας µιάς και το µέγεθος του ποσοστού απασχόλησης απαιτεί στοιχεία σε επίπεδο Νοµαρχίας (NUTS II), ενώ 
ο δείκτης σε επίπεδο χώρας και ΕΕ-25 υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των ποσοστών απασχόλησης για χωρικές µονάδες επιπέδου NUTS II. 
 5)Για τους διαρθρωτικούς δείκτες (12), (13), (14) δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II).  
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Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 7.1.13.1 προκύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει 
βελτιωµένη εικόνα συγκριτικά µε το σύνολο της Χώρας και στους δύο γενικούς οικονοµικούς 
δείκτες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ∆ και Παραγωγικότητα της εργασίας), ενώ παρουσιάζει 
δυσµενέστερη εικόνα αναφορικά µε το δείκτη απασχόλησης ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας (55-
64 ετών), φαινόµενο το οποίο οφείλεται κυρίως στην τοµεακή διάρθρωση της απασχόλησης 
όπου είναι διογκωµένος ο τριτογενής τοµέας, µε µείωση των απασχολούµενων στον 
πρωτογενή τοµέα, καθώς και µε το δείκτη των ακαθάριστων ιδιωτικών επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Στους υπόλοιπους δείκτες παρουσιάζει σηµαντικά 
βελτιωµένη εικόνα έναντι της Χώρας.  

Σε σχέση δε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, η Περιφέρεια Αττικής εµφανίζει σηµαντικά 
δυσµενέστερη εικόνα σε όλους τους παραπάνω δείκτες, µε εξαίρεση το δείκτη της 
παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούµενο, του οποίου η τιµή είναι περίπου 
αντίστοιχη µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο των 25, καθώς και το δείκτη του συνολικού ποσοστού 
πληθυσµού που αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, του οποίου η τιµή είναι χαµηλότερη σε 
σύγκριση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 
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7.2 Πιέσεις 

7.2.1 Στερεά απόβλητα 

Στην Περιφέρεια εξακολουθεί να καθυστερεί η ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης 
απορριµµάτων που προβλέπονται στον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης των 
απορριµµάτων. Οι ολοκληρωµένοι Χ.Υ.Τ.Α. που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται σε 2 
(Άνω Λιοσίων και Φυλής(τµήµα)), ενώ εκκρεµεί η κατασκευή άλλων 2 (Κερατέας και 
Γραµµατικού), και ολοκλήρωση της Φυλής µε τη συγχρηµατοδότηση του Ταµείου Συνοχής.  

Υπάρχει σε λειτουργία 1 (ένας) Κεντρικός Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ 
Σχιστού), έναντι των συνολικά 5 (πέντε) που προβλέπονται, καθώς και 19 Τοπικοί ΣΜΑ 
µικρότερης δυναµικότητας, έναντι των περίπου 22-25 που θεωρούνται επαρκείς. 

Έχει τεθεί σε λειτουργία το 1ο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης 
Απορριµµάτων (ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων), αλλά θα πρέπει να κατασκευασθούν και άλλες µονάδες 
επεξεργασίας ακόµη µεγαλύτερης συνολικής δυναµικότητας από το 1ο ΕΜΑΚ. Παράλληλα, 
έχουν ξεκινήσει αρκετά προγράµµατα ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή (πιλοτικές 
προσπάθειες από αρκετούς Ο.Τ.Α.) αλλά και το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) Αµαρουσίου, που αναµένεται ότι θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. 

Παρόµοια ανάπτυξη παρουσιάζουν και τα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων (ΣΕ∆Α) που ενεργοποιήθηκαν πρώτα από όλη την Ελλάδα στην Περιφέρεια 
Αττικής, για όλες σχεδόν τις προβλεπόµενες κατηγορίες ειδικών απορριµµάτων (Υλικά 
Συσκευασίας, Μεταχειρισµένα ελαστικά, Λιπαντικά έλαια, Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και 
Συσσωρευτές, Αυτοκίνητα στο τέλος ζωής, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές).  

Η σταδιακή επέκταση των ΣΕ∆Α σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας των απορριµµάτων αναµένεται να ανακουφίσει την Περιφέρεια από το σοβαρό 
πρόβληµα που αντιµετώπιζε κατά την τελευταία περίοδο. 

Στις νησιωτικές περιοχές, εντοπίζονται προβλήµατα σε σχέση µε τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα στο ∆ήµο Ύδρας λειτουργεί οργανωµένη χωµατερή, αλλά δεν 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως Χ.Υ.Τ.Α., γεγονός που εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους τόσο για 
τη δηµόσια υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Στους ∆ήµους Σαλαµίνας Σπετσών και 
Κυθήρων η κατάσταση είναι δυσκολότερη, αφού λειτουργούν ανεξέλεγκτες χωµατερές όπου τα 
προβλήµατα για το περιβάλλον και οι κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία είναι πολλαπλάσια. Και 
στις δύο αυτές περιπτώσεις έχουν γίνει µελέτες για δηµιουργία σταθµών µεταφόρτωσης, έτσι 
ώστε να µεταφέρονται τα απορρίµµατα σε Χ.Υ.Τ.Α. της περιοχής πρωτεύουσας, αλλά ακόµα 
δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. 

Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν συνολικά 24 ενεργοί ΧΑ∆Α και 29 ανενεργοί ΧΑ∆Α.  

Οι κυριότερες πηγές παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) είναι οι κατοικίες, τα 
εµπορικά καταστήµατα και άλλες «αστικές» δραστηριότητες (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, 
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ξενοδοχεία κ.λ.π..). Σε αυτήν την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται και Σ.Α. που παράγονται 
από άλλες δραστηριότητες, αλλά προσοµοιάζουν µε τα αστικά απορρίµµατα. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕ.Σ.∆.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ» (2006) οι παραγόµενες ποσότητες αστικών στερεών 
αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής κατά το έτος 2001 ανέρχονταν σε 1.775.050 t/έτος ενώ για 
το έτος 2007 εκτιµήθηκε ότι θα ανέλθούν σε 1.940.916 t/έτος.  

Σύµφωνα µε την ως άνω µελέτη η σύσταση των στερεών Απορριµµάτων παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 7.2.1.1 Σύσταση Απορριµµάτων Περιφέρειας Αττικής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ποσοστό (%) 
1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ 46,50 
2. ΧΑΡΤΙ, ΧΑΡΤΟΝΙ 23,44 
3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 10,80 
4. ΜΕΤΑΛΛΑ 3,74 
5. ΓΥΑΛΙ 3,42 
6. ΥΦΑΣΜΑΤΑ, ΞΥΛΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ, ∆ΕΡΜΑ 4,25 
7. Α∆ΡΑΝΗ 3,58 
8. ∆ΙΑΦΟΡΑ 4,27 
 ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά α) οι παραγόµενες ποσότητες των 
στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 2002 και 2006 καθώς και β) τα 
αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2002 στο σύνολο Χώρας.  

Πίνακας 7.2.1.2 Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ετήσιων Ποσοτήτων Σ.Α. ανά Κατηγόρια 
Απόβλητων 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t/ΕΤΟΣ) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α 
ΧΩΡΑΣ Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 
2006 

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2002 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΑ (ΕΤΟΥΣ 2002) 

(%) 
  ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2001 
3.761.810 10.964.020 34,31 

Α ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Α.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
1.912.233 1.801.676 4.627.385 38,94 

Α.2. ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ 
ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
(Β.Α.Α.) 

1.357.685 1.279.190 3.285.443 38,94 

Α.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

382.447 360.335 925.477 38,94 

Β ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

83.005 79.766 20.000.000 0,40 

Γ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Γ.1. ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΚΕΛΨ & ΚΕΛΜ 210.000 230.000 91,30 
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ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (t/ΕΤΟΣ) 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α 
ΧΩΡΑΣ Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΟΣ 
2006 

ΕΤΟΣ 2002 ΕΤΟΣ 2002 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΑ (ΕΤΟΥΣ 2002) 

(%) 
Γ.2. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
21.367 19.240 50.000 38,48 

Γ.3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

22.262 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

16.994 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

34.104 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

49,83 

Γ.4. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ     
Γ.4.1. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ 

801.000 735.750 4.500.000 16,35 

Γ.4.2. Α∆ΡΑΝΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

2.450.000 2.450.000 42.000.000 5,83 

Γ.5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

62.864 60.411 176.071 34,31 

Γ.6. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

18.000 17.750 46.274 38,36 

Γ.7. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

26.000 25.483 1.828.606 1,39 

Γ.8. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 15.000 13.017 28.621 45,48 

7.2.2 Υγρά απόβλητα  

Η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών λυµάτων», αφορά 
στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων και συγκεκριµένων βιοµηχανικών 
υγρών αποβλήτων. Η Οδηγία καθορίζει άµεσα ή έµµεσα το απαιτούµενο επίπεδο 
επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς 
και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των απαιτούµενων έργων ανάλογα µε τον 
εξυπηρετούµενο πληθυσµό ή όπως αναφέρεται στην Οδηγία, µε τις µονάδες ισοδύναµου 
πληθυσµού (Μ.Ι.Π.).  

Κύριος στόχος της Οδηγίας, η οποία θεσµοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
1991, είναι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που 
προκαλεί η διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασµένων αστικών λυµάτων και 
των παραπροϊόντων τους (ιλύς), καθώς και η απόρριψη λυµάτων από ορισµένους 
βιοµηχανικούς κλάδους. Η εναρµόνιση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία έγινε µε 
την ΚΥΑ 5673/400/1997. 

Με βάση την Οδηγία 91/271 (όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας µε την ΚΥΑ 
5673/400/97) οι οικισµοί της χώρας κατατάσσονται σε τρεις Προτεραιότητες (Α, Β και Γ): 

• Την Προτεραιότητα Α η οποία περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς µε ισοδύναµο 
πληθυσµού άνω των 10.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύµατά τους σε 
«ευαίσθητους» αποδέκτες.  
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• την Προτεραιότητα Β, η οποία περιλαµβάνει όλους τους οικισµούς µε ισοδύναµο 
πληθυσµού άνω των 15.000 κατοίκων και οι οποίοι αποχετεύουν τα λύµατά τους σε 
«κανονικούς» αποδέκτες.  

• την Προτεραιότητα Γ για όλους τους λοιπούς οικισµούς της χώρας, οι οποίοι δεν 
µνηµονεύονται στην εν λόγω αναφορά.  

Με βάση στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης -Τοµέας Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη-περιόδου 2007-2013, Πρόταση προς ∆ηµόσια διαβούλευση, 10/2006) 
στις κατηγορίες Α&Β προτεραιότητας ανήκουν 94 οικισµοί εκ των οποίων οι 19 ανήκουν στην 
κατηγορία Α ενώ οι υπόλοιποι 75 στην κατηγορία Β. Από τους 19 οικισµούς Α προτεραιότητας 
οι 5 δεν ικανοποιούν µέχρι σήµερα τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 σχετικά µε τη συλλογή 
και επεξεργασία των λυµάτων τους, αλλά έχουν δροµολογηθεί οι ενέργειες για την κατασκευή 
των απαιτούµενων έργων (εξασφαλίσθηκε χρηµατοδότηση ή τα έργα είναι στο στάδιο της 
κατασκευής). Αντίστοιχα από τους 75 οικισµούς Β προτεραιότητας οι 26 δεν ικανοποιούν 
µέχρι σήµερα τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 σχετικά µε τη συλλογή και επεξεργασία των 
λυµάτων τους, άλλά για 21 από αυτούς έχουν δροµολογηθεί οι ενέργειες για την κατασκευή 
των απαιτούµενων έργων (εξασφαλίσθηκε χρηµατοδότηση ή τα έργα είναι στο στάδιο της 
κατασκευής). Από τους υπόλοιπους 5 οικισµούς, οι τέσσερις (Αρτέµιδα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, 
Κορωπί) εντάσσονται στο έργο κατασκευής του ΚΕΛ Αν. Αττικής, το οποίο θεωρείται έργο 
µείζονος περιβαλλοντικής εµβέλειας για την 4η προγραµµατική περίοδο ενώ τα απαιτούµενα 
έργα για τον 5ο οικισµό (Μαρκόπουλο) θα πρέπει επίσης να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. Τέλος, στην κατηγορία Γ προτεραιότητας ανήκουν 335 
οικισµοί. Από τους οικισµούς αυτούς οι 34 ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
ενώ οι υπόλοιποι πρέπει να πραγµατοποιήσουν έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων 
έτσι ώστε να συµµορφωθούν πλήρως µε την οδηγία. 

Στην Περιφέρεια Αττικής το σύνολο των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυµάτων (ΕΕΛ) ανέρχεται σε 5. Η λειτουργία της Α΄ φάσης του Κέντρου Επεξεργασίας 
Λυµάτων Ψυτάλλειας το 1994, είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων του Σαρωνικού Κόλπου και τη βαθµιαία αποκατάσταση της οικολογικής του 
ισορροπίας. Με τη λειτουργία της Α΄ φάσης αποµακρύνθηκε το 35% περίπου του ρυπαντικού 
φορτίου των λυµάτων της πρωτεύουσας, ενώ µε τη λειτουργία της Β΄ φάσης, το ποσοστό αυτό 
υπερβαίνει το 95%.  

Το υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ανέρχεται σε 5.800 Km και καλύπτει το 92% των 
αποχετευτικών αναγκών της Αττικής. Παρόλα αυτά σηµαντικό πρόβληµα εντοπίζεται στην 
Ανατολική Αττική όπου σε 4 (τέσσερις) οικισµούς Κατηγορίας Β’ δεν λειτουργεί σύστηµα 
συγκέντρωσης και επεξεργασίας αστικών λυµάτων, ενώ θα έπρεπε σύµφωνα µε την Οδηγία 
91/271/ΕΟΚ να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2000. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι 
στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής (Μάιος 2006) ως υπ’ αριθµόν 
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ένα πρόβληµα των κατοίκων της Ανατολικής Αττικής αναδεικνύεται η έλλειψη υποδοµών 
αποχέτευσης 43. 

Όσον αφορά την αποχέτευση ακάθαρτων λυµάτων στους περισσότερους νησιωτικούς ∆ήµους 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού δεν υπάρχουν (∆ήµος Αίγινας, Κοινότητα Αγκιστρίου), 
είναι υπό µελέτη (∆ήµος Σπετσών, ∆ήµος Ύδρας), µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντικό 
πρόβληµα ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυµάτων µε όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Στην 
περίπτωση του ∆ήµου Σπετσών η τακτική που ακολουθείται είναι η τελική απόθεση των 
βοθρολυµάτων σε ακατάλληλο σηµείο του νησιού, µε υπαρκτό κίνδυνο υποβάθµισης του 
υδροφόρου ορίζοντα και των θαλάσσιων υδάτων. Για την Κοινότητα Αντικυθήρων δεν υπάρχει 
κανένα σύστηµα αποχέτευσης ή επεξεργασίας λυµάτων και ούτε έχει προταθεί ποτέ η 
κατασκευή του, διότι θεωρείται µη υλοποιήσιµο για τέτοιου µεγέθους περιοχή.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για την 
Περιφέρεια Αττικής σχετικά µε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. 

Πίνακας 7.2.2.1 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυµάτων Περιφέρειας Αττικής 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΡΤΕΜΙ∆Α 44 000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ /ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΚΟΡΩΠΙ 16.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 17.000 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ Η ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΜΕΓΑΡΑ 40.000 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 540.000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 29 500 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΡΑΦΗΝΑ 19.000 ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΠΟΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΑ 15.000 ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ Η ΕΕΛ /ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

∆ΗΜΟΣ  
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 120.000 ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥ∆ΑΠ  
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ  3.500.000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ Α΄ & Β΄ ΦΑΣΕΙΣ 
ΛΑΥΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΕΑΥ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΚΕΡΑΤΕΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 
ΒΙΛΛΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ/ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

Στην Περιφέρεια Αττικής, οι θεσµοθετηµένοι ευαίσθητοι αποδέκτες είναι τα παράκτια ύδατα 
του Κόλπου της Ελευσίνας και η περιοχή εκβολής του αγωγού διάθεσης των λυµάτων από την 
Ψυτάλλεια, καθώς και η λίµνη του Μαραθώνα, που αποτελεί µία από τις πηγές ύδρευσης της 
πρωτεύουσας. Με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, πόλεις-οικισµοί µε ισοδύναµο 
πληθυσµό µεγαλύτερο από 10 000 που ανήκουν σε λεκάνες απορροής ευαίσθητων 
αποδεκτών, θα έπρεπε να διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας 

                                                      

43 Πρακτικά Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.- 4-7 
Μαΐου 2006-Παρουσίαση έρευνας κοινής γνώµης. 
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λυµάτων έως το τέλος του 1998, ενώ για περιοχές που ανήκουν σε κανονικούς αποδέκτες η 
αντίστοιχη προθεσµία ήταν το 2000 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2000). 

Η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, µε ισοδύναµο πληθυσµό περίπου 4 εκατοµµύρια 
κατοίκους, εξυπηρετείται σήµερα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) της 
Ψυτάλλειας και της Μεταµόρφωσης. Η ΕΕΛ Ψυτάλλειας επεξεργάζεται δευτεροβάθµια τα 
εισερχόµενα λύµατα πριν τη διάθεση τους στη θάλασσα. Η ΕΕΛ Μεταµόρφωσης δέχεται µικρή 
ποσότητα αστικών λυµάτων και σηµαντική ποσότητα βοθρολυµάτων των περιοχών της 
Αττικής στις οποίες δεν έχει κατασκευαστεί ακόµα δίκτυο αποχέτευσης, παρέχοντας 
δευτεροβάθµια επεξεργασία του µίγµατος των λυµάτων. 

Σε ότι αφορά το παραγόµενο φορτίο λόγω της βιοµηχανικής δραστηριότητας που 
αναπτύσσεται στο διαµέρισµα και κυρίως στην Αττική, σηµαντικό µέρος βιοµηχανικών υγρών 
αποβλήτων πρακτικά υφίσταται επεξεργασία στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων (ΕΕΛ), δεδοµένων των συνδέσεων των περισσότερων βιοµηχανιών µε το υπάρχον 
αποχετευτικό δίκτυο. Τα βιοµηχανικά υγρά απόβλητα που παράγονται στην περιοχή του 
Θριασίου Πεδίου διατίθενται σε ορισµένες περιπτώσεις ανεπεξέργαστα, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση της ΕΕΛ του Θριασίου Πεδίου, η οποία θα δέχεται και 
οικιακά λύµατα της ευρύτερης περιοχής, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του 
παραγόµενου στο διαµέρισµα φορτίου. 

7.2.3 Αποχέτευση Οµβρίων – Αντιπληµµυρική Προστασία 

Σε ότι αφορά την υποδοµή σε δίκτυα οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, 
επισηµαίνεται ότι οι κοίτες των δύο κύριων ποταµών της Αττικής, του Κηφισού και του Ιλισού 
έχουν διευθετηθεί και εν µέρει καλυφθεί.. Σηµειώνεται ωστόσο ότι οι ποταµοί αυτοί, οι οποίοι 
ήταν απλά ρυάκια κατά τη θερινή περίοδο, σε περιόδους βροχών µεταβάλλονταν σε 
ορµητικούς χείµαρρους που πληµµύριζαν τις παρακείµενες εκτάσεις, ιδίως στις πλησιέστερες 
προς τη θάλασσα περιοχές. Τα δευτερεύοντα ρέµατα, που συνιστούσαν ζωτικό δίκτυο 
παροχέτευσης των υδάτων των βροχοπτώσεων, έχουν σε µεγάλη έκταση επιχωθεί και 
οικοδοµηθεί, προκαλώντας καταστροφικά πληµµυρικά φαινόµενα στις περιµετρικές περιοχές. 
Το πρόβληµα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω και των εκτεταµένων πυρκαγιών, που 
έχουν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία συγκράτησης των υδάτινων απορροών και την ενίσχυση 
των πληµµυρικών φαινοµένων, προκαλώντας µια γενικότερη υποβάθµιση της ποιότητας ζωής 
των ∆ήµων και των οικισµών και παρεµπόδιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των 
διαφόρων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µέσα σε αυτούς. Τα αντιπληµµυρικά έργα των 
τελευταίων ετών µπορεί να απέτρεψαν τον κίνδυνο πληµµύρας σε πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές όπως το Μοσχάτο, ο Ρέντης και το Φάληρο, στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις, στην 
Αττική Οδό και στο Αεροδρόµιο, όµως τα προβλήµατα οξύνθηκαν σε άλλες περιοχές όπως η 
Ραφήνα, τα Σπάτα και η παραλιακή. 

Στις νησιωτικές περιοχές για την αποχέτευση οµβρίων χρησιµοποιούνται επιφανειακά ρέµατα 
τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. Σε πολλές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται προβλήµατα 
πληµµύρων (όταν εµφανίζονται έντονες βροχοπτώσεις).  
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7.2.4 Ατµοσφαιρικοί ρύποι 

Η ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, όσον αφορά στο σύνολο των ρύπων, φαίνεται να 
περιορίζεται διαχρονικά. Η τάση αυτή αποδίδεται κυρίως στα µέτρα αντιρρύπανσης που 
αφορούν κυρίως στις κινητές πηγές (αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων, καθιέρωση 
της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων κλπ) ή την ποιότητα των καυσίµων και γενικά στο σχέδιο 
αντιρρύπανσης που εφαρµόζεται από το 1994 µε τίτλο «Αττική SOS». 

Κύριο πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σύµφωνα µε την Έκθεση του 2005 για την 
ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα (Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε), είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια, που 
παρουσιάζουν υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε. στην πλειονότητα των 
σηµείων µέτρησης. Είναι ένας από τους ρύπους για τους οποίους πρόσφατα τέθηκαν όρια σε 
επίπεδο Ε.Ε. και αποτελούν πρόβληµα για τα περισσότερα κράτη µέλη. Σηµαντικό πρόβληµα 
εξακολουθεί να αποτελεί το όζον, το οποίο ανήκει στους φωτοχηµικούς ρύπους και επιβαρύνει 
κυρίως τα βόρεια και ανατολικά προάστια της Αθήνας. Η αντιµετώπισή του δεν είναι απλή 
δεδοµένου ότι η αύξηση του σχετίζεται µε την αυξηµένη ηλιοφάνεια της περιοχής και ο 
συγκεκριµένος ρύπος εµφανίζεται σε περιοχές αποµακρυσµένες από τις πηγές ρύπανσης. 
Παράλληλα διαπιστώνεται και η αλλαγή της σύνθεσης των ρύπων, γεγονός που οφείλεται και 
στη χρήση αυτοκινήτων καταλυτικής τεχνολογίας. 

Σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις, η Αθήνα παρουσιάζει µειονεκτήµατα που 
συνδέονται µε την άναρχη και χωρίς συγκεκριµένο µοντέλο πολεοδοµική ανάπτυξή της, την 
ιδιαίτερα πυκνή δόµησή της, την έλλειψη ελεύθερων χώρων και πρασίνου και την ιδιαίτερα 
αυξηµένη χρήση ιδιωτικών οχηµάτων. Την κατάσταση επιδεινώνουν µια σειρά παραγόντων 
όπως είναι η τοπογραφία της Αθήνας, καθώς πρόκειται για λεκανοπέδιο περικυκλωµένο από 
βουνά, η έντονη ηλιοφάνεια, όπως επίσης και η συχνή παρουσία αντίξοων κλιµατολογικών 
συνθηκών, υψηλές θερµοκρασίες, µικρή ταχύτητα των ανέµων και το φαινόµενο της 
θερµοκρασιακής αναστροφής. 

Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν σηµαντικά έργα µεταφορικής – συγκοινωνιακής 
υποδοµής (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραµ, Προαστιακός σιδηρόδροµος, Αττική οδός κ.α.), τα οποία ήδη 
έχουν αρχίσει να παράγουν σηµαντική προστιθέµενη αξία στη βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών, συµβάλλοντας έτσι εν µέρει και στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος. 
Σήµερα οι γραµµές του Μετρό και η παλαιά γραµµή του ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) εξυπηρετούν 
ηµερησίως περισσότερες από 1.000.000 µετακινήσεις, οι οποίες αναµένεται µε την 
ολοκλήρωση των επεκτάσεων του Μετρό που βρίσκονται σε εξέλιξη να αυξηθούν κατά 460.000 
ηµερησίως. Η λειτουργία του Μετρό εκτιµάται ότι µείωσε κατά 70.000 τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που 
εισέρχονται στο κέντρο της πόλης και κατά 8% περίπου τους ρύπους από τα οχήµατα. 

Αντίστοιχα, µε την ολοκλήρωση και πλήρη λειτουργία της Αττικής Οδού εκτιµάται ότι 
εξοικονοµούνται σε ετήσια βάση 2 εκατ. λίτρα καυσίµων, γεγονός που συνεπάγεται και 
αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

Τα µεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην πόλη µε αφορµή και τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες, όπως η αναβάθµιση του οδικού δικτύου µε τη δηµιουργία νέων 
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περιφερειακών αυτοκινητόδροµων, ανισόπεδων κόµβων, ή ο εκσυγχρονισµός των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς µε την επέκταση του Μετρό και τη λειτουργία του τραµ και του 
προαστιακού σιδηρόδροµου, δεν αρκούν για να λύσουν τα σηµαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα της πρωτεύουσας. Κι αυτό γιατί από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των ιδιωτικών 
οχηµάτων αυξάνεται µε γρήγορους ρυθµούς, χωρίς να προβλέπεται άµεσα κάποια σηµαντική 
πρόοδος στην τεχνολογία των νέων αυτοκινήτων ή στη βελτίωση της ποιότητας των καυσίµων. 
Παράλληλα, τα αναβαθµισµένα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εξυπηρετούν µε τον καλύτερο 
τρόπο όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική εξακολουθεί να παραµένει η 
έλλειψη χώρων στάθµευσης, µε αποτέλεσµα η χρήση τους να µην αντικαθιστά σε θεαµατικό 
βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που αποτελεί πλέον µέρος της κουλτούρας του 
Έλληνα. 

Σε ότι αφορά το αστικό πράσινο η αναλογία αυτού ανά κάτοικο για την Αθήνα είναι 2,55 
m2/κάτοικο, ενώ το αποδεκτό όριο είναι 10 m2/κάτοικο, καθιστώντας απολύτως αναγκαία την 
συστηµατική παρέµβαση για την αύξηση του πρασίνου τόσο εντός του οικιστικού ιστού όσο 
και στους ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο. 

7.2.5 Χωρική Ανάπτυξη 

Η Περιφέρεια Αττικής εξακολουθεί να αντιµετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα 
εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων, γεγονός που σηµαίνει ότι τα 
βασικά αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθµισης παραµένουν. Τα φαινόµενα υποβάθµισης 
αφορούν τόσο στις αστικοποιηµένες όσο και στις υπόλοιπες «αδόµητες» περιοχές. Ζητήµατα 
που συνδέονται µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, τη διαχείριση των απορριµµάτων και τη 
συρρίκνωση του φυσικού αδόµητου περιβάλλοντος αποτελούν τα καθοριστικά αίτια της 
παρούσας κατάστασης.  

Αστικές περιοχές 

Η κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας παρουσιάζει µια σειρά από 
προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαχρονική εξέλιξη του οικιστικού δικτύου σε επίπεδο 
χώρας, αλλά κυρίως µε την εξάπλωση του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτευούσης. Η 
διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε από τον αστικοποίηση του αγροτικού χώρου στα 
περισσότερα σηµεία της χώρας, αλλά και τον παράλληλο «εξαγροτισµό» τού, υπό 
διαµόρφωση, αστικού χώρου. Αποτέλεσµα της ιδιόµορφης διαδικασίας αστικοποίησης του 
χώρου, η οποία εξελίσσεται ως σήµερα, και η οποία οδήγησε στη µεταφορά του µοντέλου της 
Αθήνας λίγο – πολύ σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, είναι η ανάδειξη κρίσιµων 
προβληµάτων που αναφέρονται είτε στη λειτουργία, είτε στην αισθητική ή στη γενική 
ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. 

Η ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων της Περιφέρειας Αττικής διαµορφώνει µία ιδιαίτερα 
σύνθετη δυναµική. Η βορειοδυτική Αττική εµφανίζει µία σταθερή εικόνα «υποδοχέα» χαµηλών 
εισοδηµάτων, ενώ η ∆υτική Αττική (κεντρική και νότια ζώνη), παρουσιάζει ακόµα αραιή 
οικιστική ανάπτυξη. Η σηµειούµενη αραίωση των οικιστικών πυκνοτήτων στο δυτικό 
Λεκανοπέδιο οφείλεται κυρίως στο φαινόµενο της αποβιοµηχάνισης.  
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Ως κύριος υποδοχέας αστικών πιέσεων στην εξωαστική ζώνη του Πολεοδοµικού 
Συγκροτήµατος λειτουργεί σήµερα η πεδιάδα των Μεσογείων, η οποία εµφανίζει τη 
µεγαλύτερη ελκυστικότητα σε οικιστικές επενδύσεις για πρώτη κατοικία και ανάπτυξη 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, λόγω του νέου διεθνούς αερολιµένα των Σπάτων και του 
Εµπορικού Πάρκου. Από την άλλη πλευρά, παράλληλα µε την «ακτινωτή» ανάπτυξη γύρω 
από την Αθήνα, παρατηρείται και µία τάση επανακατοίκησης σε συγκεκριµένες κεντρικές 
γειτονιές της «παραδοσιακής» Αθήνας, µε υψηλής ποιότητας οικιστικό περιβάλλον.  

Στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρεια- απαντώνται 
«περιοχές – θύλακες» που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε όρους οικιστικού 
και φυσικού περιβάλλοντος, φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά κανόνα συγκεντρώνουν 
πληθυσµιακές οµάδες που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ 
παρουσιάζουν και φαινόµενα «χωρικού αποκλεισµού».  

Για τις περιοχές αυτές αποτελεί άµεση προτεραιότητα η περιβαλλοντική αναβάθµιση, µέσω 
και της ενίσχυσης του αστικού πράσινου, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού δηµόσιου 
χώρου, η αλλαγή χρήσεων γης και η αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανικών κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα και την αξιοποίηση 
σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων. 

Νησιωτικές περιοχές 

Οι νησιωτικές περιοχές αναπτύσσουν δραστηριότητες κυρίως του τριτογενή τοµέα (τουρισµός) 
και σε µικρότερο βαθµό του πρωτογενή, και εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρές 
ελλείψεις σε υποδοµές, ειδικότερα στους τοµείς των στερεών και υγρών αποβλήτων. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ολοκληρωµένων αναπτυξιακών στρατηγικών για τα 
νησιά της Περιφέρειας, που θα περιλαµβάνουν δράσεις για το περιβάλλον, ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας µε στόχο την δηµιουργία ανταγωνιστικών πολυ-δραστηριοτήτων, οι 
οποίες θα εγγυηθούν τη βιώσιµη ανάπτυξη των νησιών της Περιφέρειας.  

Ορεινές περιοχές 

Ως ορεινές περιοχές στην Αττική θεωρούνται οι ορεινοί όγκοι του Υµηττού, της Πεντέλης, της 
Πάρνηθας και του Ποικίλου Όρους, που περικλείουν το Λεκανοπέδιο της Αθήνας καθώς και τα 
όρη Λαυρεωτική, Μαλακάσα, Πάνειον και Γεράνεια. 

Οι ορεινοί όγκοι του Νοµού και ιδιαίτερα αυτοί που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο αποτελούν 
αναµφισβήτητα έναν από τους σηµαντικότερους φυσικούς πόρους της Αττικής, τόσο από την 
άποψη των αξιόλογων οικοσυστηµάτων όσο και για τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στη 
διαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών, στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και στην 
αντιπληµµυρική προστασία.  

Σήµερα τα βουνά της Αθήνας, πλην της Πάρνηθας, θεωρούνται χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
υποβαθµισµένων δασικών οικοσυστηµάτων, γεγονός που οφείλεται στις έντονες πιέσεις και 
στις καταστρεπτικές ανθρωπογενείς παρεµβάσεις που έχουν δεχθεί κατά τα τελευταία 50 
χρόνια. Ειδικότερα: 
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• Το Πεντελικό όρος θεωρείται το βουνό της Αττικής που έχει υποστεί τις περισσότερες 
και µεγαλύτερες ανθρωπογενείς επεµβάσεις και το βουνό που έχει πληγεί περισσότερο 
από πυρκαγιές. Οι ανθρωπογενείς επεµβάσεις συνίστανται στην άναρχη και έντονη 
επιφανειακή εκµετάλλευση µαρµάρων, στην έντονη οικιστική πίεση, στην εγκατάσταση 
κεραιών ραδιοτηλεοπτικών σταθµών κλπ. 

• Το Ποικίλο Όρος, που αποτελεί τµήµα του όρους Αιγάλεω, θεωρείται οικολογικά 
υποβαθµισµένο κυρίως λόγω των πολλών λατοµείων αδρανών υλικών. 

• Ο Υµηττός έχει υποστεί κατά καιρούς αλλοιώσεις στο τοπίο, κυρίως λόγω πυρκαγιών, 
βοσκής και λαθροϋλοτοµίας από τα λατοµεία αδρανών υλικών. Στην περιοχή του όρους 
βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (το Αµερικάνικο 
Κολέγιο, η Πανεπιστηµιούπολη και η Πολυτεχνειούπολη), ο ∆ηµόκριτος, ενώ στην 
κορυφογραµµή εγκαταστάθηκαν οι αναµεταδότες των τηλεοπτικών σταθµών Από το 
1975 έχει ξεκινήσει µια σηµαντική αναδασωτική προσπάθεια, που συνεχίζεται. 

• Τέλος, στην Πάρνηθα, τµήµα της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικός ∆ρυµός και 
βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας, και αποτελεί το σηµαντικότερο πνεύµονα 
πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις συνίστανται στη 
λειτουργία ορειβατικών καταφυγίων, χώρων αναψυχής, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, 
ενός καζίνο, εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεων αναµετάδοσης 
ραδιοτηλεοπτικών σταθµών. 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει συγκεκριµένες θεσµικές πρωτοβουλίες για την 
εκπόνηση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών ∆ιαταγµάτων 
για τη θεσµική προστασία των ορεινών όγκων της Αττικής µε την ταυτόχρονη αξιοποίησή τους 
µε αναδασώσεις και έργα. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν προγράµµατα αναδάσωσης των ορεινών 
όγκων και αύξησης του πρασίνου από ΟΤΑ και Υπουργεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε, Αγροτικής 
Ανάπτυξης). Βασικός στόχος των παρεµβάσεων ήταν η ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού 
ιστού στα βουνά και η εξασφάλιση σε αυτά χώρων αναψυχής καθώς επίσης και η λειτουργική 
σύνδεση των ορεινών όγκων µε τον οικιστικό ιστό, ώστε να διευκολύνουν τη δηµιουργία των 
πόλων αναψυχής και πρασίνου σε ένα ενιαίο δίκτυο υπερτοπικού πρασίνου.  
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Αγροτικές περιοχές  

Οι περιοχές στις οποίες εξακολουθεί να ασκείται γεωργική δραστηριότητα στην Αττική είναι 
κυρίως η περιοχή του Μαραθώνα, ο Αυλώνας, τα Μέγαρα, τα νησιά και η επαρχία Τροιζηνίας.  

Οι εναποµείνασες αγροτικές περιοχές στην Περιφέρεια αντιµετωπίζουν αυξηµένα προβλήµατα 
από την άναρχη αστική επέκταση είτε για πρώτη κατοικία είτε για παραθερισµό.  

Τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσουν οι αγροτικές περιοχές που κατ΄ ουσία 
αποτελούν την περιαστική ζώνη του λεκανοπεδίου σχετίζονται: 

• Με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας, 
που αποτυπώνεται στη διαχείριση των υδάτων για άρδευση και τη µόλυνση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων 

• Με την αλλαγή χρήσεων γης 

• Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της «φυτικής και ζωικής παραγωγής» και των 
επιχειρήσεων πρώτης µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων».  
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7.2.6 Αξιολόγηση και Κύρια Προβλήµατα των Ευαίσθητων – Προστατευόµενων 
Περιοχών της Αττικής 

Στην Αττική η διατήρηση της φύσης, αποκτά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σηµασία τόσο λόγω 
των έντονων πιέσεων που δέχεται το φυσικό περιβάλλον όσο και λόγω της αξίας της 
διατήρησης φυσικών περιοχών στην περισσότερο αστικοποιηµένη ελληνική περιφέρεια. 

Μια από τις σηµαντικότερες αιτίες θεσµοθέτησης περιοχών προστασίας είναι η διαφύλαξη – 
διατήρηση της φύσης. Η σηµασία της διατήρησης φυσικών οικοσυστηµάτων γίνεται 
εντονότερη στην Περιφέρεια Αττικής όπου η έντονη αστικοποίηση δηµιουργεί έντονες πιέσεις 
στις τελευταίες φυσικές περιοχές.. 

Ο ρόλος των φυσικών περιοχών εντός ή σε εγγύτητα µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα της 
Αθήνας είναι πολλαπλός. Οι φυσικές περιοχές αποτελούν σηµαντικούς τόπους όπου 
παρέχεται η δυνατότητα της επαφής του ανθρώπου µε τη φύση ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 
η διατήρηση σηµαντικών οικοσυστηµάτων και παρέχεται καταφύγιο σε προστατευόµενα, 
σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη πανίδας. 

Οι φυσικές περιοχές αποτελούν τόπους σηµαντικούς για εκπαίδευση και περιβαλλοντική 
αγωγή. Οι προστατευόµενες περιοχές της Αττικής είναι τόποι όπου µπορεί να αναπτυχθούν 
δραστηριότητες αναψυχής στη φύση, σε µικρή απόσταση από την µεγαλύτερη συγκέντρωση 
πληθυσµού – αστικοποιηµένη περιοχή – της Ελλάδας. 

Περιοχές του δικτύου Natura 2000 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη εκφράζεται µε την έκδοση δύο σχετικών 
Οδηγιών: της Οδηγίας για τα Άγρια Πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και αυτής για τους οικοτόπους 
(92/43/ΕΟΚ). Στα πλαίσια της τελευταίας τα κράτη-µέλη δεσµεύονται να παρουσιάσουν εθνικό 
κατάλογο µε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα αποτελέσουν το 
ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000. Οι περιοχές αυτές τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς 
προστασίας καθώς τα κράτη-µέλη υποχρεώνονται να λάβουν ειδικά µέτρα, ώστε να 
διατηρήσουν τα σηµαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά τους. 

Η Ελλάδα, ένα από τα κράτη-µέλη µε τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, έχει εντάξει 
στο δίκτυο Natura 2000 238 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας από την Οδηγία των Οικότοπων και 
110 Ζώνες Ειδικής Προστασίας µέσω της Οδηγίας για τα Άγρια Πουλιά. Σε αυτές 
συµπεριλαµβάνονται και όλες οι περιοχές που είχαν θεσµοθετηθεί ως προστατευόµενες βάσει 
της εθνικής νοµοθεσίας (ν. 1650/1989). Σήµερα, το 23,86% της ελληνικής έκτασης 
συµπεριλαµβάνεται στο δίκτυο Natura 2000.  

Οι περιοχές Natura της Αττικής παρουσιάζονται αναλυτικά στα προηγούµενα κεφάλαια. Μετά 
την οριοθέτηση των περιοχών Natura πρέπει να ακολουθήσει η εκπόνηση Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Μελέτης µε στόχο τη θεσµοθέτηση συγκεκριµένων ζωνών και όρων 
προστασίας εντός των περιοχών αυτών. Μέσω της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, 
προτείνεται η σύσταση φορέα διαχείρισης στον οποίο ανατίθενται οι αρµοδιότητες 
διαχείρισης και προστασίας της περιοχής.  
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Η εφαρµογή της οδηγίας παρουσιάζει όµως κάποια προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί από 
αρµόδιους επιστηµονικούς φορείς και µη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι φορείς διαχείρισης που ιδρύθηκαν µε στόχο την προστασία 
αυτών των περιοχών το 2002 υπολειτουργούν, ενώ η επιτροπή ΦΥΣΗ, που έχει την ευθύνη 
του συντονισµού και της επιστηµονικής υποστήριξης των δράσεων διαχείρισης έχει παύσει 
από τις αρχές του 2005. 

Παρά την σηµαντικότατη ανάγκη για φυσικές περιοχές εντός και σε εγγύτητα µε το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας, παρουσιάζονται πολλά προβλήµατα στην 
οργάνωση, διατήρηση και διαχείριση των περιοχών αυτών στην Αττική.  

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τον Ν. 1650/86 – µε την θέσπιση προστατευόµενων περιοχών 
επιβάλλεται η ίδρυση φορέα διαχείρισης τους. Στην Αττική έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης 
για τον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας και το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα. Όµως οι φορείς 
αυτοί υπολειτουργούν, δεν έχουν χρηµατοδότηση δεν είναι στελεχωµένοι και έχουν ελλιπείς 
αρµοδιότητες οι οποίες τις περισσότερες φορές εµπλέκονται µε τις αρµοδιότητες υφιστάµενων 
φορέων και υπηρεσιών (π.χ. ∆ασικές Υπηρεσίες). 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι µόνες περιοχές για τις οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει 
οργανωµένη διαχείριση και προστασία στην Αττική είναι οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Περιφέρειας, 
(Ε.∆. Πάρνηθας και Ε.∆. Σουνίου). Στις υπόλοιπες περιοχές, η προστασία περιορίζεται στην 
θεσµοθέτηση των ορίων της περιοχής, και τον έλεγχο των έργων και των δραστηριοτήτων που 
πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή. 

Επίσης επαρκής θεσµική προστασία έχουν οι ορεινοί όγκοι του λεκανοπεδίου (Υµηττός, 
Αιγάλεω, Λαυρεωτική, Πεντέλη), οι οποίοι διαθέτουν και συγκεκριµένο καθεστώς µε ζώνες 
προστασίας και συγκεκριµένες δραστηριότητες ανά ζώνη – αντιµετωπίζουν πολλά 
προβλήµατα. Αρµόδιοι για την διαχείριση των περιοχών αυτών είναι οι δασικές υπηρεσίες. 
Για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων εντός των ζωνών αυτών απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη του Οργανισµού Αθήνας. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των φυσικών περιοχών στην περιφέρεια Αττικής είναι 
η πίεση από τις οικιστικές δραστηριότητες. Η πίεση αυτή αφορά τόσο την νόµιµη οικοδόµηση 
εκτός σχεδίου στις φυσικές περιοχές όσο και την οργανωµένη ιδιωτική πολεοδόµηση 
(οικοδοµικοί συνεταιρισµοί). Η πίεση αυτή όµως προέρχεται κυρίως από την αυθαίρετη 
δόµηση.  

Η αυθαίρετη δόµηση εµφανίζεται µέσα σε δασικά οικοσυστήµατα, σε πλαγιές των ορεινών 
όγκων σε θαµνώδεις εκτάσεις που έχουν καεί αλλά και σε παράκτιες περιοχές, εντός του 
αιγιαλού υποβαθµίζοντας παράκτια και υγροτοπικά οικοσυστήµατα.  

Οι οικιστικές πιέσεις εκφράζονται είτε άµεσα (π.χ. µε τις εκχερσώσεις φυσικών περιοχών και 
την κατάληψή τους από δοµηµένες εκτάσεις) όσο και έµµεσα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές σηµαντικών δασικών 
εκτάσεων των ορεινών όγκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίες σχεδόν αποκλειστικά 
προκαλούνται µε στόχο την οικοπεδοποίηση των καµένων εκτάσεων. Παρακάτω 
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καταγράφονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δύο κατηγορίες φυσικών περιοχών, οι 
υγροτοπικές και οι ορεινές – δασικές περιοχές. 

Υγρότοποι 

Οι υγροτοπικές εκτάσεις της Περιφέρειας Αττικής απειλούνται από µπαζώµατα και 
προσπάθειες αποξήρανσης µε στόχο την οικοπεδοποίηση και αποξήρανσή τους. 

Εκτός από τους µεγάλους και σηµαντικούς υγροτόπους της περιφέρειας, όπως αυτοί του 
Σχινιά και της Βραυρώνας υπάρχουν αρκετοί µικρότεροι οι οποίοι απειλούνται µε εξαφάνιση. 

Οι υγρότοποι της Περιφέρειας Αττικής, ο Ωρωπός, το Βουρκάρι Μεγάρων, η Ψάθα Βιλλίων, 
αποτελούν τους τελευταίους εναποµείναντες υγροτόπους της Βόρειας και ∆υτικής Αττικής, τις 
τελευταίες νησίδες άγριας ζωής στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και ιδιαίτερα 
σηµαντικοί ως τόποι αναπαραγωγής και σταθµοί µετανάστευσης των πουλιών.  

Εκτενή µπαζώµατα, επιχωµατώσεις, αυθαίρετες κατασκευές αποτελούν τις µόνιµες πλέον 
αιτίες καταστροφών που βρίσκονται σε εξέλιξη για όλες τις παραπάνω περιοχές, καθώς καµία 
απ΄ αυτές τις περιοχές δεν βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας.  

∆εδοµένου ότι µέχρι να ολοκληρωθούν οι ΖΟΕ Β. Αττικής και η ΖΟΕ ∆υτικής Αττικής, οι 
τελευταίοι υγρότοποι της Αττικής µπορεί να αποτελούν παρελθόν, απαιτείται να ληφθούν 
µέτρα για να αναστραφεί η υποβάθµιση των περιοχών, να επιβληθούν κυρώσεις στους 
υπεύθυνους και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.  

Αναλυτικά, οι κύριες περιβαλλοντικές πιέσεις που αντιµετωπίζουν οι υγρότοποι είναι το 
µπάζωµα των εκτάσεων τους µε στόχο την οικοπεδοποίηση και οικοδόµηση, η ρύπανση των 
υδάτινων αποδεκτών από φυτοφάρµακα – λιπάσµατα και βιοµηχανικά λύµατα, οι αµµοληψίες 
και η άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής που υποβαθµίζουν τα ευαίσθητα υγροτοπικά 
οικοσυστήµατα. 

Ορεινά οικοσυστήµατα 

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές πιέσεις που παρατηρούνται στα ορεινά οικοσυστήµατα, της 
Πάρνηθας, του Υµηττού, των Γερανείων κ.λ.π.. είναι οι οικιστικές πιέσεις, η λαθραία βόσκηση, 
ξύλευση και κυνήγι και η χωρίς οργάνωση άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής οι οποίες 
µπορούν τοπικά να προκαλέσουν επιπτώσεις.  

Οι φυσικές περιοχές της περιφέρειας Αττικής υποβαθµίζονται από τη ατµοσφαιρική ρύπανση, 
οχλήσεων ρύπων, υποβάθµιση υδάτινων πόρων. 

Τέλος η γειτνίαση των περιοχών αυτών µε το πολεοδοµικό συγκρότηµα των Αθηνών 
υποβαθµίζει σηµαντικά την αξία τους λόγω έλλειψης συνέχειας µε γειτονικά οικοσυστήµατα, 
και φυσικές εκτάσεις. 
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Κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 

Βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί, κατά συνέπεια, η διαφύλαξη και η 
αξιοποίηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και η αναβάθµιση του 
κοινωνικού προσώπου των αστικών και ορεινών περιοχών.  

Οι κύριες δράσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να προστατευτούν τα σηµαντικά 
οικοσυστήµατα είναι η διαφύλαξη και ενίσχυση του υφιστάµενου θεσµικού καθεστώτος 
προστασίας των περιοχών, η οριοθέτηση και λήψη αυστηρών µέτρων προστασίας σε 
περιοχές που περιλαµβάνονται τύποι οικοτόπων µε προτεραιότητα και αξιόλογα είδη της 
πανίδας (σπάνια – ενδηµικά), η ακριβής χωροθέτηση των ανθρωπογενών χρήσεων. 

Οι πόροι, που διατέθηκαν µέχρι σήµερα στους τοµείς αυτούς αντιµετώπισαν µόνον εν µέρει τα 
υφιστάµενα προβλήµατα. 

Η προσαρµογή στο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτηµένο, όπως οριοθετείται από την 
πολιτική περιβαλλοντικής σύγκλισης, αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη µιας σειράς 
δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική για την 
προστασία της φύσης πρέπει να συνδυάζει δράσεις τόσο προστασίας, όσο και ανάδειξής της 
ως φυσικού πλούτου και οικονοµικού πόρου. 

7.2.7 Μεταφορές  

7.2.7.1. Οδικό ∆ίκτυο 

Το κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής έχει συνολικό µήκος 2.380 Km., ενώ οι δρόµοι 
διπλού και τριπλού οδοστρώµατος είναι 16,7% και 6,5% του συνόλου αντίστοιχα. Υπάρχουν 
51 ανισόπεδοι κόµβοι και η µέση πυκνότητα δικτύου στο λεκανοπέδιο είναι 5,5 Km/ Km2 
αστικής περιοχής. Οι µέσες ταχύτητες κυκλοφορίας είναι εντός δακτυλίου 18 Km/h (από 7,5 
Km/h που ήταν προ του 1982 όταν επιβλήθηκαν τα περιοριστικά µέτρα), στις αστικές περιοχές 
22 Km/h, στις προαστιακές 30 Km/h και στις µη αστικές 48 Km/h. Εντός του εσωτερικού 
οδικού δακτυλίου προσφέρονται 58.440 θέσεις στάθµευσης, από τις οποίες οι εκτός οδού µε 
δηµόσια χρήση είναι 25.060 και οι θέσεις παρά την οδό είναι 33.380 (οι 22.010 αφορούν σε 
παράνοµη στάθµευση). Το σύνολο της ζήτησης είναι 65.440 θέσεις και το υπάρχον έλλειµµα 
εκτιµάται σε 7.000 θέσεις. (Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό). 

Στην Περιφέρεια Αττικής κινείται το 43,6% των οχηµάτων της χώρας. Ο κυκλοφοριακός φόρτος 
έχει γενικά αυξηθεί, κυρίως στο Α και ΝΑ λεκανοπέδιο - λόγω της εκτεινόµενης κατά µήκος των 
βασικών κυκλοφοριακών αξόνων διάχυσης κεντρικών λειτουργιών και της αύξησης των 
οικιστικών πυκνοτήτων. Πολλά προβλήµατα δηµιουργούνται από τη διακίνηση οχηµάτων και 
µάλιστα βαρέων µέσα στον αστικό ιστό, λόγω ανοργάνωτης διακίνησης της τροφοδοσίας των 
καταστηµάτων εµπορίου και λοιπών δραστηριοτήτων. 

Η βορειοανατολική Αττική αποτελεί τον προθάλαµο εισόδου-εξόδου µεταξύ Πρωτεύουσας και 
Κεντρικής - Βόρειας Ελλάδας µε τα χερσαία δίκτυα µεταφορών. Η κατασκευή µεταπολεµικά 
της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης σε συνδυασµό µε τα κίνητρα αποκέντρωσης της 
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επαρχιακής βιοµηχανίας της δεκαετίας 1950 οδήγησαν κατά µήκος του άξονα από Οινόφυτα 
προς Βοιωτία (Θήβα) και Εύβοια (Χαλκίδα) στην ανάπτυξη µιας σειράς βιοµηχανιών, ενός 
ουσιαστικά νέου βιοµηχανικού άξονα της Πρωτεύουσας, που µε την πάροδο του χρόνου 
επεκτάθηκε καθ1 όλο το µήκος της εθνικής οδού µέχρι τον Ελαιώνα του Λεκανοπεδίου. Ο 
Ωρωπός, ως κύρια πύλη σύνδεσης µε την Εύβοια (Ερέτρια – Αµάρυνθος – Αλιβέρι - Κύµη και 
κατ’ επέκταση Σκύρος), αποτέλεσε έναν από τους πρώτους πυρήνες τουριστικής ανάπτυξης. Η 
βελτίωση της υποδοµής του οδικού δικτύου, οδηγεί σε µια µείωση της κίνησης αυτής. 

Η νέα εθνική οδός αποτελεί σήµερα τον κύριο τοπικό άξονα όπου αρθρώνονται όλες οι 
κάθετες συνδέσεις µε τις ακτές (Ωρωπός, Κάλαµος, Βαρνάβας, Γραµµατικό κ.λ.π..). 

Σε αντίθεση µε την βορειοανατολική, η νοτιοανατολική Αττική δεν δέχθηκε ισχυρές πιέσεις σε 
επίπεδο εθνικών και περιφερειακών µεταφορών. 

Στην δυτική Αττική το υφιστάµενο οδικό δίκτυο, αποτελείται από 3 κατηγορίες δρόµων, 
ανάλογα µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τους, την ποιότητα τους και τις κινήσεις που 
εξυπηρετούν: 

• Η πρώτη κατηγορία, το κύριο οδικό δίκτυο, αποτελείται από την Εθνική οδό Αθηνών - 
Κορίνθου, καθώς και την Αθηνών - Θηβών (παλιά χάραξη από την Κάζα), η οποία δεν 
έχει βέβαια χαρακτηριστικά εθνικού άξονα. 

• Τη δεύτερη κατηγορία, την αποτελούν οι κύριοι άξονες που συνδέουν τους οικισµούς 
µεταξύ τους και µε την Εθνική Οδό (ο δρόµος προς τα Βίλια, ο δρόµος από Μέγαρα 
προς Αλεποχώρι και Πάχη κλπ.). 

• Στην τρίτη κατηγορία, ανήκουν οι δευτερεύοντες άξονες που συνδέουν τους οικισµούς 
µε περιοχές αυθαιρέτων ή µε σηµαντικές βιοµηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. 

Σε όλη την έκταση της ηπειρωτικής Αττικής υπάρχει επίσης ένα σηµαντικό πλέγµα από 
αγροτικούς χωµατόδροµους, µέτριας έως κακής βατότητας που εξυπηρετούν µετακινήσεις 
προς αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή διάσπαρτες βιοτεχνικές µονάδες. 

Η προοπτική της Ολυµπιάδας του 2004, αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις της Περιφέρειας, 
οδήγησαν στην εκτίµηση ότι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι στην Περιφέρεια Αττικής θα 
αυξανόντουσαν κατά πολύ. Αυτή η εκτίµηση οδήγησε στο συµπέρασµα, ότι η συµπλήρωση 
και ο εκσυγχρονισµός του οδικού δικτύου, αλλά και του συστήµατος µεταφορών γενικότερα, 
θα έπρεπε να γίνει πλέον στρατηγικός στόχος. 

Ένα έργο το οποίο συνέβαλλε στην βελτίωση του οδικού δικτύου της περιφέρειας, αλλά και 
στην κυκλοφοριακή αποφόρτιση όχι µόνο της Αθήνας και συνολικά της περιφερείας, ήταν η 
Αττική Οδός. Η Αττική Οδός είναι ένας από τους πιο σύγχρονους αυτοκινητόδροµους στην 
Ευρώπη. Έχει σχεδιαστεί µε προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητοδρόµου ταχείας κυκλοφορίας 
µε διόδια, και ουσιαστικά αποτελεί τον Περιφερειακό ∆ακτύλιο της Αττικής. Αποτελείται 
κυρίως από δύο βασικούς οδικούς άξονες: της Λεωφόρο Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων 
µήκους 52,4 Km, και την ∆υτική περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού, µήκους 12.9Km. ∆ιαθέτει 
τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 32 πολυεπίπεδους 
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κόµβους, ειδικά εκπαιδευµένες µονάδες παροχής βοήθειας, ενώ η κυκλοφορία των οχηµάτων 
ελέγχεται µε µηχανήµατα τεχνολογίας αιχµής. 

Η Αττική οδός εκτός από την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας του νέου αεροδροµίου «Ελ. 
Βενιζέλος», ουσιαστικά συµβάλλει στην αναδιαµόρφωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού 
σχεδιασµού της Αττικής. 

Ωστόσο, παρά τη σηµαντική µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και τα περιβαλλοντικά 
οφέλη, και στον οδικό αυτό άξονα παρατηρούνται τάσεις κορεσµού. Η µέση κυκλοφορία για το 
2006 ξεπέρασε τα 270.000 οχήµατα την ηµέρα, έναντι 231.471 το 2004, οπότε δόθηκαν στην 
κυκλοφορία όλα τα κοµµάτια του αυτοκινητόδροµου. Η κυκλοφορία την επόµενη χρονιά (2005) 
παρουσίασε αύξηση κατά 7,61%, ενώ τον περασµένο χρόνο (2006) έκλεισε µε νέα εκτίναξη 
κατά 8,42%. Το πιο προβληµατικό κοµµάτι είναι µεταξύ των κόµβων της εθνικής οδού Αθηνών 
- Λαµίας στη Μεταµόρφωση και της ∆ουκίσσης Πλακεντίας στο Χαλάνδρι, όπου την 
περασµένη χρονιά κινήθηκαν κατά µέσο όρο 72.000 οχήµατα την ηµέρα και καταγράφτηκε 
αύξηση της κυκλοφορίας κατά 9% σε σχέση µε το 2004. Πάντως η µεγαλύτερη τάση ανόδου 
της κυκλοφορίας παρατηρείται στον κλάδο σύνδεσης της περιφερειακής Υµηττού µε την Αττική 
Οδό, µε ποσοστό 30%.  

Είναι προφανές ότι για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων οι επεκτάσεις της 
Αττικής Οδού και ειδικότερα η σύνδεση του αεροδροµίου µε τα νότια προάστια, που θα 
συντελέσει στη δηµιουργία ενός δεύτερου, µετά τον Κηφισό, κάθετου άξονα από τη δυτική 
πλευρά, ολοκληρώνοντας την περιµετρική κάλυψη του Λεκανοπεδίου από αυτοκινητόδροµους, 
θεωρούνται απαραίτητες.  

Επιπλέον, η ολοκλήρωση των οδικών υποδοµών της Αττικής προκειµένου η Αθήνα να 
αποκτήσει πλήρη υποδοµή µιας σύγχρονης µεγαλούπολης, απαιτεί παρεµβάσεις για την 
οδική αναβάθµιση της νοτιοανατολικής περιοχής των Μεσογείων (Μαρκόπουλο – Λαύριο), τη 
σύνδεση µεταξύ βιοµηχανικών ζωνών, παρακάµπτοντας το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της 
Αθήνας, καθώς και την κατασκευή / βελτίωση περιφερειακής οδοποιίας κυρίως προς περιοχές 
που παρουσιάζουν τουριστική ανάπτυξη αλλά και για τη διασύνδεση µε τους µεγάλους 
διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες. 

7.2.7.2 Λιµενική υποδοµή 

Τα βασικά εµπορικά λιµάνια Εθνικής Σηµασίας στην Περιφέρεια είναι 3 (τρία): Το λιµάνι του 
Πειραιά, το λιµάνι της Ραφήνας και το λιµάνι της Ελευσίνας. Επίσης, αναβαθµίζεται το λιµάνι 
του Λαυρίου για την εξυπηρέτηση, πέρα από εµπορεύµατα, και επιβατών προς και από το 
νησιωτικό σύµπλεγµα των Κυκλάδων. Η συµβολή του λιµανιού αυτού στην αναδιάρθρωση 
των θαλασσίων µεταφορών αναµένεται να είναι σηµαντική µετά και την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων χερσαίων αξόνων που θα βελτιώσουν σηµαντικά την πρόσβαση σε αυτό. 

Το συνεχώς αναβαθµιζόµενο διεθνές λιµάνι του Πειραιά είναι το µεγαλύτερο λιµάνι σε κίνηση 
επιβατών (το µεγαλύτερο της Μεσογείου), ενώ εξυπηρετεί παράλληλα σηµαντική 
εµπορευµατική κίνηση. Απαρτίζεται από τρεις τοµείς, µε σαφώς διαχωρισµένες και αυτόνοµες 
λειτουργίες: 
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• Το (Κεντρικό) Επιβατικό λιµάνι µε 5 σταθµούς εσωτερικού και ένα εξωτερικού, 

• Το Εµπορικό λιµάνι (∆ραπετσώνα – Κερατσίνι – Ν. Ικόνιο), 

• Την Επισκευαστική Ζώνη (Πέραµα, Σαλαµίνα). 

Από πλευράς διεθνών ροών εµπορευµάτων (εξωτερικό εµπόριο), το λιµάνι του Πειραιά 
αποτελεί κύρια πύλη (µαζί µε τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο) του «Ανατολικού Άξονα Βορρά – 
Νότου. Επίσης, το λιµάνι του Πειραιά αποτελεί κύριο λιµάνι του συστήµατος λιµένων της 
χώρας από πλευράς µεταφορτώσεως (trans-shipment). 

Το λιµάνι της Ελευσίνας εξυπηρετεί αποκλειστικά εµπορευµατική κίνηση και είναι το 
µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας στη διακίνηση εµπορευµάτων. 

Μεγάλη επιβατική κίνηση εξυπηρετεί και το λιµάνι της Ραφήνας, το οποίο παράλληλα 
εξυπηρετεί µικρή εµπορευµατική κίνηση εσωτερικού. Παρόµοιου µεγέθους εµπορευµατική 
κίνηση παρουσιάζει το λιµάνι του Λαυρίου, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί µικρή επιβατική 
κίνηση. 

Τοπικοί λιµένες λειτουργούν στα νησιά της Περιφέρειας και στην Τροιζηνία και εξυπηρετούν 
το σύνολο των αναγκών τους. 

Μαρίνες και λοιποί τοπικοί λιµένες λειτουργούν στον Άλιµο, Ανάβυσσο, Βουλιαγµένη, 
Γλυφάδα, Ζέα, Λαύριο, Πόρτο – Ράφτη, Φάληρο (Φλοίσβος), Σκάλα Ωρωπού και Αγ. Μαρίνα. 
Λειτουργούν επίσης και ιδιωτικοί τουριστικοί λιµένες. 

7.2.7.3 Αεροδρόµια 

Κατά την χρηµατοδοτική περίοδο 2000 – 2006 έλαβε χώρα η έναρξη λειτουργίας του νέου 
διεθνούς αερολιµένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο καθιερώνει την Αθήνα ως τον πρωτεύοντα 
διεθνή αεροπορικό κόµβο της Ελλάδας, όσον αφορά τόσο στις διεθνείς συνδέσεις όσο και τις 
εθνικές συνδέσεις µε τα πολυάριθµα περιφερειακά αεροδρόµια της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
των νησιών. Με την αποπεράτωση το 2004 της Αττικής Οδού και της οδού Βάρης – Κορωπίου, 
καθώς και της σιδηροδροµικής σύνδεσης (Προαστιακός Σιδηρόδροµος – Μετρό), έχει 
βελτιωθεί ουσιαστικά η προσπέλασή του και η ελκυστικότητά του.  

Επιπλέον, υπάρχουν το στρατιωτικό αεροδρόµιο της Ελευσίνας και το τοπικό αεροδρόµιο 
Τατοΐου. Ως πρόσφατη εξέλιξη καταγράφεται και η παραχώρηση του στρατιωτικού 
αεροδροµίου Πάχης Μεγάρων στην πολιτική αεροπορία. Αυτό σηµαίνει µία αναβάθµιση για 
την περιοχή, λόγω της πιθανολογούµενης εγκατάστασης σε αυτό των ιδιωτικών µικρών 
αεροπορικών σκαφών αεροπλοΐας και αναψυχής. 

7.2.7.4 Υπεραστικός Προαστιακός Σιδηρόδροµος 

Το υφιστάµενο σιδηροδροµικό δίκτυο, υπεραστικό και προαστιακό, παρουσιάζει προβλήµατα 
οργάνωσης και λειτουργίας (π.χ. ξεχωριστοί σταθµοί των δικτύων Πελοποννήσου και Βόρειας 
Ελλάδας στην Αθήνα και τον Πειραιά, έλλειψη συντονισµού και συµπληρωµατικότητας µε τα 
άλλα µέσα µεταφορών, ισόπεδη διέλευση των γραµµών καθ’ όλο το µήκος του προαστιακού 
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ιστού, κ.α.). Οι παρεµβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο των Τοµεακών Προγραµµάτων της 
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου αναµένεται να συµβάλλουν στον εκσυγχρονισµό του 
σιδηροδροµικού δικτύου και να αναδείξουν το µητροπολιτικό χαρακτήρα της Πρωτεύουσας, µε 
τη ριζική βελτίωση της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πρωτεύουσας µε την υπόλοιπη χώρα 
αλλά και µε τα διευρωπαϊκά µεταφορικά δίκτυα. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ολοκλήρωση της 
αναβάθµισης του σιδηροδροµικού διαδρόµου Πειραιάς – Αθήνα – Σιδηροδροµικό Κέντρο 
Αχαρνών (ΣΚΑ) και η κατασκευή του σιδηροδροµικού διαδρόµου ΣΚΑ – Αεροδρόµιο Σπάτων. 

Σε ότι αφορά στον Προαστιακό σιδηρόδροµο, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε λειτουργία 
ένα τµήµα του δικτύου συνολικού µήκους 128 χλµ., εκ των οποίων 103 περίπου χλµ. 
βρίσκονται εντός των ορίων του Νοµού Αττικής (Αθήνα – Αεροδρόµιο =40 χλµ. και Αθήνα – 
όριο Ν. Αττικής = 62,5 χλµ.). Το προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο Αττικής που αναπτύσσεται 
σε συνδυασµό µε τα άλλα δίκτυα µέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ), το οδικό δίκτυο 
(Αττική οδός, Λεωφόρος Υµηττού κλπ.) και τη σύνδεσή του µε το νέο Αεροδρόµιο Σπάτων και 
το λιµάνι του Πειραιά, ως ενιαίο σύστηµα µεταφορών, δηµιουργεί νέα δεδοµένα οργάνωσης 
του χώρου στην Αττική και τους γειτονικούς Νοµούς καθώς και της κίνησης µέσα σ’ αυτούς. 
Προκειµένου όµως να λειτουργήσει ως ενιαίο διασυνδεδεµένο και ολοκληρωµένο δίκτυο 
µέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική κρίνεται σκόπιµη η ολοκλήρωση των επεκτάσεών του 
προς Λαύριο και Ραφήνα 

Ιδιαίτερη σηµασία για την Περιφέρεια Αττικής έχει και ο εκσυγχρονισµός των σιδηροδροµικών 
και τεχνικών εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Ε. που σήµερα είναι διάσπαρτες σε διάφορα σηµεία της 
Αττικής και µάλιστα σε σηµεία µε έντονη οικιστική ανάπτυξη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν 
όχληση στην ευρύτερη περιοχή τους. Η προβλεπόµενη συγκέντρωσή τους σε ενιαίο χώρο µε 
σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό στο Θριάσιο Πεδίο και η ολοκλήρωση των σχετικών 
έργων, θα έχει ως αποτέλεσµα, πέρα από την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης 
του δικτύου και την αναβάθµιση του οικιστικού ιστού της Πρωτεύουσας. 

7.2.7.5 Αστικές µεταφορές 

Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αττική κατά την τελευταία δεκαετία εµφανίζουν σαφή τάση 
συρρίκνωσης του µεταφορικού τους έργου, µε µείωση του έργου κατά 20% περίπου. Αυτό 
οφείλεται στη χαµηλή ελκυστικότητα του µέσου που προκαλείται από µια σειρά εγγενών και 
µη µειονεκτηµάτων του έναντι της µετακίνησης µε ιδιωτικά µέσα µεταφοράς. Η κατάσταση 
υποσκάπτει το ρόλο της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης και απαιτεί βελτίωση.  

Έως το 1999 δεν είχε σχεδιαστεί και εφαρµοστεί, για την Αττική, µία ολοκληρωµένη 
στρατηγική ανάπτυξης του συγκοινωνιακού συστήµατος µε τη λογική και τη φιλοσοφία που 
ισχύει σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα44. Αντίθετα είχαν υπάρξει διαδοχικές 
αποσπασµατικές παρεµβάσεις θεσµικού και λειτουργικού χαρακτήρα οι οποίες είχαν σαν 
αποτέλεσµα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα να απολέσουν σηµαντικότατο µερίδιο 

                                                      

44 Πηγή: ΥΜΕ, ∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠ ΣΑΑΣ, «Στρατηγικό Πρόγραµµα ΥΜΕ ‘Μεταφορές 2007-2013, Τελικό 

Σχέδιο, Νοέµβριος 2006. 
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της αγοράς του συνόλου των µετακινήσεων και από 40% το 1983 να πέσουν στο 31,5% το 
1997. 

Βασικότερη αιτία για την αρνητική αυτή εξέλιξη ήταν η έλλειψη µίας ενιαίας Αρχής που θα 
συγκέντρωνε τις διαφορετικές αρµοδιότητες σχεδιασµού και εφαρµογής κυκλοφοριακής και 
συγκοινωνιακής πολιτικής και θα αναλάµβανε τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την 
αποδοτικότητα του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών στην Πρωτεύουσα. Εξίσου σηµαντική 
υπήρξε η αποεπένδυση τόσο στην υποδοµή όσο και στο τροχαίο υλικό, που οδήγησε στη 
µείωση της παραγωγικότητας των συγκοινωνιακών φορέων και της συνολικής αποδοτικότητας 
του συστήµατος. Τέλος, την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατακόρυφα και η ιδιοκτησία ΙΧ 
αυτοκινήτων. Στην Αττική κατά το 2004 υπήρχαν 2.138.254 επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ σε 
κυκλοφορία, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 83% σε σύγκριση µε το 1995. Ο δείκτης 
«Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ ανά 100 κατοίκους» παρουσίασε σηµαντική αύξηση και από 31,2 
το 1995 ανήλθε σε 56,8 το 2004.  

Η πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες αποτυπώνεται στον Συγκοινωνιακό Χάρτη της Αθήνας 
(10/2004). Κεντρική λογική των µέτρων που εφαρµόσθηκαν ή πρόκειται να εφαρµοσθούν είναι 
η ένταξη όλων των µέσων σε ένα ενιαίο σύστηµα αστικών συγκοινωνιών, όπου τα διάφορα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν θα λειτουργούν µεµονωµένα αλλά ως σύνολο για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Ως στρατηγικός στόχος έχει τεθεί η αύξηση της χρήσης των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς ώστε να εξυπηρετούν το 50% των αστικών µετακινήσεων στις αρχές του 
2008. 

Το δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα περιλαµβάνει: 

• Τον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο (ΗΣΑΠ) 

• Το Μετρό 

• Το Τραµ 

• Τον Προαστιακό σιδηρόδροµο. 

Η εφαρµογή της πολιτικής αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα έχει επιφέρει αύξηση της 
επιβατικής κίνησης, και πιο αναλυτικά: 

• Οι γραµµές 2 και 3 του Μετρό εξυπηρετούν ηµερησίως περισσότερους από 650.000 
επιβάτες, οι οποίοι αναµένεται µε την ολοκλήρωση των επεκτάσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη / υπό δηµοπράτηση να αυξηθούν κατά 460.000 ηµερησίως. Το δίκτυο των 
γραµµών του Μετρό που βρίσκεται σε λειτουργία ανέρχεται σε 46,8 χλµ. µε 24 
σταθµούς. Παράλληλα, µε την παλαιά γραµµή του ηλεκτρικού σιδηρόδροµου (ΗΣΑΠ, 
γραµµή 1), η οποία εκτείνεται σε µήκος 25,6 χλµ. µε 24 σταθµούς, µετακινούνται 
ηµερησίως περίπου 450.000 επιβάτες.  

• Αύξηση της επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία (Ε.Θ.Ε.Λ. / Η.Λ.Π.Α.Π.) της τάξης του 
8%, ενώ στα µέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό / Η.Σ.Α.Π.) στο 16%. 
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• ∆ιακίνηση περίπου 120.000 πρόσθετων επιβατών σε ηµερήσια βάση µε το Τραµ 
(50.000 ηµερήσιοι επιβάτες) και τον Προαστιακό σιδηρόδροµο (60.000 – 70.000 
ηµερήσιοι επιβάτες). Οι γραµµές του Τραµ που βρίσκονται σε λειτουργία ανέρχονται σε 
2 και εκτείνονται σε µήκος 26 χλµ. µε 47 σταθµούς. 

Επιπλέον, λειτουργούν στην Αττική περί τα 2.000 λεωφορεία, δροµολογηµένα σε 260 γραµµές, 
τα οποία εξυπηρετούν περί τους 1.700.000 επιβάτες ηµερησίως. Οι επιβατικές µετακινήσεις 
εξυπηρετούνται και από 14.000 ταξί περίπου, που µεταφέρουν περί τους 700.000 επιβάτες 
ηµερησίως. 

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη ενός ικανοποιητικού συστήµατος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, το επίπεδο εξυπηρέτησης των υπαρχόντων επίγειων Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς µη-σταθερής τροχιάς (λεωφορεία, τρόλεϊ) είναι σχετικά χαµηλό για τους 
παρακάτω λόγους: 

• Η µέση ταχύτητα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µη σταθερής τροχιάς ποικίλλει µεταξύ 
7 Km / ώρα στο κέντρο της Αθήνας και 18 Km / ώρα στα προάστια, σε σύγκριση µε τα 
20 Km / ώρα που είναι ένας αποδεκτός µέσος όρος στην Ε.Ε.  

• Υπάρχει διακύµανση του χρόνου ταξιδιού των οχηµάτων στην ίδια γραµµή και 
αποκλίσεις των δροµολογίων. Έτσι οι επιβάτες υποχρεώνονται να παραµένουν στις 
στάσεις των λεωφορείων για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθεί και µάλιστα συχνά υπό δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες (υψηλή ζέστη, 
βροχή, κλπ.). Το αποτέλεσµα είναι µειωµένη αξιοπιστία των αστικών µεταφορών. Ο 
αριθµός στάσεων ανά τετραγωνικό Km στην Αθήνα είναι 2,1, ενώ ένας αποδεκτός 
µέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται κοντά στο 5. 

• Τα οχήµατα έχουν πολύ µεγάλα ποσοστά πληρότητας και η πιθανότητα για έναν 
επιβάτη να βρει κάθισµα στα λεωφορεία κατά τη διάρκεια της ηµέρας, έστω και εκτός 
ωρών αιχµής, είναι σχετικά µικρή. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρισθεί η πρόσφατη 
σηµαντική αναβάθµιση του τροχαίου υλικού (νέα οχήµατα, τοποθέτηση κλιµατισµού) 
που µειώνει το προαναφερθέν πρόβληµα. 

Η έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση έχει σηµαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία 
(υπολογίζεται ότι σε κάθε οδηγό αντιστοιχούν 250 χαµένες ανθρωποώρες λόγω 
κυκλοφοριακής συµφόρησης), στη µόλυνση του περιβάλλοντος, στην κατανάλωση ενέργειας 
και στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στο Λεκανοπέδιο. Η µέση ωριαία ταχύτητα των 
αυτοκινήτων εντός του Λεκανοπεδίου δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόµετρα την ώρα, ενώ κατά τις 
ώρες αιχµής (7.30 – 10.30 και 14.30 – 17.30) τα 5 χιλιόµετρα ανά ώρα. Οι δηµόσιες 
συγκοινωνίες καλύπτουν µόνο το 35% των καθηµερινών µετακινήσεων όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό στις Ευρωπαϊκές µητροπόλεις ανέρχεται στο 70%. 

Η σηµερινή κατάσταση του συστήµατος µεταφορών της Αθήνας αποτελεί µόνο την απαρχή 
µιας συνεχώς επιδεινούµενης κυκλοφοριακής ασφυξίας της πόλης. Η ραγδαία αύξηση του 
δείκτη ιδιοκτησίας οχηµάτων, σε συνδυασµό µε την ελλειµµατική υποδοµή και διαχείριση του 
συστήµατος µεταφορών µέχρι πρότινος, αποτελούν όχι και τόσο ενθαρρυντικές ενδείξεις για 
την εξέλιξη της σηµερινής κατάστασης, που απαιτεί να αναληφθεί άµεσα σοβαρή και συνεπής 
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δράση. Το νέο δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και 
υπόλοιπα προγραµµατισµένα συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας 
πρέπει να συνδυαστούν µε σειρά συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να µην 
ανακουφίζουν µόνο πρόσκαιρα την κυκλοφορία. 

Η θετική δε ανταπόκριση του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων 
2004 αποδεικνύει τις αυξηµένες απαιτήσεις που έχουν οι δυνητικοί επιβάτες των αστικών 
συγκοινωνιών καθώς και τη στροφή που είναι δυνατόν να γίνει προς τα Μ.Μ.Μ., λόγω των 
συνεχών επεκτάσεων και βελτιώσεων που υλοποιούνται και εφόσον αυτά αποδειχτούν 
αξιόπιστα και σύγχρονα. Κατά συνέπεια διαφαίνεται η ευκαιρία αύξησης του µεριδίου 
επιβατικής κίνησης των Μ.Μ.Μ., ειδικότερα στην περίπτωση που οι αστικές συγκοινωνίες 
λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο ώστε τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ να είναι τροφοδότες του 
Μετρό, του Προαστιακού σιδηροδρόµου και του Τραµ. 

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών προσδιορίζονται από τις 
απαιτήσεις που δηµιουργούνται από το «εξωτερικό περιβάλλον» των φορέων αστικών 
συγκοινωνιών, δηλαδή τους χρήστες και τις κοινωνικοοικονοµικές συγκυρίες της εποχής και 
από το «εσωτερικό περιβάλλον» των φορέων, δηλαδή από τις δυνατότητες και τις αδυναµίες 
τους. Η καλύτερη οργάνωση του τοµέα, καθώς και η αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής 
µεταφοράς στη µετακίνηση θα ενισχύσουν τις κοινωνικές και οικονοµικές τάσεις που ήδη 
διαφαίνονται και θα επιτρέψουν την προσέγγιση των Ευρωπαϊκών δοµών. 

7.2.7.6 Νησιωτικές Περιοχές 

Με εξαίρεση τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας έχουν καλή 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση. Προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εντοπίζονται κατά 
τους χειµερινούς µήνες, σε περιόδους µε κακές καιρικές συνθήκες και θυελλώδεις ανέµους, 
που είναι πιο έντονα για τα πιο αποµακρυσµένα νησιά, όπως τα Αντικύθηρα. Στα νησιά 
υπάρχουν κατά τόπους προβλήµατα κυκλοφορίας, αλλά περιορίζονται στις περιοχές µε έντονη 
τουριστική δραστηριότητα και µόνο κατά τους καλοκαιρινούς µήνες που η τουριστική κίνηση 
είναι αυξηµένη. 
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7.2.8 Ενδοπεριφερειακές Ανισότητες. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφέρεια Αττικής χωρικά µπορεί να διαιρεθεί σε δύο µεγάλες 
ενότητες: το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, το οποίο έχει αποκτήσει όλα τα χαρακτηριστικά µιας 
Μητροπολιτικής περιοχής και στο Υπόλοιπο Αττικής, το οποίο περιλαµβάνει σήµερα 
ουσιαστικά την περιαστική ζώνη του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και ένα πλέγµα µικρότερων 
πόλεων και οικισµών πολύ στενά συνδεδεµένο µε τη «βασική ζώνη» και την περιαστική της 
περιοχή. 

Στη διαφοροποίηση του Λεκανοπεδίου της Αθήνας ως «βασικής» -πλήρως αστικοποιηµένης 
πλέον- ζώνης, από το Υπόλοιπο της Αττικής επέδρασε κατ’ αρχήν η φυσική γεωγραφία: Το 
Λεκανοπέδιο βρίσκεται στο κέντρο της Αττικής, και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους 
της Πάρνηθας βόρεια, της Πεντέλης βορειοανατολικά, του Υµηττού ανατολικά και του Αιγάλεω 
δυτικά και από τον κόλπο του Σαρωνικού στα νότια. Η ιστορική εξέλιξη ενίσχυσε σηµαντικά 
αυτή τη διαφοροποίηση. 

Το εσωτερικό του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, παρότι αποτελεί αστικό συνεχές, εµπεριέχει 
στοιχεία διάκρισης –όσον αφορά στα παραγωγικά συµπλέγµατα και στα δίκτυα κέντρων που 
έχουν διαµορφωθεί-που το διαχωρίζουν σε επιµέρους χωρικές ενότητες. 

Οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στην Περιφέρεια Αττικής επηρέασαν και επηρεάστηκαν από 
τη χωρική φυσιογνωµία της. 

Από τη δεκαετία του 1960-1970, κατά την οποία ξεκίνησε η έντονη αστικοποίηση της 
Περιφέρειας Αττικής, υποδεχόµενη µεγάλα πληθυσµιακά κύµατα εσωτερικής µετανάστευσης, 
πραγµατοποιήθηκε ο χωρικός διαχωρισµός σε Ανατολική και ∆υτική Αττική Λεκανοπεδίου ή, 
σωστότερα εκατέρωθεν ενός νοητού άξονα από τα Ν∆υτικά προς τα ΒΑνατολικά. Στην πρώτη 
πλευρά (∆υτική – Βορειοδυτική) παρατηρείται σχετικά εντονότερη παρουσία εργατικών 
στρωµάτων και περισσότερος νεανικός πληθυσµός, στη δεύτερη µεγαλύτερα ποσοστά 
εργαζοµένων στις υπηρεσίες, µικροµεσαία και ανώτερου εισοδήµατος κοινωνικά στρώµατα 
και περισσότερο γηρασµένος πληθυσµός.  

Στις επόµενες δεκαετίες ο βασικός κοινωνικός χωρικός διαχωρισµός ανάµεσα στη ∆υτική και 
στην Ανατολική Αττική παραµένει, οι επιµέρους διαστάσεις του όµως µεταβάλλονται, λόγω του 
ότι µετακινούνται από τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας προς τις Βόρειες-Βορειοανατολικές 
και Νοτιοανατολικές περιοχές και προάστια µεσαία και ανώτερα εισοδηµατικά στρώµατα, σε 
σχέση και µε τη µετακίνηση δραστηριοτήτων υπηρεσιών προς αυτές τις περιοχές. 

Σήµερα, παρόλο που δεν «ανατρέπεται» η κοινωνική γεωγραφία της Αττικής, σε ορισµένες 
ζώνες συγκεντρώνονται µε µεγαλύτερη ένταση χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικιστικής 
υποβάθµισης. Η µορφή του κοινωνικού διαχωρισµού στην Αττική µπορεί να συνοψισθεί στη 
(γνωστή) διάκριση µεταξύ Ανατολικής και ∆υτικής ζώνης της Περιφέρειας, σε αντίστοιχο 
διαχωρισµό του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Πρωτεύουσας (ΠΣΠ), στη διαµόρφωση πόλων 
συγκέντρωσης των υψηλότερων κοινωνικοεπαγγελµατικών κατηγοριών στα βορειοανατολικά, 
τα νότια προάστια και σε ορισµένα τµήµατα του κέντρου, στην αντίστοιχη συγκέντρωση των 
χαµηλότερων κατηγοριών στις παρυφές του Πειραιά, στα βορειοδυτικά και σε περιοχές εκτός 
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του ΠΣΠ, στη διαµόρφωση µιας οµάδας χαµηλών – µεσαίων στρωµάτων γύρω από το 
παραδοσιακό κέντρο της Αθήνας και, φυσικά, σε σηµειακές συγκεντρώσεις ειδικών οµάδων 
πληθυσµού σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στη δυτική της χωρική ενότητα.  

Στη συνέχεια εξετάζεται ιδιαίτερα η χωρική κατανοµή των κοινωνικοδηµογραφικών 
χαρακτηριστικών του πληθυσµού της Περιφέρειας Αττικής και ιδίως οι παράµετροί της που 
αποτυπώνουν τις ενδοπεριφερειακές χωρικές ανισότητες και συνδέονται µε την κοινωνική 
υποβάθµιση ως συνιστώσα γενικότερης υποβάθµισης ορισµένων περιοχών της.  

Πληθυσµιακές Ανισότητες. 

Η εξέλιξη του µεγέθους και τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού και οι ανισότητες – 
διαφοροποιήσεις που αντανακλούν αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους πολλών ζητηµάτων 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

Στην Περιφέρεια Αττικής παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση στην πληθυσµιακή 
συγκέντρωση, όπου σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής του πληθυσµού το 2001της ΕΣΥΕ, 
το 70,8 % του συνολικού πληθυσµού της συγκεντρώνεται στην Ν.Α. Αθηνών. Ακολουθούν η 
Ν.Α. Πειραιά µε 14,4%, η Ν.Α. Ανατ. Αττικής και τέλος η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής. Οι θετικές 
µεταβολές του πληθυσµού τις τελευταίες δεκαετίες στις Ν.Α. Ανατ. Αττικής και ∆υτικής Αττικής 
αντανακλούν σαφώς τις διαδικασίες διάχυσης αστικών δραστηριοτήτων στην περιαστική 
ζώνη και, περαιτέρω, στο πλέγµα οικισµών του Υπόλοιπου της Αττικής. 

Η ανοµοιογένεια της πληθυσµιακής συγκέντρωσης στην Περιφέρεια αποτυπώνεται και στις 
διαφορετικές πληθυσµιακές πυκνότητες που παρατηρούνται στις επιµέρους Ν.Α. Στην Ν.Α. 
Αθηνών η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι ιδιαίτερα µεγάλη και κατά πολύ µεγαλύτερη από την 
πληθυσµιακή πυκνότητα στις άλλες Ν.Α. Συγκεκριµένα, η πληθυσµιακή πυκνότητα (κάτοικοι 
/τ.χλµ.) στις Ν.Α. Αθηνών, Ανατ. Αττικής, Πειραιά και ∆υτικής Αττικής είναι 7.361, 266,96, 583 
και 151, αντίστοιχα. 

Ένα άλλο πληθυσµιακό χαρακτηριστικό που εντείνει την ανοµοιογένεια της Περιφέρειας 
αποτελεί ο δείκτης γήρανσης. Ο πληθυσµός της περιοχής της ΝΑ Αθηνών είναι συγκριτικά 
περισσότερο γερασµένος από εκείνον του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής, ενώ είναι 
ταυτόχρονα ο µεγαλύτερος από εκείνους των περιοχών των ΝΑ. ∆υτικής Αττικής και 
Ανατολικής Αττικής, ενώ υπολείπεται κατά τι από εκείνον της Νοµ. Πειραιώς. 

Οι ∆ήµοι µε τους µεγαλύτερους δείκτες γήρανσης εµφανίζονται στην Ν.Α. Αθηνών και 
συγκεκριµένα είναι οι ∆ήµοι Νέου Ψυχικού, Παπάγου, Αθηναίων, Χολαργού, και Ψυχικού. 

Ανισότητες στην Απασχόληση – Ανεργία. 

Μεταξύ των επιµέρους Ν.Α. της Περιφέρειας Αττικής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής 
πληθυσµού το 2001 της ΕΣΥΕ, η κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
διαφοροποιείται µε την Ν.Α. Αθηνών να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού (50,1%) και ακολουθούν η Ν.Α. Ανατ. Αττικής µε 49,2%, η Ν.Α. ∆υτικής 
Αττικής µε 47,5% και τέλος η Ν.Α. Πειραιά µε 44,7%. 
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Το µέγεθος της ανεργίας ακολουθεί διαφορετική κατανοµή, µε τη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής να 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Ακολουθεί η Ν.Α. Πειραιά µε 11,5%, η Ν. Α. 
Ανατ. Αττικής µε 9,8% και τέλος η Ν.Α. Αθηνών µε 9,2%. Εντός της Ν.Α. Αθηνών η ανεργία 
συγκεντρώνεται προς τα δυτικά καθώς φαίνεται αυξηµένη στον ∆υτικό τοµέα της περιοχής της 
ΝΑ - 10,3%- και συγκριτικά µικρότερη στον κεντρικό τοµέα -9,4%-, στο Νότιο τοµέα και στον 
Ανατολικό τοµέα (8,4%) 

Η απασχόληση ανά τοµέα διαφοροποιείται σηµαντικά στις επιµέρους Ν.Α. της Περιφέρειας 
Αττικής. Συγκεκριµένα υψηλά ποσοστά απασχόλησης στον Α’ γενή τοµέα συγκεντρώνουν οι 
Ν.Α. ∆υτικής Αττικής και Ανατ. Αττικής µε ποσοστά 5,5% και 4,5% αντίστοιχα. Στις Ν.Α. αυτές 
συγκεντρώνονται οι περιαστικές αγροτικές περιοχές της Αττικής, Μέγαρα και Μεσόγεια. 

Η απασχόληση στον Β΄ γενή τοµέα χωρικά συγκεντρώνεται στις Ν.Α. ∆υτικής Αττικής και 
Ανατ. Αττικής µε ποσοστά 31,4% και 26,2% αντίστοιχα. Ακολουθούν η Ν.Α. Πειραιά µε 22,9% 
και η Ν.Α. Αθηνών µε 21,0%.  

Αναφορικά µε τη χωρική κατανοµή της απασχόλησης στον Γ΄ γενή τοµέα, η υψηλότερη 
συγκέντρωση, όπως αναµενόταν, παρατηρείται στην Ν.Α. Αθηνών, 68,8% και η δεύτερη 
υψηλότερη στη Ν.Α. Πειραιά, 65,0%. Η Ν.Α. Ανατ. Αττικής αποτελεί ανερχόµενη περιοχή 
συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα του τριτογενή τοµέα µετά την 
ολοκλήρωση του αερολιµένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» και της Αττικής Οδού, συγκεντρώνοντας 
το 56,9% της απασχόλησης της στον Γ΄ γενή τοµέα. Η Ν.Α. ∆υτικής Αττικής παρουσιάζει τη 
µικρότερη µε 49,3%.  

Ανισότητες στο επίπεδο εκπαίδευσης. 

Παρόλο που το µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού άνω των 10 ετών της Περιφέρειας 
βελτιώθηκε σηµαντικά στο σύνολο της στη δεκαετία του ’90, παραµένουν οι 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Τα ποσοστά του πληθυσµού υψηλότερου µορφωτικού 
επιπέδου εντοπίζονται στη Ν.Α. Αθηνών και είναι σαφώς υψηλότερα εκείνων των άλλων Ν.Α. 
Τα χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο εντοπίζεται στη Ν.Α. ∆υτικής Αττικής. Επιπλέον, και ο 
∆υτικός τοµέας της Ν. Α. Αθηνών παρουσιάζει χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο σε σχέση µε 
τους υπολοίπους τοµείς της, επίπεδο το οποίο συγκλίνει περισσότερο προς το αντίστοιχο στη 
Ν.Α. ∆υτικής Αττικής.  

Εγκατάσταση Μεταναστών 

Η παρουσία των µεταναστών, που αυξήθηκε πολύ σηµαντικά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα που συντελεί στο χαρακτηρισµό ως «κοινωνικά» υποβαθµισµένης» 
µιας περιοχής. Η χωρική κατανοµή των µεταναστών ακολουθεί όµως σε µέτριο βαθµό το 
βασικό σχήµα κοινωνικής διαφοροποίησης µεταξύ των Ν.Α. της Περιφέρειας.  

Η Ν.Α. Ανατ. Αττικής και η Ν.Α. Αθηνών έχουν τις υψηλότερες αναλογίες µεταναστών ως 
ποσοστό του συνολικού πληθυσµού τους, 10,8% και 10,5% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ν.Α. 
∆υτικής Αττικής µε 8,3% και τέλος η Ν.Α. Πειραιά µε 7,5%. 

Ακόµη όµως και εντός των Ν.Α. παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες 
ακολουθούν το ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και παραγωγικό προφίλ των ∆ήµων και των 
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επιµέρους περιοχών τους. Στο γεγονός αυτό συµβάλλει και η ιδιαίτερη διάκριση των 
µεταναστών σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί σε εύπορες 
περιοχές και σε αυτούς που απασχολούνται σε άλλους τοµείς. 

Χαρακτηριστικά, υψηλά ποσοστά µεταναστών εµφανίζονται σε ορισµένους ΟΤΑ της 
Περιφέρειας, όπως ο ∆ήµος Αθηναίων, ο ∆ήµος Αχαρνών, ο ∆ήµος Σπάτων-Λούτσας και η 
Κοινότητα Ωρωπού.  

Ανισότητες στο Παραγωγικό ∆υναµικό 

Η χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντός της Αττικής προσδιορίζεται τόσο από την θέση των 
∆ήµων στο σύστηµα οδικών αξόνων, όσο και από τις λειτουργίες που έχει κάθε ∆ήµος στο 
παραγωγικό σύστηµα της Πρωτεύουσας. 

Γενικά το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µέχρι και σήµερα 
χάνει συνεχώς θέσεις απασχόλησης στη Μεταποίηση, ενώ το Υπόλοιπο της Αττικής αντίθετα 
κερδίζει θέσεις απασχόλησης. Η τάση αυτή πιθανότατα θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. 
Έτσι σε µια σειρά από «παραδοσιακές» βιοµηχανικές ζώνες της περιοχής της Νοµαρχίας 
Αθηνών: Ελαιώνας (τµήµατα των ∆ήµων Ταύρου, Αθηναίων, Ρέντη (Νοµ. Πειραιώς) κλπ), 
ζώνη Περιστερίου-Αιγάλεω – Αγ. Βαρβάρας, ζώνη Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας -Ηρακλείου 
κλπ. οι µεταποιητικές µονάδες και αντίστοιχα η απασχόληση µειώνονται σηµαντικά. Επίσης, 
µειώνεται το δυναµικό και η απασχόληση σε µικρές, συχνά «παραδοσιακές», µεταποιητικές 
επιχειρήσεις της κεντρικής περιοχής της πόλης (κυρίως του ∆ήµου Αθηναίων). 

Ειδικότερα, στο διάστηµα 1991-2005, η Μεταποίηση στην περιοχή της Νοµαρχίας Αθηνών 
τείνει να περιορίζεται σχετικά, σε συνάρτηση µε τη µετατόπιση µονάδων κυρίως προς τα 
Μεσόγεια, αλλά και προς τις βορειότερες γειτονικές ζώνες, στον άξονα της Εθν. Οδού Αθηνών 
– Λαµίας: Αχαρνές, Κρυονέρι κλπ (οι οποίες ανήκουν στη Νοµαρχία Ανατ. Αττικής) και προς 
το Θριάσιο πεδίο. 

Αντίθετα κατανέµεται χωρικά ο τριτογενής τοµέας. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, στην 
περιοχή της Ν.Α. Αθηνών βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων και αντίστοιχα 
των θέσεων απασχόλησης (84%) στον τριτογενή τοµέα στην Περιφέρεια Αττικής.  

Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Νοµαρχίες Πειραιώς, ∆υτικής Αττικής και Ανατ. Αττικής 
ανέρχονται σε 6,3%, 1,5%, και 7,5 % (ενώ στον πληθυσµό του 2001: 14,4 %, 4,0 % και 10,7 
%). Αυξανόµενη είναι η συµµετοχή της Νοµαρχίας Ανατ. Αττικής στην απασχόληση στις 
Υπηρεσίες στην Αττική, λόγω των µεγάλων έργων που έχουν πραγµατοποιηθεί (αεροδρόµιο 
Ελ. Βενιζέλος, Αττική Οδός). 

Στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται η απασχόληση στις οµάδες κλάδων: Τράπεζες 
99 %, Υγεία 91%, ∆ιαχείριση Ακίνητης περιούσιας 87%, Λοιπές υπηρεσίες: 82%, Χονδρικό-
Λιανικό Εµπόριο: 82 % στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής.  

Η αξιόλογη ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ανατολική Αττική και η µετατόπιση µονάδων από το 
Λεκανοπέδιο δεν περιόρισε τους δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης των Υπηρεσιών στην 
περιοχή της Ν.Α. Αθηνών στην τελευταία δεκαπενταετία.  
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Η συµµετοχή της παραµένει περισσότερο αυξηµένη σε ορισµένους κλάδους, ιδίως σε εκείνους 
που έχουν στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη και ταυτόχρονα εθνική και διεθνή εµβέλεια, 
όπως είναι, χαρακτηριστικά, η Τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι δραστηριότητες Έρευνας, ο 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας, οι Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις κλπ. 

Παρόλο που ενισχύονται σηµαντικά ορισµένοι κλάδοι υπηρεσιών και στις ∆υτικές ζώνες της 
Αττικής, υπάρχει έλλειµµα οικονοµικού δυναµικού και απασχόλησης στις υπηρεσίες του 
τριτογενή τοµέα σε αυτές τις ζώνες το οποίο, συνιστά «απειλή» -σαφώς χωρικά εντοπισµένη 
σε συνδυασµό µε τη µείωση στη µεταποίηση που συντελείται γενικότερα στην Περιφέρεια 
Αττικής. 

Υγεία – Εκπαίδευση 

Πρόβληµα σήµερα αποτελεί η άνιση χωροθέτηση ορισµένων κρατικών νοσοκοµείων στην 
ευρεία κεντρική περιοχή της Ν.Α. Αθηνών για λόγους συµφορήσεων και ελλιπών 
εγκαταστάσεων (Ιπποκράτειο, Αιγινήτειο, κ.ά.). Επίσης η υπερσυσσώρευση στην περιοχή 
Γουδή δεν επιτρέπει παραπέρα εγκατάσταση παρόµοιων µονάδων.  

Άνιση είναι και η χωρική κατανοµή των υποδοµών εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Αττικής. 
Συγκεκριµένα στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός 
µονάδων όλων των βαθµίδων και των κατηγοριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηµόσιας και 
ιδιωτικής. Επιπλέον, στην περιοχή της Ν.Α. Αθηνών συγκεντρώνεται σχεδόν το σύνολο των 
µονάδων Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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7.2.9 Συµπεράσµατα 

Η Περιφέρεια Αττικής εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων 
αντιµετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σηµαντικός άξονας παρέµβασης για την 
Περιφέρεια Αττικής είναι η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος. 

Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 34,3% του πληθυσµού της χώρας και παρουσιάζει τάσεις 
συνεχούς πληθυσµιακής αύξησης, που οφείλεται στην εγκατάσταση νέων κατοίκων που 
προέρχονται είτε από άλλες περιοχές της χώρας, είτε από µετανάστες. 

Η Περιφέρεια Αττικής χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή συγκέντρωση σχολικών µονάδων, 
σε αντίθεση µε την υψηλή συγκέντρωση εκπαιδευόµενου πληθυσµού. Η Περιφέρεια 
παρουσιάζει σηµαντικά υψηλότερη αναλογία µαθητών ανά εκπαιδευτικό καθώς και µαθητών 
ανά τµήµα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. Παρά το 
γεγονός ότι το πρόβληµα της διπλοβάρδιας έχει µειωθεί, το 7,3% των σχολείων της 
Περιφέρειας εξακολουθεί να λειτουργεί πρωί – απόγευµα ανά εβδοµάδα ή ανά ηµέρες (έναντι 
4,4% του συνόλου της χώρας), ενώ σηµαντικό είναι και το πρόβληµα των παλαιών και µη 
κατάλληλων κτιρίων. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις και ανάγκες 
σε εξοπλισµούς τόσο στην πρωτοβάθµια, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (εργαστήρια 
πληροφορικής, λοιπά εργαστήρια και σχολικές βιβλιοθήκες), στην τεχνική µεταδευτεροβάθµια 
εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, στις υποδοµές που αφορούν την δια-βίου 
µάθηση καθώς και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που απαιτούν τη συνέχιση των σχετικών 
επενδύσεων στον τοµέα. 

Στον τοµέα της υγείας η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί τον τόπο συγκέντρωσης του κύριου 
όγκου των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Παρά τις 
βελτιώσεις που έγιναν, µε αφορµή και τους Ολυµπιακούς Αγώνες, επισηµαίνεται ότι οι 
συνθήκες λειτουργίας πολλών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων είναι υποβαθµισµένες, λόγω 
και της πίεσης που ασκούν τα µεταναστευτικά ρεύµατα και η γήρανση του πληθυσµού. 
Επιπλέον, παρατηρούνται ελλείψεις σε εξοπλισµούς και ιατρικό προσωπικό των 
λειτουργούντων Κέντρων Υγείας καθώς επίσης και κατακερµατισµός και πολυδιάσπαση του 
δικτύου πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη 
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, καθώς και στη δηµιουργία υποστηρικτικών δοµών 
δεδοµένου ότι διασφαλίζεται η ενίσχυση των γυναικών στην απασχόληση.  

Η ενδοπεριφερειακή ανακατανοµή του πληθυσµού της Περιφέρειας γίνεται υπέρ των Νοµών 
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, οι οποίες αν και συµµετέχουν µε ποσοστά 10,7% και 4% 
αντίστοιχα στον πληθυσµό της Περιφέρειας, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αύξησης του 
πληθυσµού τους και αναδεικνύουν τη δυναµική πληθυσµιακή τους εξέλιξη. Ωστόσο, η άναρχη 
αστική διάχυση κυρίως προς τα Μεσόγεια, τη Βορειοανατολική αλλά και τη ∆υτική Αττική 
επιβάλλει τη λήψη άµεσων µέτρων για θεσµικές παρεµβάσεις ρύθµισης του χώρου µε στόχο 
τον περιορισµό της αστικής διάχυσης, την επέκταση του δικτύου των βασικών υποδοµών 
ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, έστω 
και εκ των υστέρων, αλλά και την αναγκαιότητα άµεσης εφαρµογής προγραµµάτων αστικής 
αναζωογόνησης. 
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Η Περιφέρεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πόλο συγκέντρωσης της βιοµηχανικής 
δραστηριότητας της χώρας, παρά το γεγονός της µείωσης των µονάδων και της 
απασχόλησης. Στην Περιφέρεια κατά το 2003 συγκεντρώνεται το 43,7% των βιοµηχανικών 
καταστηµάτων, απασχολείται το 43,4% των εργαζοµένων και παράγεται το 42% της 
ακαθάριστης αξίας παραγωγής στο σύνολο της βιοµηχανίας της χώρας. Επισηµαίνεται η 
χωρική διασπορά των βιοµηχανικών µονάδων, µε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, καθώς και η έλλειψη οργανωµένων χώρων υποδοχής – λειτουργίας των 
µεταποιητικών µονάδων, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα χωροταξικής 
διευθέτησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η µεταποιητική βιοµηχανία στην Αττική 
βρίσκεται σε µία διαδικασία µετασχηµατισµού – αναδιάρθρωσης και η εξέλιξή της είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. 

Επιπλέον, η Αττική είναι ο κύριος πόλος συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων του τριτογενή 
τοµέα. Η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 36,2% των επιχειρήσεων, το 65,3% του κύκλου 
εργασιών και το 40,4% των απασχολουµένων στους κλάδους του τριτογενή τοµέα. Στην 
Περιφέρεια Αττικής, σηµειώνονται, αντίστοιχοι µε τους ευρωπαϊκούς, µετασχηµατισµοί 
«αναδιαρθρωτικού» χαρακτήρα, οι οποίοι προσελκύουν νέες δραστηριότητες «µητροπολιτικού 
χαρακτήρα» του τριτογενή τοµέα, όπως το χονδρεµπόριο, τις αντιπροσωπείες, τους 
Εµπορικούς εκθεσιακούς χώρους και τις εγκαταστάσεις µεταφορών (logistics parks), οι οποίες 
παρουσιάζουν τάσεις συγκέντρωσης σε συγκεκριµένες ζώνες. 

Η παρούσα κατάσταση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος στην Αττική έχει ως βασικά 
χαρακτηριστικά την άναρχη οικιστική επέκταση, τα προβλήµατα κυκλοφορίας, το ελλειµµατικό 
αστικό και περιαστικό πράσινο και την έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, που 
αποτελούν σηµαντικά και συνεχώς επιδεινούµενα προβλήµατα. Επιπροσθέτως, η 
συσσώρευση πληθυσµού και δραστηριοτήτων στην Αττική, σε συνδυασµό µε την οικιστική 
ανάπτυξη, δηµιουργούν νέες ανάγκες για καλύτερη οργάνωση του αστικού χώρου. Σε ότι 
αφορά το αστικό πράσινο η αναλογία αυτού ανά κάτοικο για την Αθήνα είναι 2,55 m2/κάτοικο, 
ενώ το αποδεκτό όριο είναι 10 m2/κάτοικο, καθιστώντας αναγκαία την συστηµατική 
παρέµβαση για την αύξηση του πρασίνου τόσο εντός του οικιστικού ιστού όσο και στους 
ορεινούς όγκους που περιβάλλουν το Λεκανοπέδιο. 

Σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την Αττική, εκτός του κυκλοφοριακού, 
εξακολουθούν να παραµένουν η µη ολοκλήρωση των προβλεπόµενων από τον Περιφερειακό 
Σχεδιασµό έργων διαχείρισης των απορριµµάτων, η εµφάνιση νέων ατµοσφαιρικών ρύπων 
και η συρρίκνωση του φυσικού αδόµητου περιβάλλοντος, καθώς και οι ελλιπείς τοπικά 
υποδοµές αποχέτευσης οµβρίων υδάτων και υγρών αποβλήτων, γεγονός που δηµιουργεί την 
αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχετικών επενδύσεων στην επόµενη προγραµµατική περίοδο µε 
στόχο την πλήρη συµµόρφωση µε το κοινοτικό κεκτηµένο στους παραπάνω τοµείς. Τέλος, 
έµφαση θα πρέπει να δοθεί και στην πρόληψη κινδύνων από φυσικές καταστροφές, τοµέα 
όπου η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει υψηλή επικινδυνότητα (πυρκαγιές, πληµµύρες), µε 
προτεραιότητα στην αναβάθµιση της αντιπληµµυρικής προστασίας.  

Στην Περιφέρεια Αττικής κατά τα τελευταία χρόνια, µε αφορµή και τη διοργάνωση των 
Ολυµπιακών Αγώνων, υλοποιήθηκαν σηµαντικά έργα στον τοµέα των οδικών µεταφορών, µε 
αποτέλεσµα το επίπεδο και η ποιότητα του συστήµατος αστικών και υπεραστικών µεταφορών 
της Πρωτεύουσας να αναβαθµιστούν σηµαντικά. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ένα βασικό δίκτυο 
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Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σταθερής τροχιάς που µπορεί να αποτελέσει κορµό για αστικές 
µεταφορές. Τα έργα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να συµβάλλουν στη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών, βοηθώντας εν µέρει και στην αναβάθµιση του αστικού 
περιβάλλοντος. Ωστόσο, η συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των ιδιωτικών οχηµάτων σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα αναβαθµισµένα ΜΜΜ δεν εξυπηρετούν µε τον καλύτερο 
τρόπο όλες τις περιοχές της Πρωτεύουσας, ενώ σηµαντική εξακολουθεί να παραµένει η 
έλλειψη χώρων στάθµευσης, έχει ως αποτέλεσµα η χρήση τους να µην αντικαθιστά σε 
θεαµατικό βαθµό τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου ως µέσου µετακίνησης. Η κατάσταση 
επιδεινώνεται, µε την πάροδο του χρόνου, λόγω της αυξανόµενης ζήτησης για µεταφορές σε 
συνδυασµό µε την ανεπαρκή και δυσανάλογα αυξανόµενη φέρουσα ικανότητα του 
κυκλοφοριακού δικτύου. Η κυκλοφοριακή συµφόρηση δηµιουργεί αρνητικές συνέπειες στην 
οµαλή λειτουργία των αστικών περιοχών και, κατ’ επέκταση, στην ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, ενώ παράλληλα µειώνει την ελκυστικότητα της πόλης. 

Το νέο δίκτυο των µέσων σταθερής τροχιάς που ήδη λειτουργεί στην Αθήνα, αλλά και 
υπόλοιπα προγραµµατισµένα συγκοινωνιακά έργα της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας 
πρέπει να συνδυαστούν µε σειρά συµπληρωµατικών παρεµβάσεων, ώστε να µην 
ανακουφίζουν µόνο πρόσκαιρα την κυκλοφορία. Η καλύτερη οργάνωση του τοµέα, 
παράλληλα µε την αύξηση του µεριδίου των µέσων µαζικής µεταφοράς στη µετακίνηση θα 
ενισχύσουν τις κοινωνικοοικονοµικές τάσεις –που ήδη διαφαίνονται σε αυτήν την κατεύθυνση 
- και θα επιτρέψουν την προσέγγιση µε άλλες Ευρωπαϊκές δοµές, ενισχύοντας έτσι το 
µητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας και την ελκυστικότητά της ως επιχειρηµατικό κέντρο. 

Επιπλέον, η ολοκλήρωση των οδικών υποδοµών της Αττικής προκειµένου η Αθήνα να 
αποκτήσει πλήρη υποδοµή µιας σύγχρονης µεγαλούπολης, απαιτεί παρεµβάσεις για την 
κάλυψη των αναγκών µετακίνησης µε µέσα σταθερής τροχιάς περιοχών της Αττικής που 
σήµερα δεν εξυπηρετούνται, την οδική αναβάθµιση της νοτιοανατολικής περιοχής των 
Μεσογείων (Μαρκόπουλο – Λαύριο), τη σύνδεση µεταξύ βιοµηχανικών ζωνών, 
παρακάµπτοντας το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Αθήνας, καθώς και την κατασκευή / 
βελτίωση περιφερειακής οδοποιίας κυρίως προς περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική 
ανάπτυξη αλλά και για τη διασύνδεση µε τους µεγάλους διαπεριφερειακούς οδικούς άξονες. 

Στον τοµέα της ενέργειας οι ανάγκες της Περιφέρειας αφορούν τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού 
και την αναβάθµιση των δικτύων σύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Αττικής µε την υπόλοιπη 
χώρα, καθώς και την ολοκλήρωση των υποδοµών και του δικτύου διανοµής -µεταφοράς 
Φυσικού Αερίου. 

Ο τουρισµός της Περιφέρειας παραµένει µονοδιάστατα προσανατολισµένος στον Ιστορικό – 
Πολιτιστικό τουρισµό (εστιασµένο στις επισκέψεις των παγκόσµιας εµβέλειας µνηµείων της 
πόλης) και στον τουρισµό θαλάσσιας αναψυχής στην παράκτια ζώνη. Επίσης, δεν έχουν 
αξιοποιηθεί επαρκώς οι δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών ειδικών µορφών τουρισµού, µε 
έµφαση σε εκείνες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τοµέα στην κατεύθυνση της 
αειφορίας.  

Στην Αττική -όπως άλλωστε και σε κάθε Ευρωπαϊκή Μητροπολιτική Περιφέρεια- απαντώνται 
«περιοχές – θύλακες» που παρουσιάζουν περιβαλλοντική υποβάθµιση σε όρους οικιστικού 
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και φυσικού περιβάλλοντος, φθίνουσα οικονοµική δραστηριότητα, χαµηλό επίπεδο 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων προς στους πολίτες και κατά κανόνα συγκεντρώνουν 
πληθυσµιακές οµάδες που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού, ενώ 
παρουσιάζουν και φαινόµενα «χωρικού αποκλεισµού». Για τις περιοχές αυτές αποτελεί άµεση 
προτεραιότητα η περιβαλλοντική αναβάθµιση, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
δηµόσιου χώρου, η αλλαγή χρήσεων γης και η αξιοποίηση των παλαιών βιοµηχανοστασίων, 
σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης και των ίσων 
ευκαιριών.  

Από την άλλη πλευρά, οι περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα βιώσιµης ανάπτυξης στην 
Περιφέρεια Αττικής κατά βάση είναι τα νησιά. Για τις περιοχές αυτές απαιτούνται δράσεις 
περιβαλλοντικής και οικιστικής αναβάθµισης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη βιώσιµων 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Τέλος, όσον αφορά την χωρική ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων ανά νοµαρχιακό 
διαµέρισµα της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 7.2.9.1. Χωρική Ένταση των Περιβαλλοντικών Προβληµάτων ανά Νοµαρχιακό 
∆ιαµέρισµα της Περιφέρειας Αττικής45 

 Νοµαρχιακό ∆ιαµέρισµα 

 Αθηνών Πειραιώς 
Ανατολικής 
Αττικής 

∆υτικής 
Αττικής 

Ανάγκη διευθέτησης κοιτών ποταµών / ρεµάτων  √ √ √ 
Ανεπάρκεια αντιπληµµυρικού δικτύου √ √ √ √ 
Ανεπάρκεια δικτύου ύδρευσης  √ (νησιά) √ √ 
Αποχετευτικό πρόβληµα οµβρίων υδάτων / 
ακαθάρτων 

  √ √ 

Απρογραµµάτιστη βιοµηχανική ανάπτυξη √  √ √ 
Ατµοσφαιρική ρύπανση √ √  √ 
∆ιαχείριση απορριµµάτων   √  
Έλλειψη βιολογικών καθαρισµών  √ (νησιά) √ √ 
Έλλειψη αστικού πρασίνου √ √  √ 
Έλλειψη χώρων στάθµευσης √ √  √ 
Επιβάρυνση από µεγάλα έργα √  √ √ 
Θαλάσσια ρύπανση  √  √ 
Κυκλοφοριακή Συµφόρηση √ √   
Ρύπανση ποταµών  √ √ √ 
Ρυπαίνουσες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες √ √  √ 
Ρύπανση από αστικά λύµατα  √ (νησιά) √ √ 
Ρύπανση υπόγειου υδροφορέα    √ 

                                                      

45 ΠΕΣ∆Α Περιφέρειας Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, 2006 
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8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Μέχρι το σηµείο αυτό, η µελέτη έχει αναλύσει τις βασικές συνιστώσες που οριοθετούν το 
υπόστρωµα, τη βάση του αντικειµένου της: 

• την αναπτυξιακή στρατηγική, µε τις προτεραιότητες και τους στόχους που καλείται να 
εκπληρώσει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 
2007-2013,  

• την περιγραφή του προγράµµατος, δηλαδή τη διάρθρωση σε άξονες προτεραιότητας και 
τον αναλυτικό προγραµµατισµό των παρεµβάσεων που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής, µαζί µε τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα, 

• την περιγραφή της σηµερινής κατάστασης του περιβάλλοντος, κατά την οποία 
διαγνώστηκαν τα επίπεδα των περιβαλλοντικών παραµέτρων και εντοπίσθηκαν τα 
ευαίσθητα και µη σηµεία.  

Στις ενότητες που ακολουθούν, οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν µέχρι το σηµείο αυτό, 
συντίθενται µέσω µιας λεπτοµερούς µεθοδολογικής προσέγγισης, ώστε να εκτιµηθούν οι 
ενδεχόµενες επιπτώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής στο 
περιβάλλον. 

Στην αµέσως επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογία εκτίµησης των επιπτώσεων, ενώ 
στις ενότητες που την ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης και η 
τεκµηρίωσή τους. 

8.1 Μεθοδολογία εκτίµησης, αξιολόγησης και αντιµετώπισης των 
επιπτώσεων 

Η διερεύνηση και επιλογή ή σύνθεση της κατάλληλης µεθόδου εκτίµησης των επιπτώσεων 
ενός προγράµµατος αποτελεί καταλυτικό στοιχείο για την επίτευξη του σκοπού της ΣΜΠΕ. Το 
γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε από τα αρχικά στάδια εκπόνησης της παρούσας µελέτης και 
οδήγησε την οµάδα µελέτης στο συµπέρασµα ότι η µεθοδολογική προσέγγιση που θα 
χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να είναι προϊόν µιας σφαιρικής και σε βάθος ανάλυσης των 
εξελίξεων στο σχετικό τοµέα ώστε να επιλεγούν τα καλύτερα στοιχεία από τις επικρατούσες 
προσεγγίσεις. Οι συνοπτικές διαπιστώσεις από την ανάλυση αυτή και οι τελικές επιλογές ως 
προς τα µεθοδολογικά ζητήµατα παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. 

Η Στρατηγική Εκτίµηση Επιπτώσεων (ΣΠΕ) αποτελεί ένα σχετικά νέο αντικείµενο µελέτης. Το 
γεγονός αυτό, αλλά κυρίως το µεγάλο εύρος διαφοροποίησης, τόσο ως προς το περιεχόµενο 
όσο και ως προς το επίπεδο σχεδιασµού, που παρουσιάζεται στα σχέδια και προγράµµατα 
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που υπόκεινται σε ΣΠΕ, έχουν καταστήσει ανέφικτη την παγίωση βέλτιστων µεθόδων για τη 
διερεύνηση του αντικειµένου. Αντίθετα, η πρακτική που ακολουθείται στις περισσότερες 
ΣΜΠΕ που έχουν εκπονηθεί σε Κράτη – Μέλη, είναι η αναζήτηση των κάθε φορά 
καταλληλότερων µεθόδων εκτίµησης, ανάλογα µε 

• το περιεχόµενο και τον τοµεακό προσανατολισµό του προγράµµατος, 

• το επίπεδο ποσοτικοποίησης που έχει ενσωµατωθεί στην γνώση για την υφιστάµενη 
κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά κυρίως 

• το επίπεδο ωριµότητας στο οποίο έχει φθάσει η εκπόνηση του προγράµµατος πριν την 
έναρξη διενέργειας της ΣΠΕ. 

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (τόσο των συγγραµµάτων που προσφέρουν 
κατευθύνσεις και οδηγίες για την εκπόνηση ΣΜΠΕ όσο και των σχετικών µελετών που έχουν 
προετοιµαστεί για σχέδια ή προγράµµατα σε κράτη – µέλη), δείχνει ότι: 

• Στις ΣΜΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν σπανιότερα ποσοτικές και συνηθέστερα 
ποιοτικές µέθοδοι εκτίµησης, ενώ συχνός είναι ο συνδυασµός τους. 

• ∆εν εµφανίζεται προτίµηση σε συγκεκριµένες µεθόδους. Αντίθετα, τα συγγράµµατα 
κατευθύνσεων και οδηγιών περιγράφουν σηµαντικό εύρος µεθόδων, ενώ οι µελέτες 
επιλέγουν ή συνθέτουν την κάθε φορά κατάλληλη προσέγγιση. 

• Βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση ποσοτικών µεθόδων είναι η ωριµότητα του 
προγράµµατος, κυρίως στο επίπεδο της κατανοµής πόρων και αυτό των 
χαρακτηριστικών των έργων και δράσεων που συναποτελούν το πρόγραµµα. 
Παράλληλα, προαπαιτούνται ποσοτικές καταγραφές των κυριότερων στοιχείων της 
τρέχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης. Όταν µια εκ των δύο αυτών προϋποθέσεων 
δεν ικανοποιείται, επιλέγονται ποιοτικής φύσης µέθοδοι. 

Μια οριοθέτηση της έννοιας των ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων ίσως είναι χρήσιµη για τη 
διασαφήνιση των συγκεκριµένων όρων: 

• Στις ποσοτικές µεθόδους, τα ζητήµατα εκτίµησης των επιπτώσεων τίθενται συνήθως µε 
τη µορφή «Πόσο θα αλλάξει η περιβαλλοντική παράµετρος x από την υλοποίηση του 
µέρους του προγράµµατος y;». Μέσω σύνθετων υπολογιστικών εργαλείων, στα οποία 
έχει ενσωµατωθεί σηµαντικός αριθµός παραδοχών, αναζητούνται απαντήσεις στα 
ερωτήµατα της µορφής αυτής, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι για την περιβαλλοντική 
παράµετρο x (π.χ. συγκεντρώσεις ανεπιθύµητων ουσιών στα νερά, αριθµοί και 
πληθυσµοί ειδών που συνθέτουν τη βιοποικιλότητα, συγκεντρώσεις ατµοσφαιρικών 
ρύπων), υπάρχουν διαθέσιµα ποσοτικά δεδοµένα. Παράλληλα, µια ακόµη βασικότερη 
προϋπόθεση που πρέπει να συντρέχει για να είναι δυνατή η εξαγωγή ποσοτικής 
απάντησης είναι η συγκεκριµενοποίηση του µέρους του προγράµµατος y, δηλαδή τα 
χαρακτηριστικά των έργων και δράσεων, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε όρους 
µεγεθών και η κατανοµή των πόρων. 
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Όπως γίνεται εµφανές, οι ποσοτικές µέθοδοι προσοµοιάζουν ιδιαίτερα στην 
προσέγγιση των ΜΠΕ, µε τη διαφορά ότι αυτή τη φορά η αιτία των αλλαγών δεν 
εντοπίζεται σε ένα µεµονωµένο έργο αλλά σε οργανωµένα σύνολα έργων και δράσεων. 

• Στις ποιοτικές µεθόδους δεν χρησιµοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία, αλλά 
υποκειµενικές εκτιµήσεις για τις ενδεχόµενες µεταβολές. Η εγκυρότητα των εκτιµήσεων 
διασφαλίζεται µε τη διεξοδική τους τεκµηρίωση, αλλά και το βάθος ανάλυσης στο οποίο 
προχωρούν. Ειδικότερα, ως προς το τελευταίο ζήτηµα, η αντιδιαστολή γενικεύσεων του 
τύπου «δεν µεταβάλλεται η βιοποικιλότητα» και εξειδικεύσεων, κατά τις οποίες 
εξετάζονται ένας προς έναν οι παράγοντες που είναι καθοριστικοί για την 
βιοποικιλότητα και εκτιµάται η φύση και η έκταση των µεταβολών που ενδέχεται να 
επέλθουν στους παράγοντες αυτούς από την υλοποίηση κάθε µέρους του 
προγράµµατος, καθιστά προφανές ότι το βάθος ανάλυσης είναι απαραίτητο στοιχείο 
διασφάλισης της εγκυρότητας. 

Οι ποιοτικές µέθοδοι επιλέγονται όταν η τρέχουσα περιβαλλοντική κατάσταση είναι 
γνωστή µε περιγραφικούς όρους αλλά χωρίς ποσοτικές καταγραφές. Επίσης 
αξιοποιούνται όταν το επίπεδο ωριµότητας της εκπόνησης του προγράµµατος δεν έχει 
φθάσει στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών µεγεθών σε επίπεδο έργων και 
δράσεων. Στο στάδιο αυτό, στο οποίο είναι γνωστά µόνο τα είδη των έργων και 
δράσεων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των προγραµµατικών στόχων και η κατ’ 
αρχήν κατανοµή των πόρων, είναι αδύνατη µεν η ποσοτική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών µεταβολών αλλά είναι εφικτός ο προσδιορισµός µιας σειράς ιδιοτήτων 
των µεταβολών αυτών όπως η κατεύθυνση (θετική ή αρνητική), ή έκταση και η ένταση 
(συνήθως µε αξιολογικούς όρους τάξης µεγέθους), η δυνατότητα πρόληψης ή 
αναστροφής κ.ά. 

Με βάση τα πιο πάνω συµπεράσµατα και λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

• ενώ για αρκετές παραµέτρους της σηµερινής περιβαλλοντικής κατάστασης έχει 
επιτευχθεί λεπτοµερής βαθµός ποσοτικοποίησης, για άλλες, εξίσου σηµαντικές, 
περιβαλλοντικές παραµέτρους το επίπεδό τους είναι γνωστό κυρίως µε περιγραφικούς 
όρους, 

• παράλληλα, το τρέχον στάδιο εκπόνησης του προγράµµατος κινείται στο επίπεδο 
διατύπωσης των ειδικών στόχων, της εξειδίκευσης των στόχων σε άξονες 
προτεραιότητας, της επιλογής του είδους και πλήθους των παρεµβάσεων που 
χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων από 
τις παρεµβάσεις αυτές, χωρίς εξειδίκευση των χαρακτηριστικών µεγεθών των 
παρεµβάσεων, 

η οµάδα µελέτης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µια ποιοτικής φύσης αλλά λεπτοµερούς 
ανάλυσης µέθοδος είναι η προσφορότερη για την εκτίµηση των επιπτώσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής. 

Ακολουθώντας το παράδειγµα πολλών πρόσφατων ΣΜΠΕ που εκπονήθηκαν και 
δηµοσιεύονται σε κράτη – µέλη της ΕΕ, η οµάδα µελέτης κατέληξε ότι η προσφορότερη 
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προσέγγιση του µεθοδολογικού ζητήµατος δεν είναι η µηχανιστική εφαρµογή κάποιας από τις 
γνωστές µεθόδους (π.χ. ανάλυση πίεσης - κατάστασης - απόκρισης, υπολογισµοί 
συντελεστών ευαισθησίας, πίνακες ελέγχου κ.ά.) αλλά η σύνθεση µιας υβριδικής µεθόδου η 
οποία: 

• αφ’ ενός θα χαρακτηρίζεται από το µέγιστο βαθµό αναλυτικότητας που επιτρέπει το 

στρατηγικό επίπεδο, ώστε να εντοπισθεί κάθε πιθανό ζήτηµα µείζονος περιβαλλοντικής 
σηµασίας, ακόµη και αν για ορισµένα ζητήµατα η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να 
καταλήγει σε υπερβολικά λεπτοµερή ανάλυση, 

• αφ’ ετέρου να αντισταθµίζει το έλλειµµα εφικτότητας των αριθµητικών εκτιµήσεων µε 
ποιοτικής φύσης µεν, αλλά λεπτοµερούς χαρακτήρα εκτιµήσεις για τις ιδιότητες των 
επιπτώσεων. 

Στη βάση αυτού του σκεπτικού, συντέθηκε µια µεθοδολογία δύο σταδίων. Συνοπτικά: 

• Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η πιθανότητα να επηρεαστεί κάποια περιβαλλοντική 
παράµετρος ή δείκτης από µια ή περισσότερες δράσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος της Περιφέρειας Αττικής και, σε καταφατική περίπτωση, εκτιµάται η 
θετική ή αρνητική κατεύθυνση της αλλαγής. 

• Στο δεύτερο στάδιο, για τις µεταβολές που εκτιµήθηκαν ως πιθανές, εκτιµώνται τα 
χαρακτηριστικά των αλλαγών π.χ. η ένταση και έκταση της αλλαγής, η µονιµότητα ή ο 
περιορισµένος χρόνος παραµονής της κ.ά. Κατόπιν, διεξάγεται η αξιολόγηση των 
χαρακτηριστικών και διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ή µη της λήψης µέτρων 
αντιµετώπισης. Σε καταφατική περίπτωση προσδιορίζεται το είδος των κατάλληλων 
µέτρων. 

Η λεπτοµερής περιγραφή της µεθοδολογίας κάθε σταδίου, µαζί µε το σκεπτικό από το οποίο 
υποστηρίζεται, παρουσιάζεται στις δύο επόµενες ενότητες. 

8.1.1 Μεθοδολογία του σταδίου προσδιορισµού των περιβαλλοντικών µεταβολών 

Για τον προσδιορισµό των επιπτώσεων, δηλαδή τον εντοπισµό των περιβαλλοντικών 
συνιστωσών που ενδέχεται να µεταβληθούν λόγω της υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, συντέθηκε µια µεθοδολογία υβριδικού τύπου ως εξής: 

1. Από τις διαδεδοµένες µεθόδους, επιλέχθηκε η µέθοδος των κρίσιµων ερωτήσεων, η 
οποία συστήνεται σε σηµαντικά συγγράµµατα του σχετικού επιστηµονικού πεδίου.46 

                                                      

46. Τέτοια συγγράµµατα είναι το «Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013» του Greening Regional 
Development Programmes Network, Μάιος 2006 και το «Practical Guide to the Strategic Environmental 

Assessment Directive» των London Office of the Deputy Prime Minister, Scottish Executive, Welsh Assembly 

Government και Northern Ireland Department of the Environment, Σεπτέµβριος 2005. 
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2. Ο τύπος των κρίσιµων ερωτήσεων επελέγη ώστε να κατευθύνεται προς τις 
περιβαλλοντικές παραµέτρους, αντί των εναλλακτικών κατευθύνσεων, είτε προς τους 
περιβαλλοντικούς στόχους της Περιφέρειας, είτε προς τα έργα και δράσεις του 
προγράµµατος. ∆ηλαδή επελέγη ο τύπος «η υλοποίηση του [µέρους του προγράµµατος 
x] θα µεταβάλλει την [περιβαλλοντική συνιστώσα y];», ώστε η ανάλυση να εστιάσει απ’ 
ευθείας στα συστατικά του περιβάλλοντος, αντί είτε του τύπου «η υλοποίηση του 
[µέρους του προγράµµατος x] συντάσσεται ή αποκλίνει µε την επίτευξη του 
[περιβαλλοντικού στόχου z];», είτε του τύπου «πως θα µεταβάλλει η υλοποίηση του 
[έργου ή δράσης x] το περιβάλλον;». Το κύριο κριτήριο που οδήγησε στην επιλογή 
αυτή, της κατεύθυνσης των ερωτήσεων προς τις περιβαλλοντικές παραµέτρους, είναι η 
διασφάλιση που επιτυγχάνεται ως προς το σφαιρικό, στρατηγικό χαρακτήρα της 
εκτίµησης, αφού µπορούν να συνεκτιµηθούν όλες οι επιδράσεις των µερών του 
προγράµµατος και να εξαχθεί η συνισταµένη µεταβολή. 

3. Το ουσιαστικό ζήτηµα που ανακύπτει µε βάση αυτή την προσέγγιση είναι να 
συγκεκριµενοποιηθεί η έννοια των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Μια γενική 
προσέγγιση ανά κατηγορία, του τύπου «βιοποικιλότητα», «αέρας» κ.λ.π.., κρίθηκε ότι 
θα καθιστούσε την ανάλυση πολύ αφηρηµένη, ωθώντας προς την προσέγγιση βάσει 
περιβαλλοντικών στόχων και όχι συγκεκριµένων παραµέτρων. Έτσι, η οµάδα µελέτης 
κατέληξε στο να αναζητήσει τα χαρακτηριστικά µεγέθη ή δείκτες για κάθε 
περιβαλλοντική συνιστώσα και να κατευθύνει τις κρίσιµες ερωτήσεις προς τα µεγέθη ή 
τους δείκτες αυτούς. Μετά από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα, συντέθηκε µια «υβριδική» 
σειρά δεικτών και χαρακτηριστικών µεγεθών που προέρχεται από 

� τους δείκτες αειφορίας που χρησιµοποιήθηκαν στην Έκθεση ∆εικτών Αειφορίας 
του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αιεφόρου Ανάπτυξης µε τίτλο 
«Περιβαλλοντικά Σήµατα», η οποία διαβιβάστηκε το 2003 στην European 
Environmental Agency και χρησιµοποιείται έκτοτε ως πηγή άντλησης των τιµών 
για τους δείκτες αειφορίας στην Ελλάδα, 

� χαρακτηριστικά µεγέθη των περιβαλλοντικών συνιστωσών που δεν 
καλύπτονται στην παραπάνω έκθεση. 

4. Το επόµενο ουσιαστικό ζήτηµα που είναι καθοριστικό για τη διαµόρφωση της 
µεθοδολογίας αφορά στο επίπεδο οµαδοποίησης των δράσεων που θα έπρεπε να 
εξετασθεί ώστε να εξασφαλισθεί ισορροπία µεταξύ σφαιρικότητας και αναλυτικότητας 
στην εκτίµηση. Η οµάδα µελέτης κατέληξε στα συµπεράσµατα ότι: 

� µια εξέταση σε επίπεδο µεµονωµένης παρέµβασης, παρότι θα εξασφάλιζε 
επαρκές επίπεδο αναλυτικότητας, θα υστερούσε σηµαντικά σε ικανότητα 
διάγνωσης των συνεργιστικών και αθροιστικών επιπτώσεων, αλλά και των 
επιπτώσεων στρατηγικού επιπέδου, δηλαδή των τάσεων και των δευτερογενών 
µεταβολών που θα επέφεραν τα οργανωµένα σύνολα των έργων, 

� αντίθετα, η εξέταση σε επίπεδο είτε ολόκληρου του προγράµµατος είτε οµοειδών 
οµάδων αξόνων που αναφέρονται στην επίτευξη καθενός από τους γενικούς 
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στόχους, θα κάλυπτε το ζήτηµα της δυνατότητας εκτίµησης των στρατηγικής 
φύσης µεταβολών άλλα ενδεχοµένως θα υπέφερε από µειωµένη αναλυτικότητα, 

� βάσει των παραπάνω, το προσφορότερο επίπεδο οµαδοποίησης κρίθηκε ότι 
είναι ο κάθε άξονας προτεραιότητας, ο οποίος συνίσταται σε ένα οργανωµένο 
σύνολο έργων και δράσεων, σχεδιασµένων να αλληλοσυµπληρώνονται και να 
οδηγούν στην επίτευξη συγκεκριµένων και συχνά µετρήσιµων στόχων. 

5. Τέλος, µεθοδολογική διευκρίνιση χρειάστηκε και ως προς τα κριτήρια για να εκτιµηθεί 
εάν σε κάποια περιβαλλοντική παράµετρο αναµένονται ή όχι µεταβολές. Η βασική 
µέριµνα της οµάδας µελέτης ήταν η επιλογή κριτηρίων που να αρµόζουν στο στρατηγικό 
χαρακτήρα της µελέτης. Βάσει του σκεπτικού αυτού, διεξήχθη η ακόλουθη ανάλυση: 

� Ως µεταβολές στρατηγικού επιπέδου σε µια περιβαλλοντική παράµετρο ή δείκτη 
νοούνται οι διαφοροποιήσεις που αναµένονται στο επίπεδο αναφοράς της 
παραµέτρου ή του δείκτη, δηλαδή σε επίπεδο Περιφέρειας ή σε µια περιοχή 

σηµαντικά ευρύτερη από αυτή κάθε επιµέρους έργου. Συνεπώς, επιπτώσεις 
τοπικού χαρακτήρα, στην άµεση περιοχή γύρω από κάθε µελλοντικό έργο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος δεν θεωρούνται ως µεταβολές στρατηγικού 
χαρακτήρα. Παράλληλα, συνεκτιµάται κυρίως το γεγονός ότι, αυτές οι τοπικού 
χαρακτήρα µεταβολές µπορούν να προληφθούν ή να αντιµετωπισθούν επαρκώς 
στα επόµενα στάδια σχεδιασµού, µέσω της διαδικασίας Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) των Νόµων 1650/86 και 3010/2002. Με τον τρόπο 
αυτό εκπληρώνεται και η επιταγή της Οδηγίας 2001/42, αλλά και της σχετικής 
Ελληνικής ΚΥΑ για αποφυγή επικαλύψεων των διαδικασιών περιβαλλοντικής 
εκτίµησης. Ανακεφαλαιώνοντας, οι µεταβολές τοπικού χαρακτήρα επαφίενται 
προς εκτίµηση και πρόληψη για τα επόµενα στάδια, αυτά των ΕΠΟ, και δεν 
αναγνωρίζονται ως µεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα που θα πρέπει να 
προληφθούν στο τρέχον επίπεδο εκπόνησης του προγράµµατος. 

� Ως µεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα θεωρούνται όχι µόνο πρωτογενείς αλλαγές 
που συνδέονται απ’ ευθείας µε την υλοποίηση των έργων και δράσεων ενός 
άξονα, αλλά και διαφοροποιήσεις που είναι πιθανόν να προκληθούν 
δευτερογενώς, αρκεί να διαπερνούν το φίλτρο του πρώτου κριτηρίου. Για 
παράδειγµα, εάν τα έργα βελτίωσης της προσπελασιµότητας οδηγούν σε 
υπερβολική ενδυνάµωση του ρόλου ενός αστικού κέντρου στα Μεσόγεια, π.χ. 
µέσω υπερτονισµού του ακτινικού σχεδιασµού τους, είναι πιθανή η επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος της πόλης µε επιπλέον εκποµπές αέριων ρύπων, πύκνωση 
της δόµησης, µείωση των αδόµητων χώρων κ.ά. Μέσω αυτού του υποθετικού 
σεναρίου, γίνεται εµφανές ότι µια «καλοπροαίρετη» οµάδα έργων ενδέχεται να 
δηµιουργήσει ή να ενισχύσει τάσεις που οδηγούν σε δυσµενείς περιβαλλοντικές 
µεταβολές µέσω ενός µονοπατιού επίδρασης µε πολλά στάδια και σε περιοχές 
και τοµείς που υπερβαίνουν το τοπικό επίπεδο κάθε έργου. Η διάγνωση της 
πιθανότητας τέτοιων µεταβολών ανήκει κατ’ εξοχήν στο αντικείµενο της 
παρούσας µελέτης,�συνεπώς το κριτήριο αυτό διατηρήθηκε σε υψηλή 
προτεραιότητα εντός του σταδίου προσδιορισµού των ενδεχόµενων 
περιβαλλοντικών µεταβολών. 
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Η προσέγγιση αυτή κατέληξε στην κατάρτιση ενός πίνακα µε εξήντα πέντε κρίσιµες ερωτήσεις, 
διαρθρωµένες σε είκοσι περιβαλλοντικά θεµατικά πεδία. Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται ως 
«κόσκινο» για κάθε άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ώστε να 
διαγνωσθούν οι περιβαλλοντικές συνιστώσες που ενδέχεται να µεταβληθούν, αλλά και αυτές 
που δεν πρόκειται να δεχθούν τάσεις αλλαγής (screening). Οι πρώτες συλλέγονται και 
περνούν στο επόµενο στάδιο, αυτό του προσδιορισµού των ιδιοτήτων κάθε µεταβολής. Οι 
ερωτήσεις είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται απαντήσεις ναι/όχι. Οι 
απαντήσεις αυτές συνοδεύονται από αιτιολόγηση, η οποία έχει τυποποιηθεί σε µια σειρά 
επιλογών. 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζεται κατά την πρώτη εφαρµογή του, στην παράγραφο 8.2.1. 

8.1.2 Μεθοδολογία του σταδίου χαρακτηρισµού των πιθανών επιπτώσεων και της 
αξιολόγησής τους 

Στο στάδιο αυτό εισέρχονται οι µεταβολές που εκτιµήθηκαν ως πιθανές.  

Στο πρώτο βήµα, οµαδοποιούνται οι µεταβολές σε κάθε περιβαλλοντική παράµετρο, οι οποίες 
προέρχονται από διαφορετικούς άξονες του προγράµµατος. Το βήµα αυτό είναι ουσιώδες για 
το στρατηγικό επίπεδο της µελέτης, διότι διαµορφώνει µια συνολική εικόνα της επίδρασης στη 
συγκεκριµένη περιβαλλοντική παράµετρο, η οποία θα ήταν ανέφικτο να διαµορφωθεί αλλά και 
να αξιοποιηθεί σε επόµενα στάδια σχεδιασµού. Κατ’ ουσία, πρόκειται για τον έµπρακτο 
έλεγχο αθροιστικότητας ή συνέργειας των αξόνων του προγράµµατος, ως προς τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον. 

Στο επόµενο βήµα, για τη µεταβολή κάθε περιβαλλοντικής συνιστώσας, προσδιορίζονται έξι 
ιδιότητες, οι οποίες συναποτελούν την «ταυτότητα» της επίπτωσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι: 

• η κατεύθυνση της επίπτωσης, δηλαδή εάν πρόκειται για θετική ή αρνητική µεταβολή, 
ιδίως για τις επιπτώσεις αυτές που συντίθενται από επιµέρους περιβαλλοντικές 
µεταβολές, οφειλόµενες σε διαφορετικούς άξονες προτεραιότητας, 

• η έκταση της επίπτωσης, δηλαδή η εκτιµώµενη γεωγραφική της εξάπλωση, 

• η ένταση της επίπτωσης µε όρους τάξης µεγέθους, δηλαδή εάν πρόκειται για µικρής, 
µέσης ή µεγάλης έντασης µεταβολή, 

• ο µηχανισµός εµφάνισης, δηλαδή εάν πρόκειται για πρωτογενή ή δευτερογενή 
επίπτωση, 

• ο χρονικός ορίζοντας της µεταβολής, δηλαδή εάν πρόκειται για βραχυ-, µεσο- ή 
µακροπρόθεσµη αλλαγή, 

• η συσσώρευση ή/και η συνέργεια που η υπό χαρακτηρισµό µεταβολή µπορεί να 
παρουσιάσει είτε µε άλλες επιπτώσεις του προγράµµατος είτε µε άλλα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα της περιοχής. 
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Η έκταση και η ένταση κάθε επίπτωσης, στο τρέχον στάδιο εκπόνησης του προγράµµατος 
είναι εφικτό να εκτιµηθεί ως τάξη µεγέθους. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται αξιολογικές 
κλίµακες, οι οποίες όµως αποδίδουν µια σαφή εικόνα για τη σηµασία της επίπτωσης. 

Στο τρίτο βήµα, εντοπίζονται οι δυνατότητες πρόληψης και εκ των υστέρων αναστροφής των 
επιπτώσεων, ώστε να διαµορφωθεί η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να στρέφονται τα 
µέτρα αντιµετώπισης. Στο βήµα αυτό, υιοθετείται η βασική αρχή του ευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού κεκτηµένου για την προτεραιότητα της πρόληψης και όχι της εκ των υστέρων 
αντίδρασης. 

Τέλος, στο τέταρτο βήµα, διερευνώνται λεπτοµερέστερα τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων. 

8.2. Προσδιορισµός των επιπτώσεων 

Στην ενότητα 8.2 παρουσιάστηκε αναλυτικά η µεθοδολογία και το σκεπτικό βάσει του οποίου 
αναζητούνται οι πιθανές περιβαλλοντικές µεταβολές από την υλοποίηση του προγράµµατος. 
Στις ακόλουθες παραγράφους, η µεθοδολογία αυτή εφαρµόζεται σε καθένα από τους τέσσερις 
πρώτους άξονες προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 2007 – 2013. Ο πέµπτος άξονας 

προτεραιότητας, η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής, µπορεί βασίµως να εκτιµηθεί ότι δεν 

συνδέεται µε στρατηγικές περιβαλλοντικές µεταβολές, κυρίως λόγω της υποστηρικτής φύσης 

των στόχων του και των «άυλων» παρεµβάσεων που προβλέπει. Πράγµατι, οι ενδεικτικές 
παρεµβάσεις στις οποίες καταλήγουν οι ειδικοί στόχοι του 5ου άξονα προτεραιότητας είναι η 
προπαρασκευή, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος, οι µελέτες και εµπειρογνωµοσύνες, 
οι δράσεις ανταλλαγής εµπειριών, οι ενέργειες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης 
και οι υπηρεσίες συµβούλων / εµπειρογνωµόνων. Οι παρεµβάσεις αυτές διαχέονται οριζόντια 
στους τέσσερις θεµατικούς άξονες προτεραιότητας και δεν διαφαίνεται να έχουν τη δυνατότητα 
να µεταβάλλουν κάποια περιβαλλοντική παράµετρο είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική 
κατεύθυνση. Βέβαια, η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής συνιστά απαραίτητο στοιχείο για τη 
διασφάλιση ορθής υλοποίησης των προγραµµατικών δεσµεύσεων και την αποφυγή 
παρεκκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασµό. Με την έννοια αυτή, ο 5ος άξονας προτεραιότητας 
µπορεί να θεωρηθεί ως πλαίσιο περιβαλλοντικής διασφάλισης, το οποίο αποτρέπει 
παρεκκλίσεις µε άγνωστα για το περιβάλλον αποτελέσµατα. 

8.2.1. Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 

Η προώθηση των καθαρών αστικών µεταφορών µέσω της επέκτασης των δικτύων των µέσων 
σταθερής τροχιάς καθώς και οι παρεµβάσεις στον τοµέα της ενέργειας αποτελούν πολύ 
σηµαντικό µέρος των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση των υποδοµών 
προσπελασιµότητας - ενέργειας» 

Ο Άξονα Προτεραιότητας 1 στοχεύει εποµένως στην ενίσχυση των υποδοµών 
προσπελασιµότητας και ενέργειας και ο στρατηγικός του προσανατολισµός αφορά 
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• αφενός στη διασφάλιση της κινητικότητας ανθρώπων και εµπορευµάτων µέσα από ένα 
δίκτυο αναβαθµισµένων, περιβαλλοντικά «καθαρών», σύγχρονων, αποδοτικών, 
αποτελεσµατικών και οικονοµικά προσιτών ενδοαστικών και εξωαστικών µεταφορικών 
υποδοµών και,  

• αφετέρου, στην αναβάθµιση και επέκταση του περιφερειακού ενεργειακού συστήµατος, 
κυρίως µέσω της περαιτέρω διείσδυσης του φυσικού αερίου, της επέκτασης και 
ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα στο σύστηµα να απορροφήσει ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη από φιλικές 
προς το περιβάλλον πηγές 

Η περιγραφή των στόχων, των ενδεικτικών παρεµβάσεων και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 1, έχουν παρουσιασθεί στην ενότητα 5.2.1. 

Ο προσδιορισµός των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 1, διεξάγεται στον 
ακόλουθο πίνακα, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στην ενότητα 8.1.1. 

Πίνακας 8.2.1.1: Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 1 
Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

1. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

1.1. • το ποσοστό έκτασης που προστατεύεται για τη βιοποικιλότητα που 
φιλοξενεί; 

ΟΧΙ Β 

1.2. • τη συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόµενες περιοχές; ΟΧΙ Β & Γ 

1.3. • υποστρωµατικούς παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
εισαγωγή νέων ειδών, ρύπανση ή υποβάθµιση οικοτόπων κ.ά.;  

ΝΑΙ - 

2. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τον 
πληθυσµό, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

2.1. • παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα ή το µέσο αριθµό τέκνων ανά 
γυναίκα; 

ΟΧΙ Α 

2.2. • παράγοντες που επηρεάζουν τη θνησιµότητα ή το µέσο προσδόκιµο 
χρόνο ζωής;  

ΟΧΙ Α 

2.3. • παράγοντες που επηρεάζουν τη µετανάστευση από ή προς την 
Περιφέρεια; 

ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

3. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

3.1. • την έκθεση τµηµάτων του πληθυσµού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο; ΟΧΙ Α 

3.2. 
• υποστρωµατικούς παράγοντες (βιοτικό επίπεδο, δυνατότητες περίθαλψης 

κ.ά.) που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης 
υγείας; 

ΟΧΙ Α 

4. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πανίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

4.1. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

4.2. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των ενδηµικών ειδών; ΟΧΙ Β 

4.3. • τον συνολικό αριθµό σπονδυλωτών ειδών; ΟΧΙ Α 

5. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
χλωρίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

5.1. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

5.2. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των ενδηµικών ειδών; ΟΧΙ Β 

5.3. • τον συνολικό αριθµό φυτικών ειδών; ΟΧΙ Α 

5.4. • την έκταση των δασικών οικοσυστηµάτων; ΟΧΙ Β 

6. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
έδαφος, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

6.1. • την έκταση καλλιεργούµενης γης; ΝΑΙ - 

6.2. • την κατανάλωση ζιζανιοκτόνων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.3. • την κατανάλωση λιπασµάτων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.4. • παράγοντες που εµµέσως θα προκαλέσουν εκτεταµένες αλλαγές στις 
χρήσεις γης; 

ΝΑΙ - 

7. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
κατανάλωση και τα αποθέµατα νερού επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

7.1. • την κατανάλωση νερού από επιφανειακά ύδατα; ΟΧΙ Α 

7.2. • την κατανάλωση νερού από υπόγεια ύδατα; ΟΧΙ Α 

7.3. • την τοµεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία, την οικιακή χρήση, τη 
βιοµηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή; 

ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

8. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

8.1. • τις συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.2. • τις συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.3. • τη συγκέντρωση του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΟΧΙ Α 

8.4. • τη συγκέντρωση του βιολογικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΟΧΙ Α 

9. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των κολυµβητικών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

9.1. • τη συµµόρφωση µε τα όρια; ΟΧΙ Α 

9.2. • τον αριθµό γαλάζιων σηµαιών; ΟΧΙ Α 

10. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

10.1. • τις εκποµπές NOx; ΝΑΙ + 

10.2. • τις εκποµπές SO2; ΟΧΙ Γ 

10.3. • τις εκποµπές µη µεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων; ΝΑΙ + 

10.4 • τις εκποµπές CO; ΝΑΙ + 

10.5. • επηρεάζοντας εµµέσως τις εκποµπές αέριων ρύπων από άλλους τοµείς; ΟΧΙ Α 

10.6. • επηρεάζοντας εµµέσως τις ηµέρες υπέρβασης των οριακών τιµών 
συγκέντρωσης ατµοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα; 

ΟΧΙ Α 

11. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

11.1. • το σύνολο των εκπεµπόµενων αερίων σε ισοδύναµους τόνους CO2 ; ΝΑΙ + 

11.2. • τις εκποµπές CO2; ΝΑΙ + 

11.3. • τις εκποµπές CH4; ΟΧΙ Α 

11.4 • τις εκποµπές N2O; ΟΧΙ Α 

11.5. • τις εκποµπές HFCs ή PFCs; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

12. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

12.1. • το ποσοστό συµµετοχής του ενεργειακού τοµέα; ΝΑΙ + 

12.2. • το ποσοστό συµµετοχής των βιοµηχανικών διεργασιών; ΟΧΙ Α 

12.3. • το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.4. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από απορρίµµατα; ΟΧΙ Α 

12.5. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από τις µεταφορές; ΝΑΙ + 

13. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, µέσω 

13.1. • εκτεταµένων απαλλοτριώσεων; ΟΧΙ Γ 

13.2. • κατανοµής δηµοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις; ΟΧΙ Α 

14. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πολιτισµική κληρονοµιά, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

14.1. • στοιχεία ή χώρους της αρχαιολογικής κληρονοµιάς; ΟΧΙ Β 

14.2. • µνηµεία ή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς; ΟΧΙ Β 

15. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
τοπίο, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

15.1. • το ανάγλυφο σηµαντικών εκτάσεων; ΟΧΙ Γ 

15.2. • την εικόνα περιοχών µε φυσικό κάλλος; ΟΧΙ Γ 

15.3. • την εικόνα περιοχών µε αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο; ΟΧΙ Γ 

16. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
βαθµό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

16.1. • στον αριθµό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων; ΟΧΙ Α 

16.2. • στο ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυσµού; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

17. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων, 
επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

17.1. • τη συνολική ετήσια παραγωγή ή την παραγωγή κατ’ άτοµο; ΟΧΙ Α 

17.2. • τη σύσταση σε ότι αφορά τα ποσοστά ζυµώσιµων, χαρτιού, γυαλιού, 
µετάλλων, πλαστικών και αδρανών; 

ΟΧΙ Α 

17.3. • τη διάθεση των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτους χώρους; ΟΧΙ Α 

17.4. • την ανακύκλωση µέσω διαχωρισµού ή λιπασµατοποίησης; ΟΧΙ Α 

17.5. • την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό και 
αλουµίνιο; 

ΟΧΙ Α 

18. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

18.1. 
• στο µίγµα ενεργειακής παραγωγής, δηλαδή το βαθµό συµµετοχής του 

πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής, της αιολικής παραγωγής και της φωτοβολταϊκής παραγωγής; 

ΝΑΙ + 

18.2. • στη ζήτηση ενέργειας; ΟΧΙ Γ 

18.3. • στην αποτελεσµατικότητα της καταναλισκόµενης ενέργειας; ΝΑΙ + 

19. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
µεταφορές, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

19.1. • το συνολικό µεταφορικό έργο; ΟΧΙ Γ 

19.2. • την κατανοµή του µεταφορικού έργου στα διάφορα µέσα; ΝΑΙ + 

20. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να συνοδεύεται από 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως; 

20.1. • διασυνοριακή µεταφορά αέριων ρύπων; ΟΧΙ Α 

20.2. • υποβάθµιση της ποιότητας στα ύδατα διασυνοριακών ποταµών; ΟΧΙ Α 

Οι µεταβολές που εκτιµήθηκε ότι είναι πιθανόν να επέλθουν ως αποτέλεσµα του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 για την Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 
συνοψίζονται ως εξής: 

1. Περιβαλλοντικές βελτιώσεις αναµένονται στις ακόλουθες παραµέτρους: 
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� Οι εκποµπές NOx, NMVOCs και CO αναµένεται να περιοριστούν, λόγω της 
αναµενόµενης αύξησης στη συµµετοχή των µέσων σταθερής τροχιάς στο 
συνολικό µεταφορικό έργο, και αυτό παρά την επέκταση του δικτύου των οδικών 
αξόνων της Περιφέρειας. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρά την επέκταση του 
οδικού δικτύου η συµµετοχή των ΜΜΜ και των µέσων σταθερής τροχιάς στο 
συνολικό µεταφορικό έργο θα αυξηθεί και συνεπώς θα προκύψει συνολική 
µείωση των εκποµπών ρύπων στην ατµόσφαιρα που κατά κύριο λόγο 
συνδέονται µε την οδική κυκλοφορία. 

� Οι εκποµπές CO2 αναµένεται να περιορισθούν, από το συνδυαστικό αποτέλεσµα 
των επιλογών βιώσιµης κινητικότητας και της διασφάλισης της δυνατότητας 
απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από φιλικές προς το 
περιβάλλον πηγές. Οι επιλογές αυτές συντελούν επίσης και στον περιορισµό του 
ποσοστού συµµετοχής των µεταφορών και του ενεργειακού τοµέα στην τοµεακή 
κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

� Η προώθηση του φυσικού αερίου και η διασφάλιση της απορρόφησης 
ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από ΑΠΕ, αναµένεται να βελτιώσει την 
περιβαλλοντική φιλικότητα του µίγµατος ενεργειακής παραγωγής. 

� Η ενίσχυση των ΜΜΜ σταθερής τροχιάς συµβάλλει στην αυξηµένη 
αποτελεσµατικότητα της καταναλισκόµενης ενέργειας λόγω αύξησης του 
επιβατικού µεταφορικού έργου. 

� Η ενίσχυση της βιώσιµης κινητικότητας εκτιµάται ότι θα καταστήσει την κατανοµή 
του µεταφορικού έργου στα διάφορα µέσα περιβαλλοντικά συµβατότερη. 

2. Τάσεις επιδείνωσης είναι πιθανόν να εµφανισθούν στις ακόλουθες περιβαλλοντικές 
παραµέτρους: 

� Ορισµένοι υποστρωµατικοί παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
κυρίως η διατήρηση συνοχής και η αποφυγή ρύπανσης των οικοτόπων, 
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς από τα νέα γραµµικά συγκοινωνιακά έργα. 

� Η χωρική επέκταση και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των 
συγκοινωνιακών υποδοµών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε επέκταση των 
ανθρωπογενών χρήσεων γης σε περιοχές που σήµερα ανήκουν στο φυσικό 
περιβάλλον. Οι επεκτάσεις αυτές ενδεχοµένως να προξενήσουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στις εναποµείνασες περιοχές καλλιεργήσιµης γης στην Περιφέρεια 
(κυρίως στην Περιοχή των Μεσογείων). Λόγω της κλίµακας των επεµβάσεων οι 
µεταβολές θα είναι τοπικού χαρακτήρα. 

8.2.2. Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 

Ο Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής» έχει τη 
µεγαλύτερη χρηµατοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραµµα της συνολικής επιλέξιµης ∆ηµόσιας 
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∆απάνης του προγράµµατος και περιλαµβάνει το σύνολο των αµιγώς περιβαλλοντικών 
δράσεων (διαχείριση υγρών αποβλήτων, διαχείριση στερών αποβλήτων, προώθηση 
βιοποικιλότητας, πρόληψη τεχνολογικών κινδύνων και αντιµετώπιση µεγάλων βιοµηχανικών 
ατυχηµάτων). 

Ο Άξονα Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. Ο στρατηγικός του προσανατολισµός, όπως εκφράζεται µέσω των γενικών στόχων του 
Άξονα 2, στρέφεται: 

� στην προστασία του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και στην 
πρόληψη και αντιµετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου, 

� στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε αναβάθµιση των συνθηκών 
διαβίωσης (υγεία, πρόνοια, εκπαίδευση, περιβάλλον) τόσο σε αστικά κέντρα όσο 
και σε οικισµούς της υπαίθρου, 

� στην ανάδειξη και διαχείριση του πολιτισµικού αποθέµατος και την ένταξή του 
στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή και την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και στην 
προσέλκυση υψηλού επιπέδου επισκεπτών ιστορικών χώρων / µνηµείων και 
υποστήριξη της ανάπτυξης θεµατικών µορφών σύγχρονου τουρισµού. 

� στη συµπλήρωση των υποδοµών όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. 

Η περιγραφή των τοµεακών στοχεύων, των ειδικών στόχων, των ενδεικτικών παρεµβάσεων 
και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 2, έχουν παρουσιασθεί 
στην ενότητα 5.2.2. Ο προσδιορισµός των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 
2, διεξάγεται στον ακόλουθο πίνακα, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στην ενότητα 
8.1.1. 
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Πίνακας 8.2.2.1: Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 2 
Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

1. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

1.1. • το ποσοστό έκτασης που προστατεύεται για τη βιοποικιλότητα που 
φιλοξενεί; 

ΟΧΙ Γ 

1.2. • τη συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόµενες περιοχές; ΟΧΙ Γ 

1.3. • υποστρωµατικούς παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
εισαγωγή νέων ειδών, ρύπανση ή υποβάθµιση οικοτόπων κ.ά.;  

ΝΑΙ + 

2. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τον 
πληθυσµό, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

2.1. • παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα ή το µέσο αριθµό τέκνων ανά 
γυναίκα; 

ΟΧΙ Α 

2.2. • παράγοντες που επηρεάζουν τη θνησιµότητα ή το µέσο προσδόκιµο 
χρόνο ζωής;  

ΟΧΙ Α 

2.3. • παράγοντες που επηρεάζουν τη µετανάστευση από ή προς την 
Περιφέρεια; 

ΟΧΙ Α 

3. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

3.1. • την έκθεση τµηµάτων του πληθυσµού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο; ΝΑΙ + 

3.2. 
• υποστρωµατικούς παράγοντες (βιοτικό επίπεδο, δυνατότητες περίθαλψης 

κ.ά.) που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης 
υγείας; 

ΝΑΙ + 

4. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πανίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

4.1. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

4.2. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των ενδηµικών ειδών; ΝΑΙ + 

4.3. • τον συνολικό αριθµό σπονδυλωτών ειδών; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

5. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
χλωρίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

5.1. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

5.2. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των ενδηµικών ειδών; ΝΑΙ + 

5.3. • τον συνολικό αριθµό φυτικών ειδών; ΟΧΙ Α 

5.4. • την έκταση των δασικών οικοσυστηµάτων; ΝΑΙ + 

6. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
έδαφος, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

6.1. • την έκταση καλλιεργούµενης γης; ΟΧΙ Α 

6.2. • την κατανάλωση ζιζανιοκτόνων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.3. • την κατανάλωση λιπασµάτων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.4. • παράγοντες που εµµέσως θα προκαλέσουν εκτεταµένες αλλαγές στις 
χρήσεις γης; 

ΟΧΙ Γ 

7. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
κατανάλωση και τα αποθέµατα νερού επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

7.1. • την κατανάλωση νερού από επιφανειακά ύδατα; ΟΧΙ Γ 

7.2. • την κατανάλωση νερού από υπόγεια ύδατα; ΝΑΙ + 

7.3. • την τοµεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία, την οικιακή χρήση, τη 
βιοµηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή; 

ΟΧΙ Α 

8. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

8.1. • τις συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων; ΝΑΙ + 

8.2. • τις συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων; ΝΑΙ + 

8.3. • τη συγκέντρωση του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΝΑΙ + 

8.4. • τη συγκέντρωση του βιολογικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΝΑΙ + 

9. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των κολυµβητικών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

9.1. • τη συµµόρφωση µε τα όρια; ΝΑΙ + 

9.2. • τον αριθµό γαλάζιων σηµαιών; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

10. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

10.1. • τις εκποµπές NOx; ΟΧΙ Α 

10.2. • τις εκποµπές SO2; ΟΧΙ Α 

10.3. • τις εκποµπές µη µεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

10.4 • τις εκποµπές CO; ΟΧΙ Α 

10.5. • επηρεάζοντας εµµέσως τις εκποµπές αέριων ρύπων από άλλους τοµείς; ΟΧΙ Α 

10.6. • επηρεάζοντας εµµέσως τις ηµέρες υπέρβασης των οριακών τιµών 
συγκέντρωσης ατµοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα; 

ΟΧΙ Α 

11. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

11.1. • το σύνολο των εκπεµπόµενων αερίων σε ισοδύναµους τόνους CO2; ΟΧΙ Α 

11.2. • τις εκποµπές CO2; ΟΧΙ Α 

11.3. • τις εκποµπές CH4; ΟΧΙ Α 

11.4 • τις εκποµπές N2O; ΟΧΙ Α 

11.5. • τις εκποµπές HFCs ή PFCs; ΟΧΙ Α 

12. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

12.1. • το ποσοστό συµµετοχής του ενεργειακού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.2. • το ποσοστό συµµετοχής των βιοµηχανικών διεργασιών; ΟΧΙ Α 

12.3. • το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.4. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από απορρίµµατα; ΟΧΙ Α 

12.5. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από τις µεταφορές; ΟΧΙ Α 

13. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, µέσω 

13.1. • εκτεταµένων απαλλοτριώσεων; ΟΧΙ Γ 

13.2. • κατανοµής δηµοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις; ΟΧΙ Α 

14. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πολιτισµική κληρονοµιά, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

14.1. • στοιχεία ή χώρους της αρχαιολογικής κληρονοµιάς; ΝΑΙ + 

14.2. • µνηµεία ή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς; ΝΑΙ + 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

15. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
τοπίο, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

15.1. • το ανάγλυφο σηµαντικών εκτάσεων; ΟΧΙ Γ 

15.2. • την εικόνα περιοχών µε φυσικό κάλλος; ΝΑΙ + 

15.3. • την εικόνα περιοχών µε αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο; ΟΧΙ Γ 

16. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
βαθµό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

16.1. • στον αριθµό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων; ΝΑΙ + 

16.2. • στο ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυσµού; ΝΑΙ + 

17. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων, 
επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

17.1. • τη συνολική ετήσια παραγωγή ή την παραγωγή κατ’ άτοµο; ΟΧΙ Α 

17.2. • τη σύσταση σε ότι αφορά τα ποσοστά ζυµώσιµων, χαρτιού, γυαλιού, 
µετάλλων, πλαστικών και αδρανών; 

ΟΧΙ Α 

17.3. • τη διάθεση των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτους χώρους; ΝΑΙ + 

17.4. • την ανακύκλωση µέσω διαχωρισµού ή λιπασµατοποίησης; ΝΑΙ + 

17.5. • την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό και 
αλουµίνιο; 

ΝΑΙ + 

18. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

18.1. 
• στο µίγµα ενεργειακής παραγωγής, δηλαδή το βαθµό συµµετοχής του 

πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής, της αιολικής παραγωγής και της φωτοβολταϊκής παραγωγής; 

ΟΧΙ Α 

18.2. • στη ζήτηση ενέργειας; ΟΧΙ Α 

18.3. • στην αποτελεσµατικότητα της καταναλισκόµενης ενέργειας; ΟΧΙ Α 

19. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
µεταφορές, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

19.1. • το συνολικό µεταφορικό έργο; ΟΧΙ Α 

19.2. • την κατανοµή του µεταφορικού έργου στα διάφορα µέσα; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

20. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να συνοδεύεται από 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως; 

20.1. • διασυνοριακή µεταφορά αέριων ρύπων; ΟΧΙ Α 

20.2. • υποβάθµιση της ποιότητας στα ύδατα διασυνοριακών ποταµών; ΟΧΙ Α 

 

Όπως διαφαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, οι αναµενόµενες στρατηγικές περιβαλλοντικές 
µεταβολές ως αποτέλεσµα του Άξονα Προτεραιότητας 2 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την 
Ποιότητα Ζωής, κινούνται αµιγώς προς τη θετική κατεύθυνση. Η διαπίστωση αυτή είναι 
ευεξήγητη, δεδοµένου ότι: 

• Η στόχευση του Άξονα 2 ως προς την αειφόρο ανάπτυξη, εστιάζεται στην 
περιβαλλοντική συνιστώσα εκ των τριών που συνθέτουν την έννοια της αειφορίας 
(περιβάλλον, οικονοµία, κοινωνία). Ειδικότερα, η πλειοψηφία των στόχων αφορά σε 
προσπάθειες άµβλυνσης των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούν οι ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, αλλά και σε προσπάθειες εξορθολογισµού στη διαχείριση των 
φυσικών πόρων, κυρίως ως προς το έδαφος, τα ύδατα και εµµέσως ως προς τις πρώτες 
ύλες, διαµέσου των στόχων για τα στερεά απόβλητα. 

• Η στόχευση ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, εστιάζεται αφενός στην 
αναβάθµιση του περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιεί ο πολίτης της Αττικής, και 
αφετέρου στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνονται δύο είδη περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων: αφενός, η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής επιδιώκεται µε εργαλείο την περιβαλλοντική αναβάθµιση, οπότε το 
περιβάλλον κερδίζει µε ουσιαστικό τρόπο, και αφετέρου, η βελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών στρέφεται σε περιβαλλοντικά ήπιους προσανατολισµούς, όπως η ψηφιακή 
εξυπηρέτηση του πολίτη, οι οποίοι συνοδεύονται από άµβλυνση των περιβαλλοντικών 
πιέσεων, π.χ. µέσω του περιορισµού των µετακινήσεων, της κατανάλωσης χαρτιού κ.ά. 

• Εµµέσως θα προκύψουν ενδεχοµένως µεταβολές στις ποσότητες καταναλισκόµενου 
ύδατος από υπόγεια νερά µέσω των προγραµµατιζόµενων επεµβάσεων στον τοµέα της 
ύδρευσης. Οι επεµβάσεις αυτές σχετίζονται µε τη σύνδεση περιοχών που σήµερα 
υδροδοτούνται από υπόγεια ύδατα µε το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ, όπως επίσης και µε 
δράσεις εξορθολογικοποίησης των δικτύων ύδρευσης, περιορισµού των διαρροών κλπ, 
µε αποτέλεσµα τη µείωση τελικώς των ποσοτήτων υπογείων υδάτων που αντλούνται 
από τους υπόγειους υδροφορείς.  
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• Οµοίως προβλέπεται η αύξηση των ΕΕΛ στην Περιφέρεια όπως και στην αύξηση του 
ποσοστού του πληθυσµού που εξυπηρετείται από ΕΕΛ. Συνεπώς θα προκύψουν 
µεταβολές (βελτιώσεις) στις συγκεντρώσεις των νιτρικών, φωσφορικών, COD και BOD 
στους υδάτινους αποδέκτες (επιφανειακά, υπόγεια και παράκτια ύδατα) 

• Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 συµπεριλαµβάνονται επεµβάσεις οι οποίες θα έχουν 
άµεση θετική επίπτωση στις Περιοχές Προστασίας.  

Η παραπάνω ανάλυση αφορά στο στρατηγικό επίπεδο εκτιµήσεων, που άλλωστε αποτελεί το 
αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Στα επίπεδα της περαιτέρω εξειδίκευσης του Άξονα 2, 
ιδίως δε σε αυτό του σχεδιασµού και υλοποίησης των απαραίτητων έργων (π.χ. νέες ΕΕΛ), 
είναι πιθανόν να εµφανιστούν τάσεις επιδείνωσης στο τοπικό επίπεδο του άµεσου 
περιβάλλοντος κάθε έργου. Οι επιπτώσεις αυτές, είναι απολύτως εφικτό να αντιµετωπισθούν 

µέσω της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κάθε τέτοιου έργου� η εµπειρία των 

τελευταίων ετών δείχνει ότι η διαδικασία αυτή έχει πλέον τη δυνατότητα να οδηγεί σε 

περιβαλλοντικά συµβατά έργα και δραστηριότητες. 

8.2.3. Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 

Ο Άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της 
ψηφιακής σύγκλισης» περιλαµβάνει παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα 
την ψηφιακή σύγκλιση, το περιβάλλον όπως η παροχή ενισχύσεων για την προώθηση των 
Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας, την «πράσινη επιχειρηµατικότητα»  

Ο Άξονα Προτεραιότητας 3 στοχεύει εποµένως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης. Ο στρατηγικός του προσανατολισµός, όπως 
εκφράζεται µέσω των γενικών στόχων του Άξονα 2, είναι: 

• Ενίσχυση της συµµετοχής των επιχειρήσεων στην ΕΤΑ και της αποτελεσµατικότερης 
διασύνδεσης του ερευνητικού συστήµατος της Περιφέρειας µε την Περιφερειακή 
οικονοµία. 

• Ενίσχυση και επέκταση των πόλων ερευνητικής αριστείας (περιλαµβανοµένης της 
ανάπτυξης υποδοµών), σε συνδυασµό µε τις προοπτικές ανάδειξης της Αττικής ως 
ευρωπαϊκού κινητήρα ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων παραγωγής και 
εκµετάλλευσης νέας γνώσης. 

• Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλουν στην ενίσχυση 
της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. 

• Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, και εµπλουτισµός του προσφερόµενου 
τουριστικού προϊόντος. 

• Προσέλκυση επιχειρηµατικών κεφαλαίων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ. 
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• Ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ και αύξηση της χρήσης τους από το σύνολο των 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας. 

Η περιγραφή των τοµεακών στοχεύων, των ειδικών στόχων, των ενδεικτικών παρεµβάσεων 
και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 3, έχουν παρουσιασθεί 
στην ενότητα 5.2.3. 

Αξιοσηµείωτες, από την οπτική γωνία της παρούσας µελέτης, είναι οι ενδεικτικές κατηγορίες 
παρεµβάσεων που αφορούν σε: 

• Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και 
διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήµατος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, 
ενσωµάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης) 

• Ανάπτυξη Βιώσιµων Ενεργειακών Πόρων – Ενίσχυση της Αειφορίας 

Ο προσδιορισµός των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 3, διεξάγεται στον 
ακόλουθο πίνακα, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στην ενότητα 8.1.1. 

Πίνακας 8.2.3.1: Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 3 

Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

1. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

1.1. • το ποσοστό έκτασης που προστατεύεται για τη βιοποικιλότητα που 
φιλοξενεί; 

ΟΧΙ Γ 

1.2. • τη συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόµενες περιοχές; ΟΧΙ Β & Γ 

1.3. • υποστρωµατικούς παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
εισαγωγή νέων ειδών, ρύπανση ή υποβάθµιση οικοτόπων κ.ά.;  

ΝΑΙ - 
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Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

2. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τον 
πληθυσµό, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

2.1. • παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα ή το µέσο αριθµό τέκνων ανά 
γυναίκα; 

ΟΧΙ Α 

2.2. • παράγοντες που επηρεάζουν τη θνησιµότητα ή το µέσο προσδόκιµο 
χρόνο ζωής;  

ΟΧΙ Α 

2.3. • παράγοντες που επηρεάζουν τη µετανάστευση από ή προς την 
Περιφέρεια; 

ΝΑΙ + 

3. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

3.1. • την έκθεση τµηµάτων του πληθυσµού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο; ΟΧΙ Α 

3.2. 
• υποστρωµατικούς παράγοντες (βιοτικό επίπεδο, δυνατότητες περίθαλψης 

κ.ά.) που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης 
υγείας; 

ΝΑΙ + 

4. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πανίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

4.1. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

4.2. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των ενδηµικών ειδών; ΝΑΙ - 

4.3. • τον συνολικό αριθµό σπονδυλωτών ειδών; ΟΧΙ Α 

5. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
χλωρίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

5.1. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Β 

5.2. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των ενδηµικών ειδών; ΝΑΙ - 

5.3. • τον συνολικό αριθµό φυτικών ειδών; ΟΧΙ Α 

5.4. • την έκταση των δασικών οικοσυστηµάτων; ΟΧΙ Β 
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Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

6. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
έδαφος, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

6.1. • την έκταση καλλιεργούµενης γης; ΟΧΙ Γ 

6.2. • την κατανάλωση ζιζανιοκτόνων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.3. • την κατανάλωση λιπασµάτων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.4. • παράγοντες που εµµέσως θα προκαλέσουν εκτεταµένες αλλαγές στις 
χρήσεις γης; 

ΟΧΙ Α & Γ 

7. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
κατανάλωση και τα αποθέµατα νερού επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

7.1. • την κατανάλωση νερού από επιφανειακά ύδατα; ΝΑΙ - 

7.2. • την κατανάλωση νερού από υπόγεια ύδατα; ΟΧΙ Α 

7.3. • την τοµεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία, την οικιακή χρήση, τη 
βιοµηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή; 

ΝΑΙ - 

8. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

8.1. • τις συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.2. • τις συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.3. • τη συγκέντρωση του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΝΑΙ + 

8.4. • τη συγκέντρωση του βιολογικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΟΧΙ Α 

9. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των κολυµβητικών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

9.1. • τη συµµόρφωση µε τα όρια; ΟΧΙ Α 

9.2. • τον αριθµό γαλάζιων σηµαιών; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

10. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

10.1. • τις εκποµπές NOx; ΟΧΙ Γ 

10.2. • τις εκποµπές SO2; ΟΧΙ Γ 

10.3. • τις εκποµπές µη µεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων; ΟΧΙ Γ 

10.4 • τις εκποµπές CO; ΟΧΙ Γ 

10.5. • επηρεάζοντας εµµέσως τις εκποµπές αέριων ρύπων από άλλους τοµείς; ΝΑΙ + 

10.6. • επηρεάζοντας εµµέσως τις ηµέρες υπέρβασης των οριακών τιµών 
συγκέντρωσης ατµοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα; 

ΟΧΙ Γ 

11. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

11.1. • το σύνολο των εκπεµπόµενων αερίων σε ισοδύναµους τόνους CO2 ; ΝΑΙ + 

11.2. • τις εκποµπές CO2; ΝΑΙ + 

11.3. • τις εκποµπές CH4; ΟΧΙ Α 

11.4 • τις εκποµπές N2O; ΟΧΙ Α 

11.5. • τις εκποµπές HFCs ή PFCs; ΟΧΙ Α 

12. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

12.1. • το ποσοστό συµµετοχής του ενεργειακού τοµέα; ΝΑΙ + 

12.2. • το ποσοστό συµµετοχής των βιοµηχανικών διεργασιών; ΟΧΙ Α 

12.3. • το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.4. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από απορρίµµατα; ΟΧΙ Α 

12.5. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από τις µεταφορές; ΟΧΙ Α 

13. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, µέσω 

13.1. • εκτεταµένων απαλλοτριώσεων; ΟΧΙ Γ 

13.2. • κατανοµής δηµοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

14. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πολιτισµική κληρονοµιά, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

14.1. • στοιχεία ή χώρους της αρχαιολογικής κληρονοµιάς; ΟΧΙ Β 

14.2. • µνηµεία ή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς; ΟΧΙ Β 

15. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
τοπίο, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

15.1. • το ανάγλυφο σηµαντικών εκτάσεων; ΟΧΙ Γ 

15.2. • την εικόνα περιοχών µε φυσικό κάλλος; ΟΧΙ Γ 

15.3. • την εικόνα περιοχών µε αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο; ΟΧΙ Γ 

16. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
βαθµό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

16.1. • στον αριθµό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων; ΟΧΙ Α 

16.2. • στο ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυσµού; ΟΧΙ Α 

17. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων, 
επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

17.1. • τη συνολική ετήσια παραγωγή ή την παραγωγή κατ’ άτοµο; ΟΧΙ Α 

17.2. • τη σύσταση σε ότι αφορά τα ποσοστά ζυµώσιµων, χαρτιού, γυαλιού, 
µετάλλων, πλαστικών και αδρανών; 

ΟΧΙ Α 

17.3. • τη διάθεση των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτους χώρους; ΟΧΙ Α 

17.4. • την ανακύκλωση µέσω διαχωρισµού ή λιπασµατοποίησης; ΟΧΙ Α 

17.5. • την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό και 
αλουµίνιο; 

ΝΑΙ + 

18. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

18.1. 
• στο µίγµα ενεργειακής παραγωγής, δηλαδή το βαθµό συµµετοχής του 

πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής, της αιολικής παραγωγής και της φωτοβολταϊκής παραγωγής; 

ΝΑΙ + 

18.2. • στη ζήτηση ενέργειας; ΟΧΙ Α 

18.3. • στην αποτελεσµατικότητα της καταναλισκόµενης ενέργειας; ΝΑΙ + 
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Εξεταζόµενος Άξονας: 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

19. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
µεταφορές, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

19.1. • το συνολικό µεταφορικό έργο; ΟΧΙ Α 

19.2. • την κατανοµή του µεταφορικού έργου στα διάφορα µέσα; ΟΧΙ Α 

20. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να συνοδεύεται από 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως; 

20.1. • διασυνοριακή µεταφορά αέριων ρύπων; ΟΧΙ Α 

20.2. • υποβάθµιση της ποιότητας στα ύδατα διασυνοριακών ποταµών; ΟΧΙ Α 

Οι µεταβολές που εκτιµήθηκε ότι είναι πιθανόν να επέλθουν ως αποτέλεσµα του Άξονα 
Προτεραιότητας 3 για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της 
Ψηφιακής Σύγκλισης, συνοψίζονται ως εξής: 

1. Περιβαλλοντικές βελτιώσεις αναµένονται στις ακόλουθες παραµέτρους: 

� Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως ∆ιεθνούς Επιχειρηµατικού 
Κέντρου θα επηρεάσει θετικά την µετανάστευση στην Περιφέρεια, ενώ η 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας θα επιφέρει θετικές µεταβολές στο βιοτικό 
επίπεδο των κατοίκων της.  

� Οι εκποµπές CO2 και το ποσοστό συµµετοχής του ενεργειακού τοµέα στην 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αναµένεται να 
περιορισθεί, κυρίως λόγω της προώθησης των ΑΠΕ. Παράλληλη µείωση 
εκποµπών CO2 αναµένεται από την ενεργητικότερη περιβαλλοντική µέριµνα των 
ΜΜΕ, ως αποτέλεσµα της σχετικής κατηγορίας παρεµβάσεων. 

� Από την ίδια κατηγορία παρεµβάσεων, εκτιµάται ότι θα περιορισθούν τα 
σηµερινά επίπεδα χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου στα υγρά απόβλητα των 
ΜΜΕ, αλλά και οι εκποµπές αερίων ρύπων από τον τοµέα αυτό. 

� Η προώθηση των ΑΠΕ, αναµένεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική φιλικότητα 
του µίγµατος ενεργειακής παραγωγής. 
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� Αναµένεται βελτίωση ως προς την παραγωγή – σύσταση – διάθεση στερεών 
απορριµµάτων βιοµηχανικών µονάδων µέσω δράσεων υιοθέτησης των βέλτιστων 
διαθέσιµων τεχνολογιών και µέσω της προώθησης βιώσιµης παραγωγής. Μέσω 
των ίδιων δράσεων προβλέπεται σηµαντική βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
της καταναλισκόµενης ενέργειας από τις επιχειρήσεις. 

2. Τάσεις επιδείνωσης είναι πιθανόν να εµφανισθούν στις ακόλουθες περιβαλλοντικές 
παραµέτρους: 

� Ορισµένοι υποστρωµατικοί παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
κυρίως η διατήρηση συνοχής και η αποφυγή ρύπανσης των οικοτόπων, είναι 
πιθανόν να επηρεαστούν δυσµενώς, εάν ο εµπλουτισµός του τουριστικού 
προϊόντος οδηγήσει σε εγκαταστάσεις ή υπερβολική αύξηση επισκεπτών σε 
περιοχές σηµαντικές για τη βιοποικιλότητα. Η πιθανότητα αυτή µεγεθύνεται από 
ενδεχόµενη χωροθέτηση επιχειρηµατικών ή τεχνολογικών πάρκων, ή άλλων 
εκτατικών εγκαταστάσεων, εντός τέτοιων περιοχών. Επιπλέον επαύξηση των 
πιέσεων αναµένεται από αντίστοιχή χωροθέτηση έργων ΑΠΕ. 

� Για τους ίδιους λόγους, είναι πιθανόν να εµφανισθούν πιέσεις στους βιοτόπους 
ορισµένων εκ των ενδηµικών ειδών της πανίδας αλλά και στην εξάπλωση 
ορισµένων εκ των ενδηµικών ειδών της χλωρίδας. 

� Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας θα επιφέρει αυξήσεις στην κατανάλωση 
ύδατος στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.  

8.2.4. Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τον Άξονα Προτεραιότητας 4 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών» εστιάζεται 
στην αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος  

Οι στρατηγικές του επιδιώξεις του άξονα προσανατολίζονται: 

• στη βιωσιµότητα των πόλεων, που παραπέµπει στην προσπάθεια προστασίας της 
ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και των πόρων, του περιορισµού των 
φαινοµένων διακρίσεων, κοινωνικής διαφοροποίησης και αποκλεισµού σε 
συγκεκριµένες περιοχές των πόλεων και στη λειτουργικότητα του θεσµικού πλαισίου, 

• στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όρος που συνδέεται µε την επιχειρηµατικότητα, 
τη λειτουργικότητα των πόλεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού 
δυναµικού, τους µηχανισµούς προώθησης καινοτοµίας κ.α., 

• στη διάχυση των θετικών επιπτώσεων της µητροπολιτικότητας σε καθυστερηµένες ή 
προβληµατικές περιοχές, στόχος που συνδέεται µε ευρύ αλλά συνεκτικό πλέγµα 
αναπτυξιακών και διαρθρωτικών πολιτικών, 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2013 

394 

• στην ενδυνάµωση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, µέσω του οποίου 
διασφαλίζεται η µείωση τόσο του οικονοµικού ελλείµµατος όσο και του δηµοκρατικού 
ελλείµµατος� η ενδυνάµωση αυτή υλοποιείται µέσω ολοκληρωµένων και συνεκτικών 
παρεµβάσεων.  

Η περιγραφή των στόχων, των ενδεικτικών παρεµβάσεων και των αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων του Άξονα Προτεραιότητας 4, έχουν παρουσιασθεί στην ενότητα 5.2.4. Ο 
προσδιορισµός των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 4, διεξάγεται στον 
ακόλουθο πίνακα, βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στην ενότητα 8.1.1. 

Πίνακας 8.2.4.1: Προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Άξονα 4 
Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

1. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

1.1. • το ποσοστό έκτασης που προστατεύεται για τη βιοποικιλότητα που 
φιλοξενεί; 

ΟΧΙ Α 

1.2. • τη συνοχή των οικοτόπων στις προστατευόµενες περιοχές; ΟΧΙ Α 

1.3. • υποστρωµατικούς παράγοντες διατήρησης της βιοποικιλότητας, όπως 
εισαγωγή νέων ειδών, ρύπανση ή υποβάθµιση οικοτόπων κ.ά.;  

ΟΧΙ Α 

2. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τον 
πληθυσµό, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

2.1. • παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα ή το µέσο αριθµό τέκνων ανά 
γυναίκα; 

ΟΧΙ Α 

2.2. • παράγοντες που επηρεάζουν τη θνησιµότητα ή το µέσο προσδόκιµο 
χρόνο ζωής;  

ΟΧΙ Α 

2.3. • παράγοντες που επηρεάζουν τη µετανάστευση από ή προς την 
Περιφέρεια; 

ΟΧΙ Γ 

3. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
υγεία των ανθρώπων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

3.1. • την έκθεση τµηµάτων του πληθυσµού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο; ΟΧΙ Α 

3.2. 
• υποστρωµατικούς παράγοντες (βιοτικό επίπεδο, δυνατότητες περίθαλψης 

κ.ά.) που µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης 
υγείας; 

ΟΧΙ Γ 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

4. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πανίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

4.1. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Α 

4.2. • τον αριθµό ή τους βιοτόπους των ενδηµικών ειδών; ΟΧΙ Α 

4.3. • τον συνολικό αριθµό σπονδυλωτών ειδών; ΟΧΙ Α 

5. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
χλωρίδα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

5.1. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των απειλούµενων ειδών; ΟΧΙ Α 

5.2. • τον αριθµό ή την εξάπλωση των ενδηµικών ειδών; ΟΧΙ Α 

5.3. • τον συνολικό αριθµό φυτικών ειδών; ΟΧΙ Α 

5.4. • την έκταση των δασικών οικοσυστηµάτων; ΟΧΙ Α 

6. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
έδαφος, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

6.1. • την έκταση καλλιεργούµενης γης; ΟΧΙ Α 

6.2. • την κατανάλωση ζιζανιοκτόνων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.3. • την κατανάλωση λιπασµάτων ανά στρέµµα; ΟΧΙ Α 

6.4. • παράγοντες που εµµέσως θα προκαλέσουν εκτεταµένες αλλαγές στις 
χρήσεις γης; 

ΝΑΙ + 

7. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
κατανάλωση και τα αποθέµατα νερού επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

7.1. • την κατανάλωση νερού από επιφανειακά ύδατα; ΟΧΙ Α 

7.2. • την κατανάλωση νερού από υπόγεια ύδατα; ΟΧΙ Α 

7.3. • την τοµεακή ζήτηση νερού από τη γεωργία, την οικιακή χρήση, τη 
βιοµηχανία και την ηλεκτροπαραγωγή; 

ΟΧΙ Α 

8. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

8.1. • τις συγκεντρώσεις νιτρικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.2. • τις συγκεντρώσεις φωσφορικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

8.3. • τη συγκέντρωση του χηµικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΟΧΙ Α 

8.4. • τη συγκέντρωση του βιολογικώς απαιτούµενου οξυγόνου; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

9. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα των κολυµβητικών υδάτων, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

9.1. • τη συµµόρφωση µε τα όρια; ΟΧΙ Α 

9.2. • τον αριθµό γαλάζιων σηµαιών; ΟΧΙ Α 

10. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
ποιότητα του αέρα, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

10.1. • τις εκποµπές NOx; ΟΧΙ Α 

10.2. • τις εκποµπές SO2; ΟΧΙ Α 

10.3. • τις εκποµπές µη µεθανιούχων πτητικών οργανικών ενώσεων; ΟΧΙ Α 

10.4 • τις εκποµπές CO; ΟΧΙ Α 

10.5. • επηρεάζοντας εµµέσως τις εκποµπές αέριων ρύπων από άλλους τοµείς; ΟΧΙ Α 

10.6. • επηρεάζοντας εµµέσως τις ηµέρες υπέρβασης των οριακών τιµών 
συγκέντρωσης ατµοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα; 

ΟΧΙ Α 

11. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

11.1. • το σύνολο των εκπεµπόµενων αερίων σε ισοδύναµους τόνους CO2 ; ΟΧΙ Α 

11.2. • τις εκποµπές CO2; ΟΧΙ Α 

11.3. • τις εκποµπές CH4; ΟΧΙ Α 

11.4 • τις εκποµπές N2O; ΟΧΙ Α 

11.5. • τις εκποµπές HFCs ή PFCs; ΟΧΙ Α 

12. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

12.1. • το ποσοστό συµµετοχής του ενεργειακού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.2. • το ποσοστό συµµετοχής των βιοµηχανικών διεργασιών; ΟΧΙ Α 

12.3. • το ποσοστό συµµετοχής του αγροτικού τοµέα; ΟΧΙ Α 

12.4. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από απορρίµµατα; ΟΧΙ Α 

12.5. • το ποσοστό συµµετοχής των εκποµπών από τις µεταφορές; ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

13. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία, µέσω 

13.1. • εκτεταµένων απαλλοτριώσεων; ΝΑΙ + 

13.2. • κατανοµής δηµοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις; ΟΧΙ Γ 

14. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
πολιτισµική κληρονοµιά, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

14.1. • στοιχεία ή χώρους της αρχαιολογικής κληρονοµιάς; ΝΑΙ + 

14.2. • µνηµεία ή στοιχεία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς; ΝΑΙ + 

15. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
τοπίο, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

15.1. • το ανάγλυφο σηµαντικών εκτάσεων; ΟΧΙ Γ 

15.2. • την εικόνα περιοχών µε φυσικό κάλλος; ΝΑΙ + 

15.3. • την εικόνα περιοχών µε αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο; ΝΑΙ + 

16. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει το 
βαθµό επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

16.1. • στον αριθµό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων; ΟΧΙ Α 

16.2. • στο ποσοστό του εξυπηρετούµενου πληθυσµού; ΟΧΙ Α 

17. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει την 
παραγωγή, σύσταση, διάθεση και ανακύκλωση των στερεών απορριµµάτων, 
επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

17.1. • τη συνολική ετήσια παραγωγή ή την παραγωγή κατ’ άτοµο; ΟΧΙ Α 

17.2. • τη σύσταση σε ότι αφορά τα ποσοστά ζυµώσιµων, χαρτιού, γυαλιού, 
µετάλλων, πλαστικών και αδρανών; 

ΟΧΙ Α 

17.3. • τη διάθεση των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ ή ανεξέλεγκτους χώρους; ΟΧΙ Α 

17.4. • την ανακύκλωση µέσω διαχωρισµού ή λιπασµατοποίησης; ΟΧΙ Α 

17.5. • την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό και 
αλουµίνιο; 

ΟΧΙ Α 
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Εξεταζόµενος Άξονας: Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 

Τα σύµβολα στη στήλη της αιτιολόγησης αντιστοιχούν στα εξής: 
Α: Το εξεταζόµενο τµήµα του προγράµµατος δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τη συγκεκριµένη 

περιβαλλοντική παράµετρο. 
Β: Η περιβαλλοντική παράµετρος προστατεύεται µε αυστηρό πάγιο ρυθµιστικό πλαίσιο. Συνεπώς, η a priori 

απαίτηση συµµόρφωσης του προγράµµατος µε το πλαίσιο αυτό θα αποτρέψει ενδεχόµενες µεταβολές. 
Γ: ∆εν αναµένονται µεταβολές στρατηγικού επιπέδου. Οι επιπτώσεις είναι τοπικού χαρακτήρα και χωρίς 

διαθεµατική έκταση, µε δυνατότητα πλήρους αντιµετώπισης σε µεταγενέστερα στάδια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. 

+: Αναµένεται βελτίωση. 
-: Αναµένεται επιδείνωση. 
Οι αναµενόµενες µεταβολές συλλέγονται και αιτιολογούνται στην παράγραφο που ακολουθεί τον πίνακα. 

α/α Ερώτηση 
Απά-
ντηση 

Αιτιο-
λόγηση 

18. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τη 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, µέσω σηµαντικών αλλαγών 

18.1. 
• στο µίγµα ενεργειακής παραγωγής, δηλαδή το βαθµό συµµετοχής του 

πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του λιγνίτη, της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής, της αιολικής παραγωγής και της φωτοβολταϊκής παραγωγής; 

ΟΧΙ Α 

18.2. • στη ζήτηση ενέργειας; ΟΧΙ Α 

18.3. • στην αποτελεσµατικότητα της καταναλισκόµενης ενέργειας; ΟΧΙ Α 

19. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να µεταβάλλει τις 
µεταφορές, επηρεάζοντας µε ουσιαστικό τρόπο 

19.1. • το συνολικό µεταφορικό έργο; ΟΧΙ Α 

19.2. • την κατανοµή του µεταφορικού έργου στα διάφορα µέσα; ΟΧΙ Α 

20. 
Η υλοποίηση των έργων και δράσεων του εξεταζόµενου άξονα πρόκειται να συνοδεύεται από 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως; 

20.1. • διασυνοριακή µεταφορά αέριων ρύπων; ΟΧΙ Α 

20.2. • υποβάθµιση της ποιότητας στα ύδατα διασυνοριακών ποταµών; ΟΧΙ Α 

Όπως διαφαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, οι αναµενόµενες στρατηγικές περιβαλλοντικές 
µεταβολές ως αποτέλεσµα του Άξονα Προτεραιότητας 4 για την Αναζωογόνηση Αστικών 
Περιοχών, κινούνται αµιγώς προς τη θετική κατεύθυνση. Η διαπίστωση αυτή είναι ευεξήγητη, 
δεδοµένου ότι: 

• Σηµαντικό τµήµα των στοχεύσεων για την αναζωογόνηση των αστικών περιοχών, 
εστιάζεται στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων στις περιοχές αυτές και στη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Θα προωθηθούν παρεµβάσεις αστικής ανάπλασης και 
δηµιουργίας και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων µε σηµαντική αύξηση του αστικού 
πρασίνου, αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου. Επίσης, θα αξιοποιηθούν και θα 
επαναχρησιµοποιηθούν χώροι που υπόκεινται σε οργανωµένη αλλαγή χρήσεων (π.χ. 
στρατόπεδα, άτυπες και εγκαταλειµµένες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις). 

• Το υπόλοιπο τµήµα των στοχεύσεων, εστιάζεται κυρίως σε κατηγορίες παρεµβάσεων, 
οι οποίες δεν αναµένεται να οδηγήσουν σε ουσιαστικές περιβαλλοντικές µεταβολές.  
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Η παραπάνω ανάλυση αφορά στο στρατηγικό επίπεδο εκτιµήσεων, που άλλωστε αποτελεί το 
αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Στα επίπεδα της περαιτέρω εξειδίκευσης του Άξονα 4, 
ιδίως δε σε αυτό του σχεδιασµού και υλοποίησης των απαραίτητων έργων (π.χ. πολεοδοµικές 
αναδιατάξεις), είναι πιθανόν να εµφανιστούν διαφοροποιήσεις στο τοπικό επίπεδο. Οι 

επιπτώσεις αυτές, είναι απολύτως εφικτό να αντιµετωπισθούν µέσω της διαδικασίας έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων κάθε τέτοιου έργου. Η εµπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η 

διαδικασία αυτή έχει πλέον τη δυνατότητα να οδηγεί σε περιβαλλοντικά συµβατά έργα και 

δραστηριότητες. 

8.3. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση των επιπτώσεων 

Στο προηγούµενο στάδιο, αυτό του προσδιορισµού των επιπτώσεων, «διασταυρώθηκε» µια 
εκτενής σειρά περιβαλλοντικών παραµέτρων µε τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ Αττικής 
2007 – 2013, ώστε να προσδιορισθούν οι παράµετροι εκείνες που ενδέχεται να επηρεαστούν, 
καθώς και τα τµήµατα του ΕΠ που προκαλούν τις επιδράσεις αυτές. Στο παρόν στάδιο, οι 
επιδράσεις που εκτιµήθηκαν ως πιθανές, υποβάλλονται στη διαδικασία του χαρακτηρισµού 
και της αξιολόγησης, η οποία βαίνει ανά περιβαλλοντικό τοµέα. Με τον τρόπο αυτό, 
πραγµατοποιείται µια ουσιαστική αποτίµηση των ζητηµάτων συνέργειας και αθροιστικότητας 
µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων του ΕΠ. 
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8.3.1. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, στη χλωρίδα 
και στην πανίδα 

Επηρεαζόµενη 
περιβαλλοντική 
παράµετρος 

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Αιτίες 
µεταβολής 

Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 
Τα νέα γραµµικά συγκοινωνιακά έργα και η επέκταση των ενεργειακών δικτύων είναι 
πιθανόν να επιδεινώσουν ορισµένους υποστρωµατικούς παράγοντες διατήρησης της 
βιοποικιλότητας. 
Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Οι πρωτοβουλίες βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος βελτιώνουν τις συνθήκες 
διατήρησης της βιοποικιλότητας. 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 
Εάν ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος οδηγήσει σε εγκαταστάσεις ή 
υπερβολική αύξηση επισκεπτών σε περιοχές σηµαντικές για τη βιοποικιλότητα, 
αυξάνονται οι σχετικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Η πιθανότητα αυτή µεγεθύνεται από 
ενδεχόµενη χωροθέτηση επιχειρηµατικών ή τεχνολογικών πάρκων, ή άλλων εκτατικών 
εγκαταστάσεων, εντός τέτοιων περιοχών, ενώ επιπλέον επαύξηση των πιέσεων 
αναµένεται από αντίστοιχη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ. 

Ιδιότητες της επίπτωσης Αιτιολόγηση 
Κατεύθυνση 
επίπτωσης 

Μικτή 
Οι Άξονες 1 & 3 είναι πιθανόν να επάγουν τάσεις επιδείνωσης 
ενώ ο Άξονας 2ωθεί σε βελτιώσεις. 

Έκταση 
επίπτωσης 

Μικρή 
Ενδεχόµενες πιέσεις στους υποστρωµατικούς παράγοντες της 
βιοποικιλότητας αναµένεται να περιοριστούν στις εκτάσεις 
υποδοχής των παρεµβάσεων.  

Ένταση της 
επίπτωσης 

Μέση 

Με δεδοµένη την περιορισµένη φέρουσα ικανότητα του 
περιβάλλοντος της Αττικής λόγω των υφιστάµενων πιέσεων, νέα 
µικρά αίτια επιδείνωσης οδηγούν σε αποτελέσµατα µέσης 
έντασης. 

Χρονικός 
ορίζοντας της 
µεταβολής 

Άµεση - Μόνιµη 
Η εµφάνιση της επίπτωσης ή της βελτίωσης ξεκινά µε την έναρξη 
των αιτιακών επεµβάσεων και παραµένει εάν δεν εµφανιστούν 
αντίρροπες τάσεις. 

Αθροιστικότητα 
ή συνέργεια 

Απίθανη 
∆εν αναµένεται αλληλεπίδραση µε µεταβολές σε άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ή συνεργιστικό αποτέλεσµα µε 
άλλα τµήµατα του προγράµµατος. 

∆υνατότητα 
πρόληψης 

Μεγάλη 
Με τα κατάλληλα µέτρα αποφυγής ή περιορισµού των αιτίων της, 
η επίπτωση µπορεί να προληφθεί πλήρως. 

∆υνατότητα 
περιορισµού ή 
αντιστροφής 

Μικρή 
Εάν η µεταβολή δεν προληφθεί, οι εκ των υστέρων ενέργειες 
έχουν περιορισµένες δυνατότητες επαναφοράς. 

Αξιολόγηση: Η κατάσταση σε ορισµένους παράγοντες που υποστηρίζουν τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας ενδέχεται να επιδεινωθεί, ως αποτέλεσµα ορισµένων κατηγοριών 
παρεµβάσεων των Αξόνων 1 & 3, ενώ κάποιες από τις παρεµβάσεις του Άξονα 2 οδηγούν 
σε βελτιώσεις. 
Η έκταση των πιθανών επιδεινώσεων είναι µικρή, αλλά η έντασή τους είναι µέση. Η 
δυνατότητα πρόληψης είναι σηµαντική. Με δεδοµένη την υψηλή θέση της βιοποικιλότητας 
στις εθνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές προτεραιότητες, είναι αναγκαίο να ληφθούν 
µέτρα αποφυγής ή περιορισµού των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν τις πιο 
πάνω τάσεις επιδείνωσης. 
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8.3.2. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση επιπτώσεων στον πληθυσµό και στην 
ανθρώπινη υγεία 

Επηρεαζόµενη 
περιβαλλοντική 
παράµετρος 

Πληθυσµός, ανθρώπινη υγεία 

Αιτίες 
µεταβολής 

Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Οι περισσότερες πρωτοβουλίες και ειδικότερα αυτές στον τοµέα των κοινωνικών 
υποδοµών καθώς και των υποδοµών υγείας βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο καθώς και 
τις δυνατότητες περίθαλψης.  
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 
Οι προτεινόµενες δράσεις βελτιώνουν τους υποστρωµατικούς παράγοντες που 
µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο επίπεδο της ανθρώπινης υγείας, στη 
µετανάστευση και στις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου πληθυσµού 

Ιδιότητες της επίπτωσης Αιτιολόγηση 
Κατεύθυνση 
επίπτωσης 

Θετική 
Οι Άξονες 2 και 3επηρεάζουν θετικά τις υπό εξέταση 
περιβαλλοντικές παραµέτρους 

Έκταση 
επίπτωσης 

Μέση 
Οι θετικές επιπτώσεις έχουν µέση έκταση και περιορίζονται σε 
επίπεδο Περιφέρειας  

Ένταση της 
επίπτωσης 

Μικρή 
Το υφιστάµενο επίπεδο υπηρεσιών που αφορούν στην 
ανθρώπινη υγεία και πρόνοια είναι υψηλό στην Περιφέρεια και οι 
προγραµµατιζόµενες δράσεις δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλες 

Χρονικός 
ορίζοντας της 
µεταβολής 

Μακροπρόθεσµος 
- Μόνιµη 

Η εµφάνιση βελτίωσης γίνεται ορατή µακροπρόθεσµα από την 
έναρξη των αιτιακών επεµβάσεων και παραµένει εάν δεν 
εµφανιστούν αντίρροπες τάσεις. 

Αθροιστικότητα 
ή συνέργεια 

Πιθανή 
Αναµένεται αλληλεπίδραση µε µεταβολές σε άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες π.χ. δράσεις για την ενίσχυση των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κλπ 

∆υνατότητα 
πρόληψης 

-  

∆υνατότητα 
περιορισµού ή 
αντιστροφής 

-  

Αξιολόγηση: Η υφιστάµενη κατάσταση ως προς τις υπό εξέταση περιβαλλοντικές παραµέτρους 
αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά λόγω των προγραµµατιζόµενων δράσεων του ΕΠ. 
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8.3.3. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση επιπτώσεων στο έδαφος, στα ύδατα, στην 
ατµοσφαιρική ποιότητα και στις κλιµατικές µεταβολές 

Επηρεαζόµενη 
περιβαλλοντική 
παράµετρος 

Έδαφος, ύδατα, ατµοσφαιρική ποιότητα, κλιµατικές µεταβολές 

Αιτίες 
µεταβολής 

Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 
Λόγω της αναµενόµενης αύξησης της συµµετοχή των µέσων σταθερής τροχιάς στο 
συνολικό µεταφορικό έργο αναµένονται θετικές επιπτώσεις στην ατµοσφαιρική 
ποιότητα και στον περιορισµό των αιτίων της κλιµατικής µεταβολής. 
Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Οι δράσεις που υλοποιούνται υπό τον Άξονα 2 βελτιώνουν τις εξεταζόµενες 
περιβαλλοντικές παραµέτρους. 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 
Οι δράσεις που υλοποιούνται υπό τον Άξονα 3 βελτιώνουν τις εξεταζόµενες 
περιβαλλοντικές παραµέτρους µε εξαίρεση τη ζήτηση νερού που ενδεχοµένως αυξάνει. 
 Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 
Οι δράσεις που υλοποιούνται υπό τον Άξονα 4 θα επιφέρουν ενδεχοµένως αλλαγές 
στις υφιστάµενες χρήσεις γης µέσω εκτεταµένων αναπλάσεων και δηµιουργίας και 
αξιοποίησης ελεύθερων χώρων 

Ιδιότητες της επίπτωσης Αιτιολόγηση 
Κατεύθυνση 
επίπτωσης 

Θετική 
Όλοι οι Άξονες επηρεάζουν κατά κύριο λόγο θετικά άµεσα ή 
έµµεσα τις υπό εξέταση περιβαλλοντικές παραµέτρους 

Έκταση 
επίπτωσης 

Μέση 
Οι θετικές επιπτώσεις έχουν µέση έκταση και περιορίζονται σε 
επίπεδο Περιφέρειας  

Ένταση της 
επίπτωσης 

Ασθενής/Μεγάλη 

Οι επιπτώσεις σε επίπεδο εδάφους και υδάτων µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως µεγάλης έντασης ενώ ως ασθενούς έντασης 
µπορούν να χαρακτηριστούν οι θετικές επιπτώσεις στην 
ατµοσφαιρική ποιότητα και στον περιορισµό των αιτίων της 
κλιµατικής µεταβολής 

Χρονικός 
ορίζοντας της 
µεταβολής 

Μέσο-
Μακροπρόθεσµος 

- Μόνιµη 

Η εµφάνιση της βελτίωσης ξεκινά ανάλογα µε την περιβαλλοντική 
παράµετρο µέσο – µακροπρόθεσµα από την έναρξη των 
αιτιακών επεµβάσεων και παραµένει εάν δεν εµφανιστούν 
αντίρροπες τάσεις. 

Αθροιστικότητα 
ή συνέργεια 

Πιθανή 
Αναµένεται αλληλεπίδραση µε µεταβολές σε άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων έχει θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα)  

∆υνατότητα 
πρόληψης 

- - 

∆υνατότητα 
περιορισµού ή 
αντιστροφής 

- - 

Αξιολόγηση: Η υλοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ έχει θετικές επιπτώσεις άµεσα ή έµµεσα στις υπό 
εξέταση περιβαλλοντικές παραµέτρους. Το αποτέλεσµα των δράσεων θα µπορεί να είναι 
ορατό στην Περιφέρεια στο άµεσο µέλλον  
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8.3.4. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση µεταβολών στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, 
στην πολιτιστική κληρονοµιά και στο τοπίο 

Παράγοντες 
διατροπικών 
περιβαλλοντικών 
πιέσεων 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία, πολιτιστική κληρονοµιά, τοπίο 

Αιτίες µεταβολής 

Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Αναµένονται θετικές επιπτώσεις λόγω των προβλεπόµενων παρεµβάσεων προστασίας 
και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, υποδοµών πολιτισµού µητροπολιτικού 
χαρακτήρα, ανάπτυξης συνεκτικών πολιτιστικών υποδοµών, προστασίας και 
ανάπτυξης της φυσικής κληρονοµιάς.  
Άξονας 4: Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών 
Αναµένονται µεταβολές λόγω των προβλεπόµενων παρεµβάσεων αστικής ανάπλασης, 
δηµιουργίας και αξιοποίησης ελευθέρων χώρων και οργανωµένης αλλαγής χρήσεων 
γης. Επίσης, θετικές µεταβολές αναµένονται λόγω της προώθησης ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων στον αστικό και νησιωτικό χώρο µε στόχο την δηµιουργία και 
αξιοποίηση οργανωµένων χώρων και ζωνών της Περιφέρειας για την υποδοχή / 
χωροθέτηση υπηρεσιών αναψυχής, τουρισµού-πολιτισµού κ.α. 

Ιδιότητες της επίπτωσης Αιτιολόγηση 

Κατεύθυνση 
επίπτωσης 

Θετική 

Οι προωθούµενες δράσεις θα έχουν θετική επίπτωση. Οι όποιες 
αρνητικές επιπτώσεις δεν θα είναι στρατηγικού επιπέδου και θα 
µπορούν να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των επιµέρους έργων. 

Έκταση 
επίπτωσης 

Μικρή - Μεσαία 

Η έκταση των επιπτώσεων ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος των 
παρεµβάσεων π.χ. ως µικρής έκτασης µπορούν να 
χαρακτηριστούν οι επιπτώσεις που θα έχει η αλλαγή της χρήσης 
γης ενός στρατοπέδου αλλά αντίθετα η αξιοποίηση τµήµατος του 
παραλιακού µετώπου της Αττικής αφορά σε µεσαίας κλίµακας 
επιπτώσεις (π.χ. ∆ήµων)  

Ένταση της 
επίπτωσης 

Μεγάλη 
Οι αναµενόµενες επιπτώσεις κρίνονται ως µεγάλης έντασης 
κυρίως λόγω των προγραµµατιζόµενων παρεµβάσεων 
µητροπολιτικού χαρακτήρα. 

Χρονικός 
ορίζοντας της 
µεταβολής 

Άµεση - Μόνιµη 
Η εµφάνιση της βελτίωσης ξεκινά µε την έναρξη των αιτιακών 
επεµβάσεων και παραµένει εάν δεν εµφανιστούν αντίρροπες 
τάσεις. 

Αθροιστικότητα 
ή συνέργεια 

Πιθανή 
Αναµένεται συνεργιστικό αποτέλεσµα µε άλλα τµήµατα του 
επιχειρησιακού προγράµµατος π.χ. επεµβάσεις βελτίωσης 
προσπελασιµότητας 

∆υνατότητα 
πρόληψης 

-  

∆υνατότητα 
περιορισµού ή 
αντιστροφής 

-  

Αξιολόγηση: Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις κατά κύριο λόγο συµβάλλουν και εξυπηρετούν τους 
επιµέρους στόχους του ΕΠ δηλαδή να καταστεί η Αττική ισχυρό περιφερειακό κέντρο 
Πολιτισµού και Παιδείας, µε έµφαση στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης και της 
Ανατολικής Μεσογείου και κέντρο παγκόσµιας σηµασίας και ακτινοβολίας, ιδιαίτερα στο 
πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Οι παρεµβάσεις αναπλάσεων θα έχουν θετική 
επίπτωση στο τοπίο των περιοχών επέµβασης. 
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8.3.5. Χαρακτηρισµός και αξιολόγηση µεταβολών σε παράγοντες διατροπικών 
περιβαλλοντικών πιέσεων 

Παράγοντες 
διατροπικών 
περιβαλλοντικών 
πιέσεων 

Υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, 
µεταφορές 

Αιτίες µεταβολής 

Άξονας 1: Ενίσχυση των Υποδοµών Προσπελασιµότητας και Ενέργειας 
Λόγω των δράσεων προώθησης των καθαρών αστικών µεταφορών και των δράσεων 
που αφορούν γενικά στα µέσα µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς αναµένεται 
συνολικά βελτίωση ως προς τον τοµέα των µεταφορών αλλά µείωση των πιέσεων που 
αυτός προκαλεί. Στον τοµέα της ενέργειας η προώθηση της χρήσης του φυσικού 
αερίου και η διασφάλιση της απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από 
ΑΠΕ, αναµένεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική φιλικότητα του µίγµατος 
ενεργειακής παραγωγής  
Άξονας 2: Aειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
Οι δράσεις που υλοποιούνται υπό τον Άξονα 2 µειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι 
εξεταζόµενες διατροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις. 
Άξονας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής 
Σύγκλισης 
Μέσω των δράσεων προώθησης των ΑΠΕ και του περιορισµού του COD στα 
απόβλητα, αναµένεται µείωση των επιπτώσεων που έχουν οι εξεταζόµενες 
διατροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις.  

Ιδιότητες της επίπτωσης Αιτιολόγηση 
Κατεύθυνση 
επίπτωσης 

Θετική 
Οι Άξονες 1,2 & 3 γενικά µειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι 
εξεταζόµενες διατροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις. 

Έκταση 
επίπτωσης 

Μέση 
Η µείωση των πιέσεων των υπό εξέταση διατροπικών 
περιβαλλοντικών πιέσεων αφορούν σε επίπεδο Περιφέρειας 

Ένταση της 
επίπτωσης 

Μέση 
Η µείωση των επιπτώσεων που έχουν οι εξεταζόµενες 
διατροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
µέσης έντασης 

Χρονικός 
ορίζοντας της 
µεταβολής 

Άµεση - Μόνιµη 
Η εµφάνιση της βελτίωσης ξεκινά µε την έναρξη των αιτιακών 
επεµβάσεων και παραµένει εάν δεν εµφανιστούν αντίρροπες 
τάσεις. 

Αθροιστικότητα 
ή συνέργεια 

Πιθανή 
Αναµένεται αλληλεπίδραση µε µεταβολές σε άλλους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ή συνεργιστικό αποτέλεσµα µε 
άλλα επιχειρησιακά προγράµµατα 

∆υνατότητα 
πρόληψης 

-  

∆υνατότητα 
περιορισµού ή 
αντιστροφής 

-  

Αξιολόγηση: Η υλοποίηση όλων των δράσεων του ΕΠ κατά κύριο λόγο συµβάλλει στη µείωση των 
επιπτώσεων που έχουν οι εξεταζόµενες διατροπικές περιβαλλοντικές πιέσεις.  
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8.4. Συνοπτική αξιολόγηση επιπτώσεων ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας 
και Περιβαλλοντική Παράµετρο Αναφοράς 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται συνοπτική αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΠ ανά 
Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) και Περιβαλλοντική Παράµετρο Αναφοράς.  

Άξονες Προτεραιότητας 
  

Περιβαλλοντική Παράµετρος 
Αναφοράς ΑΠ1 ΑΠ2 ΑΠ3 ΑΠ4 ΑΠ5 

1 βιοποικιλότητα - + -     
2 πληθυσµός     +     
3 υγεία των ανθρώπων   + +     
4 πανίδα - + -     
5 χλωρίδα - + -     
6 έδαφος - - - +   
7 κατανάλωση και αποθέµατα νερού    - -     
8 ποιότητα επιφανειακών υδάτων   + +     
9 ποιότητα κολυµβητικών υδάτων   +       

10 ποιότητα αέρα +   +     
11 εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου +   +     

12 
τοµεακή κατανοµή εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου +   +     

13 υλικά περιουσιακά στοιχεία - -   +   
14 πολιτισµική κληρονοµιά   +   +   
15 τοπίο - + - +   

16 
βαθµός επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων   +       

17 

παραγωγή, σύσταση, διάθεση και 
ανακύκλωση των στερεών 
απορριµµάτων   +       

18 
παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας +   +     

19 µεταφορές +         

20 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις           

       
       

Ασθενής συσχέτιση, πιθανή θετική / 
αρνητική συνεισφορά +/-     
Ισχυρή συσχέτιση, πιθανή θετική / 
αρνητική συνεισφορά +/-     
Αβέβαιη συσχέτιση       
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Από τον παραπάνω πίνακα, συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα αναφορικά µε την 
περιβαλλοντική αποτίµηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΕΠ Αττικής 2007-2013: 

1. Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 συνεισφέρει θετικά στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών 
τοµέων. Η διαπίστωση αυτή είναι σηµαντική, δεδοµένου ότι στον Άξονα αυτό εστιάζεται 
η συγκριτικά µεγαλύτερη βαρύτητα του ΕΠ. 

2. Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση των 
διατροπικών περιβαλλοντικών πιέσεων µε σηµαντική συµβολή στη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα και στους παράγοντες που συµβάλλουν στην κλιµατική αλλαγή. 
Στους τοµείς της βιοποικιλότητας, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων και του τοπίου είναι πιθανή η εµφάνιση πιέσεων, µικρής όµως 
έντασης.  

3. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 ασκεί περιορισµένης έντασης πιέσεις στους τοµείς της 
βιοποικιλότητας, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, της ποσότητας των υδάτων 
και του τοπίου. Αβέβαιη είναι η συσχέτιση του Άξονα µε ορισµένες διατροπικές 
περιβαλλοντικές πιέσεις. Θετικές εκτιµώνται οι επιπτώσεις στον πληθυσµό υπό την 
έννοια της βελτίωσης του εισοδήµατος και της αύξησης των θέσεων εργασίας, της 
υγείας των ανθρώπων λόγω του αυξηµένου εισοδήµατος και των βελτιωµένων 
συνθηκών εργασίας, της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των επιφανειακών 
υδάτων. Ως θετικές εκτιµώνται επίσης, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού 
αέρα λόγω της αύξησης συµµετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.  

4. Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση του 
τοµέα των υλικών περιουσιακών στοιχείων, της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του 
τοπίου. Μικρότερης έντασης θετικές επιπτώσεις αναµένονται στον τοµέα του εδάφους. 

5. Τέλος, η άυλη και οριζόντια φύση του Άξονα Προτεραιότητας 5 καταλήγει στην 
ανυπαρξία άµεσων συσχετίσεων µε το περιβάλλον. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, αποτιµάται ότι η συνολική συµβολή του ΕΠ Αττικής 
2007-2013 αναµένεται θετική και µε σηµαντική ένταση, στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών 
τοµέων. Οι όποιες τάσεις επιδείνωσης χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από περιορισµένη 
ένταση και είναι δυνατόν να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µε τα µέτρα που θα 
υιοθετηθούν ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης. 
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8.5. Μέτρα  

Η επιδιωκόµενη ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η δηµιουργία νέων υποδοµών, η 
κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών δικτύων και οδικών έργων, έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν δυσµενώς τη βιοποικιλότητα. Για τη µείωση των επιπτώσεων µπορούν να 
ληφθούν αυστηρά περιοριστικά µέτρα ως προς τη χωροθέτηση, τις προδιαγραφές κατασκευής 
και λειτουργίας. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για κάθε έργο 
αποτελεί το τελικό µέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δοµή των 
προϋπολογισµών και των χρηµατικών ροών στα προτεινόµενα προς ένταξη έργα, θα πρέπει 
να ενσωµατώνει κατάλληλες διασφαλίσεις αναφορικά µε τις δαπάνες που κατευθύνονται προς 
την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους αυτούς. Επίσης, κατά τη 
διαδικασία ένταξης έργων στο ΕΠ θα πρέπει να παρέχονται συµβουλές προς τους 
ενδιαφερόµενους για τη βελτίωση των προτάσεών τους σε ότι αφορά στην προστασία της 
βιοποικιλότητας. 

Όσον αφορά στον πληθυσµό, η διαρκής πληθυσµιακή µεγέθυνσης της Αττικής φαίνεται ότι 
δεν οφείλεται στη φυσική αύξηση του πληθυσµού, αλλά στην εγκατάσταση νέων κατοίκων 
που προέρχονται είτε από άλλες περιοχές της χώρας, είτε από µετανάστες. Οι δράσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση της επιχειρηµατικότητας µπορούν να οδηγήσουν σε µετακινήσεις 
πληθυσµού προς περιοχές αυξηµένης ανάπτυξης. Μείζον θέµα αποτελεί το πως θα γίνει η 
διαχείριση της ανάπτυξης, ώστε να διαχυθεί σε τάξεις του πληθυσµού και περιοχές, που 
µειονεκτούν. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι θετικές καθώς και αναµένεται αύξηση των υποδοµών υγείας 
αλλά και η αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η άρση των αποκλεισµών που θα 
διευκολύνουν την πρόσβαση µεγαλύτερου τµήµατος του πληθυσµού σε βελτιωµένες 
υπηρεσίες υγείας, ενώ η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και των ενεργειακών 
συνθηκών θα συµβάλλουν θετικά. Αντίθετα, η χωρική επέκταση ορισµένων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων θα τείνει να αυξήσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στη µείωση των 
επιπτώσεων µπορούν να συµβάλλουν οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης. Οι µακροπρόθεσµες 
επιπτώσεις στην υγεία από τα διαρθρωτικά µέτρα είναι γενικά θετικές, λαµβανοµένου υπόψη 
ότι οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2, που έχει και τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική 
βαρύτητα του Προγράµµατος, συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στη βελτίωση του τοµέα της 
υγείας.  

Οι βασικές αρνητικές επιπτώσεις που αναµένονται για το έδαφος οφείλονται στη χωροθέτηση 
νέων έργων, ενώ µικρή θετική βελτίωση αναµένεται από έργα αποκατάστασης περιοχών 
ρυπασµένων από επικίνδυνα απόβλητα και από τα έργα αναπλάσεων. Το ΕΠ θα πρέπει να 
ενθαρρύνει τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών µείωσης των στερεών αποβλήτων και 
αποφυγής διάθεσης τοξικών αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών ή αλάτων στο έδαφος µέσω 
ένταξης κατά προτεραιότητα των ενδιαφεροµένων που πληρούν τέτοια κριτήρια. 

Πέρα από την όποια ρύπανση των υδάτινων πόρων από παραγωγικές δραστηριότητες, που 
είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί µε την κατάλληλη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των 
υγρών αποβλήτων, εγείρεται επιτακτικά το θέµα της επάρκειας των υδάτινων πόρων για τους 
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οποίους θα υπάρχει συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µόνο µέσω των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των υδάτινων πόρων που προβλέπονται 
από την Οδηγία 2000/60.  

Όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα και των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου οι 
επιπτώσεις θα είναι κυρίως θετικές από δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, αύξησης των 
υποδοµών των µέσων σταθερής τροχιάς, αύξησης της διείσδυσης του φυσικού αερίου και 
δηµιουργίας νέων µονάδων των ΑΠΕ. Στην κατεύθυνση αυτή και σχετικά µε τον τοµέα της 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µέτρα αντικατάστασης παραδοσιακών κλάδων µε υψηλή 
ρύπανση, από κλάδους χαµηλής ρύπανσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας µπορούν να 
συµβάλλουν θετικά. Στις υπό ενίσχυση επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζεται κατά 
προτεραιότητα η λήψη µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας, κάτι άλλωστε που και η 
πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία 2006/32/ΕΚ επιβάλλει από το 2008, δηλαδή µέση ετήσια 
εξοικονόµηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 1%. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται προς 
τους ενδιαφερόµενους συµβουλές σε ότι αφορά την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ακόµη, 
το ΕΠ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, την αντικατάσταση 
καυσίµων µε καθαρότερα, την εγκατάσταση φίλτρων αντιρρύπανσης κ.α. µέσω της ένταξης 
κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων που πληρούν τέτοια κριτήρια. 

Οι µεταβολές που θα προκύψουν λόγω της υλοποίησης νέων έργων και της αύξησης της 
επιχειρηµατικότητας στον τοµέα των υλικών περιουσιακών στοιχείων µπορούν να 
περιοριστούν και ρυθµιστούν µόνο µέσω ολοκληρωµένων χωροταξικών ρυθµίσεων. 

Στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προβλεπόµενη τουριστική ανάπτυξη και οι 
αναπλάσεις µνηµείων και χώρων πολιτισµού θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους θετικά, 
παρά τις κάποιες πιέσεις, που θα προκαλέσει ο αυξηµένος αριθµός επισκεπτών. Οι όποιες 
πιέσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν µε τη σωστή διαχείριση των χώρων και των 
επισκεπτών. 

Στο τοπίο, αναµένονται τοπικά αρνητικές επιπτώσεις από την χωροθέτηση νέων έργων και 
δραστηριοτήτων. Ακόµη και µικρές αλλαγές τοπικού χαρακτήρα στο τοπίο επιδρούν δυσµενώς 
στο αστικό και αγροτικό τοπίο σε µακροπρόθεσµη βάση, αφού δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές 
και δεν αντιµετωπίζονται. Έτσι, παρατηρούνται απώλειες στον αστικό και αγροτικό 
χαρακτήρα τοπίων (µέσω απώλειας εδαφών, αλλαγών χρήσεων γης, κτιρίων και ιστορικού 
περιβάλλοντος). Πέρα από τις όποιες διορθωτικές παρεµβάσεις υιοθετηθούν στα πλαίσια του 
ΕΠ, απαιτούνται σοβαρές παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο, κυρίως χωροταξικού 
χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι ενδιαφερόµενοι να εγκαθίστανται σε 
οργανωµένους χώρους ή σε θεσµοθετηµένες περιοχές (Επιχειρηµατικά Πάρκα, Logistics κλπ). 

Όσον αφορά στον τοµέα της µείωσης των διατροπικών περιβαλλοντικών πιέσεων γενικά 
θα πρέπει να γίνεται ένταξη κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων/έργων όπου εφαρµόζονται 
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆) και βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) 
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9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Τόσο η Οδηγία 2001/42/ΕΚ όσο και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΕΥΠΕ / οικ. 
107017 / 28.8.2006, απαιτούν την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την 
υλοποίηση ενός σχεδίου, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού και 
αντιµετώπισης. Οι επιπτώσεις αυτές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

• επιπτώσεις που έχουν υποστεί εκτίµηση και για τις οποίες έχουν ληφθεί κατάλληλα 
µέτρα µε την έγκριση του σχεδιασµού. Για τις επιπτώσεις αυτές η παρακολούθηση 
οφείλει να καταγράφει τη διατήρηση τους ή µη εντός του πλαισίου που προβλέπεται στη 
µελέτη εκτίµησης, 

• επιπτώσεις που έχουν διαφύγει της εκτίµησης γι' αυτές απαιτείται ο έγκαιρος 
εντοπισµός τους και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιµετώπιση τους. 

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνονται από την ΣΠΕ δείκτες και πλαίσιο παρακολούθησης που θα 
βοηθήσουν στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της υλοποίησης του ΕΠ.  

Καθώς στην Περιφέρεια θα υλοποιηθούν και άλλες δράσεις µέσω άλλων Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων τα οποία αναµένεται να έχουν συνεργιστική δράση µε το υπό µελέτη 
πρόγραµµα και λόγω του ότι οι πιέσεις που δέχεται σήµερα η Περιφέρεια δεν µπορούν στο 
σύνολό τους να επιλυθούν µονοµερώς από τις προτεινόµενες δράσεις του ΕΠ θα πρέπει να 
επιλεγούν δείκτες οι οποίοι δεν θα είναι γενικοί. Οι δείκτες που προτείνονται είναι 
συγκεκριµένοι ως προς τις δράσεις του Προγράµµατος και µπορούν εύκολα να 
παρακολουθηθούν κατά την ένταξη έργων: 

• Αριθµός έργων εντός Προστευόµενων Περιοχών 

• Έκταση που συνολικά καταλαµβάνουν τα νέα έργα εντός προστατευόµενων περιοχών 

• Έκταση αγροτικής γης που συνολικά καταλαµβάνουν τα νέα έργα  

• Μήκος νέων γραµµών µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς  

• Αριθµός επιβατών που θα εξυπηρετούνται ηµερησίως από τα νέα έργα µέσων σταθερής 
τροχιάς 

• Αριθµός νέων οχηµάτων καθαρών αστικών µεταφορών  

• Μήκος νέου δικτύου διανοµής – µεταφοράς Φυσικού Αερίου.  

• Αριθµός ατόµων που προστατεύονται από φυσικά φαινόµενα (πληµµύρας) λόγω έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας 

• Αριθµός ατόµων που προστατεύονται από τεχνολογικά ατυχήµατα λόγω των 
έργων/δράσεων 
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• Αριθµός ατόµων στα οποία παρέχονται βελτιωµένες υπηρεσίες ύδατος µέσω των έργων 
ύδρευσης 

• Αριθµός Νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) 

• Ισοδύναµος πληθυσµός που θα εξυπηρετηθεί  

• Έκταση υποβαθµισµένων περιοχών που αποκαθίστανται 

• Αριθµός νέων σταθµών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, νερών, ακτών  

• Έκταση περιοχών ρυπασµένων από επικίνδυνα απόβλητα στις οποίες εφαρµόζονται 
συστήµατα αντιρρύπανσης 

• Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW) 

• Ενεργειακές επενδύσεις σε δηµόσια κτίρια  

• Ενεργειακές επενδύσεις και επενδύσεις αξιοποίησης βιοµάζας. 

• Αριθµός επιχειρήσεων/έργων που χρηµατοδοτούνται και στις οποίες εφαρµόζονται 
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠ∆) και βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές (Β∆Τ) 

• Αριθµός νέων υποδοµών πολιτισµού: µουσεία - µνηµεία 

• Αριθµός µνηµείων/διατηρητέων κτιρίων που αποκαθίστανται 

• Συνολική έκταση περιοχών υπό ανάπλαση  

• Αστικό πράσινο ανά κάτοικο 

• Αριθµός νέων υποδοµών µονάδων φροντίδας Υγείας  

• Αριθµός νέων υποδοµών µονάδων κοινωνικής φροντίδας 

• Αριθµός νέων υποδοµών εκπαίδευσης 

• Αριθµός τουριστικών κλινών σε ήπιες / εναλλακτικές µορφές τουρισµού 

Με βάση τα παραπάνω απαιτείται η παρακολούθηση του Προγράµµατος µέσω δράσεων 
τριών επιπέδων: 

• Στο πρώτο επίπεδο, απαιτείται η καταγραφή ορισµένων κρίσιµων δεικτών σε ετήσια 
βάση και η σύνδεση των µεταβολών τους µε την έως τότε πορεία υλοποίησης του ΕΠ. 
Οι κρίσιµοι δείκτες αναφέρονται κυρίως στην ποιότητα του αέρα, την κατάληψη 
φυσικών εδαφών από έργα του ΕΠ, την παραγωγή αστικών αποβλήτων κ.ά. (βλ. 
παραπάνω). Η συλλογή των στοιχείων για τους υπό παρακολούθηση δείκτες θα γίνεται 
από την ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και την Αρχή Συντονισµού ∆ράσεων 
Περιβάλλοντος (βλ. ∆ιατάξεις Εφαρµογής) µε χρήση στοιχείων από θεσµοθετηµένους 
µηχανισµούς περιβαλλοντικής παρακολουθησης (όπως π.χ. Επιθεωρητές 
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Περιβάλλοντος, υπηρεσίες για µετρήσεις ποιότητας αέρα , θορύβου κλπ), η υποστήριξη 
λειτουργίας των οποίων χρηµατοδοτείται επίσης από το ΠΕΠ. 

• Στο δεύτερο επίπεδο, προτείνεται η ευρύτερη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 
µεταβολών στην Περιφέρεια, µέσω µιας διετούς έκθεσης που θα καταγράφει και θα 
αναλύει τις µεταβολές σε ένα ευρύτερο σύνολο περιβαλλοντικών µεταβλητών. Σε αυτό 
το πλαίσιο µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία των υφιστάµενων δικτύων 
παρακολούθησης δηµόσιων φορέων (π.χ. Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της 
ποιότητας των επιφανειακών νερών της Ελλάδας (µε 7 σταθµούς στην Αττική), ∆ίκτυο 
Παρακολούθησης Ποιότητας Ατµόσφαιρας Λεκανοπεδίου Αττικής (18 σταθµοί), 
Πρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητας Νερών Κολύµβησης) καθώς και άλλων φορέων (π.χ. 
Αττική Οδός, Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος) 

• Τέλος, στο χρονικό σηµείο υλοποίησης του 80% του ΕΠ, προτείνεται µια λεπτοµερής 
αποτίµηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που έχουν επέλθει και η διάγνωση της 
αναγκαιότητας ή µη για ανάληψη διορθωτικών δράσεων. Το χρονικό σηµείο επιλέγεται 
ώστε αφενός να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση ενός σηµαντικού τµήµατος του 
προγραµµατισµού και αφετέρου να υπάρχουν περιθώρια για ανάληψη επανορθωτικών 
µέτρων, εάν κάτι τέτοιο προκύψει ως αναγκαίο. 
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10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α. Με στόχο την πρόληψη των αιτίων που ενδέχεται να προκαλέσουν πολλαπλής 
κατεύθυνσης, διάχυτες, αθροιστικές ή συνεργιστικές επιπτώσεις, αλλά και 
αποσκοπώντας στην πληρέστερη ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
ΕΠ, θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο πρόγραµµα οι εξής κατευθύνσεις: 

1. Ο σχεδιασµός των νέων συγκοινωνιακών έργων, στο πλαίσιο των παρεµβάσεων 
του Άξονα 1 για την ενίσχυση υποδοµών προσπελασιµότητας και ενέργειας, θα 
πρέπει να υιοθετεί εξ’ αρχής τη µέριµνα για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό: 

• Κατά την εξειδίκευση των παρεµβάσεων θα πρέπει να προωθηθεί 
περαιτέρω η ευθυγράµµιση των δράσεων µε τις αρχές της βιώσιµης 
κινητικότητας. Βασικό µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού µπορεί να 
αποτελέσει ένας κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης αναφορικά µε το βαθµό 
συµµόρφωσης των προτάσεων για έργα µε τις αρχές αυτές. Κατάλληλοι 
δείκτες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των 
έργων είναι οι δείκτες ενεργειακής κατανάλωσης και εκποµπών ανά 
χιλιόµετρο και επιβάτη, η πολυτροπικότητα µεταξύ µεγάλων 
συγκοινωνιακών πόλων κλπ. 

• Με δεδοµένο ότι ο εδαφικός χώρος αποτελεί έναν πεπερασµένο φυσικό 
πόρο, τα γραµµικά νέα συγκοινωνιακά έργα θα πρέπει να σχεδιάζονται µε 
τρόπο που να αξιοποιεί µε βέλτιστο τρόπο το χώρο. Στην κατεύθυνση 
αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισµός στενών λωρίδων γης 
µεταξύ των νέων έργων και να επιδιώκεται η συνδυασµένη χρήση των 
διαδρόµων οδικών και σιδηροδροµικών έργων, έστω και κατά τµήµατα, 
όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, κατά το παράδειγµα της Αττικής Οδού και 
του Προαστιακού Σιδηροδρόµου. 

• Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για κάθε έργο 
αποτελεί το τελικό µέσο πρόληψης περιβαλλοντικών επιδεινώσεων, η δοµή 
των προϋπολογισµών και των χρηµατικών ροών στα προτεινόµενα προς 
ένταξη έργα, θα πρέπει να ενσωµατώνει κατάλληλες διασφαλίσεις 
αναφορικά µε τις δαπάνες που κατευθύνονται προς την τήρηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους αυτούς. 

2. Κατά την εξειδίκευση των παρεµβάσεων του Άξονα 2 για την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, θα πρέπει να επιδιωχθεί η λεπτοµερέστερη 
ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, κυρίως µέσω των ακόλουθων 
κατευθύνσεων: 

• Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για αντιπληµµυρικά έργα, θα πρέπει 
να συνεκτιµάται ο βαθµός υιοθέτησης αειφορικών επιλογών, όπως ο 
συνδυασµός πυκνών φυτεύσεων µε τις παραδοσιακές τάφρους, τα 
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φράγµατα ανάσχεσης και οποιαδήποτε άλλη επιλογή προσφέρει 
περιβαλλοντικά οφέλη σε συνδυασµό µε την προστασία από πληµµύρες. 

• Κατά τη διαµόρφωση των κριτηρίων επιλεξιµότητας για τα έργα ύδρευσης, 
θα πρέπει να εξασφαλισθεί η υιοθέτηση των βέλτιστων διαθέσιµων 
τεχνικών ως προς την αποτροπή απωλειών κατά τη µεταφορά, είτε υπό 
κανονικές συνθήκες είτε µετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

• Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για έργα επεξεργασίας λυµάτων, θα 
πρέπει να προωθείται η αρχή της ολοκληρωµένης διαχείρισης, 
περιλαµβανόµενης της διάθεσης της επεξεργασµένης εκροής και της 
λάσπης. Παράλληλα, θα πρέπει να αποδίδεται αυξηµένη προτεραιότητα σε 
προτάσεις που επιτυγχάνουν υψηλές αποδόσεις σε όλο το φάσµα των 
αποµακρυνόµενων ουσιών, περιλαµβανόµενων των νιτρικών και 
φωσφορικών αλάτων, αλλά και σε αυτές που υιοθετούν καινοτοµικές, 
περιβαλλοντικά φιλικότερες προσεγγίσεις στις µεθόδους καθαρισµού. 

• Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για έργα διαχείρισης στερεών 
απορριµµάτων, θα πρέπει να προωθείται η αρχή της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης, σε συµφωνία µε τους εθνικούς κανονισµούς και τον 
Περιφερειακό Σχεδιασµό [6]. Η προώθηση της ανακύκλωσης θα πρέπει να 
αποτελέσει βασική προτεραιότητα στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να ενσωµατωθούν οι 
κατάλληλες προβλέψεις κατά την περαιτέρω εξειδίκευση του ΕΠ. 

3. Κατά την εξειδίκευση των παρεµβάσεων του Άξονα 3 για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της καινοτοµίας και της ψηφιακής σύγκλισης θα πρέπει να 
προωθείται η διείσδυση περιβαλλοντικά φιλικών επιλογών στις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εργαλεία όπως: 

• η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για πιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων, ιδίως στον τουριστικό τοµέα, 

• η απόδοση αυξηµένης βαρύτητας στην κατηγορία παρεµβάσεων για την 
προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής 
στις ΜΜΕ, 

• η προώθηση πρακτικών όπως η «πράσινη επιχειρηµατικότητα» και το 
«πράσινο γραφείο» και η ενίσχυση πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης ως προς το περιβάλλον, 

• η τόνωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων ως 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

4. Κατά την εξειδίκευση των παρεµβάσεων του Άξονα 4 για την αναζωογόνηση 
αστικών περιοχών, θα πρέπει να προωθηθούν επιλογές που αφ’ ενός να 
βελτιώνουν τις κρίσιµες για το περιβάλλον παραµέτρους στις περιοχές αυτές και 
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αφ’ ετέρου να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις διατήρησής του µε τη µέριµνα των 
τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτοµερή 
κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ώστε να ανιχνεύεται η ευθυγράµµιση µε 
τις πιο πάνω κατευθύνσεις. Ενδεικτικά κριτήρια, για τις παρεµβάσεις που 
περιλαµβάνουν πολεοδοµικές αναδιατάξεις, µπορούν να είναι: 

• η αναλογία πρασίνου και ελεύθερων από δόµηση χώρων ανά άτοµο, 

• το ποσοστό των κατοίκων που εκτίθενται σε υψηλή ακουστική όχληση, 

• το ποσοστό των κατοίκων που εξυπηρετούνται από δίκτυα µε σαφή 
περιβαλλοντικά οφέλη (όπως το φυσικό αέριο, η αποχέτευση, τα νέα 
δίκτυα ύδρευσης µε µειωµένες απώλειες κ.ά.), 

Β. Ειδικά για την προστασία της βιοποικιλότητας και των ενδιαιτηµάτων που τη 
φιλοξενούν, αλλά και για την προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει 
επίσης να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα: 

� Στο πρωιµότερο δυνατό στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων για συγκοινωνιακά 
έργα, στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του Άξονα 1, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
χωροθέτηση των έργων εντός των προστατευόµενων περιοχών της Περιφέρειας. 
Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει εξ’ αρχής να 
επιλέγονται οι λιγότερο επεµβατικές ως προς το περιβάλλον λύσεις (υπόγειες 
χαράξεις, πράσινες γέφυρες, µειώσεις µεγέθους στα τεχνικά χαρακτηριστικά 
κ.ο.κ). Στο ίδιο ως άνω στάδιο, θα πρέπει να αποφεύγονται οι επιπτώσεις στους 
βιοτόπους ενδηµικών ειδών της πανίδας, καθώς και η κατάληψη εκτάσεων που 
φιλοξενούν ενδηµικά είδη χλωρίδας. 

� Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων που ενισχύονται από τις δράσεις του Άξονα 
3, κυρίως δε αυτές των τεχνολογικών και επιχειρηµατικών πάρκων και των 
τουριστικών επενδύσεων, θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά το δυνατόν εκτός 
προστατευόµενων περιοχών – εκτός εάν τα οικεία διαχειριστικά σχέδια δεν 
απαγορεύουν ρητά τέτοιες εγκαταστάσεις – και µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί 
την κατάληψη είτε βιοτόπων ενδηµικών ειδών της πανίδας είτε εκτάσεων που 
φιλοξενούν ενδηµικά είδη χλωρίδας. 
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11. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΣΜΠΕ 

Η κύρια δυσκολία που ανέκυψε κατά την εκπόνηση της παρούσας ΣΜΠΕ σχετίζεται µε το 
επίπεδο ωριµότητας του προγράµµατος, κυρίως στο επίπεδο της κατανοµής πόρων και αυτό 
των χαρακτηριστικών των έργων και δράσεων που συναποτελούν το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα.  

Μια άλλη σηµαντική δυσκολία που ανέκυψε είναι η έλλειψη µιας πάγιας και σταθερής 
βέλτιστης µεθόδου, από πλευράς ΥΠΕΧΩ∆Ε για τη διερεύνηση του αντικειµένου. 

Ιδιαίτερη δυσχέρεια εµφάνισαν οι ποσοτικές καταγραφές των κυριότερων στοιχείων της 
τρέχουσας περιβαλλοντικής κατάστασης στην Περιφέρεια και η αποτύπωσή τους σε δείκτες. 

Επίσης, αναφέρεται ότι το ποσό της Τεχνικής Υποστήριξης που θα διατεθεί σε αξιολόγηση, 
µελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία αφορά µόλις στο 0,52% της συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης του ΠΕΠ.  
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