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Να γίνει η Αθήνα παράδειγµα ανάκαµψης  
  

Η εποχή που διανύουµε είναι η νέα εποχή των µεγαλουπόλεων και των µητροπολιτικών 

αστικών κέντρων. Ο ΟΟΣΑ εκτιµά ότι το 70% του παγκόσµιου πληθυσµού θα ζει σε αστικές 

περιοχές µέχρι το έτος 2050, ενώ η UNESCO πριν από λίγα χρόνια προέβλεπε ότι µέχρι το 2015 

θα υπάρχουν 26 µεγαλουπόλεις, δηλαδή πόλεις µε περισσότερα από 10 εκατοµµύρια άτοµα 
πληθυσµό. 
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Οι όροι αστικής ανάπτυξης µεταβάλλονται δοµικά και µε ταχείς ρυθµούς, και αυτό είναι ένα ζήτηµα µε 

πολλές και σύνθετες παραµέτρους, δηµογραφικές, πολεοδοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές. Το 

µέλλον, δε, δεν είναι καθόλου µακριά, καθώς έχει αρχίσει ήδη να επηρεάζεται και να αναδιαµορφώνεται 

το παρόν πολλών µεγάλων αστικών κέντρων. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποστολή της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να περάσει σε ένα 

διαφορετικό, µητροπολιτικό επίπεδο, όπου θα απαιτείται, συχνά, ακόµα και υπέρβαση του 

παραδοσιακού της ρόλου, καθώς η ανάγκη ανεύρεσης λύσεων και διαχείρισης των νέων συνθηκών, 

τρεχουσών και µελλοντικών, είναι επιτακτική. 



Η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πέρασε από πολλά κύµατα αλλαγών και εξελίξεων, κυρίως κοινωνικού και 

αστικού χαρακτήρα, µε συνέπειες πολύ πιο σοβαρές και καταλυτικές για τον κοινωνικό, επιχειρηµατικό 

και παραγωγικό ιστό της, που δύσκολα θα µπορούσε να προβλέψει ή και να φανταστεί κανείς πριν από 

λίγο καιρό. Η σηµερινή δηµοτική αρχή της πόλης βρέθηκε ενώπιον µιας καθοριστικής πρόκλησης: αν η 

Αθήνα, ως πρωτεύουσα, συµπύκνωσε µε τρόπο σχεδόν δραµατικό τα προβλήµατα της κρίσης, µπορεί 

να γίνει το παράδειγµα αναστροφής των αρνητικών επιπτώσεων, το πρότυπο της ανάκαµψης; 

Θεωρητικά, η συνταγή για την πρόκληση αυτή είναι µία συγκροτηµένη προσπάθεια επανεκκίνησης της 

τοπικής οικονοµίας, µε ορισµένα ευνόητα και γνωστά συστατικά: χρειάζονται µελέτη, σχέδιο, 

προγραµµατισµός, φορείς υλοποίησης, βιωσιµότητα και, φυσικά, πόροι. 

Πέραν της ανάπτυξης παρεµβάσεων για την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, τη 

βελτίωση των υποδοµών, την αισθητική ανάπλαση και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης ως 

τουριστικού προορισµού, η αναζωογόνηση της τοπικής οικονοµίας ήταν και παραµένει για τον ∆ήµο 

Αθηναίων επιταγή και προτεραιότητα. Και όπως έδειξε ο ανοιχτός διάλογος, η εξωστρέφεια και η 

ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας, η αναζωογόνηση αυτή προϋποθέτει το µετασχηµατισµό τής 

κατά κύριο λόγο εσωστρεφούς οικονοµίας της πόλης σε εξωστρεφή, µε έµφαση σε κλάδους που έχουν 

αναπτυξιακή δυναµική, όπως ο τουρισµός, οι νέες τεχνολογίες, η δηµιουργική βιοµηχανία και τα 

παραδοσιακά προϊόντα. ∆ηλαδή στη στήριξη νέων επιχειρηµατιών, στην τόνωση της ερευνητικής 

δραστηριότητας και τη διασύνδεσή της µε την παραγωγή, καθώς και στη στόχευση σε συγκεκριµένους 

κλάδους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε µια επίπονη προσπάθεια –πρωτόγνωρη για τα δεδοµένα της Ελλάδας, αλλά 

πρωτοπόρος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο– για την καταγραφή των αναγκών, των ελλείψεων αλλά και των 

προοπτικών της πόλης, έγινε αναλυτική στοχοθέτηση και επιχειρήθηκε η διεκδίκηση αυτοτελών πόρων 

για τη διαχείρισή τους από το ∆ήµο Αθηναίων. 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) λειτουργεί ως 

Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ανέλαβε, από την Περιφέρεια Αττικής 

για λογαριασµό του ∆ήµου Αθηναίων, τη διαχείριση έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σε αυτή τη φάση, ύψους 120 εκατ. ευρώ. 

Έτσι φτάσαµε στο αναπτυξιακό πρόγραµµα «Έργο Αθήνα», το οποίο έχει 10ετή ορίζοντα και ήδη έχει 

ξεκινήσει να υλοποιείται σήµερα από την ΕΑΤΑ. Το σχέδιο «Έργο Αθήνα» κινείται σε δύο βασικές 

κατευθύνσεις. Πρώτον, στη διαχείριση και αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων και των αναγκών στην 

«καθηµερινότητα» της πόλης και των κατοίκων της, µε έµφαση σε δράσεις για τη βελτίωση υφιστάµενων 

ή τη δηµιουργία νέων υποδοµών και υπηρεσιών που συνθέτουν το κοινωνικό και αστικό περιβάλλον. 

Παρεµβάσεις όπως τα σηµεία εξυπηρέτησης δηµοτών σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα, η δηµιουργία νέων 

χώρων αναψυχής, άθλησης και πολιτισµού, όπως το Σεράφειο Κολυµβητήριο στο Ρουφ, η δηµιουργία 

βιοκλιµατικών κτιρίων και πράσινων δωµάτων, η υπογειοποίηση κάδων απορριµµάτων, οι αναπλάσεις 

κοινόχρηστων χώρων ή δράσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης στις ευπαθείς κοινωνικές 

οµάδες, είναι ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 

∆εύτερον, στην άµεση και ουσιαστική υποστήριξη του αναπτυξιακού δυναµικού της πόλης, των υγιών 

δυνάµεων της αγοράς, ούτως ώστε να υποβοηθηθεί η επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας, να τονωθεί 

η απασχόληση και να δοθεί η ευκαιρία σε νέους επιχειρηµατίες να διεκδικήσουν µε ευνοϊκούς όρους και 

µε σύγχρονα εφόδια το µέλλον τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, είναι η πρώτη φορά που δηµοτική αρχή στη χώρα µας προσεγγίζει 

ολοκληρωµένα την υπόθεση «επιχειρηµατικότητα» και διαµορφώνει πλαίσιο δράσεων σε άµεση 

συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς, σχεδιάζοντας λύσεις που στοχεύουν ακριβώς στην ανάδειξη 

και αξιοποίηση του δυναµικού της πόλης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η δηµιουργία δύο καινοτόµων θεµελιωδών δοµών-εργαλείων, το 

Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Αθηναίων και η ∆οµή Στήριξης Επιχειρηµατικότητας 



στον Τοµέα των Νέων Τεχνολογιών. Άµεσος στόχος, αφενός µεν η υποδοχή, ενηµέρωση και έµπρακτη 

υποστήριξη των ενδιαφεροµένων για υφιστάµενες και νέες επιχειρήσεις, αφετέρου δε η πλήρης 

υποστήριξη, φιλοξενία και αναδοχή (mentoring) νέων επιχειρηµατικών ιδεών και σχεδίων στον τοµέα 

των νέων τεχνολογιών. Σε πρώτη φάση, αναµένεται να ωφεληθούν περίπου 300 νεοσυσταθείσες 

επιχειρήσεις στους κλάδους των νέων τεχνολογιών, της δηµιουργικής βιοµηχανίας και της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας. 

Ειδικό κεφάλαιο για την Αθήνα αποτελεί η τουριστική ανάπτυξη. Στο «Έργο Αθήνα» έχει ενταχθεί ένα 

ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό και η φιλοσοφία είναι στην ουσία της απλή: όποια 

παρέµβαση γίνεται για τη βελτίωση των συνθηκών και των λειτουργιών της πόλης για τους κατοίκους 

της, εν πολλοίς έχει άµεσο αντίκτυπο και στους επισκέπτες της. Και η ανάγκη κάλυψης, στοχευµένα πια, 

των απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών που έχει ένας επισκέπτης στην Αθήνα είναι το δεύτερο 

στάδιο. 

Η ΕΑΤΑ έχει συστήσει έναν ολοκληρωµένο Φορέα ∆ιαχείρισης Προορισµού, βασισµένου στα διεθνή 

πρότυπα. Το Athens Convention & Visitors Bureau προβάλλει την πόλη στη διεθνή τουριστική αγορά, 

προωθεί το τουριστικό της προϊόν –τουρισµός αναψυχής, city break, συνεδριακός τουρισµός κ.ο.κ.– σε 

δεκάδες ξένους επαγγελµατίες και σε διεθνή δίκτυα διανοµής και συµβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη 

και στον εµπλουτισµό της εµπειρίας που µπορεί να προσφέρει η Αθήνα ως προορισµός στους 

επισκέπτες της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τρίµηνο της χρονιάς οι τουριστικές αφίξεις στην 

Αθήνα καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, άνω του 32%, δίνοντας το στίγµα µιας µεγάλης επανόδου 

στη διεθνή τουριστική αγορά. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι σταδιακά, βήµα βήµα, κερδίζουµε το στοίχηµα για τη νέα πορεία της Αθήνας. Με 

σχέδιο, µε προσεκτικό προγραµµατισµό, µε ορθή διαχείριση, µε συνεργασίες, µε διάλογο και σκληρή 

δουλειά, επιτυγχάνονται οι στόχοι µας και το κοινό µας όραµα για την «επόµενη µέρα» παίρνει σάρκα 

και οστά. 
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