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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Η επιλογή του θέματο,

Οι ραγδαίες εξελίξt::ις σε παγκόσμιο επίπεδο (κοινωνικές. οικονομικές και

πολιτικές), αναγκc'lζουν τη ΓlεριφφειαKl1 Επιση1μη να αναζητήσει νέες στρατηγικές

για να αντιμετωπίσΕΙ τις καινοίφιες προι-.::λήσεις που εμφανίζονται στο χώρο. Σ' αυτι)

το νέο περιβιiλλov, η έννοια του Τσπικοί) και της ΤΟΠΙΚ11ζ Ανάπτυξης

επαναπροσδιορίζονται και αποτελοίιν το σημείο αιχμής για τις Χωρικές Επιση1μες. Ο

προβληματισμός αυτός αποτέλεσε και το βασικό ερέθισμα για τον γράφοντα, ώστε να

αναζητηθούν οι νέες δομές του τοπικού χώρου και να διερευνηθούν οι προοπτικές

μιας αναπτυξιω ...--ής διαδικασίας που θα βασίζεται στα νέα χωρικά και αναπτυξιακά

δεδoμtνα.

Η επιλΟΎ11 της περιοχιις μελέηις (ΔΙ1μος ΠαλλΙ1νης, Χαλκιδικής) έχει να κάνει

με το ΚΡΙΤ11ΡΙΟ Τ1ις εντοπιόΤ1ιτας. Η «από πρώτο χέρυ> γνώση της πεΡΙΟΧΙ1ς μελέηις

δίνει τη δυνατότητα για μια δισδιάστατη προσέγγιση του θέματος. Η πρώτη διάσταση

αφορά ηιν ανάλυση των ποσοτικών στοιχείων, εν(ο η δεύτερη σχετίζεται με τις

προσωπικές εκτιμΙ1σεις και τα β\())ματα του συΎΎραφέα αυ111ς της μελέτης.

Β. Η δομή τη, εργασία,

f-I ΔιπλωμαΤΙ1:ι"l εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια τα οποία

αναλύονται σε αδρές γραμμές στην συνέχεια:

1. Τοπ/κι? Ανάπτιιξη - Από τψ fJf:(ιJfJifl στην πρ(Ί.ξη

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί το θεωρητικό σκέλ.ος της μελέτης στο οποίο

εξετάζονται και αναλύονται έwοιες και ορισμοί που σχετίζονται με την Τοπική

Ανάπτυξη. Επιπλέον, αναλύονται οι διάφορες προσπάθειες αναπτυξιαΚΙ1ς δράσης

στον ελληνικό χό)ρο καθώς και η θέση της Τοπικής Ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ.

2. ΝΙα χωρικά και αναπrι)ζΙfΧκά &Αψcνα

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ιιναφορf1 στα νέα δεδομένα που εμφανίστηκαν στο

προσΚ11νιο και εχουν άμεση 1'1 {ψμεmι αναφορά στον τοπικό χ(ίφο. Η διοικηΤΙΚ11

J

J
μεταρρύθμιση (πρόγραμμα ι. Καποδίστριας"), η χωΡΙΚ11 διάσταση του

)
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περιβάλλοντος και τα διεθνή δίκτυα συνεργασίας, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το

πλαίσΙ(1 δράσης των τοπικών κοινωνΙΙIΝ για τον αιώνα που έρχεται.

3. Παρουσ;αση της περιοχιις μελί.'Της

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η ανάλυση της περιοχής μελέτης και

διερευνώνται κάποιοι βασικοί δημογραφικοί δείκτες του Διlμου Παλλι1νης. Στη

συνέχεια διερευνάται η οικονομΙΚ11 διrΧρOpωση της περιοχιις ανά τομέα παραγωγιις

και παρουσιάζεται 10 ενεργό δυναμικ6 της περιοχιις, Τέλος αναλι'ιονται κάποια

φαινόμενα που λαμβάνουν χ(ίφα στη περιοχή και σχετίζονται με την

πολυδραστηριότητα, την επιχεφηματtlCιl δραστηριότητα και την μονοδιάστατη

ενασχόληmι με τον τουρισμό.

-Ι. ~τρατηγιι«\;ωYΊ.πrυξηςκω αναπτ/)ξιαΚΙ:'ςπροοπτικές.

Στο τι;ταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύνολο των πλεονεκτημάτων και

προβλημάτωνπου χαρακτηρίζουντην πφιοχιl και που προέκυψαν από την ανάλυση

της υφιστάμενηςκατάστασηςκαι την «από πρώτο χέρι» Υν<οση της πεΡΙΟΧΙ1ς μελέτης.

Στη συνέχεια τίθενται κάποιοι αναπτυξιακοί στόχοι , οι οποίοι παράλληλα θα

μπορούν να λητυυργοίιν και στα πλαίσια ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου

ανάπτυξης για την περιοχή. Το κεφάλαιο ολοκληριίινεται με την παρουσίαση κάποιων

βασικών πρστάσεο)ν. α),)iι. και των δράσεων που τις στηρίζουν, και που απυσκοπούν

στην υλοποίηmι των παραπάνω αναπn)ξιακών στόχων.

Γ. Μεθοδολογία

Μεθοδυλογικά, τόσο στην ανάπτυξη των κεφαλαίων όσο και στα

συμπεράσματα, ακολουθΊιθηκε μια σειρά κλιμάκωσης από τις γενικές, θεωρητικές

αρχές, σε επιμέrους προβληματισμούς και προοπτικές, Στη συνέχεια εξετάζεται η

πρακτική τ/ς εφαρμογής του θεωρητικού υπόβαθρου μεσα από την εξέταση

χαρακτηριστικώ\' προσπαθειών χωρικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο. Για έρευνα

πεδίου (Case SlLIcly) επιλέχΟηκέ το παράδειγμα του ΔΙ1μου Παυ~ήνης λόγω των

ιδιαιτεΡΟΤ11των που παρουσιάζει.
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Δ. nοοβλl)ματα κατιί τη\-' εκπόνηση τη.: εργασία;;:

Οι κυρl(Ίτερες δυσκολίες - ιδlαιτειΊότητες αυτής της διπλωματιΚ'lις εργασίας

συνοψίζονται στις ακόλουθες παρατηΡ11σεις

Η λατoυργίu. των νέων Δ11μων, όπως αυτοί προέκυψαν απί) το Πρόγραμμα 'Τ

Καποδίστριας" είναι περιορισμένη χρονικά, Επομένως, η ανάλυση και τα όποια

συμπεράσματα έχουν εξαχθεί από την εργασία αυτή Κ1νδυνείιουν να

χαρακτηριστοί>v πρόωρα.

Τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης προέρχονταν είτε

από βιβλlOθ1Ίκι:ς, είτε από υπηρεσίες, οι οποίες βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη και

λόγω της φύσης του θέματος (αφοί) νέr.ς ανάγκες προέκυπταν στην πορεία) και

της ελλιπούς οργάνωσης τω\' φορέων (ελλιπής μηχανογράφηση στις βιβλιοθήκες,

γραφειοκρατικές διαδικασίες κλπ.), χρειάστηκε αρκετός χρόνος για την συλλογή

των απαιτοι)μενων στοιχείων. Η συγΚΕκριμένη δυσκολία, προφανώς δεν είναι

ιδιαιΤCρότητα μόνο αυτ1Ίς της εργασίας, αλ/ά αποτελεί κοινό πρόβλημα κατά την

εκπόνηση πολ/ό)\ι επιστημονικιlΝ εργασι(Ον.

Περιορισμένη βιβλιογραφία όσο αφορ(ί την τοπική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η

ξενόγλωσση βιβλιογραφία. που διαπραγματεύεται το αντικείμενο εξαντλείται σε

θεωρηΤΙΚ1Ί ανάλυση και τα παραδείγματα της δεν αγγίζουν τις ιδιαιτερότητες της

Ελληνικής πραγματικότ11τας.

Η έ?λειψη κάποιας μελέηις παρεμφερούς θέματος για την περιοχή, που θα

χρησίμευε ως οδηγός για διάφορα εwοιολογικά και πρακτικά ζητ1Ίματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ • ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ι.\ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η στρατηγική της Τοπη.Ι;ς Ανάπτυξης αποτελεί αντικείμενο συστημαΤΙΚ11ζ

έρευνας και ανάλυσης στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Περιφερειακής Επιστήμης.

Παράλληλα, 0\ Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές. οι Κυβερνήσεις και τα αρμόδια

όργανα της ΕυρωπαϊΚ11ς Κοινότητας δοκιμάζουν στην πράξη την

]

j

J

αποτελεσματικότητα διαφόρων μΩρφιίΝ προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης.

Μέχρι πολί) πρόσφατα είχε Θεμελιωθεί 11 άποψη, ότι 11 μοναδΙΚ11 βιώσιμη

στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα. περνούσε μέσα από την εκβιομηχάνιση και

την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα στις μεγάλες πόλεις. Στα χωριά, στις μικρές πόλεις

και γενικά στις αγροτικές περιοχές. οι πιθανότητες συγκράτησης της απασχόλησης

και η δημιουργία μεγαλύτερου πλούτου 11ταν πραγματικά δύσκολη, επειδ11 ο ρόλος

τους στη διαδικασία της OΙKOνOμι!dις ανάπτυξης δεν ήταν σημαντικός.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο. οι ριζικές α"λ/.αγές που σημειώθηκαν τόσο στον

Eυρωπu'ίKό χώρο. όσο και στο Παγκόσμιο σκηνικό (βλ. παγκοσμιοποίηση), έχουν

μεταβάλει αυη) τη κοντόφθαλμή θεώρηση της αναπτυξια!dις διαδικασίας. Οι

κεντρικές θεωρίες και πολιτικές της ανάπτυξης διέρχονται εδώ και χρόνια μια

περίοδο σημαντικών αλλαγ(ίΝ. που αποτελοίΝ. αναμφισβήηιτα μέρος των παλιών

εργαλcίων ανάλυσης και προγραμματισμού, ~τη θέση αυτών Τα/ν πολιτικΙΙΝ έχουν

εμφανιστεί - τμηματικά στην αρχή- κάποιες τοπικές δράσεις οι οποίες αποτελούν

σΊ1μερα ένα σημαντικό πεδίο δράσΊις για τις τοπικές κοινωνίες και οριοθετούν το

πλαίσιο της Τοπικής ή ΕνδογΙΎούς Aνάπruξης. Πράγματι, η ΤΟΠΙΚ11 ανάπτυξη

αποτελεί μια από τις βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ

Στην προσπάθεια να ορίσει κανείς το τοπικό και να οριοθετήσει τη

σημειολογιΚΊl του ερμηνεία οι δυσκολίε,; που συναντά είναι μεγάλες. Η προσέγγιση

της έννοιας αυτής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διαφορεΤΙΚ11, κάθε φορά, κλίμακα

αναφοράς του μελετηηΙ. Επομένως. το περιεχόμενοτου τοπικού διαφέρει ανάλογα με

την OΠΤΙΚll γωνία προσέγγισης. Έτσι αναφερόμενοι στο τοπικό μπορούμε να

δώσουμε ένα πλήθος "συνώνυμων". κατά περίσταση, εwοιών που. ωστόσο,

εξεταζόμενες αυτόνομα απο,,--τούν διαφορετική ερμηνεία. Για παράδειγμα. τοπικό

είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά ένα μικρό οικισμό. τοmκό, όμως, χαρακτηρίζεται

και στην περίπτωση ενός νομού ή ακόμη και μιας Περιφέρειας. Οι έννοιες του

οικισμού. του νομού κω της Περιφέρειας είναι σαφώς οριοθετημένες. ωστ600 το

τοπικό, ως προσδιορισΤΙΚ11 έννοια. χρησιμοποιείται και στις τρεις μορφές χωρικής

οργάνωσης. Η ασαφ11ζ αυηι προσέγγιση του τοπικού, πέρα από τα γεωγραφικά

κριτήρια, οφείλεται και σητν αστό,θεια συγκρόηισηςτου τοπικού τόσο σε δΙΟΙΚΊιτικό,

όσο και σε θεσμικό επίπεδο.Ίσως να φαίνεται υπερβολικό το γεγονός ότι δεν υπήρξε

μια συγκροτημένη πολιτική ΤΟΠΙΚ11ς ανάπτυξης σηιν Ελλάδα. Οι διάφορες

προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς για τη θεσμΙΚ11 αναδιάρθρωση του τοπικοί,

χώρου χαρακτηρίστηκαν,εν μέρει, από η}ν έλλειψη καθορισμένωνστόχων. ενώ ήταν

εμφαV11ζ η παντελι1ζ απουσία μιας στρατηγικής τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης. Σαν

παράδειγμα αναφέρουμε την πρόσφαηι διοικητική μεταρρύθμιση (βλ. νόμος

Καποδίστρια) και τη. μερικές φορές. "παράλογη" σύσταση "τοπικών" θεσμικών

οργάνων] (βλ. Αναπτυξιακοί ΣΙJνδεσμοι), ενέργειες που παρά τις σαφείς διαθέσεις

για ρύθμιση του τοπικού χό>ρου διαιωνίζουντην ασάφειατης έννοιας του τοπικού.

Πέρα. όμως. απ'" ηι χωρικιι πrοσΙγγιση του τοπικού και τις διαφαιν6μενες

δυσκολίες αποσαφηνίσμου ηις: έwοιας σε γεωγραφικό. δΙΟΙΚ11τικό και θεσμικό

επίπεδο, θα πρέπει να εξετάσουμε και την κοινωνικό-πολιτιστική διάσταση του

τοπικσύ. Η διάσταση αυτή έχει να κάνει με το ανθρώπινοδυναμικό και συγκεκριμένα

με τις πολιτισμικές και ηθικές αξίες που στοιχειοθετοί)ν ένα κοινωνικό σύνολο. Η

κοινή προέλευση. τα κοινό. γνωρίσματα. τα ίδια ήθη και έθιμα. είναι έννοιες που δεν

προσδιορίζονταιπάντα με γεωγραφικά KΡΙτllρια. Η τοπικσηιτα των παραδόσεωνκαι
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των θεσμcί)V ξεπερνά. σε πολ/ές περιπτώσεις. τη στενά προσδιορισμένη γεωγραφική

ενότητα. δημιουργώντας μια διαφορεΤΙΚ11 θεώρηση αναφορικά με την εwοιολογικιι

προσέγγιση του τοπικοί).

Στο πλαίσιο της αναζΙ1τησης ενός ορισμού για το τοπικό. μπορεί να γίνει

αποδεκτός ένας ευρύτερος ορισμός του τοπικού ως "η εδαφΙΚ11 ενότητα η οποία

αντιστοιχεί σε επίπεδα θεσμικά (Κοινότητα. Δ11μοι, ΝομαρχιαΚ11 αυτοδιοίΚ1ψη,

Περιφέρεια), οικονομικά 11 άτυπα, που χαρακτηρίζονται από μια συλλογΙΚ11

ταυτότητα και από δυναμικές αλ/ηλεγγύης,,2 , Το τοπικό. επομένως, δεν αφορά μόνο

μια συγκεκριμένη χωρική μονάδα. αλ/ά αναφέρεται σε κάθε γεγονός, δραστηριότητα

ή διαδικασία. που γίνεται με πρωτοβουλία 11 υποστηρίζεται από το πληθυσμό αυΤΙ1ς

της χωΡΙΚ1Ίς μονάδας. Από αυτή την πλευρ(χ, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το τοπικό

ορίζεται ως ιδιαίτερος χώρος όπου εκφράζεται ένα κοινωνικό κίνημα του οποίου η

αλληλεγγύη περιορίζεται τελικά σε μια συλλογική συνείδηση των προβλημάτων και

της κοιν11ς μοίρας και ιΊπου επαναπροσδιορίζονται οι κοινωνικές σχέσεις.

1.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΗΣ ΤΟΠΙΚΙIΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ανάπτυξη δεν μπορεί να αποσυνδέσει τον εαυτό της από τις λέξεις που τη

νοηματοδοτούν v αι>ξηση, εξέλιξη, ωρίμανση, Η λέξη υποδηλώνει πάντοτε μια

ευνοϊΚ11 αλλαγΙ1, ένα άλμα από το KatQ)tSPo στο ανώτερο. από το απλό στο σύνθετο,

από το ράθυμο στο ενεργηnκό. Ένας δευτερογεν11ς ιστός εννοιcίιv της έδωσε το

σημερινό της σημασιολογικό φορτίο. κατά τις λεγόμενες "αναπτυξιακές δεκαετίες".

που ακολοί)θησαν τον Β· Παγκόσμιο Πόλεμσ'. Η έwοια της ανάπτυξης ούτε είναι

ουδέτερη. ούτε εκφράζει νΟ11ματα που μπορούν εύκολα να μεταφραστούν με

αντικειμενικά μεγέθη. Έχει αξιολογικό xapaΚ't11pa και απορρέει από τις

συγκεκριμένες ιστορικές πραγματικότητες στις οποίες αναφέρεται καθ{ος από τη

συγκεκριμ{:νη οικονομΙΚ11 και κοινωνικό-πολΙΤΙΚ11 συγκυρία. Σήμερα, η ανάπτυξη ως

έwοια έχει αποκτήσει μια πολυδιάστατη ερμηνεία και συναντάται αρκετά συχνά στο

Ι Οι γεωγραφικές ενότητες που αποτέλεσαν το όρια των Αναπτυξιακών Συνδέαμων. προέκυψαν δίχως να ληφθούν ιιπόψη

οι τοπικές lδιαιτερότ/τες, μιας KOI το Προεδρικά Διαroγματα που όριζαν ης περιοχές αποφασίατηκαν από 3 κεντρικά

Υπουργεία. ενώ τα Νομαρχιακά Συμβούλιο απλά γνωμοδότησαν γιο τα όρια.,
- OnΊtιIO; .j Σημl:ΙΙ;>OC1ς ωιό το μ,'ιΟημα : .. Τ"ΠI1,ή Αωπτυξη και (111Jρoj1ΠΙΙ'()Ι πόρo.~, .. nω'C1t1ιττη~11(1κh; Ε;,;I'κ'>m.1ς θtσσι.:ιλίας. Βόλος.

1999, Σεi~ "!.7

M,,,,I,,η~ /1,1 'Η ιψΙ;fIIO}ί~)yί(/ η1'Ο αI'ά:ιr:roC.1J..: - IΊrιιίηΙ\1;; ΠfΌ0<)ΠΤΙΙO:';'" J 1'I\'rJlιrιηIlIΙflκ'".,ι; Ε;,;':"'>(!εις KfΌIltl\';. 1996. w_ 4~,
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γραπτό και προφορικό λόγο με επιθετικούς προσδιορισμούς. η πληθώρα των οποίων

δημιουργούν ένα ασαφές περίγραμμα αναφορικά με το εwοιολογικό περιεχόμενο της

ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη αποτελεί λέξη-κλειδί για τις χωρικές επιστήμες και τη συναντάμε

αρκετά συχνά με διάφορους επιθετικούς προσδιορισμούς οι οποίοι οριοθετοl)ν την

διαφορετικnτητα της ερμηνείας της (βιιί)σιμη, οικισΤΙΚ11. τοπική κ.α.). Η επικράτηση

του " τοπικού'" ως επιθετικοί) προσδιορισμού της ανάπτιιξης αναφέρεται στην

αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών και ανθρώπινων) και συγκριτικών

πλεΟνεκτημrLτων (οικονομικ(ί)l.ι. κοινωνικ(ίη! και πολιτιστικ{ί)ν) μιας μικρδ-περιοχής.

Ακόμη συνδtεται με την ευελιξία που αντιτίθεται στην ακαμψία των μορφών

κλασσΙΚ11ζ οrγάνωσης. Ενσαρκιί)νει την ιδέα μιας ευέλικτης οικονομίας, ικαV11ς να

προσαρμόζεται στα μr:ταβαλλόμενα γεγονότα και αποτελεί την εναλλακτική

ΠΡΟΟΠΤΙΚ11 στην οικονομία των μεγάλων μονάδων. Στο πλαίσιο της τοπικής

ανάπτυξης τροποποιείται ευκολότερα η οικονομική συμπεριφορά των δρώντων και

προσαρμόζεται με το μικρότερο κόστος και χωρίς καθυστέρηση. Η ΤOΠΙΊl.'l ανάπτυξη

είναι, ακόμα, ο εκφραστής της ποικιλίας που αντιτίθεται στην ομοιομορφία: ποικιλία

πολιτισμ(\ΙΥ, κοινωνικό)\! θέσεων, τεχνικών, προτιμήσεων, αναγκών και προϊόντων,

Τέλος ενέχει το στοιχcίο της εθελΟ1Jσιας δράσης: δεν είναι μόνο ένας τρόπος

ανάλυσης της πραγματικότητας, α'ΊJ...ά ένα σχέδιο δράσης,~

/.3./ fI 'Έιl' των άνω" αναπτυξιακήδιαδl1,ασiα.

Μέχρι πρόσφατα. 11 r.πικρατσύσα ιδέα για την ανάπτυξη συνδεόταν με την

ίιπαρξη ενός παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης το οποίο υπόκεινται σε μαζικούς

καταναγκασμσί}ς. Οι Εξωτερικοί παράγοντες ήταν αυτοί που προσδιόριζαν την

εξέλιξη κό.θε ΤΟΠΙΚ11ς κοινότητας, χωρίς να επιτρέπουν την μετεξέλιξη κάθε τοπικ-ής

κινητήριας δυναμικής ανάπτυξης, Η προσέγγιση αυτή συνιστά μια, αποκλειστικά,

κρατική πολιτική που ασκείται και ελέγχεται από τους κεντρικούς φορείς της

δημόσιας διοίΚ11σης, 1-1 πολΙΤΙΚ11 αυτή αναφέρεται, χωρικά, στο σύνολο του εθνικού

χώρου και την κατάτμηση του σε περιφερειακές ενότητες με κοινά χαρακτηριστικά

και προβλ1Ίματα (με ιδιαίτερη έμφαση στις προβληματικές περιοχές), Στόχος της "εκ

των άνω" προσέγγισης ήταν. πέρα από την αναπτυξια"" διαδικασία, η μέσο-
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μακροπρόθεσμη εςισ(ψρόmΙσΊΙ των περιφερειακών ανισοτήτων. Κάτι τέτοιο

επιτυγχάνεται με πολιτικές ανακατανομής της ανάπτυξης και αποκέντρωσης πόρων

και επενδ1,σεων (προς <\φελος των λιγότεΡ<Ί ανεπτυγμένων περιοχών). Τα εργαλεία·

μέσα παρέμβασης που χρησιμοποιεί που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των

παραπάνω στόχων ανrιγoνται σε: δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές (γενικές όπως

είναι τα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών ή ειδικές όπως είναι οι οργανωμένες

βωμηχανικές περιοχές) και τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης που απευθύνονται

στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν νέες παραγωγικές στην εκάστοτε

περιφέρεια, Aκrιβώς, αυτή η προσφορά πρόσθετων κινήτρων για την αποκέντρωση

επενδί)σεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές μαρτυρά τον κεντρικό χειρισμό του

ιδιωτικού τομέα της οικονομίας και την επιδίωξη του κεντρικού μηχανισμού να

εmιρεάσει τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες ως προς τον τόπο εγκατάστασης,

εξομοιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις συνθήκες εγκατάστασης στο σύνολο του

εθνικοί) χ((φου.

f-J κλασσικιι πεrιφερειαΚ11 πολΙΤΙΚ"11 είχε το πλεονέκτημα ()τι μποραί)σε να

χειριστεί κεντρικά το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων και να στρέψει την

προσΟΧJl της στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ωστόσο, τα τελευταία 20 χρόνια,

πολλά έχουν αλλάξει στη λειτουργία του εθνικοί) κράτους και τις μορφές κρατικής

παρέμβασης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι επενδύσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλά

επίπεδα, περιορίζοντας με τη σειρά τους τις δυνατότητες άσκησης εθνικών

αναπτυξιακών πολιτικών. Όπως υποστηρίζουν οι θεωρίες ρύθμισης, πρόκειται για μια

κρίση των κρατικ(ον πολιτικ(ον που έχει διαρθρωτικό χαρω..-τήρα, Στη βάση της

βρίσκεται η κρίση του μεταπολ.εμικού τρόπου ανάπτυξης και κατάρρευση του

φορντιστικού μοντέλου συσσάΨΕ:υσης, 11 οποία επισπεύδει την κρίση στις

περισσότερες μορφές σχέσεων μεταξύ κράτους και οικονομίας και οδηγεί σε μια

ευρύτερη αλλαγιΊ και ανασ6νθεση του ρόλου του κράτους.

ι-ι κρίση των κρατικών πολΙΤΙΚ"(J)ν και η ανασί)νταξη του εθνικού κράτους

προβάλλει ένα διαφορετικό χωρικό επίπεδο ρύθμΙσΊις: το υπό-εθνικό, περιφερειακό ή

τοπικό επίπεδο, στο οποίο έχουν εμφανιστεί και αναπτύσσονται αποκεντρωμένες

τοπικές πολιτικές.

4 ΓοίΙΟlΟς Δ .. Σημειώαις από το μάθημα ·Τοπική ανάπτυξη και ανθρώπινοι πόροι". Παvεmστημlακές Εκδόαεις Θεσσαλίας,

Βόλος, 1999, Σελ 5

10



Ι

]

j

J

Ι

Ι

Ν,'" η')~!I:! ,'Ι" <ινωο:η><;",.'«. ,;,:ί\ι,()~':I'" (Πι' ~<lI-'ill"'·" Των ,'f~"" "'i""'" Ι-Κ (\(ιπη 11<1 τι)" <tI'"Jιτι,,:η ;:,,, τι]ι' (IV'''''''fIYI'!I~.,<1'l t,'H
{'~1.·"I. ·/~" Tn Jιιφ(ιoc!~"ιι τι", Δήlιnl1 ΓJlJλλήνη,; XII1.,lii,.,j,

1.3.2 Η "Εκ τωl' h-άτω" αναπτυξιαh-ή διαδικασία.

Η θεωρηΤΙΚ11 συζΙ1τηση σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης "εκ των κάτω'·

εμφανίστηκε πριν 20 περίπου χρόνια. δίνοντας έμφαmι όχι στη δυναμική της

χωροΘέτηmις μεγάλων επιχεΙΡΙ1σεων και των εθνικών πολιτικών αναδιανομής του

πλούτου, ωλά στη μικρότερη κλίμακα. στο ενδογενές δυναμικό και στις δυνατότητες

που έχουν οι περιοχές να διαχειριστοίΝ σι ίδιες το ζήτημα της αν<'Lπnιςης τους,

Οι πολιτικές αυτές, που αποσκοπούν στη μικρό- και μέσο-μακροπρόθεσμη

κινητοποίηmι της ΤΟΠΙΚ11ς ανάπτυξης, ασκούνται από περιφερειακές 11 τοπικές αρχές

(περιφερειακές δΙΟl1(11σεις. αναπτυξιακές εταιρείες, αυτοδιοίκηση), οι οποίες

εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα τοπικά συμφέροντα και δεν ελέγχονται απαραίτητα

από την KενΤΡΙΚl1 κραΤΙΚΙ1 δομή. Επίσης, ο χώρος αναφοράς των πολιτικών αυτιον

αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη πεΡΙΟΧΙ111 περιφέρεια που εκπροσωπούν χωρίς

να "συλλαμβάνουν" το σύνολο του περιφερειακού προβλήματος στον εθνικό χώρο.

Ο προσανατολισμός των πολιτικών αυτών συνίσταται σε πολιτικές κινητοποίησης

των τοπικών πρωτοβουλιών 11 και σε εθνικές και διεθνείς στρατηγικές προσέλΚ'υmlζ

επενδύσεων (αναδεικνύοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τους τοπικούς πόρους της

πεΡΙΟΧΙ1ς), Έτσι η βασΙΚΊ1 επιδίωξη, είναι να προωθηθεί το τοπικό παραγωγικό

δυναμικό και να αναπτυχθεί η ενδογεν11ς παραγωγΙΚ11 δραστηριότητα και στη

συνέχεια. στο βαθμό που συγκροτούν εθνικές και διεθνείς στρατηγικές. να

δημιουΡΥ11σουν συνθψ<Ές ευνοϊκές για ηιν εισροή και εγκατάσταση νέων κεφαλαίων

και επενδίισεων σε αυτές. Τα εργαλεία άσκησης αυη1ς της ΤΟΠΙΚ1Ίς πολΙΤΙΚ11ς

συνίστανται. είτε με τη μορφή ειδικών οικονομικών κιν11τΡων και παροχών προς πς

ιδιωτικές επενδύσεις. είτε με τη μορφ11 υποδομών που έχου\l στόχο να βελτιώσουν τη

γενΙΚΊ1 εικόνα της πεΡΙΟΧΙ1ς και να αναδείξουν τα ιδιαίτερα πλεονεΚτ11ματα της για ηιν

εγκατάσταση νέων επιχειρι1σεων.

Το συμπέρασμα που εξ6:γεται από τα παραπάνω είναι ότι όλες οι χωρικές

ενότητες διαθέτουν ένα σύνολο πόρων (οικονομικών. ανθρώπινων, θεσμικών και

πολιτιστικ(l>ν). ικανcυν να αποτελέσουν τη δυναμΙΚΙ1 της ενδογενούς ανάπτυξης τους.

Έτσι. κάθε χωΡΙΚ11 ενότητα, με δική της πρωτοβουλία μπορεί να ανακαλιηγει ιδέες

που να της επιτρέπουν να χρησιμοποnΊσει τους πόρους της και να επιλύσει τα

προβλ11ματα της. 1-1 ικανότητα χάραξης της κατάλληλΙ1ς αναπτυξιωΟ1ς διαδικασίας, σε

συνδυασμό με την ενεργοποίηση των διαΘέσιμων πόρων μιας πεΡΙΟXl1ς και ηιν

ενδογενιΊ δυναμικότητα της. οδηγεί σε μια μορφ11 ανάπτιιξης που ονομάζεται τοπιr..ιl

ι ι
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ή "από τα κάτω ανάπτυξη. Σε μια τέτοια ανάπτυξη, θεωρούμενη και ως μια

διαδικασία οικονομΙΚ1Ίς ανάπτυξης και διαρθρωτικών αλλαγ(σν θα μπορούσαμε να

διακρίνουμε τρεις διαστάσεις: α) Η οικονομική, όπου οι τοπικοί επιχειρηματίες

χρησιμοποιούν την ικανότητα τους στην οργάνωση των τοπικών παραγωγικά)ν

συντελεστών έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. β) Η κοινωνικό-πολιτιστική

διάσταση. όπου οι ανθρώπινες αξίες και οι τοπικοί θεσμοί αποτελούν τη βάση της

αναπτυξιαΚ\lς διαδικασίας. γ) Η πολιτικό-διοικητική διάσταση. όπου οι χωρικές

πολιτικές επιτρέπουν την δημιουργία ενός τοπικού, ευνοϊκού οικονομικού πλαισίου,

προστατεύοντας το από τις εξωτερικές επιδράσεις και προωθώντας την ανάπτυξη της

ΤΟΠΙΚ11ζ δυνα,ΙΙΙ"-'Ίι;·

Όμως, τόσο οι έρευνες, όσο και εμπειρία δείχνουν ότι πολλές περιοχές

ανεξαρηιτου κλίμακας- αν και υπόκεινται στους ίδιους εξωτερικούς

'·καταναγκασμούς'". εξελίσσονται διαφορετικά. Υπάρχουν, επομένως. αρκετοί τοπικοί

παράγοντες οι οποίοι εμφανίζονται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σ' αυτή και οδηγούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά

για κάθε πεΡιοΧΙΊ αποτελέσματα.
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1.4 Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η μέ)'ρι πρ6σφατα ύπαρξη μόνο πρωτοβαθμιων αυτοδιοικήσεων στο

Ελληνικό κρ<'ιτος συντήρησε ένα παραδοσιακό συγκεντρωτικό πολιτικό και

διοικητικό σύστημα. όπου το τοπικό δυναμικό και οι τοπικές κοινωνίες

ενσωματώθηκαν πολιτικά με τις πελατειακές σχέσεις και πιο πρόσφατα με τον

λα"lκισμ('J'I Ο διοικητικός χαραΚτΊ1ρας τΊ1ς νομαρχίας συνδέθηκε με το ρόλο των

νομαρχιcον στη διαμόρφωση πελατειακού συστήματος σε τοπικό επίπεδο. γεγονός

που ενισχύθηκε και από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν.

Η νομαρχία. έτσι όπως δομήθηκε στο ελληνικό σίJσt11μα διοίκηmις.

αποτέλεσε πεδίο ανασύνταξης του κεντρικού κράτους σε τοπικό επίπεδο, χωρίς

κάποια προσαρμΟΎ11 στις εξειδικευμένες ανάγκες του τοπικού συσηΙματος. Έτσι. σε

νομαρχιακι) επίπεδο. παρατηρήθηκε μια αναπαραγωγή του καταμερισμού των

αρμοδιοτήτων των κεντρικών θεσμcί)ν με αντίστοιχη οργάνωση. Αποτέλεσμα όλων

αυΤCΟν ήταν να mιμειωθεί μια ανεπιίρκεια θεσμών. ικανών να επιτρέψουν στο

"τοπικό" να εκπροσωπηθεί και να αναλάβει πρωτοβουλίες. αλλά και μια σειρά

άλλων αρμοδιοη1των. που είναι δύσκολο και να στελεχωθούν και να συνεισφέρουν

στις τοπικές απαιτήσεις.ι,

Η παραπάνω κατασταση δεν διαφοροποιείται όσο αφορά και τις πολιτικές.

Στο επίπεδο της νομαρχίας δεν υπάρχει κανένα θεσμικό όργανο που να αναλαμβάνει

τΊ1ν ανιίπτυξη ή προσαρμογή του τοπικού πλαισίου, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τοπικών δρώντων και στις ανάγκες της τοπικής

κοινωνίας.

Ίσως να φαίνεται υπερβολικό το γεγονός ότι δεν υΠ11ρξε μια πολΙΤΙΚ11 ΤΟΠΙΚ11ς

ανάππ)ξης στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία 11ταν

πλούσια σε πολιτικές που προσπάθησαν να ευνΟ11σουν τιι: διαδικασίες

εκβιομηχ(ίνισης και οργάνωσης του οικονομικού χ(1)ρου τα τελευταία 20 χρόνια. Σε

όλα αυπΊ τα χρόνια, όμως, δεν υΠ11ρξαν ούτε σαφώς καθορισμένοι σκοποΙ σ()τε μια

σωστά διαρθρωμένη στρατηγιΚ1) τοπιΚ1)ς ενδογενούς ανάπτυξης. Μόνο οι τomκές

επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν, σε ορισμένες περιπτώσεις. τα μέσα που διέθετε το

κράτος για να προωθήσει το παραδοσιακό πρίJτυπO ανάπτυξης.

Μουζtλnς Ν, KolVQβouλεuτισμός και αβιομηχόνιση στην περιφέρεια. Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1987.
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Το πρόβλημα τώρα είναι να προταθεί μια στρατηγική ανάπτυξης που να

επιτρέπει στις τοπικές κοινωνίες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους

τους. να ελέγχουν τις διαδικασίες ανάπτυξης που εφαρμόζονται. να μειώσουν την

πφίοδο ωρίμανσης των διαδικασι6Ν και να τις προσδιορίσουν, αποφεύγοντας τις

δυσλειτουργίες που μπορεί να προκληθούν από τις δυνάμεις της αγοράς.

Αυτό, αναμφισβήτητα, είναι δύσκολο έργο. όχι μόνο επειδιi 11 ελληνΙΚ1i

εμπειρία είναι πολύ περιορισμένη, ί)σο αφορά τις πολιτικές ΤΟΠΙΚliς ανάπτυξης. cιJ,λά

και επειδ1i οι στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί διεθνώς είναι σε μεγάλο βαθμό

αβέβαιες και ασαφείς.

1.4./ Η "τοπική"πολιτική στη δεκαετία τοι) '80.

Οι τοπικές πολιτικές που εμφανίστηκαν τη δεκαετία του '80 επιχειρούν, εκ

των πραγμάτων. 'λόγω της ισχυρής συγκεντρωτικήςδομής του ελληνικοί) κράτους. να

συνδυαστούν με έναν '"εκ των άνω" ισχυρό κεντρικό έλεγχο. Η διαπίστωση αυτή

είναι φανεριi στα αναπτυξιακά προγράμματα και τους νόμους που προωθήθηκαναυτή

την περίοδο. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο χαρακτήρα αυτής της πολΙΤΙΚ11ς ως

μοντέλου σχέσεων μεταξύ κεντρικοί) κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή,

ενός μοντέλοn που προσπαθεί να συνδυάσει τις "εκ των άνω" και "εκ των κάτω"

προσεγγίσειςγια την τοπική ανάπτυξη.

Κατά την περίοδο αυτή στην Ελλάδα παρατηροίιμε. τόσο, τη γένεση νέων

θεσμ(;ιν που έχουν ως στόχο την ενΘάρρυνση τυπικών δράσεων, όσο και τη συνολική

αναδιοργ6.νωσητου συστήματοςπρογραμματισμού.

Η δημιουργίανέων θεσμών που προωθοί)ν την ανάπτυξη πολιτικών σε τοπικό

επίπεδο είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της ε)ληνικής περιφερειακής

πολιτικής αυτό το διάστημα. Οι πολιτικές αυτές συνίστανται στην εισαγωγΙ1 ενός

ευρύτερου θεσμικοί) πλαισίου που καλύπτει διάφορες πλευρές της προσπάθειας

αΠOK~:ντρωσης αρμοδιοτήτων και αποσκοπεί στον εμπλουτισμό και τη γενικότερη

κινητοποίηση της αναπτυξιακής δραστηριότηταςτων φορέων. Παρατηρείται, λοιπόν.

μια αρνητική κλιμάκωση των νέων θεσμών από τις ανώτερες στις κατ(ί.nερες

βαθμίδες.

ι, Ψυχοπαlδης Κ .. Γειiμης n.. Ρυθμίσεις τοm~ών προβλημότων, Ίδρυμα Mεσoγεlo~ών Μελετών, Αθήνα 1989,
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Στο τοπικό επίπεδο, η εισαγωγή νέων θεσμών εστιάστηκε στην προσπάθεια

αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα νέο

ρόλ.ο που προβλεπόταν γι' αυτήν; την προώθηση της τοπικής - ενδογενούς 

ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυηΊ κινήθηκε στους εξής άξονες

χρηματοδότησης από το Γ1ΔΕ που προωθούν τη συνένωση μικρών δήμων και

κοινοτήτων. τη συγκρότηση συνδέσμων διΊμων και κοινοηlτων στη βάση κοινού

ενδιαφέροντος και τη δημιουργία αναπτυξιακάΝ συνδέσμων στη βάση μιας κοινής

γεωγραφΙΚ11ς ενότητας.

• Υποστήριξη των επιχειρημαΤΙΚUJν πρωτοβουλιόΝ της Τ.Α. (Ν. 14] 6/84) μέσω της

προώθησης ενός θεσμικοί) πλαισίου που αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας

δημοτικών και κοινοτιηον επιχειρήσεων που απολαμβάνουν ευνοϊκότερη

μεταχείριση στις επιχορηγήσεις των αναπτυξιακών κη!11τρων (Ν.] 622/86) και τη

δυνατότητα ανάληψης έργων μέσω προγραμματικών συμβάσεων που μπορεί να

συνάπτει με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια ενός κοινού

αναπτυξιακού στόχου.

• Δυνατότητα κατάρησης και διαχείρισης τοπικών αναπτυξιακ(ον προγραμμάτων

(Ν. Ι 622/86). Στα πλαίσια αυτά προωθ11θηκε μια επικουΡΙΚ11 πολιτική του

αναπτυξιακού έργου της Τ.Α. μέσω υπηρεσι(ον και εταιρι(ί)ν παΡΟXl1ς συμβούλων

και υποσΤ11ριξης (π.χ. ΕΕΤΑΑ), στελέχωσης με ειδικοίις συμβούλους τοπικής

ανάπτυξης και τέλος, μέσω ενός ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος ( Ειδικό

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τ.Α. Ι 989-1992, που αφορά έργα των ΟΤΑ και των

Αναπτυξιακών Συνδέσμων, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπα"ίκή Κοινότητα

και το διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτεριι«Ον. Επίσης, με το νόμο αυτό το θέμα

των συνεν(οσεων συσχετίστηκε με τις γεωγραφικές περιοχές (περίπου] 200 σε όλη

τη χιορα) που 11το.ν ομάδες Ο.Τ.Α. προοριζόμενες για συνένωση.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα. ωστόσο, καθόρισαν σε

μεγάλο βαθμό το πλαίσιο των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για αυτόνομη

ανάπτυξη. Οι ρυθμίσεις αυτές δημιούργησαν ένα εν δυνάμει ανταγωνισμό των μεταξύ

των σΤΑ στη προσπάθεια τους για στελέχωση με ικανό ανθρ(οπινο δυναμικό.

αρτιότερο εξοπλισμό και πρόσβαση στα κέντρα επιρροής των χρηματοδοτήσεων.

Παρ' όλ..ες τις προσπάθειες, {φως για τη στήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης,

(Ν.1416/84) μέσω κινήτρων αυξημένης• Ανασυγκρότηση τ11ς Τ.Α.
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ωπικισμό που διακρίνει τους τοπικούς "άρχοντες". καθώς και η γραφειοκρατιΚΊΙ

οργάνωση του ελληνικού κράτους δεν επέφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι

συνενιi)σεις που έγιναν κατά τη περίοδο αυτή Ι1ταν ελάχιστες ( μόνο 5%) των

Κοινοπlτω\' συνεν(ί)θηκαν σε Δήμους) και αυτό οφείλεται εν μέρει στο φαινόμενο

του τοπικισμού και εν μέρει στη (~Mcειψη ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών για τα

πιθανά οφέλη μιας τέτοιας ρύθμισης. Το παράλογο της υπόθεσης έχει να κάνει με την

ταυτόχρονη ισχύ των Ν.14Ι6/84 και 1622/86 οι οποίοι αφορούσαν σε δύο

διαφορετικά καθεστώτα συνένωσης, τόσο από νομιΚΊl όσο και από χωροταξικη

άποψη. Η συνύπαρξη των δύο αυτών καταστάσεων προκάλεσε σύγχυση και τελικά

μόνο βλαπτικές συνέπειες είχε στην όλη υπδθεση. Οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι είχαν

''εκ της γενέσεως τους" προβλήματα συνοΧΙΊς. Οι γεωγραφικές ενότητες που

αποτέλεσαν τα γεωγραφικά τους όρια ήταν αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού με

απλή, γνωμοδόηιση των τοπικών αρχών. Τόσο το γεγονός αυτό, όσο και η απειρία

δεν επέτρεψαν στους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους να αναλάβουν ουσιαστικές

πρωτοβουλίες. Τέλος. η έλλειψη ενός θεσμοθετημένου οργάνου με καθοδηγητικό

χαραΚτΊ1ρα στη προσπάθεια μεταρρύθμισης κρινόταν απαραίη1τΊ1, κάτι που δεν έγινε.

Παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάσηικαν και τα οποία εστιάζονται,

κυρίως στην αδυναμία του θεσμικής και δΙΟΙΚΊΙΤΙΚ11ς αναδιάρΘρωσης της τοπικής

πολιτικής. δεν μπορούμε να αμελιΊσουμε τα σημαντικά έργα που υλΟΠΟΙΙ1θηκαν κατά

την περίοδο αυτή. Η χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας

είχε ως κύριο εκφραστή t11 βελτίωση των υποδομών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας,

πράγμα που οδήγησε στην ανάκαμψη σε πολλές από αυτές και δημιούργησε nς

βάσεις για την αναπτυξιακή διαδικασία.
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1.5 ΤΟΠΙΚΉΑΝΆΠΤΥΞΗΚΑΙ Ε.Ε. '

Ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης επιβάλλει να λαμβάνεται υπόψη η

πραγματική κατάσταση μιας περιφέρειας. Αυτό είναι περισσότερο από αυτονόητο. Η

ΤOΠΙΙCΤl ανάπτυξη δεν είναι παρά ένα μέρος της περιφερειακι1ς ανάπτυξης, ένας

συντελεσΤ1Ίς της: ο παράγοντας Τ11ς εγγΙίτητας.

Πράγματι, μπορούμε να αξιοποηΊσουμε όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες

μιας περιοχής όταν τις προσεγγίζουμε από τα έξω και σε μεγάλη κλίμακα, Η

πrοσέγγιση της ανάπτυξης πρέπει επίσης να βασίζεται στα οικονομικά, κοινωνικά και

πολιτισμικά χαρω'ϊllρισΤΙKά που καθιστούν μια περιοχή μια σχετικά ομοιογενή

οντότητα. Πρέπει να αναδείξουμε το σύνολο των πόρων και τη δυναμική που κρί)βει

αυΤ11 η περιοχιΙ, Να ενθαρρύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούν να

συμβάλλουν στην αξιοποίηση αυτών των πόρων, στο πλαίσιο μιας δυναμΙΚ11ς της

συγκεκριμένης περιοχής. Μιας δυναμΙΚ11ς. σΊ'>μφωνα με την οποία η ανάληψη των

ευθυν(ον γίνεται σε ΤOΠΙKίJ επίπεδο, οι επενδύσεις εξυπηρετούν κατά προτεραιόΤ11τα

τοπικούς στόχους, (ί)στε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωΙ1ς του

τοπικοί, πληθυσμοί),

Όλα αυτά συνθέτουν την έwοια Τ11ς ΤΟΠΙΚ11ς ανάπτυξης. η οποία ασφαλ(ί)ς

διαφοροποιείται, σε συνάρτηση με τη διαφοροποίηση του πλαισίου, Σε όλες όμως τις

περιπτώσεις, για να υπάρξει ~:πιτυxία απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια, μια

προσπάθεια που να δημιουργεί πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και να δημιουργεί

σταθερές συνεργασίες.

Η πείρα δείχνει ότι, όταν υπάρχει αυτή η δυναμικι1 και όταν οι τοπικές και

περιφερειακές αρχές διαθέτουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και αυτονομίας, η τοπική

ανάπτυξη μπορεί να κατακτήσει σημαντική θέση στη συνολική οικονομία μιας

περιφέρειας ή και μιας χ(i:φας, Καθιστά δυνατή την εξεύρεση των μέσων για την

καλύτερη αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης των συναλλαγ(ον και Τ11ς

τεχνολογικής εξέλιξης, Γίνεται αποτελεσματικότερη καταπολέμηση Τ11ς ανεργίας και

η κοινωνική και επαγγελμαΤΙΚ11 ένταξη, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται οι ανάγκες

των ατόμων στο άμεσο περιβάλλον τους, Συμβάλλει σΤ11ν αναζωογόνηση των

αστικ(όν περιοχών ή των αγροτικών περιοχών, στην αποκατάσταση καλύτερης

,rol(:').o.; Ktlju\~)\' ιης ΕΕ. ·Iπroιχε.; lιφlφφεΚ;1\' - 36 έ/Ίrα σι: ιιλη ΤΙ\" ["l'ι-;,1ι11·. ΥJιllροοίιι ι:ιτίmιμΜ' ειςf>OOα,1\' fω\' EυrωπUlIα/)I'

hοll·οnjτωl,.IW7.
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ισορροπίας ανάμεσα στις πόλεις και την ύπαιθρο, στην προστασία του

περιβ{,ιλλοντος.

Ι-Ι ΕυρωπαϊκιΙ Ένωση στηρίζει τις τοπικές πρωτοβουλίες με δύο τρόπους:

αφενός. τα περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα που εφαρμόζονται με τη

χρηματοδοτική της ενίσχυση στις μειονεκτικές περιοχές περιλαμβάνουν ενέργειες

ΤOΠΙlCΊlς ανάπτυξης. Μια εκ των προτέρων εξέταση των προγραμμάτων της περιόδου

]994- Ι 999, δείχνει ότι σε γενικές γραμμές το 10% του συνόλου της κοινοτιι...'11ς

ενίσχυσης για τις περιφέρειες θα διατεθούν για την προώθηση τοπικών αναπτυξιακών

πρωτοβουλΗ;)ν. Αφετέρου. η Κοινότητα ενισχύει μια σειρά προτύπων σχεδίων, δίκτυα

ανταλλαγΙ1ς εμπειριών, δίκτυα συνεργασίας. τα οποία από χρηματοδοτυ(11 άποψη

είναι λιγότερο σημαντικά αλλά στα οποία οι τοπικές πρωτοβουλίες κατέχουν

σημαντική θέση

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕυρωπαϊΚ11 Κοινότητα έχει διαμορφ6)σει σε

μεγάλο βαθμό και την περιφερειαΚ1Ί πολΙΤΙΚ11 της χώρας. Οι χρηματοδοτήσεις που

παρέχουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία. και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ). αποτελούν την κύρια πηγΙ1 χρηματοδότησης

όλων σχεδόν των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται

σήμερα στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 15 χρόνια δεν υπάρχει

εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα πέρα από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα οποία

αφΟΡΟΙ)Υ στην ανάπτυξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο των

Περιφερειών. Αυτή αιφιβ(ος η εξάρτηση της εΘνΙΚ11ς πολιτικής από τις

χρηματοδοτήσεις της Κοινότητας φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ακόμη

περισσότερο στο μέλλον. Συνεπώς, το μέλλον της ε),ληνικής περιφερειακής πολΙΤΙΚ11ς

προσδιορίζεται εξολοκλ11ρου από τις τάσεις που θα ακολουθηθούν στο πλαίσιο της

Ευρωπαϊκής ολοκλι1ρωσης.
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1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ζ11τημα της ΤΟΠΙΚ11ς Ι ενδογενούς ανάπτυξης αφορά ένα σχετικά νέο

πλαίσιο θεώρησης της αναπτυξιαΚ11ς διαδικασίας, αντικαθιστώντας το παλαιότερο

μοντέλο ανάπτυξης. Τα τελευταία 20 χρόνια οι τοπικές κοινωνίες αναζητούν νέες

πηγές ανάπτυξης στα ενδότεrα της, εκάστοπ, μικρό-περιοχής. Παράλληλα με αυτή

την ενδογεν11 αφύπνιση, παρατηρούμε και τις συνεχείς αλ/αγές που

πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι κω οι οποίες έχουν μεταβάλει το

κοινωνικό-οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο που εξελίσσεται συνεχώς.

Η ρευστότητα αυτή που επικρατεί διεθνώς έχει δώσει μια νέα διάσταση στην

έννοια του τοπικού. Το τοπικό δεν προσδιορίζεται πλέον από μια χωΡΙlC11 εν6τητα

προκαθορισμένης έκτασης. αλλά περιλαμβάνει επίσης και τις επίκτητες

ιδιαιτερόΤ1μες Τ11ς ενόΤ1μας, αυτές που δημιουργούν τις στενές κοινωνικό

πολιτιστικές σχέσεις των κατοίκων Τ11ς, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό στο

συγκεκριμένο τόπο τον χαραΚΤ11ρα του τοπικού. Το τοπικό, λοιπόν, με Τ11ν ευρεία

tWOta. μπορεί να προσδιορίζεται και από τα μη υπαρκτά όρια μιας γεωγραφικής 

χωΡΙΚ11ς ενόΤ1μας. τέτοιας που να απαντάται σε ένα ομοιογενές πεδίο με

συγκεκριμένα στοιχεία περιβάλλοντος, οικονομικών δομών και πολιτιστικ(ί)ν

ιδιαιτεΡΟΤ11των. Πολλές φορές το τοπικό προσδιορίζεται από στενά θεσμικά και

διοικητικά πλαίσια και τους χωρικοι')ς περιορισμούς τους, κυρίως υπό Τ11ν έwοια ότι

αποτελΟ'JV πεδία άσκησης ορισμi.:νων δράσεων και πολιτικών.

J-l βιωσιμόΤ11τα Τ11ς τοπικής ανάπτυξης στις ιδιομορφίες του ελληνικού χώρου

είναι αδιαμφισβ11Τ11Τ11. ωστόσο, δεν αποτελεί πανάκεια όσο αφορά την αναπτυξιακή

διαδικασία. Το παραδοσιακό πρότυπο ανάπτυξης '·εκ των άνω", που περιλαμβάνει

διαδικασίες συγκέντρωσης / διάχυmις είναι αυτό που θα συνεχίζει να διαμορφώνει Τ11

συνολική αναπτυξιακή πορεία της χ6ψας. Ωστόσο. η mιμασία Τ11ς ενδογενούς

ανιιπτυξης έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής

μορφής ανάπτυξης που έχει Τ11 δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους φυσικούς και

ανθρώπινους πόρους με αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο στο σύνολο του

εΘνικού χώρου. Εξάλλου, ο συνδυασμός των δύο προτύπων ανάπτυξης είναι όχι μόνο

δυνατός αιλά και απαραίΤ11τος, αν στόχος είναι η καλύτερη και πιο αποτελεσματική

χΡ11ση των παραγωγικιί)ν πι'ΨΙ'Ν. η αύξηση Τ11ς απασχόλησης και η επίτευξη

υψηλότερων επιπέδων εισοδήματος.

19



Ι

1

J

]

Νnι γ'"I'IΙ'" '·'" ([\",πωξ,οιl(\ι δι:"-:,!ι{..'(, (11(1 r.ι;",πnll;" των v.:u,~, ι\ήι,ι->ν ωι; [\Ιισο 11(1 την ([ν(ιιtπ":η 1::<1, ΤΙ),, rιν"I'COf'!(,,'ω(Jl' τρι,

T",r,,,,,,', 7~""" 1'0 Jιιφ(ι,\ι;IΥlΙfl ΤΙ11' Δi]I'"" ΓI,ιλλ"ιY!.Jς Χ,ιλ,'1δ,l::)κ

Τα ζητήματα του τοπικού χώρου και της αναπτυξιαΚ11ς διαδικασίας

σχετίζονται και συγκλίνουν σαν μια δέσμη δράσεων" από τα κάτω" και " από τα

π6.νω". εμπΜ:κοντας έτσι ΙΎα σύνολο φορέων και παραγόντων σε τοπικό. κρατικό και

διεΘνές επίπεδο. Πρόκειται για μια συνεχή και διαρκώς μορφούμενη διαδικασία που

απαιτεί χωρική συνοχή. ταυτότητα και αλληλεγγύη και οδηγεί στην ανάγκη

προσδιορισμοί) των χώρων, φορέων και δρώντων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν

τους μηχανισμούς στήριξης της ενδογενοίJς ανάπτυξης. Οι χώροι αυτοί δεν μπορούν

παρά να ταυτίζονται με τις χώρο-εδαφικές ενότητες των οποίων η συνοχή αλλά και η

σύνδεση με τον έξω χώρο εξαρτάται από την παρουσία, στο εσωτερικό τους. κέντρων

παραγωγικω\, δραστηριοηΊτων, υπηρεσι{ί)ν και απασχόλησης.

Το ζΙ1τημα που πρσ",ίJπτει είναι κατά πόσο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί η

δυναμικΥ] της τοπικής ανάπτυξης. έτσι ώστε να μην αποτελείται από μεμονωμένες.

σποραδικι:ς περιπτ(Οσεις. Μέχρι σήμερα οι τοπικές πρωτοβουλίες δημιουργούνταν και

αναmύσσoνταν χωρίς μια ιδιαίτερη δημόσια στήριξη και χωρίς μια πoλΙΤΙΚll που να

ευνοεί την ανάπτυξη τους. Επισημαίνεται, δηλαδή, η θεσμΙΚ11 αδυναμία του τοπικού

χ(ίφΟl1 και κατά συνέπεια της προσπό.θειας για την τοπική ανάπτυξη. Στην

πραγματικότητα, μόνο οι καΘαρά οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί

παράγοντες κάθε πεΡΙΟΧΙ1ς είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία κάποιων περιπτώσεων.

Δεδομ<':νοι) ότι ένας απ6 τους παράγοντες που ενεργοποίησαν τις διαδικασίες τΊ1ς

ενδογενοίJς ανάπτυξης ήταν η ύπαρξη μιας ιδιαίτερης επιχειρηματικής ικανόη1τας σε

αυτές τις περιοχές, οι πολιτικές σ11Ίριξης θα έπρεπε να υποστηρίζουν τους τοπικούς

φορείς στΊ1" άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Με βό.ση την ποικιλία των

περιπτιiJσεων, το μέγιστο που μπορούν να προτείνουν οι τοπικοί φορείς είναι οι

γενικές κατευΘύνσεις για μια πιο ρεαλιστική πολιτική, αφήνοντας τους δημόσιους

φορείς να αποφασίζουν κατά περίmωση για τα μέτρα που θεωρούν πιο κατάλληλα

για τα προβλ11ματα κάθε περιοχής. Στο σημείο αυτό τίθεται το θέμα της, εν μέρει,

μεταβίβασης εξουσι(ον στις τοπικές αρχές και μεταβολής στο σύστημα δημόσιας

χρηματοδότησης με τέτοιο τρόπο. ωστε κάθε πεΡΙΟΧΙ1 να txst αυτονομία και να

μπορεί η ίδια να διαθέσει τους πόρους για 1111,1 ανάπτυξη της, Επομένως, η πολιτική

και κοινωνΙ1C11 διάσταση, που περιέχεται σε μια στρατηγική τοπικής ανάπτυξης

εισό.γει μια νέα προβληματική, θεσμικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητο να

διερευνηθεί περαιτέρω
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Τέλος, οι πρωτοβουλίες συγκεκριμένων δράσεων και πολιτικών θα πρέπει να

απασχολιισουν και τους τοπικούς φορείς. Το κράτος, αρχικά. με Ύ'Ρηματικ01)ς,

υλικο1)ς και τεχνικούς πόρους και οι τοπικές αρχές, δευτερευόντως. συνεχίζουν να

έχουν τον πρ(ϊΗΟ λόγο. ωστόσο, υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων και προσώπων που

επηρεάζουν το τοπικό και που Ιχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν και να στηρίξουν

αποτελεσματικά την αναπτυξιακή διαδικασία. Παράγοντες όπως οι ιδιωτικοί φορείς,

ντόπιοι επιχειρηματίες μικροί και μεγάλοι συνεταιρισμοί και σύλλογοι. αγροτικοί και

εμπορικοΙ αλλά και ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό που, διαμέσω οργανωμένων ή

λιγότερο οργανωμένων συλλογικών ομάδων, οφείλουν να αποκτήσουν και αυτοί λόγο

και φωνή σε θέματα άμεσης προτεραιότητας που αφορούν τους ίδιους και τον τόπο

τους.

11
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΝΕΑ ΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''Ι. Καποδίστρια"

2.1.1 ΕισαγωγllCrl

Οι αλματώδεις εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας

δημιούργησαν νέες οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις που με τη σειρά τους

επηρέασαν την οργάνωση του χόψου. Διαπιστώνεται λοιπόν πως οι νέες χωρικές δομές

δεν είναι πλέον συμβατές με τις διοικητικές διαφέσεις στα διάφορα επίπεδα διοίκησης και

προγραμματισμού και άρα υπάρχει ανάΎΚΊΙ για αναπροσαρμογή του μεγέθους, του

αριθμού και των ορίων των εδαφικών και διοικητικ(ον οντοτήτων. Ιδιαίτερα στο επίπεδο

των πρωτοβάθμιων διοικητικών μονάδων η ανάγκη διoιιcηΤΙΚ11ς και εδαφΙΚ11ς

αναδιοργάνωσης είναι επιτακτική, γνωρίζοντας ότι ο κατακερματισμός της ελληνΙΚ1Ίς

αυτοδιοίΚ11σης ήταν και είναι αναλΟ'ΥΙκά ο μcyαλίηεΡOς στην Ευρώπη. (βλ. Πραγιάτη,

σελ. 58. 1998)

Η πιο αποφασιστική μεταρρύθμιση των τελευταίων χρόνων, βασιζόμενη

,,-ύρια στη συνεργασία γειτονικών κοινοτήτων και Δήμων, είναι η ψήφιση του

Ν.2539/97, για τη συγκρότηση της πρωτοβάθμιας ΤΟΠΙΚ11ς αυτοδιοίΚ11σης. Σύμφωνα

με την εισηγητική του έκθεση ο νέος νόμος, ·Έρχεται να ενσαρκώσει το πρότυπο των

ανοικτών πόλεων. δηλαδή της συλλειτουργίας αυΤOτελCΊN οικιστικών μονάδων που

αλληλεξαρτό)νται για τη παΡΟΧ11 εξυπηρετήσεων στο πληθυσμό τους και που

αποτελούν ένα δίκτυο ενιαίων αναγκών στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί ένα

σύνολο ενιαίων υmιρεσιών. Οι νέοι Δήμοι και το πρότυπο των ανοικτών πόλεων είναι

οι δύο όψεις ενός και μόνου νομίσματος". Θεωρητικά εμφανίζεται σαν το τελικό

αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών αναδιοργάνωσης του χώρου και πιστεύεται

πως θα αποτελέσει λί,ση στο πρόβλημα του κατακερματισμού των πρωτοβάθμιων

σΤΑ και στη συγκρότηση ισχυρών πρωτοβάθμιων χωρικό)ν ενοηΙτων. Το πρόγραμμα

«Ι. Καπσδίστριαζ» Ιχει ως σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών Δήμων

με δύο βασικούς στόχους: α) να παρέχουν αποτελεσματικά τις παραδοσιακές
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υπηρεσίες αλ/ά ταυτόΥρονα να καταστούν ικανοί να υποδεχτούν και νέες. σύγχρονες

υπηρεσίες και β) να αποκτήσουν τις δυνατότητες για το σχεδιασμό και την

υποσΤ11ριξη πρωτοβουλιών της τοπικής ανάπτυξης.

2.1.2 ΘεσμΙΙίό πλαίσιο

Τυπολογία των ΟΤΑ πρώτηςβαθμίδας

Το οργανωτικό σχήμα Τ11ς πρωτοβάθμιας ΤΟΠΙΚ11ς αυΤOδΙOίΙCΗσης που εισήγαγε

ο ν. ΔΝΖ /1912 θεμελίωσε τη διττή τυπολογία των σΤΑ στη βάση τ/ς διάκρισης

μεταξύ αγροτικόΝ και αστικ(ον οικισμών. Η αμφισβήτηση όμως κατά του δημοτικού

θεσμοί! οδήγησε στον προσδιορισμό με αυστ/ρά πληθυσμιακά και εμμέσως

χωροταξικά κριτήρια των αστικών οικιστικ(ον ενοτήτων οι οποίες προσέλαβαν

αντίστοιχη διοικητική μορφή, ως δήμοι. Το σύνθημα της απελευθέρωσης των

συνοικισμών επένδυσε ιδεολογικά ένα εύπλαστο θεσμικό πλαίσιο αναγν{ορισης των

κοινοτήτων και συνέβαλε στο επίμαχο φαινόμενο τ/ς πολυδιάσπασης και της ίδρυσης

εξαρχής μη βιώσιμων διοικητικών μονάδων. Πάντως, ως προς την αναγνώριση των

κοινΟΤ11των δεν πρέπει να διαφύγει από την προσοχή μας η καθιέρωση και

λειτουργικών κριτηρίων. όπως η 1Ίπαρξη ή η ικανότητα χρηματοδότησης σχολείου

σΤΟιχειCΊJδΟυς εκπαιδεύσεως.

Στην χώρα μας παρατηρείται μία ανακόλουθη κατάσταση: ενώ η αρχική

διαφορετικόΤ11τα μεταξύ δήμου και κοινότητας είχε θεμελιωθεί σε πληθυσμιακά και

χωροταξικά κριτήρια, γεγονός που αποτελούσε θετικό γνώρισμα για το σύσΤ11μά μας,

στη συνέχεια η μεν κοινότητα έμεινε καθηλωμένη στα δεδομένα του 1912, ο δε δήμος

έγινε κατανοητός ως αξιολογική οντότητα ανώτερη της κοινότητας και έτσι

επιδιώκεται η μετεξέλιξη κοινοτήτων σε δ'lμους μεταβάλλοντας το αρχικό

περιεχόμενο της διαφοράς. Ταυτόχρονα παρατηρείται η θεσμοθέτ/ση δήμων που

έχουν ενιαίο θεσμικό πλαίσιο αλλiJ. κρίσιμες πληθυσμιακές και χωροταξικές

διαφορές.

Προκειμf;νου να υπάρξει ορθολογικότερη διοικητική οργάνωση αλλά και να

προσαρμοσθεί το θεσμικό πλαίσιο στη σ1)γχρονη πραγματικότητα και τις διοικητικές

και αναπτυξιακές ανάγκες τ/ς ελ/ηνικής κοινωνίας προτείνεται η εξειδίκευση των

επιμέρους τύπων πρωτοβάθμιων στΑ. Ασφαλώς ως προς το βασικό ονομαστικό

13
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προσδιορισμό, για ιστορικούς αλ/ά και δεοντολογικούς λόγους προτείνεται η χρήση

του όρου: Δι1μος. Οι Δήμοι όμως πρέπει να διακρίνονται σε ειδικούς η>πους και στον

καθένα Θα αναλογούν ιδιαιτερ6τητες τόσο ως προς το διοικητικό σύστημα a"J.J.iJ και

ως προς τις αρμοδιότητες. Επίσης είναι χΡΙ1σιμο να επισημανθεί ότι οι επιθετικοί

προσδιορισμοί των τύπων των δήμων δεν πρέπει να αποτυπωθούν και στο νομικό

πλαίσιο. Άλλωστε η διάκρισή τους έχει μόνο λειτουργικό χαραΚτΊιρα και δεν αποτελεί

αξιολογΙΚ11 ή οργανωτική διάκριση ΟΤΑ.

Δήμος - Ενότητα Χωριών

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η εν6τ/τα αγροτικών οικισμών. Θα αποτελεί το

κατεξΟΧΙ1ν "προϊόν" των Συνενώσεων. Κύριο γνιίψισμα η αναπτυξιακή λειτουργία της

Δημοτικής Αρχής και η δημοτική αποκέντρωση στη βάση των πρώην Κοινοτήτων με

τα Τοπικά ~υμβoύλια, ακόμη και στην έδρα του νέου ΟΤΆ. Εκλογικό σύστημα που

επιτρέπει την εκπροσώmιση όλων. στο μέτρο του δυνατού, των πρώην κοινοτήτων

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Δ"μος - Ημιαοτικιις οικισμδς

Βασικό χαρακτηριστικό η ύπαρξη ενός ημιαστικού οικισμού με πληθυσμό

άνω των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ' αυτόν συνενώνονται όμοροι ΟΤΑ εφόσον

βρίσκονται στην άμεση επιρροή του. Τοπικά Συμβούλια στις μικρότερες κοινότητες

που θα συνενωθούν μαζί του. Σύστημα εκπροσώmισης και των μικρότερων

κοινοτήτων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αστικός Δήμος

Ο κλασικός τύπος του σύγχρονου αστικού δι1μου. Προσαρτώνται οι όμορες

κοινότητες δορυφόροι. Τοπικά Συμβούλια στις ΠΡOσαΡΤCίψενες κοινότητες.

Δήμος- Νησί

Εκτός από τα μι::γάλα νησιά που αποτελούν, σε αρκετές περιπτώσεις,

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή εκείνα που έχουν μεγάλη έκταmι και πληθυσμό. όλοι

οΙ ΟΤΑ των υπολοίπων μικρών νησιών επιδιcοκεται η Συνένωση έτσι (ί)στε κάθε νησί
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να οργανώνεται ως δήμος. Ως προς το διοικητικό σύστημα ισχύουν κατεξοχήν τα

αναφερόμενα στους αντίστοιχους τύπους που περιγράφονται παραπάνω.

Δήμος - ΠοΛ.εοδομικ6 Συγκρδτημα

Πρόκειται για τους μεγάλους δήμους (εκτός των δύο μητροπολιτικ(ον

κέντρων) που αποτελούν ήδη μικρές μητροπολιτικές περιοχές Σ' αυτές τις

περιπτώσεις πρέπει να εξετασθε~ μετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και την

ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχ(;ιν, η συγκρότηση θεσμιί)ν συνεργασίας για τη

διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της περιοχής.

]

]

j

Ι

J

J

Δήμοι - Τμήματα μητροπολιτικών περιοχ(ί;ν

Πρόκειται για τους ΟΤΑ της μητροπολιτικής περιοχιις Αττικής και

Θεσσαλονίκης που ο ρ6λος τους καθώς και η χωρική τους ανασυγκρότηση πρέπει να

επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο συστήματος μητροπολιτικής διοίκησης. (Γι' αυτό

άλλωστε το προτεινόμενο Πρόγραμμα δεν αφορά την Αττική και τα πολεοδομικά

συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης και του Βόλου - Ν. Ιωνίας).

2.1.3 Στόχοι του προγράμματος

Στόχοι του προτεινόμενου Προγράμματος είναι:

• Ο εκσυγχρονισμός του διοικητικοί) συστήματος. J-l παροχή υπηρεσιών

ισοδύναμης αποτελεσματικότητας στους κατοίκους των πόλεων και των

χωριών. Η νέα αυτή οργάνωση των ΟΤΑ εξελίσσεται σε δύο κατευθύνσεις:

α) Ilροσαρμογή της εσωτερικής οργάνωσης και αύξηση των λειτουργικών

δυνατοτήτων της, και β) προσαρμογή των ορίων άσκησης των αρμοδιοτήτων.

• Η ουσιαστικοποίηση του ρόλου των στ.Α. και η αναβάθμιση των αιρετών

και επομένως ο εκσυγχρονισμός του τοπικού πολιτικού συστήματος στη χώρα

μας και η διεύρυνση της πολιτικής βαρύτητας της Πρωτοβάθμιας Τ.Α.

• Η δημιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την δΙOΙΚllΤΙκή και οικονομική

αυτοτέλεια των ο.Τ.Α. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ
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δεν είχαν την κατάλληλη διοικητική οργάνωση και τα αναγκαία λειτουργικά

μέσα για την υλοποίηση ορισμένων αποφάσεων τους.

• () συντονισμός των τοπικών δημοσίων επενδύσεων για έργα τεχνΙΚΊΙς

υποδομι1ς και κοινωνικοί) εξοπλισμού. Ο κατακερματισμός των ΟΤΑ είχε ως

αποτέλεσμα την πολυδιάσπαση των πόρων που προοριζόταν για τοπικού

χαρακτιΙρα δημόσιες επενδύσεις.

• Η ενίσχυση του "ενδογενούς" δυναμικού της ελληνΙΚΊΙς περιφέρειας, που είναι

αναγκαία προΗπόθεση για μια διαρκή και "βιώσιμη" περιφερειακή και τοπική

ανά.πτυξη.

• Η διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων και ο κοινωνικός έλεΥχος της τοπικής

εξουσίας, που οδηγούν στην εξασφάλιση της νομιμότητας και της προστασίαςn των πολιτά)ν.

• Οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές δαπάνες και αναβάθμιση του

ανθρ(ί)πινου δυναμικοί).

2.1.4 Οι αρχές του προγράμματος

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το Πρόγραμμα είναι:

αποτελεσματικότητας (μεγάλοι

αποκέντρωση).

• ο συνδυασμός των αρχών της

σΤ.Α.

δημοκρατικότητας

αλλά με ισχυρή

και της

δημοτική

Ι

J

J
J

• Η συντονισμένη εφαρμογή νομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακών μέτρων

• Η εξασφάλιση της ευρύτερης δυναη1ς πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης.

2.1.5. Τα ιωιvοτομιι(ά στοιχεία του πρoγρrί.μματoς.

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα c.ίναι καινοτομικό διότι:

• Δεν επιχειρείται η συνένωση των σΤΑ. μόνον με το νόμο και διοικητικές

διαδικασίες. αλλά με ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, που περιέχει τις

αναγκαίες νομικές ρυθμίσεις. τη Ύρηματοδότηση τοπικών δημοσίων
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επενδύσεων και ενός ελάχιστου ύψους λειτουργικών δαπανών, την

εξασφάλιση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού, όργανο
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παρακολούθησης της εφαρμογής του Προγράμματος κλπ.

• Το Πρόγραμμα περιέχει διαχρονικές δεσμεύσεις της Πολιτείας γιατί είναι

πενταετές (1997 - 98: προπαρασκευασΤΙΚ11 περίοδος και 1999 - 2001:

περίοδος υποστήριξης του νέου θεσμού)

• Ι-Ι μεταρρύθμιση είναι. επί της αρχής αναγKασΤΙ1dι (υποχρεωτική συνένωmι),

αλλά με ήπια χαρακτηριστικά στην εφαρμογή της (διατήρηση ονόματος

πρώην κοινοτήτων με πολιτικά όργανα τα Τοπικά Συμβούλια που θα έχουν

ουσιαστικές αρμοδιόΠΊΤες. κατοχύρωση της εκπροσώπησης των πρώην

κοινοτήτων με περισσότερους από 300 κατοίκους στο Δημοτικό Συμβοί)λιο.

διατήρηση σημερινών δικαιωμάτων των κατοίκων κλπ.)

• Η επιτυχία του Προγράμματος δεν είναι μόνον υπόθεση του ΥΠΕΣΔΔΑ, μια

και καλούνται τα αναπτυξιακά Υπουργεία να συμμετέχουν στην εξειδίκευση

και την εφαρμογή του και επομένως αποτελεί Πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

2.1.6 Συμπεράσματα

Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε το στiγμα του προγράμματος «Ι.

Καποδίστριαρ). επισημαίνουμε, αρχικά, την προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας

τάξης πραγμάτων στην οργάνωση του χώρου. Για πρCΊ)τη φορά διαμορφώνεται ένας

υπολογίσιμος σε έκταση και πληθυσμό. αριθμός χωΡΙK(J:ιν ενοτήτων στο εσωτερικό

του ελληνικού χώρου, δημιουργώντας τις συνθήκες για αποδοτικότερη συνεργασία με

τα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, έγκειται σε ποιο βαθμό ο

νέος Νόμος εντάσσεται σ' ένα συγκεκριμένο όραμα και σχέδιο για την εξέλιξη και

πρόοδο της υπαίθρου. ευνοεΙ και δεν εγκλωβίζει την τοπι,,'" - ενδογενή ανάπτυξη.

Τα νέα αυτά χωρικά σχήματα (νέοι Δήμοι) παρουσιάζουν, αναμφισβήτητα

σημαντικές διαφορές μεταξί) τους. διαφορές που καθιστοί)" αδύνατη μια συνολική 

καυολιΚΊl εκτίμηση για τις νέες δομές που έχουν δημιουργηθε, καθώς και για τις

δυνατότητες ανάπτυξης των επιμέρους τοπικών κοινωνιών. Ωστόσο, η ανάλυση των
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εΥγεν(1:ιν χαρακτηριστικcον που οδηγούν σ' αυΤΊιν την, αναπόφευκτη, διαφοροποίηση

μπορεί να μας οδηγήσει σε μια πρ<οτη μορφή κατηγοριοποίησης των νέων Δήμων.

ΊΌ πρ<ι)το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει αφορά το

πληθυσμιακό μέγεθος των νέων Διιμων, Διιμοι με πολλές κοινότητες και ένα μεγάλο

οικιστικό κέντρο (έδρα), έχουν συV11θως μεγάλο πληθυσμό και αυτόματη

συγκέντρωση και προσφορά κοινωνικών εξυπηρετήσεων, ",,-ιψίως στην έδρα, πράγμα

που προκαλεί μετακινήσεις προς αυτό από τους γύρω μικρότερους οικισμούς.

ΑντίΘετα, Δήμοι με μικρό αριθμό κοινΟΤ11των και ένα μικρό οικιστικό κέντρο (έδρα)

συγκεντρώνουν λιγότερο πληθυσμό, παρουσιάζοντας περιορισμένες δυνατότητες

συγκράτησης του πληθυσμού στο εσωτερικό του Δι1μου.

Ένα δεύτερο αναγνωριστικό στοιχείο των νέων Διιμων συνιστάται από τη

γέωμορφολογική τους Θέση, Οι χωρικές ενότητες που προέκυψαν από τις συνενώσεις

χαρακτηρίζονται, πο)λές φορές, από την διαφορετικότητα του εσωτερικού

γεωγραφικού τους χώρου. Σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα το κύριο

χαρακτηριστικό κατάταξης των νέων Δήμων δεν είναι η μορφολογία του εδάφους.

αλλά ο βαΘμός μειονεκτικότητας μιας πεΡΙΟXlις και κατά πόσο αυτός προσδιορίζει τις

δυναμικές ανάπτυξης της.

Για παράδειγμα, οι πεδινοί - ημιορεινοί Δήμοι, που έχουν προκύψει από τη

συνένωση πεδιν<ί)ν και ημιορεινών κοινοτήτων, παρουσιάζουν στο εσωτερικό τους

διαφοροποιημένες δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι να

εξετάσουμε στο μέλλον αν και κατά πόσο θα υπερισχ\)σει κάποια συγκεκριμέV11

δραστηριόΤΊιτα. και, επιπλέον. το βαθμό ενσωμάτωσης των υπολοίπων

δpαστηΡΙOτllτων στην κυρίαρχη δραστηριότητα.

Τέλος, το τρίτο στοιχείο που συντελεί στη διαφοροποίηση των νέων Δ11μων,

έχει να κάνει με το πλήθος των οικιστικών κέντρων που περιλαμβάνουν, την τάξη

μεγέθους στην οποία ανήκουν και τll χωΡΙΚll κατανομή αυτίον στο εσωτερικό τους. Η

ύπαρξη ενός μικρού μεγέθους αστικού κέντρου ανάμεσα στις κοινότητες ενός νέου

Δ11μου δημιουργεί μια μικρότερης κλίμακας δυναμική εντός των ορίων του. από αυτή

που θα δημιουργούνταν αν στη θέση αυτού υπήρχε ένα μεσαίο αστικό κέντρο με

σαφό)ς μεγαλύτερο πληθυσμό και μεγαλύτερη ποικιλία υπηρεσιών. Επιπλέον, η

γειτνίαση με ένα αστικό κέντρο μεγάλου μεγέθους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για

τη δυναμική μιας νέας χωρικής ενότητας. Στην περίπτωση αυTlΙ ο νέος Δτιμος
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υπάγεται, κατά κάποιο τρόπο στη σφαίρα επιρροής του μεγάλου αστικού κέντρου

πράγμα που επηρεάζει άμεσα τη φύση της δΙΚllς του οργάνωσης και ανάπτυξης.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανιiλυση εστιάζεται στο

μέγεθος της έδρας του νέου Δήμου και στο πλΙ1θος των δυναμικό)ν και κοινωνικών

εξυπηρεηΙσεων που αυτή συγκεντρώνει, Αν πρόκειται για μια μεγάλου μεγέθους

έδρα τότε ο ρόλος της είναι συνήθως ηγετικός. ενώ σε αντίθετη περίπτωση παίζει

ρόλο διαμεσOλαβητll ανάμεσα στην ενδοχώρα και το πλησιέστερο αστικό Χέντρο.

Επιπλέον, από το μέγεθος της έδρας εξαρτώνται και οι σχέσεις με γειτονικούς

Δι1μους. Όταν πρόκειται για ένα αξιόλογο αστικό κέντρο, που βασίζεται στις σχέσεις

του με την ενδοχώρα και υποστηρίζεται από αυτή, ενεργεί τις περισσότερες φορές

αυτόνομα και αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος όχι μόνο του ΔΙ1μου στον οποίο

ανήκει oJJ..ά και των γειτονικών. Στην αντίθετη περίπτωση που το μέγεθος του δεν

είναι ιδιαίτερα μεγάλο, οι αναπτυξιακές του δυνατότητες περιορίζονται και για Ώιν

επίλυση των προβλημάτων του συνάπτει διαδημοτικές συνεργασίες με ισχυρότερους

φορείς.

Επιχειρ(οντας μια συνολΙΚ11 αποτίμηση της νέας χωΡΙΚ11ς πραγματικότητας

όπως αυτll δημιουΡΥΙΙθηκε με τη δΙΟΙΚ11τικι1 μεταρρύθμιση του Ν. 2539/97, δίνεται

μια σημανΤΙΚ11 ευκαιρία στην κατώτερη βαθμίδα διοίκησης να λειτουργήσει

αποτελεσματικά και να επιτύχει Ώιν ανάπτυξη του τοπικού χώρου. Κύρια

προϋπόθεση είναι η μέριμνα για την επίτευξη της μέγιστης χωΡΙΚ11ς συνοΧι1ς με την

ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δημοτικών διαμερισμάτων των νέων ΔΙ1μων και

αποφυγ11 μετατροmις της έδρας στο μοναδικό κέντρο συγκέντρωσης υπηρεσιών και

δραστηρισηΊτων. Η έδρα πρέπει να αποτελεί κύρια το κέντρο της διοίκησης και όχι

ταυτόχρονα και το μοναδικό ζωντανό τμι1μα αυτών.

Για την επίτευξη των παραπάνω και την τελΙΚ11 υλοποίηση της τοπικής

ανάπτυξης είναι αναγκαία η ύπαρξη αλληλεγγύης μεταξύ των δΙΟΙΚ11σεων των

παραπάνω ενοτήτων και διάθεση Διαδημοτικής συνεργασίας στα ζηηιματα που

αφορ()ίJν περισσότερες από μια ενόηιτες.
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2.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

2.2.1 Εισαγωγή

Η προσπάθεια για τη συσχέτιση των χωρικών πολιτικών με την

πεΡιβα)J..ονΤΙΚ11 πολιτική είναι προϊόν των κοινωνικών. πολιτικ(1)ν και επιστιιμονικών

εξελίξεων κυρίως των τελευταίων εηΟν. ι-ι υπόθεση του περιβάλλοντος αποτελεί το

κυρίαρχο θέμα του επιστημονικού και πολιτικού προβληματισμού σε σχέση πάντα με

την ανάπτυξη. στην σύγχρονη βέβαια εκδοχή της ( βιώσιμη ανάπτυξη). Είναι επίσης

γνωστό ότι το περιβάλλον, ως ένα νέο πεδίο θεωρίας και πράξης. σκέψης και δράσιις.

επιδρά καταλυτικά τόσο στη φιλοσοφία της επιστήμης (νέες αντιλήψεις για την

διεπιστημονικότητα) όσο και στους θεσμούς και τις κοινωνικές πρακτικές. Δεν είναι

τυχαίο ότι η φροντίδα για το περιβάλλον είναι βασικός στόχος όλων σχεδόν των

κοινωνικών οργανώσεων αλλά και όλων των φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού

χαρακτήρα.

Αυτ6 φυσικά συμβαίνει γιατί η φροντίδα για το περιβάλλον αποτελεί στην

ουσία την άλλη όψη της αναπτυξιακής διαδικασίας , την ποιοτική διάσταση τιις

ανάπτυξης.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και στην Ελληνική

πραγματικότητα και εκφράστηκαν κυρίως μέσα από το θεσμικό πλαίσιο για τιι

χωροταξία και το περιβάλλον α}.λά και από συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές.

2.2.2 Εννοιολογιιαί προσέγγιση

Στην προσπάθεια να διευκρινίσουμε το συσχετισμό των χωρικών επιστημών

με το περιβαλλοντικό ζήτιιμα, θα πρέπει προηγουμένως να διευκρινίσουμε το νόημα

και τη σημασία του όρου περιβάλλον. πράγμα που φαντάζει δύσκολο αν αναλογιστεί

κανείς το πλΙ1θος των ορισμών που έχουν δοθεί στον όρο αυτό.

Υπάρχουν πράγματι διr.ιφOΡOΙ ορισμοί ανάλογα με την οπτική γωνία που

επιλέγει κανείς (οικολογική, γεωγραφΙΚ11, οικονομική κλπ). Από τιι μελέτη των

ορισμό)\' αυτών, τόσο εκείνων που βρίσκονται σε έγκυρα επιστημονικά εγχειρίδια,
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όσο και εκείνων που συναντάμε στα σχετικά νομοθετήματα των διαφόρων χωρών

παρατηρείται μια γενική τάση να διευρύνεται συνεχιl)ς το περιεχόμενο της έννοιας

του περιβάλλ.οντος.Έτσι, περιλαμβάνονταισ' αυτό όλες οι όψεις του υλικού κόσμου

καθώς και 6λες οι πλευρές της ανθρcοπινηςζωής και δράσης: Ως περιβάλλονορίζεται

οτιδήποτε επηρεάζει ή ρυθμίζει τη ζωιi και τις δραστηριότητές μας αλλά και

αντίστροφα οτιδήποτε επηρεάζουν οι δραστηριότητεςαυτές. Εμπλέκεται δηλαδή το

μεγαλί1Τερο δυνατό σύνολο στοιχείων, παραγόντων,και διαδικασιών,που βρίσκονται

σε στενές αλληλεπιδράσεις,μεταξύ τους α)..)..ά και με τον άνΘρωπο.

Αυτό που διαπιστώνουμεείναι ότι τα στοιχεία τ/ς έννοιας του περιβάλλοντος

ταυτίζονται σχεδόν με τις αντίστοιχες έννοιες. που χρησιμοποιούμε για τις χωρικές

επιστιiμες.. δηλαδή τ/ν κάθε είδους "ρύθμιση", ''οργάνωση'', ή "διαχείριση" του

x6JPOU. Το περιεχόμενο της έννοιας του περιβάλλοντος είναι παρόμοιο με εκείνο της

έννοιας του χώρου αφού αναφέρονται και οι δύο στην ίδια πραγματικότητα.

Επομένως η ουσιαστική συσχέτιση των εννοιών αυτών συμβάλλει σε μια ενιαία

μελέτη τ/ς θεσμικής τους έκφρασης και γενικότερα της χάραξης πολΙΤΙΚ1iς.

Το περιβάλλον δεν ειναι απλώς ένα θέμα ή ένας τομέας Τ11ς ανάπτυξης σJM μια

κυρίαρχη διάσταση που διαπερνά οριζόντια τ/ν αναπτυξιακιι διαδικασία. Περιβάλλον και

Ανάπτυξη επομ{:vως αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ομως , σ:v και

προέρχονται από τ/ν ίδια κοινή ρίζα, σήμερα βιώνονται σαν δύο ξεχωριστές έννοιες ,

πρακτικές και διαδικασίες.

Προχωρώντας σε μια μεθοδολογική αναζήΤ11ση της έννοιας του

Περιβάλλοντος. μπορούμε να διακρίνουμε Μο διαφορετικές γωνίες προσέ)'γισης:

Α) Η πρώτη όψη αφορά τα διάφορα "είδη" ΠεΡιβάλλοιηος (Jπως π.χ.

- Το φυσικό περιβάλλον (αέρας, νερό, έδαφος, χλωρίδα, πανίδα κλπ).

- Το δομημένο περιβάλλον (οικισμοί, τεχνικά έργα κλπ).

- Το πολιτιστικό περιβάλλον (μνημεΙα. ιστOΡΙΚl1 κληρονομιά).

- Το τοπίο ως σύνθεση των ανωτέρω στοιχείων.

- Ο άνθρωπος ως ατομική και συ/λογική οντ()τητα.

Β) Η δεύτερη όψη αφορά τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δράσης στο περιβάλλον:

- Μακροσκοπικές παρεμβάσεις-αλλοιώσεις της φύσης (δόμηση, εξόρυξη, υλοτόμηση

κλπ).

- Ρύπανση ή μόλυνση από κάθε είδους απόβλητα και ρύπους.

~ Αλλες μορφές οχλιισεων και επιπτώσεων.
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Η σχηματοποίηση αυτή βέβαια αποτελεί μια "συμβατική" αυθαιρεσία που

γίνεται για λόγους μεθοδολογικούς και πρακτικούς αφού η περιβαλλοντική

πραγματικότητα παραμένει πό.ντα ένα ενιαίο. αδιαίρετο και οργανικό σύνολο.

2.2.3 Το εJJ.ηvll.-ό θεσμικό πλα{σιο για το περιβάλλον

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον

θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί παρά

μία παράμετρο για την επίτευξη ενός στόχου. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη

σημασία για τον ελληνικό χώρο όπου υπάρχει πάντα η τάση για απομυθοποίηση

ορισμένων πρακτικών εργαλείων. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ένα ισχυρό θεσμικό

πλαίσιο. δεν παύει να αποτελεί ένα κομβικό σημείο αναφοράς της χωροταξΙΚΊις και

περιβαλλοντικής πολιτικής, αφού μέσα από τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις

αντανακλάται η γενικότερη πολιτική που ακολουθούν οι "φυσικοί" φορείς του

σχεδιασμού, δηλαδή οι φορείς της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας (κεντρική

διοίκηση και αυτοδιοίκηση). Σε κάθε περίπτωση τα θεσμικά "εργαλεία" αποτελούν

μέρος του όλου συστήματος του χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού που

περιλαμβάνει εκτός από το θεσμικό και το προγραμματικό επίπεδο.

Μια συνοπτιΚΊl επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα σε σχέση με

το χώρο. το περιβάυ~oν και την προστασία του. την περίοδο 1974-1994, οδηγεί στην

ταξινόμηση των θεσμών (νόμων ή άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων) σε δύο βασικές

κατηγορίες

Στην πρώτη περιλαμβάνονται οι βασικοί θεσμοί για το περιβάλλον καθώς και

το χωροταξικό σχεδιασμό με τις όποιες περιβαλλοντικές διαστάσεις τους. Την

πρωτοβουλία της θεσμοθέτησης και την ευθύνη της εφαρμογής των διατάξεων αυτών

έχει Βασικά ο αρμόδιος για την περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική

κυβερνητικός φορέας (ΥΠΕΧΩΔΕ).

Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι νόμοι που ψηφίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας

δεκαετίας από το 1976 έως το 1986:

• Ν .. 360/76 "Περί χωροταξίας και περιβάλλοντος",

• Ν.1032/80 περί συστάσεως του Υ.Χ.ο.π..
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• Ν.1337/83 "Για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη

και σχετικές ρυθμίσεις".

• Ν.1515/85 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος

ευΡΙJτερης περιοχής Αθηνών.

• Ν.1561/85 για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης,

• Ν.165ΟΙ86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος".

Επίσης πρέπει να αναφερθεί και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990

για την "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών

Περιβαλλοντικ(;)ν Επιπτώσεων (ΜΠΕ), περιεχόμενο Ειδικών Περιβαλλοντικών

Μελετ(ον (ΕΠΜ) κλπ" κατ' εξουσιοδότηση του N.165OΙ86, η οποία εκδόθηκε

αναγκαστικά λόγω οδηγίας ΕΟΚ.

l.Τη δειJτερη κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που

έχουν έντονη χωροταξική! περιβαλλοντική διάσταση ή άμεσες επιπτώσεις στο χώρο

και το περιβάλλον όπως π.χ η νομοθεσία για την προστασία των δασών, τη διάσωση

και την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, τη χωροθέτηση της βιομηχανίας και

του τουρισμού, τη ρύθμιση των λατομικών ή μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η

αρμοδιότητα εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής βρίσκεται στα λεγόμενα "τομεακά"

υπουργεία χωρίς όμως να είναι αυτό πάντοτε σαφές τουλάχιστον στις λεπτομέρειες.

Συχνά μάλιστα παρατηρούνται εμπλοκές, αντιφάσεις και άλλες "τριβές" νομικού ή

διοικητικού χαρακτήρα, τόσο ανάμεσα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τα "τομεακά" υπουργεία.

όσο και μεταξύ των τελευταίων. Η κατάσταση αυτή, που φυσικά ισχύει στην

Ελληνική διοικητική πραγματικότητα για κάθε θέμα, εμφανίζεται εντονότερη στην

υπόθεση του περιβάλλοντος λόγω αφl ενός της σχετικής άγνοιας που υπάρχει για το

αντικείμενο αυτό και αφ' ετέρου λόγω της διεπιστημονικής του υπόστασης.

2.2.4 Ο ρδλος της τοπικ,ίς αυτοδιοίκησης στην διαχεΙριση του περιβάJloντoς

Η TomκTι Αυτοδιοίκηση για την οποία ο χώρος και το περιβάλλον αποτελούν

εξ ορισμού βασική της διάσταση, είναι αναμφισβήτητα, αν όχι ο βασικότερος,

τουλάχιστον ένας από τούς βασικούς φυσικούς φορείς του σχεδιασμού για το

περιβάλλον και την ανάπτυξη.
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1-1 ΤΟΠΙΚΊ1 και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι πρώτα ΤΟΠΙΚ11 και

περιφερεΙQ10i και μετά Αυτοδιοίκηση. Γι αυτό και οι γεωγραφικές χωρικές και

εδαφικές διαστάσεις τ/ς έχουν μεγάλη σημασία για το περιβάλλον.

Με βάση το σκεπτικό αυτό ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να ιδωθεί

και εξεταστεί από τρεις πλευρές - οπτικές γωνίες, αν θέλουμε να έχουμε κάποιο

αποτέλεσμα σε σχέση με τ/ν παρέμβασ11 της σηι διαχείριση του περιβάλλοντος.

• Από ηιν πλευρά ηις αναπτυξιαΚΊ1ς και περιβαλλοντικής ιδεολογίας και φιλοσοφίας

που προσδιορίζει τις βασικές αρχές .τους στόχους αλλά και τα πλαίσια δράσης ηις

Τ.Α στο πεδίο αυτό,

• Από τ/ν πλευρι'χ ηις δημιουργίας των κατάλληλων θεσμικών εργαλείων και

μηχανισμών πού σ11μερα παρουσιάζονται ως ελλείμματα 11 και αιτήματα ηις Τ.Α

και απαιτούν μια γενικότερη συνεργική αντιμετώΠΙσ11 από όλους τούς παράγοντες

πού εμπλέκονται σηι διαχείΡΙσ11 του περιβάλλοντος.

• Από την πλευρά μίας σειράς ουσιαστικών θεμάτων και προβλημάτων

περιβαλλονΤΙΚ(;Ν και αναπτυξιακών, nOl) πρέπει να ιδωθούν κάτω από μια νέα

γωνία με βάσ11 τα δεδομένα τ/ς σύγχρονης τεχνολογίας και των υπό διαμόρφωσ11

νέων κοινωνικών πρακτικών και συμπεριφορών.

Σε ότι αφορά την πρώηι περίπτωσ11 της περιβαλλονΤΙΚ11ς ιδεολογίας διακρίνουμε

τα εξής τρία σημεία:

J. J-I αναγνώριση τ/ς Τοπικής ΑυτοδιοίΚΊlσ11ς αναφορικά με τον περιβαλλοντικό και

αναπτυξιακό τ/ς ρόλο είναι ανάγκη να γίνει όχι μόνο θεωρητικά αλλά και σε επίπεδο

πολιτικής πραΚΤΙΚ11ς .Ηδη, σε επίπεδο Ε.Ε., ο βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση τ/ς

Τ.Α μέσα από τις αρχές τ/ς εταιρικής σχέσης και τ/ς επικουρικότητας. Ετσι

σύμφωνα με την εταΙΡΙΚ11 σχέσ11 η Τ.Α καλείται να διεκδικήσει μια θέση στο τραπέζι

των διαπραγματε\Jσεων και των αποφάσεων ως τρίτος ισότιμος εταίρος δίπλα στα

κράτ/ μέλη και τ/ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια θέση βέβαια που ακόμα δεν της έχει

αναγνωριστεί - τουλάχιστον στον Ελληνικό χώρο. Σε ότι αφορά τώρα ηιν αρχή της

επικουρικότ/τας με την στενΊ1 της έwοια. η Κοινότ/τα οφείλει να ασχολείται με

εκείνα τα θέματα που τα κράτη μέλη και οι τοπικές αρχές αδυνατούν να επιληφθούν

.Με την ευρύτερη και ουσιαστικότερη έwοια όμως η επικουρικότητα ταυτίζεται με

την έννοια της Icoη'1Ίς ευΘύνης, πού σημαίνει όχι μόνο τ/ν επιλοYl1 του κατάλληλου

επιπέδου διοίΚ11σης για κάθε δράση, αλλά τον συνδυασμό εκείνων των επιπέδων και
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φορέων που κάθε φορά εμπλέκονται στο πρόβλημα που έχουμε να επιλύσουμε και

φυσικά ξεκινώντας πάντοτε από το κατάηερο επίπεδο,Με άΜα λόγια οι αποφάσεις

πρέπει να λαμβάνονται όσο δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες.

2. Το περιβάλλον είναι πρωτίστως τοπικό ζήτημα και πρόβλημα. Κι αν πολλές φορές

δεν μπορεί να συνειδητοποιηθεί και να κατανοηθεί σε τοπικό επίπεδο, μπορεί όμως

συχνά να επιλυθεί και κυρίως να προληφθεί. Βέβαια το περιβάλλον έχει προφανώς

και διεθνικό χαρακτήρα και διαστάσεις. Ομως , αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα σε ένα

δευτερογενές στάδιο.Το περιβαλλοντικό πρόβλημα γεwιέται πάντα σε τοπικό

επίπεδο ενώ οι συνέπειές του διαχέονται σε ανώτερο επίπεδο: περιφερειακό, εθνικό,

διεθνές.

3. Η περιβαλλοντική πολιτική στοχεύει, κατά KOLV1i παραδοχή, κυρίως στο συλλογικό

συμφέρον και στο κοινωνικό όφελος. Η Τ. Α. που εξ ορισμού βρίσκεται πιο κοντά

στον πολί111 και την κοινωνία, μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερο από κάθε {;).λο

παράγοντα ή φορέα αυτόν ακριβώς τον κοινωνικό έλεγχο. Σχετική με τις ανωτέρω

επισημάνσεις είναι και η διακήρυξη της παγκόσμιας συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το

περιβάλλον και την ανάπτυξη που έγινε στο Ρίο τον 10ίΝΙΟ 1992. Στο πρόγραμμα

δράσης μέχρι το 2000, γνωστό ως Agenda 21 , σχετικά με τις πρωτοβουλίες των

τοπικο)ν αρχ(ον για την υποστήριξή του, αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:

"Επειδή πο')..λά από τα ΠΡοβλιiματα και τις λύσεις τους. πού αναφέρονται στο

πρόγραμμα Agenda 21, έχουν τις ρίζες τους στις τοπικές δραστηριότητες , η

συμμετοχι) και συνεργασία της Τ.Α. θα είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για την

επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι τοπικές αρχές κατασκευάζουν,

λειτουργούν και συντηρούν οικονομικές. κοινωνικές και περιβω,λοντικές υποδομές,

προωθούν διαδικασίες σχεδιασμού, καταρτίζουν τοπικές περιβαλλοντικές πολιτικές

και ρυθμίσεις και βοηθούν στην εφαρμογιi εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι

τοπικές αρχές, ως το επίπεδο διοίκησης που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη .

παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην εκπαίδευση και κινητοποίηση του κοινού για την

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης".

Σε ότι αφορά τώρα την εξέταση του ρόλου 111ς ΤΑ από την πλευρά των

θεσμllc(ϊΝ εργαλείων και των μηχανισμών είναι απαραίτητο να αναφέρουμε τα

ακόλουθα:
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Η εφαρμογή όλων των παραπάνω αρχών και κυρίως εκείνων της εταιρικής

σχέσης και της επικουρικότητας, απαιτεί αποτελεσματικές οργανωτικές δομές ,

μηχανισμούς και διαδικασίες ώστε ή ΤΑ να συμμετέχει ουσιαστικά και ισότιμα στο

παιχνίδι, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κανόνες και τους κανονισμούς του. Τίθεται

δηλαδή σε όλη την έκτασή του το ζήτημα της συμμετοχής της Αυτοδιοίκησης σε

όλες τις φάσεις και τα επίπεδα του περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού:

Στην σύλλήψη και λήψη των αποφάσεων, στην εφαρμογή, εκτέλεση και υλοποίηση

τους, στην παρακολούθηση του αποτελέσματος των δράσεων.

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ εντοπίζεται στις δυσκολίες και τα εμπόδια

που προέρχονται από δύο κυρίως παράγοντες:

• Την κεντρική διοίκηση του Ελληνικού Κράτους με τα γνωστά παραδοσιακά

χαρακτηριστικά της, δηλαδή τον συγκεντρωτισμό εξουσίας και αρμοδιοτήτων .

• Τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ίδιας της Τ.Α. Ειναι φανερό ότι η διαχείριση των

περιβαλλοντικών θεμάτων πρoi.lποθέτει οργάνωση των φορέων της ΤΑ και

ανασυγκρότηση των εδαφικών ενοτήτων και περιοχών. ΠρσΟποθέτει δηλαδή

φορείς που θα μπορούν να εξασκήσουν τις βασικές λειτουργίες ενός ΟΤΑ : την

πολιτική, την διοικητική ,την οικονομική, την τεχνική με σχετική αν όχι απόλυτη

επάρκεια. Αν δεν υπάρχουν ούτε σωστοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης ούτε

εδαφικές περιοχές με οντότητα, δεν μπορούμε να μιλάμε για λύση και ριζική

αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών αδυναμιών και επομένως δεν μπορούμε

να μιλάμε για άσκηση σωστής περιβαλλοντικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτής της

προβληματικής, οι συνενώσεις που έχουν επιτευχθεί με το σχέδιο Καποδίστρια

αποτελούν την αρχή ενός εΥχειρήματος που μπορεί να συμβάλλει θετικά στη

συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων μηχανισμών φαίνεται

πρακτικά στην εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων, περιβαλλοντικών και

αναπτυξιακών , είτε του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , είτε Κοινοτικής

πρωτοβουλίας. Επίσης η έλλειψη αυτή φαίνεται και στις διαδικασίες εκπροσώπησης

των φορέων της αυτοδιοίκησης σε συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων εθνικού ή

κοινοτικού επιπέδου.
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Συνοπτικά αναφέρουμε τρεις κατευθύνσεις , που αποτελούν τις βασικές

πρσΟποθέσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΤΑ στο ζήτημα των εργαλείων και

μηχανισμών -αναγκαίων για τον συντονισμό και την παραγωγή πολιτικής.

Η πρώτη κατεύθυνση - απαραίτητη προΟπόθεση είναι η δημιουργία συστήματος

διακίνησης και γενικότερα διαχείρισης της πληροφορίας .Υπάρχει πράγματι τεράστια

ανάγκη ενημέρωσης και πληροφόρησης των ίδιων των στΑ μέσα από διάφορα

κανάλια. Ενα από αυτά είναι και η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας τα

οποία χρησιμεύουν για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας πάνω σε διάφορα

θέματα και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ με αντίστοιχα προγράμματα όπως

προβλέπεται από το άρθρο Ι Ο του κανονισμού του ΕΤΠΑ

Η δεύτερη κατεύθυνση αναφέρεται στην ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος

τεκμηρίωσης για τον γεωγραφικό χώρο ευθύνης και παρέμβασης του ίδιου του στΑ

Αυτόν δηλαδή που αποτελε( την εδαφική του επικράτεια. Χωρίς ικανοποιητική

γνώση του χώρου αυτού με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές (Γεωγραφικά

Συστήματα Πληροφοριών κλπ.) είναι αδύνατη η χάραξη στρατηγικής για την τοπική

ανάπτυξη.

Η τρίτη κατεύθυνση είναι η ανάγκη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και

ενεργοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από ένα μακρόπνοο πρόγραμμα

περιβάλλοντικής εκπαίδευσης τόσο με την στενή (σχολική) όσο και με την ευρεία

(κοινωνική) έwοιά της.

2.2.5 Συμπεράσματα

Το συμπέρασμα που βγαίνει σε πρώτη προσΈΥΥιση από όλα αυτά, είναι ότι

τουλάχιστον για την ελληνική πραγματικότητα , υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει

ακόμα να γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί

στις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης και φροντίδας του περιβάλλοντος. Τά σημεία

που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα (ζητήματα αρχών , μηχανισμών ,

προτεραιοτήτων) είναι ζωτικής σημασίας για την ΤΑ Εαν δεν ασχοληθεί σοβαρά

και συστηματικά με τα θέματα αυτά η ελ/ηνική τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα μπορεί

να παίξει τον ρόλο της ως φυσικός φορέας σχεδιασμού.
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Το σημαντικότερο, ίσως, σημείο που Θα πρέπει να μας απασχολήσει αφορά

στην συνειδητοποίησηότι περιβάλλονκαι αναπτυξιακή διαδικασίαείναι δύο ΈWoιες

διαδικασίες με κοινή βάση. Στις σημερινές κοινωνίες μας η σύνδεση ή η ενοποίηση

των δύο αυτών διαδικασιών μπορεί να γίνει μόνο συνειδητά, δηλαδή με σχέδιο και

πρόγραμμα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κοινωνίες όπου αυτό γινόταν

αυθόρμητα και αυτόματα αφού οι δυο διαδικασίες ήταν οργανικά συνδεδεμένες

μεταξύ τους. Γι αυτό και σήμερα τίθεται ως κυρίαρχο Θέμα ο σχεδιασμός και

προγραμματισμόςτης ανάπτυξης.

Ομως ο σχεδιασμός και προγραμματισμός , ως αναπόσπαστο μέρος της

πολιτικής διαδικασίας που είναι, δεν νοείται χωρίς συγκεκριμένους φορείς και χωρίς

συγκεκριμένο αντικείμενο ή χώρο παρέμβασης.

Η ελληνική περίπτωση επιβεβαιώνει πανηγυρικά αυτό που αναφέρΘηκε λίγο

παραπάνω: Ακόμα και η καλύτερη νομοθεσία παραμένει μία ανεπαρκής πρσΟπόθεση

για την προστασία του περιβάλλοντος εφ όσον απουσιάζει το κατάλληλο πλαίσιο

στήριξης της. Σήμερα, και παρά την ύπαρξη αξιόλογου θεσμικού πλαισίου στην

Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν τρεις σημαντικές ελλείψεις και ανάγκες που

πρέπει να καλυφθούν:

α) Η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των διάφόρων φορέων

(πρωτίστως του δημόσιου τομέα).

β) Η ανάγκη δημιουργίας συστήματος διοικητικών και οργανωτικών

διευθετήσεων για τον έλε'!Χο, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την υλοποίηση

της περιβαλλοντικής πολιτικής.

γ)Η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών παραγωγής πολιτικής με την δημιουργία

τεχνογνωσίας και υποδομής (επιστημονικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα κλπ.)

Τέλος σε σχέση με το περιεχόμενο των θεμάτων του περιβάλλοντος που

πρέπει να εξεταστούν και αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα από την Τ.Α

μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες α)Τα πραγματικά νέα ζητήματα και

προβλήματα και β) τα παλιά προβλήματα που εμφανίζονται με νέα μορφή. Ομως και

στην μία και στην άλλη περίπτωση η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι η ίδια με

εκείνη πού ήταν πριν 20 ή 30 χρόνια. Η σημερινή οπτική και προοπτική δεν μπορεί να

μην λάβει υπόψη τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις νέες υποκειμενικές καταστάσεις
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,τις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Ουτε επίσης και τις ιδιαίτερες

συνθήκεςπου επικρατούναπό χώρα σε χώρα και από περιοχή σε περιοχή.

Σήμερα στις αστικές τουλάχιστον περιοχές του Ευρωπαϊκού και του

Ελληνικού χώρου τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη είναι η

διαχείριση της κυκλοφορίας, η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, η

διαχείριση και σχεδιασμός των ελεύθερων χώρων και του δικτύου πρασίνου των

πόλεων, ο ενεργειακός σχεδιασμός, η προστασία και διαχείριση της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς. Πρόκειται δηλαδή για θέματα που για να αντιμετωπιστούνχρειάζεται

ένας νέος συνδυασμός του περιβαλλοντικού με τον πολεοδομικό και χωροταξικό

σχεδιασμό.

Η φροντίδα για το περιβάλλον σε οποιαδήποτε μορφή του είναι επομένως

ζήτημα πρωτίστωςοργανωτικό.Καί σε αυτή την περίπτωση η διαδικασίαφαίνεταινα

έχει την ίδια σημασία με την ουσία των προβλημάτων.
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2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.3.1 ΕlσαΥωΥη

Ο όρος δίκτυο εμφανίστηκε στο προσκήνιο τα τελευταία 15 χρόνια,

παράλληλα με τις νέες συνθήκες οικονομικού, και όχι μόνο, ανταγωνισμού. Η

καθιέρωση των δικτύων στις κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές και χωρικές

επιστήμες έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και των

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η χωρική προσέγγιση των δικτύων αφορά τις σχέσεις

συνεργασίας που αναπτύσσονται ανάμεσα σε εταίρους που εκπροσωπούν τα διάφορα

επίπεδα αυτοδιοίκησης( Δήμοι, Περιφέρειες, τοπικοί οργανισμοί, κ.τ.λ.).

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας διαμορφώνεται μια αλυσίδα

εταίρων στην οποία αναπτύσσονται ροές πληροφοριών, υπηρεσιών και WJ.ων

αγαθών. Η εξειδίκευση των δικτύων αυτών σε κοινά γνωρίσματα, προβλήματα των

επιμέρους εταίρων δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κατά περίπτωση ζητημάτων που

προκύπτουν ..

Πράγματι, τα δίκτυα παρουσιάζουν αρκετές καινοτομίες σε σχέση με τις

παραδοσιακές μεθόδους αδελφοποίησεων μεταξύ πόλεων. Ένα δίκτυο

χαρακτηρίζεται από την ευέλικτη δομή του, τη συμπληρωματικότητα και την έλλειψη

ιεραρχίας, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματική δράση του κάθε

εταίρου. Το σημαντικό όμως πλεονέκτημα που παρουσιάζουν τα δίκτυα συνεργασίας

είναι αφενός ο διεθνής χαρακτήρας τους ( τα μέλη του είναι συνήθως αυτοδιοικήσεις

από διαφορετικά κράτη). και αφετέρου η αποκεντρωμένη συνεργασία ( δηλαδή, η

απευθείας επαφή ανάμεσα στους αυτοδιοικητικούς φορείς χωρίς την παρέμβαση των

κεντρικών κυβερνήσεων ).

2.3.2 Νέοι Δημοι ΚΟΙ Δίκτυα ΣυνεΡΥασΙας

Οι νέοι Δήμοι, θεωρούμενοι ταυτό)'jX)να ως οντότητες γεωγραφικές,

πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές, συνιστούν εταίρους ικανούς να
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συγκροτήσουν και να αναπτύξουν δίκτυα συνεργασίας με σκοπό να λύσουν κοινά

προβλήματα της κοινωνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον των τοπικών αυτοδιοικήσεων, για ένταξη σε δίκτυα, είναι

ιδιαίτερα αυξημένο τα τελευταία χρόνια. Για τις πόλεις και τις διοικήσεις τους, η

συμβολή των δικτύων είναι σημαντική όσο αφορά την ανταλλαγή εμπειριών και

τεχνογνωσίας., για το λόγο ότι τα δίκτυα διεθνούς συνεργασίας μπορεί να γίνουν

πραγματικά "εργαλεία" τοπικής ανάπτυξης: Εμπλέκοντας πολλούς τοπικούς

παράγοντες και δημιουργώντας συνέργιες μεταξύ τους, μπορούν να συγκροτήσουν

σε τοπικό επίπεδο μόνιμες δομές που θα παραμείνουν και μετά την διάλυση του

δικτύου. Μπορούν επίσης να συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της

επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών που βρίσκονται σε διαφορετικά

διοικητικά επίπεδα ή επίπεδα λήψης αποφάσεων (κάθετη συνεργασία). Το ίδιο και

μεταξύ των αρχών του ίδιου επιπέδου (οριζόντια συνεργασία).

Σε ότι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των πόλεων και περιφερειών, των χωρών

διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης, τα διεθνή δίκτυα μπορούν να βοηθήσουν στην

μεταφορά τεχνογνωσίας από τις ανεπτυγμένες προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες

περιοχές. Έτσι οι εταίροι αλλά και η Ευρωπαική Ένωση επωφελούνται από τις

οικονομίες κλίμακας και αποφεύγουν διπλές δαπάνες για τις ίδιες υπηρεσίες. Ακόμη,

η διεθνής συνεργασία βοηθά ώστε να μη χρειάζεται οι πόλεις να

"ανακαλύπτουν"(ξανά από την αρχή) στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν

ανακαλυφθεί προηγουμένως αλλού. AJJ..ii η σπουδαιότερη συμβολή των διεθνών

δικτύων είναι η ικανότητά τους να αποτελούν ένα "εργαστήριο" στοχασμού για την

διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων πριν από την υλοποίηση επενδύσεων που θα

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Μπορούν επίσης να

βοηθήσουν τους εταίρους να βρουν τα απαραίτητα μέσα χρηματοδότησης για την

κρίσιμη φάση της εφαρμογής των προτάσεων των σχεδίων τους. Αυτό είναι δυνατό

στο μέτρο που οι τομείς συνεργασίας και τα αντίστοιχα σ",(έδια δεν είναι ενταγμένα

μόνο στις τοπικές αλλά και στις τρέχουσες κοινοτικές πολιτικές.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι νέοι Δήμοι, ανεξάρτητα από το μέγεθος

τους, έχουν συμφέρον να συμμετέχουν σε δίκτυα διεθνούς συνεργασίας. Με

δεδομένο αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πως μπορούμε να δομήσουμε μία

στρατηγική που θα βοηθούσε τους νέους Δήμους να ενταχθούν στα κατάλληλα
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δίκτυα για την περίπτωσή τους και να προχωρήσουν έτσι στην επιθυμητή

διεθνοποίησή τους. Με στόχο την ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής χρειάζεται

πρωτίστωςη ακριβής γνώση των υπαρχόντωνδικτύων καθώς επίσης των σκοπών και

των διαδικασιών λειτουΡΎίας τους. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ανάγκη να

αποσαφηνίσουμετις κυριότερες παραμέτρουςπου πρέπει να λάβουμευπόψη για να

επιλέξουμετον τύπο του δικτύου που είναι κατάλληλοςγια το συγκεκριμένοΔήμο.

Για την επιλογή αυτή τρεις κατηγορίεςκριτηρίων φαίνεταινα έχουν σημασία.:

Η πρώτη κατηγορία αφορά το μέγεθος του Δήμου, ιδιαίτερα του πληθυσμού

του αλλά και της .,έντασης" ορισμένων δραστηριοτήτων που μετρώνται με την

βοήθεια κατάλληλων δεικτών. Σύμφωνα με ορισμένους το μέγεθος του πληθυσμού

είναι μεν σημαντικός αλλά όχι καθοριστικός παράγοντας.

Η δεύτερη κατηγορία κριτηρίων έχει να κάνει με όλα εκείνα τα

χαρακτηριστικά που εκφράζουν την "ειδίκευσή" της σε σχέση με τους τομείς της

οικονομίας oJ..λά και με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που

λαμβάνουν χώρα στο έδαφός της. Με ω-λα λόγια εκείνο που αναζητείται εδώ είναι η

ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Δήμου.

Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν

την γεωγραφική θέση του Δήμου (γειτνίαση με άλλες πόλεις, με τη θάλασσα,

κομβικότητα της θέσης κλπ.) και το βαθμό προσπελασιμότητας σ' αυτόν.

2.3.3 Η Ελληνική εμπειρlα

Σε ότι αφορά την Ελλάδα έγιναν μεγάλες και δυναμικές προσπάθειες

δικτύωσης και συνεργασίας που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές επιτυχίες. Δεν θα

ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κάνεις ότι η Ελλάδα κατέχει κυρίαρχη θέση στη

συγκρότηση τέτοιων δικτύων.

Από τα στατιστικά στοιχεία των αντιστοίχων εκθέσεων προκύπτει ότι στο πλαίσιο

του PACTE (εσωτερική συνεΡΎασία), οι ελληνικές τοπικές αυτοδιοικήσεις έρχονται

πρώτες σε συμμετοχή, ως προς το σύνολο των εταίρων (partners), για την περίοδο

1989-1993. Μάλιστα, σε αντίθεση με τις μεγάλες χώρες (Γαλλία, Αγγλία) που

άρχισαν δυναμικά, με πολλές συμμετοχές, η Ελλάδα αρχίζοντας από χαμηλή βάση,

κατάφερε στη συνέχεια να τις φτάσει και το 1993 να τις ξεπεράσει όχι μόνο στο
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συνολικό αριθμό των ΡartΏers άλλα και των συντονιστών (leaders). Πιο

συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή, επετεύχθη, με ελληνική πρωτοβουλία8, η

συγκρότηση 32 δικτύων στα οποία συμμετείχαν 107 περίπου ελληνικές τοπικές

αυτοδιοικήσεις που αντιπροσωπεύουν το 16% του συνόλου των εταίρων του

προγράμματος (672). Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να πάρουμε μια σαφή

εικόνα για τη δράση των ελληνικών αυτοδιοικήσεων στα δίκτυα συνεργασίας με το

πρόγραμμα PACTE τις χρονιές 1995-1996.

Πί\'ακας Νο Ι. Κατω.ογος πιλοτικών δΙ"τ1ία/\' συνεργασίας με ελλη\'ι"ούς uaders, ΠρόγραμμαPACTE: 1995 και 1996

λ\"Τιι<είμε\'ο του σχεδίου συ\'εργασίας Συ\'το\'ιστ/ς (Leader) λυτoδιolιcητ1ι."ή Υπόλοιποι Εταίροι ~rtIters)

(διι<τύου) αρχη

1. ΔιαOlινοrnα1Cή διαχείριση ΤΕΔΚ Νομού πω.ας Ι από Δανία

(Manageln;'nI Accross Borders) 1995 Ι από Ηνωμένο Βασίλειο

2. Διαχείριση ι:Υκ!στάσεων ειιεξφΥαςίας Οργο:νισμός Ανάπτυξης Τεμtvo1ις· Ι από Ιταλία

"","," αποβλήτων (M3nageιrenI οΙ ΠεδιάδαςΟΑΤΕΠ Ι από Γαλλία

W3sIe Wateτ Tre3ιment PlanLS) 1995

3, Τοπικές κοινωνικές πολιτικές (Local Δήμοι;: Νίκαιας 2ωιόΕλλά.δ<ι

Social Policies) 1995 Ι από Δανία

Ι από Ηνωμένο Βασίλειο

4,ΧώΡοΙ φwιroί '" ro .:αιδί.(Ctιίld ΔήμοςΝεά:ιtoλης θεςσαλονίκης Ι αΧό ΟΙλανδία

Friendly 5p;:ιce)I995 2 από Hvωμενo Βασίλειο

Ι από Ισιι:ανία, EνoJλακτική τoιφιστι1Cή ανttπτυξη Κοινότητα Αγίου Γεωpyioυ Νήλιας 3 ι:α:ό Γαλλία

~o Πήλιο. (AlIernaιiνe Toυristic Ι από lταλία

DeνelopmenI of Pίlίoo) 1995

6 AVΏΙτυξη των Τ01lικών δομών 'για τις Δήμος Εύοσμου Ι από Ιταλία

ΜΜΕ (vevelopιrent οΙ' the Funcιionίng Ι από Ηνωμένο Βασ[λειο

of Local SInιcιures for SMEs), 1995 Ι από Imιανία

7. Ανανεώσιμες """, ενέργειας AvατoλUCΙΊ ΑΕ θεσςολονί"η Ι από lταλίο

(Renewable Eneτgy: BioIooss-REBIQ) Ι από Ιρλανδία

Ι996 Ι α:ιιό Δανία

8 ΔίκΙ,Vο 1m τ/" .:ροώθηση και τη Δήμοι; Kαστoριιiς Ι ωιό ΗνωμένοΒασίλειο

διαχείριση '00 Φ!HJ\OλαΤΡΙKoιί ! από Σουηδία

τουρισμού (Neιwork for Administration

'"' ΡιΟΠΙΟΙίοο οΙ NaIure Tourism -
(GRAJvIMOS) 1996

8Σημειώνεταl όη, την ίδια πφίοδο 1989-1993, η Ελλάδα, με 32 δίKτuα ή 12% του συνόλου (358) έρχετοι δεύτερη μαζί με την

Αγγλία ως προς την ΣUΓφάτηση δικτύων (δηλαδή εγt::εφψένα από την Ε.Ε. mλσηκό σχέδια που έχουν υποβληθε! με

πρωτοβουλία ελληνικού αυτοδιοlκηηκού φορέα -Ieader), Πρώτη χώρα, για την ίδια περίοδο, έρχεται η Γαλλία με 61 δίιι;τuα ή

32% του συνόλου ποο ίσως εξηγείται από τη μεγαλύτερη πληροφόρηση που είχαν οι γαλλικές αυτοδιοιιι;ήσεις στην αρχή του

προγράμματος, λόγω της έδρας του CCRE (διαχεφιστιιι;ού φορέα) στο Παρίσι.
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'J. Α\ltαλλιryή εμπειριών και τεχνολογίας Δήμος Ξάνθης Ι από ΔαVΊα

~'1" αιι:οl(uτάσταση παραδοσιακών ! από lταλία

κτιρίω\· '"' οικολογικές μεθόδους.

(EJlch~nge οΕ Experience and Know-Huw

;, "" Restoration οι Traditiona!

BUΊ!dings •• SeιtΙem;mιs with

Eco!ogica! MethodsJ 1996

10 Περιθωριοποιημένες αστικές ομάδες Δήμος Πoλίχ~ης Ι α>ιό Ηνωμένο Βασίλειο

στην Ευρώπη. (1he Urban MarginaIised Ι από ΠΟΡτοΥαλΙα

groupsofEur~) 1996

]\. ΣυνεΡΥασία ιι:όλεων
~" ''1' Δήμος Αλίμου Ι α>ιό rαλλία

ΟIΚΟ'Όμοο'ι ,,, τουριστική ανάπτυξη Ι από lταλία

,ω" Παράκτιων περισχώl' μ' Τ/' Ι αιι:ό Ηνωμένο Βασίλειο

εισQ")'l!Y)'ή νέων δραστηρι.otήτων. (Co-

oρeraιίon of Cίties [α the Eoonomic and

TouήsIic DeveIoplocπt of Coosta! Areas

with ιhe Aα:ession of New ActivitiCS).

]996

12. Μέτρα βελτίωσης των μεταφορών Δήμος Έδεσσα; Ι σπό Ελλάδα

,,,
"" αστιΚΟΙ) περιβάλλm-τoς. Ι από Ηνωμέ\Ό Βασίλειο

(PhysicaI Measures '" Ιrφroνe Urban Ι από Αυστρία

TrnnspαΊ ,οι Cίιy Enνironment-

Herιres). 1996

13. Δημιοl'ΡΥία κοινών εΡΥαλείων Ύα/ Δήμος ΛΑUρεωτιl.-ής !αιrόEλλάδα

την εκ νέοι> ανό:ιrwξη των αγροτικών και 2 από lσ'llανία

βιομηχανικών 'ΙΙεριοχών. (Crcation οι J wιό Γαλ/Ια

Coιmσι TooIs [or the RedeνeIopιnenι οι

RuraI and IndustriaJ Areas- RED) ]996

ΠηΥη. Στοιχεια απο ΚΕΔΚΕ (Ειι:εξφΥασια. EρyαQτ/Ριo ΓεωγραφΙΚα/ν Eρεuνων)

Ως προς την συμμετοχή στο πρόγραμμα RECITE διαπιστώνουμε τη

δημιουργία τεσσάρων δικτύων με ελληνική πρωτοβουλία ενώ το σύνολο των Ρarωers

(διαφορετικές αυτοδιοικήσεις) είναι 22 σε σύνολο 249, ποσοστό 9%. Πρέπει να

σημειωθεί ότι συγκριτικά με τις άλλες χώρες, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό.

Αν μάλιστα ο αριθμός των δικτύων συγκριθεί με τον πληθυσμό και το αριθμό των

διοικητικών ενοτήτων κάθε χώρας, τότε η ελληνική συμμετοχή έχει ακόμα

μεΥαλύτερη βαρύτητα.

Αρκετά υψηλές επιδόσεις είχε επίσης η χώρα μας και στο πεδίο της

εξωτερικής συνεργασίας (ECOS-OUVERTURE). Αναλυτικότερα. για την περίοδο

1991-1996, 50 περίπου διαφορετικές ελληνικές αυτοδιοικήσεις συμμετείχαν σε 94

δίκτυα του προγράμματος ECOS-OUVERTURE. Μάλιστα την διετία 1995-96 που
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είναι η αρχική φάση της 2ης γενιάς προγραμμάτων, η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει

1Ο δίκτυα (πιλοτικά σχέδια) σε σύνολο 19 στη συγκεκριμένη περίοδο.

Ειδικά για την περιοχή των Βαλκανίων, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι έχουν

γίνει σημαντικά βήματα, με πρωτοβουλία του κεντρικού φορέα της ελληνικής

αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ) με στόχο μια ισότιμη και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία

των πόλεων και των αντίστοιχων τοπικών αυτοδιοικήσεων των Βαλκανικών χωρών.

Συγκεκριμένα από το ECOS χρηματοδοτήθηκε ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα

ανταλλαγής εμπειριών (BaIkan Cities Cooperation System - BAL.CI.Co.S.) στο

πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε διαβαλκανικό συνέδριο στην Θεσσαλονίκη

και συστάθηκε διαρκής επιτροπή από τους δημάρχους των πρωτευουσών των χωρών

της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Ειδικότερα, για την επιτυχία της συνεργασίας στα Βαλκάνια, οι σχετικές

συζητήσεις έδειξαν ότι είναι απαραίτητες τρεις προi\ποθέσεις: πολιτική βούληση,

κοινές επιδιώξεις και αμοιβαία οφέλη. Πάνω απ' όλα όμως, η συνεργασία αυτή

πρέπει να παραμείνει πρωτοβουλία των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων

οι οποίες τελικά έχουν και την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών δικτύων στο

βαλκανικό χώρ09.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω αποδεικνύεται η

εντυπωσιακή ελληνική συμμετοχή τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά μεγέθη.

Σχολιάζοντας αυτή την συμμετοχή θα πρέπει να αναφερθούμε στους λόγους που

ώθησαν τις ελληνικές πόλεις να επιχειρήσουν αυτή τη δυναμική κίνηση

εξωστρέφειας.

• Ένας πρώτος λόγος είναι προφανώς η υπαγωγή της χώρας μας στο στόχο Ι που

αποτελούσε προi\πόθεση και όρο συμμετοχής των πόλεων στα δίκτυα

συνεργασίας. Έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένας τουλάχιστον εταίρος από τη

περιοχή του στόχου αυτού. Επί πλέον η χρηματοδότηση της συνεργασίας στους

εταίρους του στόχου 1 (75%) είναι αρκετά μεγαλύτερη από τους εταίρους που

προέρχονται από περιοχές άλλflJν στόχων (50%). Με δεδομένο αυτό, σι ελληνικές

9πρtrτει να σημειωθεί επίσης όπ και στο πλαίσιο του INΤERREG-I χρηματοδοτήθηκαν πορόμοιες δράσεις διοσTlκής και

διαπεριφερεισκής συνεργασίος, όπως Π.χ. το πρόγραμμα ονταλλαγής εμπειριών 12 ελληΥΙκών δήμων με 8 δήμους της

Βουλγαρίας, το πρόγραμμα συνεργασiσς μιας ανσmυξιαKής εταιρείας της σvτoδιoίιι:ησης με αντίστοιχους φορείς της

Αλβανίας κο. το πρόγραμμα δημιουργίας ιι:έντρου ενημέρωσης και ιι:ατάΡTlOης αιρετών και επιχειρημαπών των βαλιι:aνΙKών

χωρών στην Θεσσαλονίιι:η.
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πόλεις είδαν τη συμμετοχή τους ως μια ακόμη ευκαιρία χρηματοδότησηςκαι για

το 'λόγο αυτό, πήραν την πρωτοβουλίαδημιουργίαςτέτοιων δικτύων.

• Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές πόλεις λόγω ακριβώς αυτής της ιδιότητας

τους έγιναν "περιζήτητοι" εταίροι άJJ.iiJν πόλεων που ανήκουν σε περιοχές έξω

από το στόχο 1.

• Θα πρέπει να σημειωθε~ ότι σε σχέση με το πρόγραμμα ECOS-OUVERTURE, η

δυναμική παρουσία των ελληνικών πόλεων μπορεί να εξηγηθεί μερικώς από τους

προαιώνιους δεσμούς που υπήρχαν με τους τόπους της πρώτης ελληνικής

διασποράς στην νεώτερη ιστορία. Αυτοί όμως οι τόποι δεν είναι άλλοι από τις

χώρες ΚΑΕ, ΝΑΚ και ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή συμπίπτουν σχεδόν με τις

γεωπολιτικές ζώνες των γειτονικών τρίτων χωρών που ορίζονται ως επιλέξιμες

από το πρόγραμμα ECOS-OUVERTURE.

• Φυσικά δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε την τάση των ελληνικών

αυτοδιοικούμενων οργανισμών για επαφή και γνωριμία με συναφείς φορείς του

εξωτερικού που υπήρχε από πάντοτε αJJ...ά εμποδιζόταν από τη νομοθεσία. Δεν

είναι λοιπόν περίεργο που οι ελληνικές πόλεις και οι φορείς που τις

εκπροσωπούν, είδαν τα διεθνή δίκτυα ως "λεωφόρους" που τις οδηγούσαν σε

νέες μορφές συνεργασίας χωρίς την παρέμβαση (άδεια ή έγκριση) της κεντρικής

κυβέρνησης. Πολύ περισσότερο που η συνεργασία αυτή έχει ως συνέπεια την

απόκτηση πολύτιμης τεχvO'yVωσίας και την εφαρμογή μεθόδων ποιοτικής

ανάπτυξης μέσα από καινοτόμες δράσεις.

2.3.4 Συμπεράσματα

Οι τάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας κυοφορούν δραματικές εξελίξεις

που διαμορφώνουν νέες μεθόδους αντιμετώπισης των αναπτυξιακών και

περιβαλλοντικών προβλημάτων και τελικά νέες πραγματικότητες. Δεν είναι έτσι

τυχαίο (και ως αντίληψη και ως μέθοδος επίλυσης προβλημάτων) το πέρασμα από

την έννοια του "συστήματος" στην έννοια του "δικτύου". Το νέο εννοιολογικό και

μεθοδολογικό εργαλείο βρίσκεται πιο κοντά στην επιστημονική και κοινωνική

φιλοσοφία της περιόδου αυτής. Έτσι ενώ το "σύστημα" χαρακτηριζόταν από μια

άκαμπτη και αυστηρά ιεραρχημένη δομή καθώς και ένα συγκεντρωτισμό
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διαχείρισης, το "δίκτυο" αντίθετα χαρακτηρίζεται από μια ευελιξία, έλλειψη

ιεραρχίας και αρκετά αποκεντρωμένη λειτουργία.

Τα δίκτυα συνεργασίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο δράσης τους,

αποτελούν ένα σημαντικό, νέο στοιχείο ή μια νέα προοπτική τοπικής ανάπτυξης. Η

καινοτομία στην περίπτωση αυτή έγκειται στο διεθνή χαρακτήρα που αποκτά ο όρος

τοπική ανάπτυξη. Η διεθνής συνεργασία εμπλέκοντας τις Αυτοδιοικήσεις, τα

πανεπιστήμια, τα ιδρύματα. τις επιχειρήσεις και τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς

δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης τοπικών εταιρικών σχέσεων, ανάμεσα σε ιδιωτικό

και δημόσιο τομέα, που είναι ικανές να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Εξαιτίας των δικτύων

συνεργασίας, διαφορετικοί τόποι και κοινωνικές ομάδες έρχονται σε άμεση

επικοινωνία και επαφή, εμπλουτίζουν και διευρύνουν τις εμπεψίες τους, συντονίζουν

και ευθυγραμμίζουν τη στάση τους απέναντι σε κοινά προβλήματα και διεκδικήσεις,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολυδιάστατη ενοποίηση και ανάπτυξη του

ευρωπαϊκού χώρου.

Ωστόσο, παρά τις νέες προοπτικές που παρουσιάζουν τα δίκτυα συνεργασίας

στα όρια της τοπικής ανάπτυξης, αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα κρίσιμα σημεία που

θα πρέπει να μας απασχολήσουν για την ομαλή και, κυρίως, αποτελεσματική

λειτουργία τους,

Το πρώτο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει, σχετικά με τα δίκτυα

συνεργασίας, αφορά το οργανωτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο. Είναι αναγκαίο να

δημιουργηθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο - εργαλείο που να καθορίζει όλες τις

δυνατές παραμέτρους της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των δικτύων

συνεργασίας. Στο πλαίσιο της προβληματικής αυτής εστιάζουμε σε δύο κύρια

ζητήματα:

Α) Στην περίπτωση που κάποιος από τους εταίρους αδυνατεί να εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις, ποιες είναι οι ευθύνες του και σε ποιο βαθμό πρέπει να του

αποδοθούν. Ειδικότερα, μάλλον, στην περίπτωση που ο εταίρος είναι και ο leader

ενός δικτύου.

Β) Η δυσκολία τροποποίησης των συμβατικών διαδικασιών σε περίπτωση

αλλαγής των περιστάσεων και των προτεραιοτήτων.
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Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει αφορά τις

αλληλοεπικαλύψεις των δράσεων και τις ελλείψεις σε ορισμένους τομείς. Το

πρόβλημα εντοπίζεται στην ξεχωριστή αντιμετώπιση του κάθε δικτύου χωρίς να

υπάρχει μια συνολική αξιολόγηση των υπολοίπων δικτύων που, πιθανά, θα οδηγούσε

σε συσχετίσεις μεταξύ των δικτύων. Συνεπώς, χρειάζεται ένας ουσιαστικότερος

καθορισμός των προτεραιοτήτων πολιτικής στο σύνολο του κάθε σχεδίου - δικτύου

συνεΡΎασίας.

Εmχειρώντας να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση των δικτύων συνεργασίας

αξίζει να επισημάνουμε ότι παρά τις όποιες αδυναμίες και δομικές «αγκυλώσεις"

των, η αξιοποίησή τους από τους νέους Δήμους θα πρέπει να ενταθεί στο άμεσο

μέλλον. Μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπωκής Ένωσης άλλα και του ευρύτερου

διεθνούς χώρου, υπάρχουν ακόμα σημαντικές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες.

Απαραίτητη βέβαια προυπόθεση είναι η δημιουργία των προαναφερθέντων

κατάλληλων νομικών και οικονομικών μέσων που θα διευκολύνουν την απευθείας

συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων καθώς και την

συμμετοχή όλων εκείνων των παραγόντων (κοινωνικών εταίρων, αναπτυξιακών

φορέων, κλπ) που μπορούν και πρέπει να εμπλακούν στα προγράμματα αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι Δήμοι και οι φορείς τους, συμμετέχοντας στα διεθνή

δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας, διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες

και κυρίως έδρασαν ισότιμα ως προς τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αν και δεν έχουμε

(ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε) στη διάθεση μας μετρήσιμα αποτελέσματα, εν

τούτοις είναι φανερό ότι η επίδραση της συμμετοχής αυτής ήταν και είναι

καταλυτική, κυρίως σε επίπεδο "κουλτούρας" που όμως δεν θα αργήσει να έχει πιο

συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕIΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΠΑΑΑΗΝΗΣ

Ο Δήμος Παλλήνης καλύπτει το νότιο τμήμα της Χερσονήσου Κασσάνδρας,

η οποία αποτελεί τη δυτικότερη από τις τρεις χερσονήσους του Νομού Χαλκιδικής

και απέχει από τη Θεσσαλονίκη 95 χλμ. Η Χερσόνησος της Κασσάνδρας έχει

συνολική έκταση 349.000 τετραγωνικά μέτρα και το μέγιστο υψόμετρο είναι 353

μέτρα. Το έδαφος είνω ηφαιστιογενές και ενδείκνυται για αγροτικές καλλιέργειες. Ο

Δήμος Παλλήνης συνορεύει βόρεια με το Δήμο Κασσανδρείας, νότια και δυτικά

βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, ενώ ανατολικά από τον κόλπο της Κασσάνδρας. Η

χωρική ενότητα που προέκυψε από το Ν. 2539/97 γνωστό ως "σχέδιο Ι.

Καποδίστριας" συγκροτείται από τις εξής πρώην Κοινότητες: Αγίας Παρασκευής,

Νέας Σκιώνης, Παλιουριού, Πευκοχωρίου, Πολύχρονου κω Χανιώτης καθώς επίσης

και από τους οικισμούς Λουτρών Αγ. Παρασκευής, Ξυνών και Αγ. Νικολάου

Παλιουρίου κω καλύπτει έκταση 128.183 στρεμμάτων, από τα οποία, εκτός από τις

καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σημαντικό μέρος καλύπτει και το πευκοδάσος.

3.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ Ε"ΕΑΙ"Η ΤΩΝ OΙKIΣMΩN

Διασχίζοντας τη Χαλκιδική και μόλις περνάς στη Χερσόνησο της

Κασσάνδρας δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκεσαι πάνω σε νησί. Ο ισθμός της

Ποτίδαιας χώρισε τη Χερσόνησο της Κασσάνδρας από την υπόλοιπη Χαλκιδική το

1935. Η Φλέγρα κατά τον Ηρόδοτο. Παλλήνη στους Ομηρικούς χρόνους και

Χερσόνησος της Κασσάνδρας σήμερα, είναι μια περιοχή της οποίας η ιστορία κάθε

άλλο παρά ασήμαντη είναι. Ο κάθε οικισμός έχει χαράξει τη δική του πορεία μέσα

στα χρόνια που πέρασαν, μια πορεία με διαφορετική αφετηρία, τόσο χρονική όσο και

ιστορική. Σήμερα, αυτή η διαφορετικότητα προέλευσης γίνεται ελάχιστα αντιληπτή,

49



Ι

]

Ι

]

Ι

Νια 1.ι;(!ll(ά και ανοw,ια/Ι(ά δεδομένα στο εσωτErιl(ό των νέων ΔήμΑ ,. ιιι Βάση]l; τη,' αvώqJ,ςη Ι(α\ την αναδΙOιvyάνΙOOη το'

IQ1f1I(O", lιiψoυ Ιο1tοr@εlΥιιαΤΟ\1Δήμου [Μλ Υη, Xoλl(lSt,jι;

αφού η σύγχρονη ιστορία του τόπου προσέδωσε στους οικισμούς αυτούς και στους

κατοίκους των, κοινά ήθη και έθιμα.

Αξίζει, ωστόσο, να δούμε εν συντομία την ιστορική εξέλιξη του κάθε

οικισμού έως σήμερα, πράγμα που θα μας βοηθήσει να εξάγουμε κάποια χρήσιμα

συμπεράσματα για την κοινωνικό-πολιτιστική δομή του Δήμου:

Πολύχρονο

Η ιστορία του Πολύχρονου ξεκινά από το 650 π.Χ, όταν ήρθαν στη

Χερσόνησο της Κασσάνδρας οι Ερετριείς και ίδρυσαν ως αποικία τους τη Νεάπολη η

οποία παρ' όλες τις βαρβαρικές επιδρομές που γνώρισε κατόρθωσε να επιβιώσει ως

το 540 μ.Χ., όταν και καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Ούννους. Τον 11°

αιώνα συγκεντρώθηκαν στην περιοχή αυτή γεωργοί και κτηνοτρόφοι και έφτιαξαν το

χωριό "Πολύχροω", το οποίο ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της έντονης βλάστησης στην

περιοχή, Το χωριό γνώρισε έντονα τον τουρκικό ζυγό και κατά τη διάρκεια της

επανάστασης του '21 πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς από τους

καταπατητές. Λίγα χρόνια αργότερα, λίγοι επιζήσαντες επέστρεψαν και ξαναέκτισαν

το χωριό που λόγω λεκτικής παραφθοράς ονομάστηκε Πολύχρονο. Σήμερα αποτελεί

ένα από τα πιο ξακουστά μέρη της Χαλκιδικής με χιλιάδες επισκέπτες κάθε

τουριστική περίοδο.

ΦCJfowoφίο. /, ΛεΡοφωΤοΥραφ/α ΠoΛVχρόνov,

Χανιώτη

Σύμφωνα με την παράδοση το χωριό πήρε το όνομα του από τον πρώτο

κάτοικο του που καταγόταν από τα Χανιά της Κρήτης και εΥκαταστάθηκε στο παλιό

χωριό που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Κασσάνδρας, στα νότια του σημερινού
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χωριού και σε απόσταση 2.5 χλμ. Το χωριό μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το

1930 μετά από σεισμό που επέφερε ολοκληρωτική καταστροφή. Η Χανιώτη, σήμερα,

είναι η έδρα του Δήμου Παλλήνης και στεγάζει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του

Δήμου. Η παραλία της Χανιώτης αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε

χρόνο. Στα ενδότερα του οικισμού επικρατούν το άφθονο πράσινο και οι μεγάλες

ξενοδοχειακές μονάδες.

ΦωτoyρaφIα 2. Άποψη της Χανιώτης.

Νέα Σκιώνη

Η Νέα Σκιώνη ιδρύθηκε το 1918 στο σημείο που μέχρι τότε υπήρχαν

ψαράδικες καλύβες. Το 1930 εγκαταλείφθηκε τελείως το παλιό χωριό "Τσαπράνι"

που βρισκόταν στον ορεινό όγκο της Κασσάνδρας και οι κάτοικοί του

εγκαταστάθηκαν στο νέο χωριό που το όνομα του από την αρχαία Σκιώνη που ήταν η

αρχαιότερη αποικία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ιστορικό Θουκυδίδη, η αρχαία

Σκιώνη χτίστηκε αμέσως μετά τον Τρωικό πόλεμο από τους Πελληνείς της

ΠελoπoWΉσoυ οι οποίοι ξεχειμώνιασαν στην περιοχή. Μετά τους Μηδικούς

πολέμους έγινε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Στη διάρκεια του Πελοποwησιακού

πόλεμου προσχώρησε στους Λακεδαιμόνιους και οι οργισμένοι Αθηναίοι για να

τιμωρήσουν τη Σκιώνη έσφαξαν όλους τους άνδρες άνω των 18 ετών και

εγκατέστησαν στην πόλη τους φυγάδες Πλαταιείς. Σήμερα η Νέα Σκιώνη απλώνεται

γύρω από το λιμάνι της και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της ζει από την αλιεία

που αποτελεί το κύριο γνώρισμα του οικισμού.
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Φο>τιηρο"ία J. Τι λψι'nιι της NεQ.ζ Σ"ιώVΗς.

Αγία Παρασκευή

Η Αγία, όπως είναι γνωστή στους ντόπιους, βρίσκεται στη ενδοχώρα της

Κασσάνδρας περιτριγυρισμένη από πευκοδάσος. Πήρε το όνομα της από την

ομώνυμη εκκλησία στις παρυφές του χωριού. Ο οικισμός έχει πλούσια ιστορική

παράδοση και καταστράφηκε τρεις φορές από τους Τούρκους κατακτητές. Σήμερα οι

κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με τη μελισσοκομία και την καλλιέργεια

της ελιάς. Νότια του χωριού, και σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων βρίσκεται ο

οικισμός Λουτρά που αποτελείται από παραθεριστικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα

δωμάτια και ξενοδοχεία. Οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι των Λουτρών ασχολούνται με

την αλιεία, τη μελισσοκομία και τις υπηρεσίες τουρισμού. Ο οικισμός πήρε το όνομα

του από τις ιαματικές πηγές που φημίζονται για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Φωwγρaφία 4.- Άποψη της Αγίας Πο.ρασκευής.

Παλιούρι

Το Παλιούρι είναι ο γραφικότερος, ίσως, οικισμός του Δήμου. Δυστυχώς,

όμως, δεν υπάρχουν αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των

κατοίκων του και της ονομασίας του. Κάποιες διάσπαρτες φήμες μιλούν για τις κατά
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καιρούς επιδρομές πειρατών στην περιοχή και την ύπαρξη μεγάλων λαγουμιών μέσα

στα οποία κρυβόταν οι χωρικοΙ Το Παλιούρι, σήμερα φημίζεται για την παραγωγή

μελιού και ελαιόλαδου. Νοτιοανατολικά του χωριού, στο τέλος του Τορωναίου

κόλπου και έξι χιλιόμετρα προς το ακρωτήρι Κάνιστρο βρίσκεται ο οικισμός Ξυνά,

ενώ δύο χιλιόμετρα μετά συναντά κανείς τον οικισμό του Αγίου Νικολάου.

ΦωΤQyρq.φw. 5: ΠαVQΡσ.μική άποψη ΤΟΙΙ ΠαλιοιιρΙοιι_

Πευκοχώρι

Το Πευκοχώρι είναι ο πολυπληθέστερος οικισμός του νέου Δήμου. Η παλιά

ονομασία του χωριού είναι Καψόχωρα και πήρε το όνομα αυτό από τις συχνές

λεηλασίες που έκαναν στην περιοχή πειρατές στα τέλη του 1700 αιώνα. Η επίσημη

μετονομασία έγινε πριν 15 χρόνια και οφείλεται στο πλούσιο πευκοδάσος που

καλύπτει τα όρια του οικισμού. Το παλιό χωριό εντυπωσιάζει με τα τυπικά

Χαλκιδικιώτικα σοκάκια και τα διατηρημένα παλιά αρχοντικά.

ΦωΤσΥραφia 6: AεpoφwrUffJatpia του Πευιι"OχωpΙoVι
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3.3. ΔΒΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΒΡΙΣΤΙΚΑ

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ενός τόπου δείχνουν, εν πολ/.οίς, τη

δυναμική του και την κατάσταση της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με την οικονομία

της, το πολιτισμό της και την αναπτυξιακή δυναμική της. Τα δημογραφικά

χαρακτηριστικά του νέου Δήμου παρουσιάζουν μια περιοχή με νέους ανθρώπους οι

οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην συνολική ανάπτυξη της περιοχής.

Παρακάτω, παρατίθεται και αναλύεται, συγκριτικά με τα χαρακτηριστικά του

νομού Χαλκιδικής και της Επικράτειας, πίνακας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

του Δήμου Παλλήνης, όπου παρουσιάζονται οι ηλικιακές κατηγορίες ανά φύλλο.

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι ενώ ο πλη(fυσμός του

Δήμου, σύμφωνα με την απογραφή του 1991, είναι 4497 κάτοικοι, η εκτίμηση για

τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων είναι ότι ανέρχεται σε 6100, ενώ το καλοκαίρι

(περίοδο τουριστικής αιχμής) φθάνει τους 107.000 κατοίκους. Στα παραπάνω

νούμερα θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα σημαντικό πληθυσμό αλλοδαπών οι

οποίοι κατοικούν είτε μόνιμα είτε περιοδικά στους οικισμούς του νέου Δήμου. Η

πλειοψηφία αυτών των κατοίκων προέρχεται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής

Ένωσης (Ρωσο-πόντιοι) και από τη Βόρεια Ήπειρο. Σε μερικούς οικισμούς ο

πληθυσμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εκτιμάται ότι μόνο στον οικισμό

Πευκοχωρίου κατοικούν 500 αλλοδαποί.
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ΠΙνακας Ι' Ηλικιαι.."ή κατ/Ύοι:ιιοποlηση ανά φύλλο

Ομάδες ηλικιών Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

0-14 445 398 843

% 9,9 8,9 18,8

15 - 29 485 460 945

% 10,8 10,2 21

30-44 487 419 906

% 10,8 9,3 20,2

45 -64 633 523 1156

% 14,1 11,6 25,7

65+ 312 334 646

% 6,9 7,4 14,4

Σύνολο 2362 2134 4496

% 52,5 47,5 100

ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991

3.3,[ Δσμ,κά ΧαρακτηριστικάΤσυ Πληθυσμσύ

ΔημογραφικοίΔείκτες

Τέσσερις είναι οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες που αποτυπώνουντα βασικά

δομικά χαρακτηριστικάτου πληθυσμού.

• Ο Δείκτης Νεανικότητας. Ο δείκτης νεανικότητας φανερώνει τη σχέση μεταξύ

της νηπιακής κατηγορίας του πληθυσμού και του συνολικού πληθυσμού. Είναι ο

αριθμός των ατόμων νηπιακής ηλικίας που αντιστοιχούν σε 100 άτομα νόμιμου

πληθυσμού. Από τον δείκτη αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά πχ όσο

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο νεαρότερος είναι ο πληθυσμός και

αντιστρόφως. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται με τον εξής τύπο: [Ρ(0-14)/Ρ]

'100, όπου Ρ(0-14) ο πληθυσμός κάτω των 15 ετών και Ρ ο συνολικός

πληθυσμός.

• Ο Δείκτης Γήρανσης. Ο δείκτης γήρανσης φανερώνει τη σχέση μεταξύ της

ηλικιακής κατηγορίας των άνω 65 ετών ατόμων και του συνολικού πληθυσμού.

Είναι ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 που αντιστοιχούν σε 100 άτομα του
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συνολικού νόμιμου πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο

δείκτης τόσο γηρασμένος είναι ο πληθυσμός και αντιστρόφως. Ο υπολογισμός

του δείκτη γίνεται με τον εξής τύπο: [Ρ(65+)/ Ρ]*1Ο0, όπου Ρ(65+) ο πληθυσμός

των 65 ετών και άνω και Ρ ο συνολικός νόμιμος πληθυσμός.

• Δείκτης Ενεργού Πληθυσμού ως προς τον Συνολικό Πληθυσμό. Ο ενεργός

πληθυσμός είναι το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία

εργασίας δηλσδή 15 - 64 ετών. Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται με τον εξής

τύπο: [Ρ(Ι 5-64)/Ρ]* 100, όπου Ρ(15-64) ο πληθυσμός των ηλικιακών κατηγοριών

16-25,26-45 και 45-64 και Ρ ο συνολικός νόμιμος πληθυσμός.

• Ο Δείκτης Εξάρτησης. Ο δείκτης εξάρτησης μας δείχνει το ποσοστό του

πληθυσμού που συντηρείται από άλλες κατηγορίες και επομένως δεν είναι σε

θέση να εργαστούν. Φανερώνει δηλαδή το ειδικό βάρος του ενεργού πληθυσμού

σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο

μεγαλύτερο βάρος φέρει ο ενεργός πληθυσμός και αντιστρόφως. Ο υπολσγισμός

του δείκτη γίνεται με τον τύπο: {[P(0-14) + P(65+)]/P(15-64)) *100, όπου ρ(ο

14) ο πληθυσμός κάτω των 15 ετών, Ρ(65+) ο πληθυσμός άνω των 64 ετών και

Ρ( 15-64) ο ενεργός πληθυσμός.

Με βάση τα παραπάνω, αν έχουμε μείωση του δείκτη εξάρτησης τότε έχουμε

μείωση του αριθμού συντηρούμενων ατόμων ανά 100 άτομα ενεργού πληθυσμού.

Επομένως ο χαμηλός δείκτης εξάρτησης είναι ένδειξη ικανοποιητικής αναπτυξιακής

δυναμικής ενός χωρικού συνόλου.

Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την ηλικιακή

σύνθεση του πληθυσμού του Δήμου Παλλήνης αφορά το δείκτη γήρανσης του

πληθυσμού. Βλέπουμε ότι οι ηλικίες πάνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν το 14,4%

του συνολικού πληθυσμού ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το νομό και την

επικράτεια είναι 13,2% και 13,7%. Αυτό που προκύπτει είναι ότι, τόσο ο Δήμος, όσο

και ο νομός ακολουθούν τα ποσοστά της Επικράτειας χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις.

Η διαφορά στη σύνθεση του πληθυσμού γίνεται πιο αισθητή με την εξέταση

των ποσοστών του πληθυσμού που αντιστοιχούν στις ηλικίες 45-64 ετών. Τα

ποσοστά αυτά είναι 25.7% για το νέο Δήμο, 27.9% για το νομό και 24.5% για την

Επικράτεια. Γενικότερα παρατηρούμε ότι στις ηλικίες από 0-29 ετών το ποσοστό του

πληθυσμού τόσο στο νέο Δήμο, όσο και στο νομό αλλά και στην Επικράτεια
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βρίσκεται γύρω στο 40%. Αντίστοιχα ωJ..o ένα 40% συγκεντρώνεται στις ηλικίες

45+.

Ο νέος Δήμος ακολουθεί την ίδια πληθυσμιακή σύνθεση με τ/ν επικράτεια.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό γιατί πρόκειται για ένα μικρό Δήμο

που παρουσιάζει δυναμικά στοιχεία στη σύνθεσή του και αρκετά μεγάλη

συγκράτηση του πληθυσμού του.

Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Παλλήνης παρουσιάζει

δημογραφικά χαρακτηριστικά δυναμικά για τα δεδομένα μιας επαρχίας. Δεν ανήκει

στην κατηγορία των ελληνικών αγροτικών περιοχών σJJ..ά εμφανίζει χαρακτηριστικά

ανάπτυξης οφειλόμενα στην ιδιαίτερη οικονομική σύνθεση της περιοχής, της οποίας

η οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό. Έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά ενός

πληθυσμού που αυξάνει και με βάση την πυραμίδα των ηλικιών αλλά και με

σταθερές όλες τις άλλες παραμέτρους (οικονομία, ανάπτυξη κλπ) και βρίσκεται σε

συνεχή αύξουσα κατάσταση.

Πίνακας 2: Πληθυσμιακή εξέΙ.ιξη των οικισμών του Δήμου.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 197] ]98] 1991 2001

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕγΗ 469 457 438 603

ΝΕΑΣΚΙΩΝΗ 747 740 832 1145

ΠΑΛΙΟΥΡ! 667 663 724 964

ΠΕΥΚΟΧΩΡ] 470 640 1]49 1507

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ 389 530 826 1084

ΧΑΝΙΩΤΗ 228 379 528 723
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Παρατηρούμε ότι ο οικισμός Αγ. Παρασκευής εμφανίζεται να είναι ο μοναδικός

που παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Όλοι οι υπόλοιποι οικισμοί παρουσιάζουν

πληθυσμιακή αύξηση με τη μεγαλύτερη να εμφανίζεται στον οικισμό Πευκοχωρίου και

να προσεγγίζει το 80% τη δεκαετία 1981 - 1991 ενώ γενικότερα την περίοδο 1971 

1991 παρουσιάζει αύξηση 144,5%. Ακολουθεί ο οικισμός Πολύχρονου με αύξηση της

τάξης του 55,8%, η XαV1ώτη με 39,3% ενώ ο Δήμος το 1991 εμφανίζει αύξηση της

τάξης του 31 ,9%.

Θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τους οικισμούς όσον αφορά τα

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά σε τρεις κατηγορίες.

• ι η κατηγορία: ο οικισμός της Αγίας Παρασκευής με κανένα δυναμισμό , με

φθίνουσα πορεία στην εξέλιξη του πληθυσμο.ύ και ίσως ο οικισμός που

χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια σε αναπτυξιακά έργα.

• 2
η
κατηγορία: οι οικισμοί Παλιουρίου και Νέας Σκιώνης που είναι οικισμοί με

δυναμική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και που φαίνεται πως έχουν τάσεις

δυναμικής εξέλιξης και στην πληθυσμιακή τους σύνθεση.

• 3
η
κατηγορία: οι οικισμοί Πευκοχωρίου, Πολύχρονου και Χανιώτης που έχουν

παρουσιάσει την μεγαλύτερη αύξηση λόγω της τουριστικής τους ανάπτυξης.
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3.4 ΔIΑΡΘΡΩΣΗΤΗΣΤΟΠΙΚΗΣΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ

3.4.1 Πρωτογενής τομέας

Οι βασικές ενασχολήσεις των κατοίκων σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα

αφορούν την καλλιέργεια σιτηρών και ελαιόδεντρων, την μελισσοκομία και την

αλιεία.

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο Δήμο Παλλήνης καταλαμβάνουν συνολική

έκταση 29.454 στρεμμάτων και αφορούν, κυρίως, την παραγωγή σιτηρών. Στην

κατηγορία των βωμηχανικών φυτών η μοναδική καλλΙέργεια που συναντάμε είναι

αυτή του βαμβακιού σε μικρές εκτάσεις. Τα κτηνοτροφικά φυτά καταλαμβάνουν

πολύ μικρό τμήμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων με μοναδικά είδη αυτά του βίκου

για σανό και γρασίδι. Σε ακόμη μικρότερο ποσοστό βρίσκεται η παραγωγή σε

πεπονοειδή και στις πατάτες.

Από τα σιτηρά, σημαντικότερη είναι η καλλιέργεια σκληρού σιταριού (17.090

στρέμματα) και κατά πολύ λιγότερο η καλλιέργεια μαλακού σtταρtoύ (1370

στρέμματα), ενώ καλλιεργούνται στο νέο Δήμο 1950 στρ. κριθαριού που

συγκεντρώνεται κυρίως στον οικισμό του Παλιουρίου. Ο κύριος όγκος παραγωγής

σκληρού σιταριού καλλιεργείται στους οικισμούς Παλιουριού (5020 στρ.) και Αγ.

Παρασκευής (5150 στρ.). Οι υπόλοιποι οικισμοί καλλιεργούν το σκληρό σιτάρι σε

μικρότερες εκτάσεις. Ο κύριος όγκος μαλακού σιταρωύ καλλιεργείται στο

Πευκοχώρι.

Τα ελαιόδεντρα καλλιεργούνται σε όλους τους οικισμούς του νέου Δήμου και

καλύπτουν έκταση 14.210 στρ. Οι μεγαλύτερες εκτάσεις βρίσκονται στο Παλιούρι

(9.200 στρ.), στο Πευκοχώρι (1750 στρ.), και ακολουθούν η Αγ. Παρασκευή (870

στρ.), η Νέα Σκιώνη (750 στρ.) και η Χανιώτη (540 στρ.).

Η μελισσοκομία είναι ένας κλάδος αρκετά υπολογίσιμος στην περιοχή, αφού

υπάρχουν συνολικά 46.000 κυψέλες και οι οποίες κατανέμονται ως εξής Παλιούρι

(8900), Αγ. Παρασκευή (12100), Νέα Σκιώνη (13.500), ενώ στους υπόλοιπους

οικισμούς οι κυψέλες είναι πολύ λιγότερες.

Η αλιεία, τέλος, είναι μια σημαντική δραστηριότητα των κατοίκων του

Δήμου, είτε ως κύριο επάγγελμα, είτε ως συμπληρωματικό εισόδημα των αγροτικών
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νοικοκυριών. Εμφανίζεται κύρια στη Νέα Σκιώνη, αλλά και στους υπόλOl.ιϊOυς

οικισμούς και ειδικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

ΠίVα/α/ς): Κατανο , αc>oφικoύ κεφαλα/ου ιcaι ικών δ ,...ιι,.,. εωv ανά 011(\0 • ΤΟ\1 Δ . Πολλ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Αιγοπρόβατα Αροτραίες αριθμός κυψέλες δάση

καλλιέργειες(στρ) δένδρων

Παλιούρι 775 16250 52000 8900 14080

Λγ. 1140 8150 22500 12100 14530

Παρασκευή

Ν. Σκιώνη 1230 5225 24800 13500 16880

Πευκοχώρι 200 7154 30200 5000 4350

Χανιώτη 260 2775 11500 2000 4960

Πολύχρονο 690 6402 34000 4500 10000

Πίνακας 4: Απασχο1..ΟΟμενοι στον IIpmσyενή ,ομέα

Οικισμός Απασχολούμενοι Άντρες Γυναίκες Σύνολο ενεργού %

στο πρωτογενή πληθυσμού

τομέα

Λγ. 46 43 3 132 34,85%

Παρασκευή

Νέα Σκιώνη 127 124 3 290 43,79%

Παλιούρι 98 92 6 268 36,57%

Πευκοχώρι 44 43 1 441 9,97%

Πολύχρονο 63 59 4 334 18,86%

Χανιώτη 30 26 4 210 14,28%

Δήμος 408 387 21 1675 24,36%

Παλλήνης

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που ασχολείται με τον

πρωτογενή τομέα είναι πολύ μικρό σε σχέσεις με τους άλλους τομείς όπως θα δούμε

παρακάτω. Η πρωτογενής παραγωγής δεν αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της

οικονομίας της περιοχής και επειδή δεν είναι και τα εδάφη αποδοτικά οι νέοι δεν
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ασχολούνται μ' αύτη. Στον πρωτογενή τομέα ασχολούνται κυρίως κάτοικοι

μεγαλύτερων ηλικιών και μάλιστα συνδυάζοντας δραστηριότητες (π.χ. ελαιόδεντρα

και μελισσοκομία). Στον πρωτογενή τομέα στηρίζονται περισσότερο οι τρεις

λιγότερο ανεπτυγμένοι τουριστικά οικισμοί. Λόγω της εδαφολογικής σύστασης της

περιοχής α'λ/ά και των ιδιαιτέρων οικονομικών συνθηκών δεν προτείνεται αλλά και

δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση ή αναπροσανατολισμός των

καλλιεργειών.

3.4.2 Δευτερογενής τομέας

Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί μικρό τμήμα της οικονομικής

δραστηριότητας και οι υφιστάμενες δραστηριότητες στον δευτερογενή τομέα

αναλώνονται στους κλάδους της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και των

κατασκευών. Κυρίως, όμως ο δευτερογενής τομέας αφορά ης κατασκευές και

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον τριτογενή τομέα και ης επενδύσεις που

γίνονται σε αυτόν.

Πίναιζας 5: A"M~μεvoι στον δwtερoyενή τομέα

Οικισμός Απασχολούμενοι Άντρες Γυναίκες Σύνολο %

στο δευτερογενή ενεργού

τομέα πληθυσμού

Αγ. Παρασκευή 28 26 2 132 21,21%

Νέα Σκιώνη 64 59 5 290 22,06%

Παλιούρι 61 58 3 268 22,76%

Πευκοχώρι 155 150 5 441 35,15%

Πολύχρονο 129 125 4 334 38,62%

Χανιώτη 89 88 Ι 210 42,38%

Δήμος Παλλήνης 526 506 20 1675 31,40%

3.4.3 Τριτογενής τομέας

Ο τριτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος για την περιοχή. Η τοπική

οικονομία στηρίζεται στις υπηρεσίες και ειδικότερα στις υπηρεσίες που αφορούν τον

τουρισμό. Οι επισκέπτες που κατακλύζουν την περιοχή, κυρίως τους καλοκαιρινούς
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μήνες έχουν δημιουργήσει μια δυναμική με βάση την οποία όλες, σχεδόν, οι

οικονομικέςδραστηριότητεςπεριστρέφονταιγύρω από τον τουρισμό δημιουργώντας,

έτσι, πολλές εύρωστες επιχειρήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα

προσφερόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας παράλληλα ιδανικές συνθήκες

απασχόλησηςγια τους κατοίκουςτης περιοχής και όχι μόνο.

Έτσι, παρατηρείταιη άνθιση επιχειρήσεωνπου έχουν σχέση με τη σίτιση, τη

στέγαση, την αναψυχή και τις άλλες ανάγκες των επισκεπτών. Η ξενοδοχειακή

υποδομή της περιοχής και το υφιστάμενο δυναμικό σε ενοικιαζόμεναδιαμερίσματα,

όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούνμαρτυράτη δυναμική αυτή.

Πίvuο:ας6: Δυναμικότητα σε ενοιια.αζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

Οικισμός Διαμερίσματα Δωμάτια Κλίνες

Αγ. Παρασκευή 67 141 314

Νέα Σκιώνη 133 267 559

Παλιούρι 12 100 223

Πευκοχώρι 300 1181 2632

Πολύχρονο 191 898 1935

Χανιώτη 87 340 686

Σύνολο 790 2927 6349
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Πίνuκας 7' Ξενοδοχειω::ή υποδομή

Οικισμός Αριθμός μονάδων Δωμάτια Κλίνες

Αγ. Παρασκευή 2 55 140

Νέα Σκιώνη 3 42 105

Παλιούρι 5 180 400

Πευκοχώρι 19 556 1447

Πολύχρονο Ι 1 396 1036

Χανιώτη 29 1294 2357

Σύνολο 69 2523 5485

ΠίναΚα<; 8: Απασχολούμενοι στον τριτογενή τομέα

Οικισμός Απασχολούμενοι στον Άντρες Γυναίκες Σύνολο ενεργού %

τριτογενή τομέα πληθυσμού

Αγ. 47 30 17 132 35,61%

Παρασκευή

Νέα Σκιώνη 74 48 26 290 25,52%

Παλιούρι 96 58 38 268 35,82%

Πευκοχώρι 200 131 69 441 45,35%

Πολύχρονο 118 79 39 334 35,33%

Χανιώτη 73 50 23 210 34,76%

Δήμος 608 396 212 1675 36,29%

Παλλήνης
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3.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ

3.5.1 Οδικό Δίκτυο· Συγκοινωνία

Μέχρι τη δεκαετία του '70 η συγκοινωνία μεταξύ των οικισμών του Δήμου

και άλλων οικισμών γινόταν κατά κύριο λόγο μέσω θαλάσσης και αυτό κυρίως για

εμπορικούς λόγους. Για περίπου σαράντα χρόνια η οδική συγκοινωνία ήταν

μηδενική. Στις αρχές της δεκαετίας του '70 (1970 - 1972) δημιουργήθηκε η

Περιφερειακή Οδός της Κασσάνδρας.

Το συνολικό μήκος του κύριου οδικού δικτύου του Δήμου Παλλήνης είναι

50,6 χλμ από τα οποία τα 45,6 χλμ είναι ασφαλτοστρωμένα. Η επαρχιακή οδός είναι

39,1 χλμ από τα οποία τα 30 χλμ χρειάζονται επισκευή. Το συνολικό μήκος του

δευτερεύοντος οδικού δικτύου είναι 59,1 χλμ. Το μήκος των αγροτικών δρόμων είναι

1885 χλμ., από τα οποία 820 χλμ είναι δασικές οδο!.

Λόγω του μέσου όρου ηλικίας του επαρχιακού οδικού δικτύου -υπερβαίνει τα

25 έτη - το οδόστρωμα παρουσιάζει φθορές σε εκτεταμένο τμήμα του (ρωγμές σε

μορφή μπλοκ, ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος, έντονες οπές και επιφανειακή

απώλεια υλικού). Η χιλιομετρική απόσταση των οικισμών από τη Χανιώτη, που είναι

η έδρα του νέου Δήμου, κυμαίνεται από 5 έως 1Ο χιλιόμετρα, ενώ ο χρόνος που

απαιτείται για την κάλυψη της παραπάνω απόστασης κυμαίνεται ανά περίπτωση από

5 έως 15 λεπτά της ώρας.

Η αεροπορική εξυπηρέτηση γίνεται από το αεροδρόμιο Μακεδονία της

Θεσσαλονίκης το οποίο απέχει περίπου 100 χλμ από το Δήμο, ενώ η απόσταση

καλύπτεται σε μια, περίπου ώρα.

Στον οικισμό της Νέας Σκιώνης υπάρχει λιμάνι και τελωνειακός σταθμός,

ενώ, στο Πευκοχώρι υπάρχει η δυνατότητα προσάραξης μικρών επιβατικών πλοίων

και ψαράδικων. Τέλος, στην περιοχή Γλαρόκαβος, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους

οικισμούς Παλιουριού και Πευκοχωρίου υπάρχει φυσικός όρμος που φιλοξενεί

πλοιάρια καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου.
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3.5.2 Ύδρευση - Αποχέτευση - ΑπορρΙμματα

Η ύδρευση των οικισμών του Δήμου παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και

η κατάσταση του υδρευτικού δικτύου κρίνεται ανεπαρκής σε ορισμένες περιπτώσεις

και ειδικότερα κατά τους θερινούς μήνες όπου οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται λόγω

των επισκεπτών.

Το υλικό κατασκευής του δικτύου ύδρευσης είναι από αμίαντο-τσιμέντο και

πλαστικό και η ηλικία του κυμαίνεται από 27 χρόνια (Αγ. Παρασκευή) έως 10 χρόνια

(Πολύχρονο).

Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη πτώση του υδροφόρου ορίζοντα της

περιοχής και στην εισχώρηση θαλασσινού νερού σ' αυτόν. Περαιτέρω επιδείνωση

του φαινομένου θα αποβεί μοψαία για την υγιεινή των κατοίκων και των

επισκεπτών, με παράλληλες, δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία

του τόπου. Επισημαίνεται η παντελής έλλειψη φραγμάτων για την προστασία των

υπόγειων υδάτων.

Όσον αφορά την επεξεργασία λυμάτων, στο Δήμο υπάρχουν τρεις σταθμοί

βιολογικού καθαρισμού που εξυπηρετούν τους οικισμούς του Πολύχρονου, της

Χανιώτης και του Πευκοχωρίου.

Στο Δήμο Παλλήνης δεν έχει χωροθετηθεί χώρος υγειονομικής ταφής

(χ.Υ.ΤΑ.) και τα απορρίμματα των νοικοκυριών του Δήμου διοχετεύονται στο

ΧΥΤΑ. του Δήμου Κασσάνδρας.

3.5.3 ΠαιδεΙα

Στο Δήμο Παλλήνης υπάρχουν 2 νηπιαγωγεία, 6 σχολεία πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης και δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνολική τους

επιφάνεια καλύπτει 25.542 Τ.μ.

Ειδικότερα, στη Χανιώτη όπως και στο Πολύχρονο υπάρχει ένα νηπιαγωγείο

και ένα ενιαίο δημοτικό σχολείο. Στο Πευκοχώρι υπάρχει ένα 'γυμνάσιο ενώ το

γυμνάσιο Παλιουρίου εξυπηρετεί και μαθητές των οικισμών Αγίας Παρασκευής και

Νέας Σκιώνης.
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3.5.4 ΥγεΙα. Πρόνοια. Πολιπσμός. Αθληπσμός

Στο Δήμο υπάρχουν και λειτουργούν 5 αγροτικά ιατρεία με δύο μόνο ιατρούς

δημιουργώντας, έτσι μια ανεπάρκεια για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής,

πολύ περισσότερο κατά τους θερινούς μήνες.

Για την αναψυχή των ηλικιωμένων ατόμων λειτουργεί ένα Κ.Απ.Η. σε

ολόκληρο το Δήμο.

Όσο αφορά τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου, αυτά αναλώνονται σε τρία

Πολιτιστικά κέντρα και δύο βιβλιοθήκες.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών

υπάρχουν 6 γήπεδα ποδοσφαίρου, συνολικής έκτασης 57000 τ.μ., και δύο γήπεδα

μπάσκετ. Για την εξυπηρέτηση των αθλούμενων υπάρχουν εγκαταστάσεις 5

αποδυτηρίων.

3.5.5 Διοικηπκές υπηρεσΙες

Στη περιοχή λειτουργεί υποκατάστημα των Ε.Λ.Τ.Α Υπάρχουν ακόμη δύο

αστυνομικοί σταθμοί. Τέλος, Στο λιμάνι της Νέας Σκιώνης υπάρχει Τελωνοφυλακείο

και λειτουργεί Τελωνειακός Σταθμός.
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3.6 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΠΚΑΝΣΤΠΝ ΠΕΡΙΟΧΗΑΠΟ ΤΟ Β'

ΚΠΣ

• Αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικοί σταθμοί καθαρισμού των λυμάτων στους

οικισμούς Πευκοχωρίου, Πολύχρονου και Χανιώτης.

• Υποδομές για μεταφορά νερού από τη λεκάνη Κασσανδρινού Φούρκας.

• Εκβάθυνση λιμένα Νέας Σκιώνης.

• Ολοκλήρωση αλtευΤΙKOύ καταφυγίου.

• Αναπλάσεις σε παραλίες, δρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

• Κατασκευή πεζόδρομων.

• Κατασκευή αθλητικών χώρων.

• Επέκταση και επισκευή προβλήτας στην περιοχή Χρούσω Παλιουρίου.

• Ασφαλτόστρωση δρόμου Παλιουρίου - Κανίστρου (ημιτελές).

• Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Παλιουρίου, Ξυνών, Αγ. Νικολάου

(ημιτελή).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΕΣ

ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ

]

]

]

Η αναπτυξιακή διαδικασία νοείται ως μια καθολική ανάπτυξη που διέπει

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, σε επίπεδο οικονομικό,

κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό κ.λ.π. Για τη επιτυχία μιας τέτοιας

προσπάθειας, απαιτείται η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου το οποίο

λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα προβλήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής,

τις διαφαινόμενες κρίσεις και τις προοπτικές που γεννιούνται από τα νέα χωρικά και

αναπτυξιακά δεδομένα, να ορίζει τους στόχους και να προβλέπει εκε(νες τις δράσεις

που θα αποτελέσουν τη βάση για μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία.
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4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑΚΑΙ ΜειΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΉΜΟΥ

Η μελέτη των στοιχείων ανάλυσης της περιοχής και η, «από πρώτο χέρο>

γνώση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των οικισμών της περιοχής, μας

επιτρέπει να κάνουμε μια συνολική εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των

προβλημάτωνπου παρουσιάζονταιστα όρια του Δήμου Παλλήνης.

Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα

• Η γεωγραφική θέση του νέου Δήμου. Ο Δήμος Παλλήνης συνορεύει μόνο με το

Δήμο Κασσανδρείας, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του βρέχεται από θάλασσα. Η

«απομόνωση» αυτή δίνει τη δυνατότητα για μια αυτοδύναμη ανάπτυξη με σαφή

όρια αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα πεδία δράσης. Επιπλέον, τα πιθανά

μειονεκτήματα αυτής της «απομόνωση9> ισοσκελίζονται με την μικρή απόσταση

του Δήμου από τη Θεσσαλονίκη, που προσφέρει παράλληλα και μια σειρά από

εξυπηρετήσεις (διοικητικές, κοινωνικές κ.α.) στο νεοσύστατο Δήμο.

• Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι πανέμορφες παραλίες σε συνδυασμό με

τα κατάφυτα πευκοδάση, αποτελούν ένα αξιόλογο σύνολο φυσικού

περιβάλλοντος, και αποτελούν το σημείο αιχμής για την περαιτέρω ανάπτυξη της

περιοχής.

• Η στήριξη της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό. Τα τελευταία είκοσι χρόνια

οι οικισμοί της περιοχής έχουν στραφεί στις δραστηριότητες που αφορούν την

παροχή υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό έχουν κατορθώσει να αποκτήσουν

οικονομική άνεση που τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους, οι

οποίες συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή διαδικασία.

• Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Από τη μελέτη του ανθρώπινου δυναμικού

της περιοχής διαπιστώνεται ότι υπάρχει πολύ καλή δομή του πληθυσμού

(αυξημένο ποσοστό μικρών ηλικιακών ομάδων), ενώ ο ενεργός πληθυσμός

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή έχει το

απαραίτητο έμψυχο δυναμικό που θα στηρίξει την ενδογενή αναπτυξιακή

προσπάθεια.
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Αντίστοιχατα μειονεκτήματαπου παρουσιάζειη περιοχή είναι:

• Η ανισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών του Δήμου. Όπως φαίνεται από τα

στοιχεία ανάλυσης της περιοχής, οι οικισμοί του Δήμου Παλλήνης κινούνται σε

δύο ταχύτητες. Από τη μια πλευρά έχουμε τους οικισμούς που έχουν κάνει

σημαντικά βήματα προόδου -κυρίως εξαιτίας του τουρισμού-, και από την άλλη

τους οικισμούς που έχουν μείνει στάσιμοι

• Η μονοδιάστατη ενασχόληση με τον τουρισμό. Η σταδιακή εγκατάλειψη των

αγροτικών, κυρίως, δραστηριοτήτων έχει δημιουργήσει μια σχέση απόλυτης

εξάρτησης με τον τουρισμό, πράγμα που πιθανά, θα οδηγήσει σε προβλήματα στο

μέλλον.

• Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανεξέλεγκτη δόμηση και οι

πρόσφατες πυρκαγιές έχουν αλλοιώσει σημαντικό τμήμα του φυσικού

περιβάλλοντος της περιοχής. Επιπλέον, η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας

επιτείνει το πρόβλημα αυτό.

• Η παραμέληση των πολιτιστικών, πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής. Η

παράδοση και τα μνημεία που υπάρχουν στους οικισμούς του Δήμου Παλλήνης

σβήνουν με το χρόνο. Τα Χαλκιδικιώτικα κτίσματα που χρονολογούνται από τις

αρχές του προηγούμενου αιώνα δίνουν τη θέση τους σε «στριμωγμένω}

ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ τα διάφορα παραδοσιακά εργαλεία που

χρησιμοποιούνταν τον περασμένο αιώνα σωριάζονται στις διάφορες χωματερές.
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4.3 ΓΕΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣ - ΑΝΑπτγ:;:IΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η στραηΊΥΙΚ1Ί ανάπτυξης είναι φυσικό να στηρίζεται στις αρχές της αειφΟΡιΚ1Ίς

ανάπτυξης, της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, του σεβασμού στο φυσικό

και δομημένο περιβάλλον και στην ανάδειξη της ιστορίας και των παραδόσεων των

κατοίκων της περιοχής. Κυρίαρχος στόχος είναι να προχωρήσουμε σε δράσεις,

μεγάλης ή μικρής κλίμακας, χωρίς να τραυματίσουμε τις συνθήκες εκείνες που

καθιστούν τ/ν περιοχή ελκυστιΚ1Ί προς τον επισκέπτη, άλλά να αμβλύνουμε τα

μειονεκτήματα σε οργάνωση και υποδομές και να αναδείξουμε το συνολικό

χαρακτήρα της περιοχής. ξεφεύγοντας από το δίπτυχο ήλιος και θάλασσα.

Παράλληλα, κομβική επιλογή, είναι η διασπορά των προτεινόμενων

δραστηριοτήτων σε όλους τους οικισμούς του νέου Δήμου, καθώς και η

κινητοποίηση και δραστηριοποίηση του τοπικού πληθυσμού στην υλοποίηση μιας

συνολιΚ1Ίς και ισομερούς ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της περιοχής

μελέτης και τα εγγενή μειονεκτήματα ή πλεονεκτήματα που προκύπτουν, καθώς και

τα νέα χωρικά δεδομένα (βλ. 2' Κεφ.) καθορίζουν τους βασικούς στρατηγικούς

στόχους για την ανάπτυξη του νέου Δήμου.

Ο πρώτος στόχος αφορά την αναζήτηση μεθόδων ενίσχυσης και διαφοροποίησης

τ/ς τοπικής οικονομίας. Αναζητούνται ενάλλακτικοί τρόποι ενασχόλησης των

κατοίκων, αύξησης των εισοδημάτων και συνεπώς της ευημερίας τους. Η, σχεδόν

αποκλειστιΚ1Ί ενασχόληση με τον τουρισμό κατά τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα

φανερά οφέλη (οικονομικά) που έχει φέρει στη περιοχή, έχει προκαλέσει τη σταδιακή

εξάλειψη των υπολοίπων παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ δεν πρέπει να

αγνοήσουμε και τις περιβαλλοντικές ζημιές που έχουν προκληθεί στην ευρύτερη

περιοχή. Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή είναι η μείωση της εξάρτησης της

οικονομίας της περιοχής από το τουρισμό και η παράλληλη ανάπτυξη άλλων μορφών

δραστηριοτήτων, που μπορεί όμως να λειτουργούν συνοδευτικά με αυτόν, έτσι ώστε

πιθανοί κλυδωνισμοί στον τουρισμό να μην επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική

δομή της περιοχής. Επιπλέον, δίνουμε με αυτό τον τρόπο μια ευκαιρία στο φυσικό

περιβάλλον της περιοχής να αναζωογονηθεί. Στο πλαίσιο της προβληματικής αυτής

θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους ορίζοντες στο δευτερογενή και πρωτογενή τομέα.
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Ο δεύτερος στόχος αφορά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της

περιοχής που της προσδίδουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική και πολιτισμική ταυτόπμα.

Ο Δήμος Παλλήνης χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα παραδόσεων, ιστορικών

καταβολών και μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που, δυστυχώς, κινδυνεύουν να

χαθούν στο πέρασμα των χρόνων. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, στην περιοχή

μελέτης έχει εγκατασταθεί ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών, τόσο από το

εσωτερικό της χώρας, όσο και από άλλες χώρες (Πόντιοί, Αλβανοί, γάμοι μεταξύ

ντόπιων τουριστών). Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει διάφορα άτυπα δίκτυα

εισροών και εκροών, που αναφέρονται σε πολιτιστικές και οικονομικές συναλλαγές.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα αξιόλογο πολιτισμικό σκηνικό που θα πρέπει να

αξιοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετηθούν οι γενικότεροι οικονομικοί και

κοινωνικοί στόχοι

Τέλος, ο τρίτος σχετίζεται με το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής

μελέτης. Ο ρόλος του κάθε οικισμού θα πρέπει να είναι καθορισμένος μέσα στο

γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης διαχείρισης, προγραμματισμού και διοίκησης του

νέου Δήμου. Το ζητούμενο στην περίπτωση αυτή έχει να κάνει με την ισόρροπη

ανάπτυξη του χώρου. Ο δήμος Παλλήνης, σήμερα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

δύο ταχυτήτων όσο αφορά τη δυναμική ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι επιμέρους

οικισμοί. Τα επιμέρους πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι «τουριστικοί» οικισμοί

(Πευκοχώρι, Χανιώτη, Πολύχρονο), θα πρέπει να μεταφραστεί και σε πλεονέκτημα

για ολόκληρη τη περιοχή με απώτερο στόχο τη συνοχή και ομαλή ανάπτυξη

ολόκληρου του Δήμου.
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4.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω γενικών στόχων απαιτείται μια πολύπλευρη

παρεμβατική προσπάθεια και μια ολοκληρωμένη ενεργοποίηση σε πολλαπλούς

άξονες προτάσεων και δράσεων, που εμπλέκουντόσο το τοπικό, όσο και το κεντρικό

επίπεδο. Οι αναπτυξιακές προτάσεις που έπονται, αλλά και οι δράσεις που τις

στηρίζουν, λαμβάνουν υπόψη τα μειονεκτήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

της περιοχής, εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι οι δράσεις

αυτές δεν λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά ως μια ολότητα με αλληλεπιδράσεις και

εμφανή σημάδιασυνεργασίαςκαι αλληλοεπικαλύψεων.

4.4.1 ΔημιουΡΥΙα προΟποθΙσεων Υια ισόρροπη ανάπτυξη

Οι προσπάθειες εσωτερικής οργάνωσης του νέου Δήμου θα πρέπει να

στηρίζονται στην κοινή θέληση και στην εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης,

με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού και της οικονομίας

ολόκληρης της περιοχής. Κάτι τέτοιο εξασφαλίζεται από την ορθολογική

χωροθέτηση και λειτουργία των κοινωνικών εξοπλισμών, των εξυπηρετήσεων και

των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η αναβάθμιση αυτή οφείλει να αποβλέπει στη χωρική συνοχή ως πρωταρχικό

στόχο πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η τοπική κοινωνική συναίνεση για ένα κοινό

σχέδιο ανάπτυξης. Με βάση τη λογική αυτή, οι νέες σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται

στο σεβασμό των δικαιωμάτων των κατοίκων της χώρας για πρόσβαση σε υπηρεσίες

και εξυπηρετήσεις χωρίς αναγκαστική αλλαγή του τόπου κατοίκησης τους. ( Γούσιος

Δ., 1998).

4.4.2 Τουρισμός. ΛνησυχΙες κοι προοπτικΙς.

Κάθε πολιτική σκέψη για τις προοπτικές ανάπτυξης και τις ευκαιρίες του

τουρισμού πρέπει να ξεκινά από ένα είδος ακτινογραφίας. Ποια είναι η σημερινή
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κατάσταση, που θέλουμε να πάμε, με ποια συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να

φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο;

Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη που σημειώθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες

στην περιοχή του Δήμου Παλλήνης συνέβαλε αποφασιστικά στην οικονομική

άνθηση του τόπου. Η απότομη, όμως, και με γεωμετρικούς ρυθμούς αύξηση του

αριθμού επισκεπτών της περιοχής συντέλεσε στην άναρχη και ανεξέλεγκτη δόμηση,

στην ελλιπή και σε πολλά σημεία προβληματική οργάνωση του τουριστικού δικτύου

και εν τέλει στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Τα κυριότερα προβλήματα

εντοπίζονται σε πέντε άξονες:

Ι. Ανεπαρκής υποδομή στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κυρίως όσο

αφορά την κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού και των έργων

πνοής για τον τουρισμό.

2. Προβολή της περιοχής σε χώρες του εξωτερικού σJJ,ά και ολόκληρου του

ε)),αδικού χώρου.

3. Ανυπαρξία ενα)).ακτικών μορφών διασκέδασης και διακοπών, πέρα από την

κλασσική αξιοποίηση των φυσικών παραλίων και τη δημιουργία βασικών

υποδομών για την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού. Η επικέντρωση των

ενεργειών περιορίστηκε στην κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων και

δωματίων προς ενοικίαση ή πώληση και τη λειτουργία εστιατορίων,

νυχτερινών κέντρων διασκεδάσεως και εμπορικών καταστημάτων, δηλαδή

καθαρά ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

4. Η ανομοιογενής τουριστική ανάπτυξη των οικισμών του νέου Δήμου. Οι

οικισμοί Πευκοχωρίου, Χανιώτης και Πολύχρονου, παρουσιάζουν μεγω.η

τουριστική κίνηση και έχουν αποκτήσει ένα σαφές πλεονέκτημα σε υποδομές

και εμπειρία. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλο1ΠΟΙ τρεις οικισμοί (Παλιούρι,

Αγία Παρασκευή και Νέα Σκιώνη), δεν έχουν αναπτυχθεί τουριστικά, αν και

οι προοπτικές ανάπτυξης παρουσιάζονται ευνοϊκές.

5. Η μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Η τουριστική περίοδος ξεκινά

στα μέσα Μαίου και τελειώνει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι μήνες lούλιος και

Αύγουστος αποτελούν την περίοδο που εμφανίζεται η μεγαλύτερη τουριστική

κίνηση, με πληρότητα σχεδόν 100%. Οι υπόλοιποι μήνες παρουσιάζουν
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σχετική ύφεση, αν και υπάρχουν οι προοπτικές να μπορέσουν να

αξιοποιηθούν.

Έχοντας υπόψη τους παραπάνω προβληματισμούς μπορούμε να καθορίσουμε και

τα βασικά σημεία δράσης για μια σύγχρονη θεώρηση της τουριστικής ανάπτυξης

στην ευρύτερη περιοχή:

Ι. Προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα.

Βασικός στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων. Θα

πρέπει, δηλαδή, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να υπάρχει η

δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Οι δράσεις που προτείνουμε ως

προς αυτή τη κατεύθυνση είναι:

• Αξιοποίηση της μαρίνας του Γλαρόκαβου. Η θέση Γλαρόκαβος, που βρίσκεται

μεταξύ Πευκοχωρίου και Παλιουριού, αποτελεί ένα χώρο φυσικής ομορφιάς που

μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί. Ο Γλαρόκαβος μέχρι το 1973, αποτελούσε

μια κλειστή λεκάνη αποκομμένη από τη θάλασσα από μια λουρίδα άμμου μήκους

20-30 μέτρων. Το 1970 διανοίχτηκε ένα στόμιο από το οποίο μπορούν να

εισέρχονται στο Γλαρόκαβο μικρά πλοιάρια και χρησιμοποιήθηκε κυρίως από

ψαρόβαρκες. Το σημαντικό μειονέκτημα της μαρίνας είναι ότι το στόμιο κλείνει

από επιστρώσεις άμμου και χρειάζεται συχνές παρεμβάσεις προκειμένου να

πραγματοποιείται η διάνοιξη του και να μην υπάρχει κίνδυνος να αποκλείονται τα

πλοιάρια εντός της μαρίνας. Πάγιο αίτημα των ΟΤΑ της περιοχής είναι η

αξιοποίηση της μαρίνας του Γλαρόκαβου και η μετατροπής της σε μια μαρίνα

που θα μπορεί να δέχεται μεγαλύτερα σκάφη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι

πρΟϋποθέσεις εκείνες για την προσέλευση τουριστών με υψηλά εισοδήματα, αλλά

και να δημιουργηθεί ένα σημείο από όπου θα μπορούν να πραγματοποιούνται

θαλάσσιες συγκοινωνίες με την Σιθωνία και το Άγιο Όρος. Οι προτεινόμενες

παρεμβάσεις είναι η άμεση διάνοιξη του στομίου της μαρίνας, και στη συνέχεια η

δημιουργία σύγχρονης μαρίνας η οποία θα έχει τεράστιες δυνατότητες

ελλιμενισμού σκαφών αφού το εμβαδόν της σήμερα είναι 300 στρέμματα. Τέλος,

πρέπει να κατασκευαστούν έργα οδοποιίας για τη σύνδεση του Γλαρόκαβου με το
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επαρχιακό δίκτυο ( 400 μέτρα ασφαλτόστρωσης ). Πρέπει να επισημάνουμε ότι

παλιότερα το έργο είχε ενταχθεί στα ΜΟΠ α)J..ά δεν υλοποιήθηκε διότι προφανώς

υπήρξε αδιαφορία του ΕΟΤ, στην ιδιοκτησία του οποίου υπάγεται τόσο η μαρίνα

όσο και τα γύρω από αυτή κτήματα, συνολικής έκτασης 2500 στρεμμάτων.

• Αξιοποίηση του λιμανιού της Νέας Σκιώνης. Στη Νέα Σκιώνη βρίσκεται το

μοναδικό λιμάνι του Δήμου, το οποίο δεν είναι επαρκώς aξιoπoιημένo, ώστε να

έχει τη δυνατότητα να δέχεται στις εγκαταστάσεις του όλα τα αλιευτικά σκάφη

αλλά και τα ιπτάμενα δελφίνια, τα οποία θα πραγματοποιήσουν θαλάσσιες

συνδέσεις μεταξύ της Χερσονήσσου της Κασσάνδρας, της Θεσσαλονίκης, των

Βόρειων Σποράδων και του Αγίου Όρους. Οι θαλάσσιες αυτές συγκοινωνίες θα

βοηθήσουν την περιοχή και μάλιστα το λιγότερο ανεπτυγμένο τουριστικά τμήμα

της ( Ν. Σκιώνη, Αγία Παρασκευή και Παλιούρι) με την εισροή επισκεπτών από

θαλάσσης, καθώς επίσης θα δώσουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες και τους

κατοίκους της περιοχής να πραγματοποιούν ευχάριστη και γρήγορη μετακίνηση

από και προς τους αναφερόμενους σταθμούς.

2. ΔΡάσεις προβολής της περιοχής. Προγράμματα κατάρτισης.

Πρωταρχικός στόχος ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος, πρέπει

να είναι το άνοιγμα σε νέες αγορές στο εσωτερικό (νότια και κεντρική Ελλάδα) και

σε χώρες του εξωτερικού, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη της βόρειας και

ανατολικής Ευρώπης. Η γεωγραφική θέση του νομού Χαλκιδικής, αποτελεί το

σημαντικότερο πλεονέκτημα σε σχέση με την προσέλκυση τουριστών από τις

ανατολικές χώρες, οι οποίες αποτελούν μια παρθένα αγορά με τεράστιες προοπτικές

εξέλιξης. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια συντονισμένη διαφημιστική καμπάνια με

σαφείς προσανατολισμούς όσο αφορά το πεδίο δράσης της. Το ηλεκτρονικό

διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δράσης προς την κατεύθυνση αυτή. Με

βάση τους παραπάνω προβληματισμούς προτείνονται οι συγκεκριμένες δράσεις:

• Δράσεις προβολής - Δημόσιες σχέσεις. Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τα

τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από την ραγδαία αύξηση προσέλευσης

επισκεπτών κυρίως από το εσωτερικό ώλά και από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η

Γερμανία και η Αγγλία, που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό σε αριθμό
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επισκεπτών από το εξωτερικό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των

επισκεπτών από το εξωτερικό σε σχέση με άλλες τουριστικές περιοχές της χώρας

μας είναι αρκετά χαμηλό με μεγάλες προοπτικές ανόδου, τόσο αριθμητικά, όσο

και ποιοτικά, από την άποψη της οικονομικής επιφάνειας των τουριστών.

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η περαιτέρω προβολή της περιοχής, τόσο σε

εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για την οργάνωση μιας ολοκληρωμένης

πρότασης προβολής και δημοσίων σχέσεων προτείνονται τα παρακάτω σημεία: α)

Συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, β) οργάνωση και εκτέλεση

πολιτιστικών εκδηλώσεων, γ) έκδοση πολυτελούς τουριστικού οδηγού, δ) έκδοση

ενημερωτικού φυλλαδίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής.

• Εκπαίδευση για την παροχή υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό αφορά στην εκπαίδευση

των κατοίκων της περιοχής που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής

υπηρεσιών. Πρωταρχικός σκοπός είναι η ανάπτυξη και εξειδίκευση στην παροχή

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου καθώς και η διαμόρφωση μηχανισμών άμεσης

εξυπηρέτησης και ΕWιαΙOΠOίησης όσο το δυνατό των προσφερόμενων

υπηρεσιών.

• Ίδρυση Ινστιτούτου τουριστικής ανάπτυξης. Η περιοχή στερείται εξειδικευμένων

στελεχών στο τομέα του τουρισμού, αJJ..ά και ενός φορέα ο οποίος θα παρέχει

τεχνογνωσία στους επαγγελματίες της περιοχής. Η δημιουργία υποδομής για την

εξειδίκευση των ήδη εργαζομένων στο τουρισμό, αλλά κυρίως για την κατάρτιση

των νέων της περιοχής που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον

τουρισμό, είναι αναγκαία. Η δομή αυτή θα προσδώσει το απαραίτητο στελεχιακό

δυναμικό που θα επανδρώσει τις τουριστικές μονάδες και θα δώσει νέα μορφή

στη παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων αναψυχής που προσφέρει η περιοχή.

• Αξιοποίηση της Μαυρόμπαρας. Η Μαυρόμπαρα αποτελεί ένα διεθνούς

αναγνώρισης και ενδιαφέροντος σημείο της περιοχής. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα

από τον οικισμό Πολυχρόνου και αποτελεί μοναδικής ομορφιάς υγροβιότοπο τον

οποίο επισκέπτονται χιλιάδες τουριστών κάθε χρόνο. Στη Μαυρόμπαρα διαβιεί

ένα σπάνιο είδος χελώνας του γλυκού νερού και αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο

σημείο ενδιαφέροντος των επισκεπτών. Κατά το παρελθόν παρουσιάστηκαν
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κρούσματα κλοπής χελωνών από ασυνείδητους με αποτέλεσμα τη μείωση του

πληθυσμού τους σε ανησυχητικό βαθμό. Σήμερα υπάρχουν ελάχιστες χελώνες

και ο πληθυσμός τους χρειάζεται εμπλουτισμό και επιτήρηση, Επίσης, είναι

απαραίτητη η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου που οδηγεί

προς την Μαυρόμπαρα, καθώς η πρόσβαση είναι αδύνατη με τα λεωφορεία και

πολύ δύσκολη για επιβατικά αυτοκίνητα.

• Κατασκευή προβλητών και πραγματοποίηση του γύρου της περιοχής από

τουριστικά πλοιάρια. Η ενέργεια αυτή είχε ξεκινήσει με ιδιωτική πρωτοβουλία,

αλλά δεν συνεχίστηκε λόγω έλλειψης υποδομών. Προβλήτες προσάραξης των

πλοιαρίων προτείνεται να κατασκευαστούν στους παραθαλάσσιους οικισμούς του

Δήμου και σε χώρους ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς όπως το Κάνιστρο

Παλιουρίου, που αποτελεί και το νοτιότερο σημείο της Χερσονήσου. Για την

δρομολόγηση των τουριστικών πλοιαρίων έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον ιδιώτες

επενδυτές.

• Τροχήλατο τουριστικό τραινάκΙ. Παράλληλα με τη θαλάσσια διαδρομή και

συμπληρωματικά προς αυτή προτείνεται η δρομολόγηση τουριστικού οχήματος,

φιλικού προς το περιβάλλον, το οποίο θα πραγματοποιεί διαδρομή σε όλη την

έκταση του Δήμου δείχνοντας τις ομορφιές της περιοχής στις οποίες δεν θα έχουν

πρόσβαση οι από θαλάσσης διερχόμενοι επισκέπτες. Φορέας διαχείρισης

προτείνεται να είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου ή ιδιωτικός

φορέας.

4.4.3 Εvα)J.ακnκtςμορφtς τουρισμού.

Οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που επέφερε ο μαζικός τουρισμός τόσο στο

φυσικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον, οδήγησαν σταδιακά στη δυναμική

ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού όπως είναι οι νέες, οι εναλλακτικές και οι

ειδικές μορφές τουρισμού.

Ως νέες μορφές τουρισμού νοούνται εκείνες, οι οποίες αναπτύχθηκαν

παράλληλα ή αμέσως μετά την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού και στηρίζονται

κυρίως στη δημιουργία μιας συμπληρωματικής σχέσης με αυτόν. Στην πορεία όμως,

79



j

Ι

J
]

Νέα )'ωρι"ά ιι;αι ανο.ιιτηςιαο:ά δεδομένα 0"10 F,σ1l!1.U'1ιι;ό ,(!)ν \'5<,,\. Δήμων ως Βάση ηο. την ανg,π1>tJι "2\ τηγ αναδιoιryάνωσητο\)

t(tI<I""i'..Z.'i!ω!' τ... 'IIαQOί&\Ύ!lo. τ...,, Δήιι"", Παλλή\ης Xαλ"ιδιι.illς

κατέληξαν να λειτουργούν με μαζική, διατηρώντας ωστόσο τη διαφοροποίηση τους

από το πρότυπο του μαζικού τουρισμού, όσο αφορά την εξειδίκευση που

προσφέρουν. Τέτοιες μορφές είναι: τα θεματικά πάρκα, ο τουρισμός κινήτρων, η

χρονομετρική μίσθωση κα.

Στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνονται εκείνες, οι οποίες

εστιάζονται στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και υπο την tWOta αυτή

αντιτίθενται στο κλασσικό πρότυπο του μαζικού τουρισμού. Χαρακτηριστικό των

μορφών αυτών, αποτελεί το γεγονός ότι είναι προσαρμοσμένες στις τουριστικές

δραστηριότητεςπου αναζητείο τουρίστας ( περιβαλλοντικές, αθλητικές, πολιτιστικές

δραστηριότητες, φυσιολατρεία κ.α.)

Τέλος, υπάρχουν και οι ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες δεν συνδέονται με

τις δύο παραπάνω υποκατηγορίες, αν και μπορούν να θεωρηθούν κλασσικές μορφές

υπο διάφορες έννοιες. Τέτοιες μορφές είναι : ο συνεδριακός τουρισμός, ο

αγροτουρισμός Κ.α.

Στη συνέχεια, αναφέρονται συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού,

0\ οποίες θα μπορούσαννα προωθηθούνπερισσότεροστα όρια του Δήμου Παλλήνης.

Έτσι, προτείνουμετις παρακάτω μορφές:

Ο αγροτουρισμός, αν και ενδείκνυταιπερισσότερογια τις ορεινές περιοχές θα

μπορούσε να αποτελέσειένα νέο πεδίο δράσης για τη περιοχή κατά τους χειμερινούς

κυρίως μήνες και ειδικότερα για τους λιγότερο ανεπτυγμένουςοικισμούς του Δήμου.

Το πεδίο δράσης του αγροτουρισμού είναι ο συνδυασμός της αγροτικής

απασχόλησης με την τουριστική δραστηριότητα. Ειδικότερα, συνδυάζει τη διαμονή

σε παραδοσιακό περιβω.λον με τη φυσιολατρία και με αθλητικές δραστηριότητες,

ενώ βοηθάει τον τουρίστανα επανακτίσειτην ισορροπία,που οι ρυθμοί εργασίας και

η ζωή στην πόλη τον έκαναν να χάσει

Ο περιηγητικός τουρισμός, ο οποίος έχει μεΥάλη παράδοση στη χώρα μας,

τόσο στους αλλοδαπούςόσο και στους ημεδαπούςτουρίστες, αφορά την κατεύθυνση

των τουριστών σε περιοχές που διαθέτουν πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό

περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα εξειδίκευση αποτελεί ο περιπατητικός τουρισμός, ο

οποίος στοχεύει στην ουσιαστική γνωριμία μιας περιοχής μέσα από διέλευση από

μονοπάτια. Οι ορεινοί όγκοι της περιοχής μελέτης, με τα πυκνά πευκοδάση και την

πανοραμική θέα της θάλασσας, προσφέρονται για περιπατητικές διαδρομές.
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Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη αυτού του είδους τουρισμού είναι το μεγάλο

ενδιαφέρον των επισκεπτών, αλλά και το ήδη υπάρχον δίκτυο από μονοπάτια, τα

οποία όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών. Θα

πρέπει, δηλαδή, να γίνει χαρτογράφηση της περιοχής, σήμανση των μονοπατιών και

επιμέρους παρεμβάσεις, όπως σταθμοί ανάπαυσης Κ.α.

Ο οικολογικός τουρισμός, είναι μια μορφή αρκετά διαδεδομένη κυρίως στις

αναπτυγμένες ευρωπαικές χώρες και ικανοποιεί τις ανάγκες αναψυχής ατόμων, που

επιEhJμούν να περάσουν τις διακοπές τους όσο πιο κοντά στη φύση και τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά της. Η ζήτηση του αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, λόγω του ότι

σε πολλά από τα ταξίδια του συνδυάζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η

φυσιολατρία με την εκπαίδευση. Η περιοχή μελέτης έχει μεγάλες δυνατότητες

ανάπτυξης αυτής της μορφής τουρισμού, λόγω του μοναδικού φυσικού πλούτου που

διαθέτει.

Ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οποίος αφορά την αναβίωση και την προβολή

στοιχείων της πολιτιστικής παράδοσης στους τουρίστες, είτε μέσα από διάφορες

πολιτιστικές εκδηl.ώσεις είτε με τη συγκρότηση πολιτιστικών δικτύων, που συνδέουν

τις διαφορετικές περιοχές μέσα από ένα εννιαίο πλαίσιο αναφοράς. Το ενδιαφέρον

της ΕΕ παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο τα τελευταία χρόνια, για την προώθηση

τέτοιου είδους προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, στο νέο Δήμο θα

μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πολυμουσείο ανάδειξης της πολιτιστικής

κληρονομιάς, ένα πρότυπο λαογραφικό μουσείο (υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον), και η

κατασκευή υπαίθριου θεάτρου.

Ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος σχετίζεται με αθλητικές δραστηριότητες(

κολύμπι, σερφ, σκι κλπ.), την ιστιπλοία, τα περιηγητικά ταξίδια με σκάφη, καθώς

και με διάφορες υποβρύχιες δραστηριότητες (καταδύσεις, φωτογράφηση, ψάρεμα ).

Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή συνίσταται σε ιδιωτικές

πρωτοβουλίεςl οι οποίες ωστόσο στερούνται υποστηρικτικών μέσων και βασικών

υποδομών.

Τέλος, ο κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικές κοινωνικές και

επαγγελματικές κατηγορίες ατόμων, θα μπορούσε να συνδυαστεί με στόχους Π.χ.

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως στην περίπτωση ενίσχυσης ατόμων

τρίτης ηλικίας και να βοηθήσει τόσο στην αύξηση της μέσης πληρότητας των
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τουριστικών μονάδων, όσο και της ανταγωνιστικότηταςτους στον εθνικό και διεθνή

χώρο. Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός, ότι οι τουρίστες αυτού του τύπου

θεωρούνται δεύτερης κατηγορίας εξαιτίας των μειωμένων τιμών που τους γίνονται.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν προτιμότερο ο κοινωνικός τουρισμός να λειτουργεί ως

συμπληρωματικήτουριστικήδραστηριότητα.

4.4.4 ΠρωΤOγΕVής τομέας

Είναι γνωστό ότι οι σημερινές κυρίαρχες τάσεις αναφορικά με τη διάρθρωση της

παραγωγικής διαδικασίας, αποτελούν η εντεινόμενη παγκοσμιοποίηση των αγορών, η

απελευθέι:xuση των εμπορικών φραγμών και η κίνηση του κεφαλαίου και της

τεχνογνωσίας. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας στην γεωργία,

εντατικοποίηση του φαινομένου της πολυδραστηριότητας, αύξηση της εξάρτησης από

κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και, εν τέλει μείωση τ/ς βιωσιμότητας των

γεωργικών επιχειρήσεων. Για να μετατραπεί, επομένως, ο γεωργικός τομέας της

περιοχής σε ανταγωνιστικός θα πρέπει καταρχήν να προσαρμοστεί στις ανάγκες της

αγοράς, επενδύοντας στις νέες εξελίξεις.

Η βασική αγροτική παραγωγή στο Δήμο ΠαJJ,ήνης αφορά ελαιόδεντρα και σιτηρά.

Ακόμη, στην περιοχή ιδιαίτερα αναπτυγμένη είναι η μελισσοκομία καθώς και η αλιεία.

Η πρωτογενής παραγωγή δεν αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομίας της περιοχής

και επειδή τα εδάφη δεν είναι αποδοτικά, οι νέοι κάτοικοι δεν ασχολούνται με αυτήν.

Στο πρωτογενή τομέα ασχολούνται κυρίως τα μεγαλύτερα ηλικιακά στρώματα,

συνδυάζοντας μάλιστα διάφορες δραστηριότητες για να αποκτήσουν βιώσιμο εισόδημα.

Οι νέοι προτιμούν την ενασχόληση τους με τις υπηρεσίες τουρισμού ή, σε ελάχιστες

περιπτώσεις, φεύγουν στα αστικά κέντρα για αναζήτηση εργασίας. Στον πρωτογενή

τομέα στηρίζονται περισσότερο οι τρεις λιγότερο ανεπτυγμένοι τουριστικά οικισμοί (Αγ.

Παρασκευή, ΠαλιούρΙ, Νέα Σκιώνη).

Λόγω της εδαφολογικής σύστασης της περιοχής αJ.λά και των ιδιαίτερων

οικονομικών συνθηκών, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί αναδιάρθρωση ή

αναπροσανατολισμός των καλλιεργειών. Η πρόταση για τον πρωτογενή τομέα αφορά

κυρίως την τυποποίηση των προϊόντων, τα οποία μπορούν να πωλούνται άμεσα

στους επισκέπτες της περιοχής. Λειτουργώντας στα πλαίσια του νέου Δήμου οι
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αγρότες και μελισσοκόμοι έχουν τη δυνατότητα σύστασης ομάδων παραγωγών οι

οποίες θα τυποποιούντα προϊόντα τους και θα τα πωλούν σε ειδικά περίπτερασε όλη

την έκταση του Δήμου,

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και κατάρτιση

νέων αγροτών. Πιο συγκεκριμένα,θεωρείται ως απολύτως απαραίτητη μια συνολική

πρόταση σύνδεσης του αγροτικού χώρου και του πληθυσμού του με την εκπαίδευση,

την κατάρτιση και την επιμόρφωση του, λαμβάνοντας υπόψη και τις τοπικές

ανάγκες, τις τοπικές εταιρικές σχέσεις και τις συλλογικές και ατομικές δεξιότητες.

Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό με την οργάνωση και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, αλλά και

τη θέσπιση κινήτρων για την παρακολούθηση τους, τη συνεχή ενημέρωση σε

διάφορα ζητήματα όπως η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, ο αγροτουρισμός,

οι πολιτικές και τα προγράμματαπου εφαρμόζονταιαπό την Ε.Ε. Κ.τ.λ..

4.4.5 Στήριξη της επιχειρημαΏκής δραστηριότητας και κυρίως των ΜΜΕ

Η στήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων στην περιοχή και η προσέλκυση

νέων είναι ένα δύσκολο έργο που προϋποθέτει καταρχήν την πλήρη εκμετάλλευση

όλων των πλεονεκτημάτων που διαθέτει η περιοχή. Σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πιστεύεται ότι η ανάπτυξη τους πρέπει να στηριχτεί

περισσότερο στην διαδικασία σωστής πληροφόρησης και ενημέρωσης .. Με τα νέα

διεθνή οικονομικά δεδομένα και την ανάπτυξη του παγκόσμιου ανταγωνισμού η

πληροφόρηση έχει αποκτήσει τέτοια σημασία ώστε να θεωρείται ίδιας αξίας

παραγωγικός συντελεστής με τους φυσικούς πόρους και την εργασία. Στα σημερινά

πλαίσια παραγωγικής δραστηριότητας το επίπεδο, ο χρόνος και η ταχύτητα της

πληροφόρησης είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιβίωση και την ανάπτυξη όχι

μόνο των ΜΜΕ αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που κινούνται μέσα σε

μεταβαλλόμενα ή ανταγωνιστικά πλαίσια.

Οι διεθνείς εξελίξεις στις τιμές, τον όγκο και στις τεχνολογίες της παραγωγής,

οι σημαντικότατες αποφάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καθώς και οι

κλαδικές εξελίξεις αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την λήψη αποφάσεων και την

καλύτερη ένταξη των τοπικών παραγωγικών ομάδων στον εθνικό και διεθνή

καταμερισμό εργασίας. Αυτό που συνήθως συμβαίνει στις tvfME είναι ελλιπής
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ενημέρωση σε θέματα κινήτρων και αναπτυξιακών νόμων, τεχνολογικών εξελίξεων

και διαφόρων ζητημάτων, όπως αυτό της μηχανοργάνωσης. Επίσης, επικρατεί

πλήρης άγνοια αναφορικά με το πλαίσιο στήριξης των ΜΜΕ που έχει θεσμοθετήσει

η Ε.Ε με τα διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες που αναφέρονται ειδικά σε

αυτές.

Ο δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξη των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του

ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε αυτές και συμμετέχει στις τοπικές

παραγωγικές δραστηριότητες. Σημαντική είναι επίσης η μακροπρόθεσμη

προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Στο Δήμο

Παλλήνης το επίπεδο εκπαίδευσης κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, κάτι που φαίνεται,

άλλωστε από την μελέτη των χαρακτηριστικών του ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι

διαδικασίες αναβάθμισης των γνώσεων, της ποιότητας και κατά συνέπεια των

δυνατοτήτων του τοπικού ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού αποτελούν βασική

προϋπόθεση για την αναΠηΙξιακή πορεία της περιοχής.

Ο τρίτος άξονας ενίσχυσης των ΜΜΕ συνίσταται στην συνεργασία μεταξύ

των επιχειρήσεων και η δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα που θα τις

υποστηρίξει. Ο ρόλος του φορέα αυτού θα είναι καταλυτικός όσο αφορά την

ενίσχυση των ΜΜΕ, ενώ η ίδρυση του θα πρέπει να αποτελεί προΥόν συναίνεσης και

να απολαμβάνει κοινωνικής και πολιτικής υποστήριξης τουλάχιστον στο τοπικό

επίπεδο. Ο φορέας θα πρέπει, επίσης, να είναι στελεχωμένος με άτομα υψηλής

κατάρτισης, με επιστημονικές και διοικητικές ικανότητες, γνώστες του θεσμικού

πλαισίου της δημόσιας διοίκησης και της ΕΕ.

Οι παραπάνω τρεις άξονες ενίσχυσης των ΜΜΕ, δηλαδή η πληροφόρηση, η

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η οργάνωση τοπικών δικτύων

συνεργασίας, κρίνονται ιδιαίτερα καθοριστικοί στην προσπάθεια του ευέλικτου

εκσυγχρονισμού που επιχειρείται για την περιοχή. Με αυτό τον τρόπο εΠΙηΙγχάνεται

η ευελιξία που χρειάζεται η τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα, αξιοποιείται η

δυναμική της και εδραιώνονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.

4.4.6 Εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβοv).Jών.
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Οι καινοτόμες δράσεις της ΕΕ, εντός των πλαισίων της για Περιφερειακή

Πολιτική, ουσιαστικά αποτελούν μια δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησηςστο

τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με το άρθρο 1Ο του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ), το ι % περίπου των πόρων του ΕΤΠΑ

διατίθεται σε αυτές τις δράσεις. Πρόκειται για ενέργειες μικρού κυρίως βεληνεκούς ή

μελέτες που πρέπει αφενός να πραοθούν τη συνεργασία ανάμεσα στους

συμμετέχοντες δικαιούχους φορείς ( τοπικές και περιφερειακές αρχές και

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι) και αφετέρου να διακρίνονται για την

πρωτοτυπία τουςΙΟ. Μέχρι τώρα έχουν προωθηθεί, αλλά και εξακολουθούν να

προωθούνται μια σειρά δράσεων ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων αλ/ά και

δημtoυργίας νέων δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε πόλεις και περιφέρειες, όπως τα

προγράμματα PACTE, REClTE, ECOS / OUVERTURE Κ.α.

4.4.7 Βελτίωση των τεχνικών υποδομών

Η αύξηση του αριθμού των κατοίκων καθώς και η δημιουργία νέων αναγκών,

αλλά πολύ περισσότερο η ανάπτυξη του τουρισμού έχουν δημιουργήσει μια σειρά

από νέες ανάγκες για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και

την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Στο σημείο

αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια εκτενής αναφορά για το δίκτυο των υποδομών,

αλ/ά θα προταθούν κάποιες βασικές δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στην περιοχή

έτσι ώστε να βελτιωθεί η συνολική εικόνα του Δήμου Παλλήνης.

Ι. Οδικό Δίκτυο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η βελτίωση και οργάνωση του οδικού δικτύου

αποτελεί βασική προiJπόθεση για την υγιή κοινωνική εξέλιξη, την ισόρροπη

ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση όλων των οικιστικών μονάδων

που βρίσκονται στα όρια του νέου ΟΤΑ.

Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ουσιαστικά, πραγματοποιεί κυκλική διαδρομή στην

έκταση του Δήμου Παλ/ήνης και διέρχεται μέσα από τους οικισμούς, με αποτέλεσμα

την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τους θερινούς μήνες αλλά και τον κίνδυνο

ιο internet: http://www.Clvilas.gr.ELfJrogramsla03.htm
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ατυχημάτων. Η σημερινή κατάσταση του δικτύου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί

μέτρια, τόσο όσο αφορά το εθνικό δίκτυο, όσο και το υπάρχον επαρχιακό δίκτυο.

Όπως διαπιστώθηκεαπό την επιτόπιαέρευνατο οδικό δίκτυο επιδέχεται βελτιώσεων.

·Ετσι, χρειάζεταιεπιδιόρθωσητου οδοστρώματοςσε ορισμένασημεία του, ενώ για τη

βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών, απαιτούνται και ορισμένες

διαπλατύνσεις.

Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οδικού δικτύου το οποίο θα διέρχεται

από την κορυφογραμμή ( στο μέσο της χερσονήσου) και με κάθετες διακλαδώσεις

θα οδηγεί προς τους οικισμούς. Στη θέση που προτείνεται να δημιουργηθεί το νέο

οδικό δίκτυο υπάρχει χάραξη αγροτοδασικού δρόμου, ο οποίος πρέπει να

διαπλατυνθεί και να ασφαλτοστρωθεΙ Επίσης προτείνεται ο φωτισμός όλων των

δρόμων που ενώνουν τους οικισμούς του νέου Δήμου, οι οποίοι λόγω της μεγάλης

οικιστικής ανάπτυξης έχουν σχεδόν ενωθεΙ Ακόμη, παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα

σημεία του τοπικού οδικού δικτύου, όπως η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του

δρόμου Παλιουρίου - Κανίστρου, είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση των

κατοίκων στις καθημερινές τους μετακινήσεις αλλά και για τη συνολική τουριστική

αξιοποίηση της περιοχής.

2. Εμπλουτισμό' του υδροφόρου ορίζοντα.

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και των επισκεπτών έχουν

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση της περιοχής. Η

υπεράντληση του φτωχού υδροφόρου ορίζοντα δημιούργησε προβλήματα από την

υποχώρηση του και την εισχώρηση σε αυτόν θαλασσινού νερού. Ήδη οι τέσσερις

οικισμοί του Δήμου υδρεύονται από τη λεκάνη Κασσανδρινού της Φούρκας που

απέχει 30 χιλιόμετρα από τη περιοχή μελtτης. Βέβαια, αυτή η λύση αποδεικνύεται

ότι δεν μπορεί να είναι μόνιμη, αφού οι προβλέψεις του [ΓΜΕ για την εξάντληση του

υδροφόρου ορίζοντα είναι απογοητευτικές. Οι άλλοι δύο οικισμοί αντιμετωπίζουν,

ήδη, προβλήματα ύδρευσης (το νερό της Χανιώτης έχει αρχίσει να γίνεται

υφάλμυρο, ενώ το Πολύχρονο αντιμετωπίζει προβλήματα λειψυδρίας το καλοκαίρι).

Η λύση που προτείνεται για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, είναι

11 κατασκευή ταμιευτηρων νερού στα υπάρχοντα ρεύματα και χείμαρρους, με
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φράγματα κωνικής διατομής. Με τον τρόπο αυτό θα πραγματοποιείταισυγκράτηση

των υδάτινων πόρων και ο εμπλουτισμόςτου υδροφόρου ορίζοντα. Η τελική επιλογή

των σημείων στα οποία θα κατασκευαστούν οι ταμιευτήρες νερού απαιτεί ειδικές

γεωλογικές μελέτες και στη συνέχειανα υλοποιηθείη κατασκευή των ταμιευτήρων.

3. Αποχετευτικά δίκτυα

Όπως έχει προαναφερθεί στη περιοχή του Δήμου λειτουργούν αποχετευτικά

δίκτυα και σταθμοί βιολογικού καθαρισμού στους οικισμούς Πευκοχωρίου,

Πολυχρόνου και Χανιώτης. Ωστόσο, δεν νοείται σε μια περιοχή που στηρίζει πολλά

στο μαζικό τουρισμό να μην υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο σε

όλους τους οικισμούς. Έτσι, προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων στους

οικισμούς Παλιουρίου, Αγίας Παρασκευής και Νέας Σκιώνης και η σύνδεση τους με

τους υπάρχοντες βιολογικούς σταθμούς. Παράλληλα, θα πρέπει να αναβαθμιστεί η

δυναμικότητα των υπαρχόντων βιολογικών σταθμών, οι προδιαγραφές των οποίων

βασίζονται στην αρχική μελέτη και θεωρούνται πεπερασμένες.

Εκτός από τη λύση του προβλήματος με τα αστικά λύματα των οικισμών,

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή αφορά τα όμβρια ύδατα, τα οποία

πολλές φορές παίρνουν τη μορφή χειμάρρων ακόμη και μέσα στους οικισμούς

προξενώντας υλικές ζημίες και προβλήματα ασφάλειας για τους κατοίκους. Το

πρόβλημα της διαχείρισης των όμβριων υδάτων συναντάται σε όλους τους οικισμούς

και επιδιώκεται η συνολική και οριστική επίλυση του με κατασκευή δικτύων για τα

όμβρια ύδατα σε όλους τους οικισμούς.

4.4.8 Προστασία του φυσικού περιβόJJ.ΟVTος

Κύριος παράγοντας για την ανάπτυξη της περιοχής είναι το φυσικό της

περιβάλλον, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τις καθαρές παραλίες με τα

πευκοδάση. Το περιβάλλον της περιοχής, όμως έχει υποστεί αλλοιώσεις από την

αύξηση του μόνιμου πληθυσμού και τη δημιουργία νέων αναγκών του, τη ραγδαία

ανάπτυξη του τουρισμού και γενικότερα από την αδυναμία χάραξης μιας ενιαίας

στρατηγικής πολιτικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή είναι η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού

περιβάλλοντος, η πρόληψη των μελλοντικών επιβαρύνσεων στην περιοχή και η

σταδιακή αποκατάσταση των μέχρι τώρα αρνητικών επιπτώσεων της ανάπτυξης

αλλά και των φυσικών καταστροφών, όπως η μεγάλη πυρκαγιά του 1998.

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς μπορούμε να καθορίσουμε τους

βασικούς στόχους - προτεραιότητες

Ι. Αποκατάσταση των KaUέYoov δασικών εκτάσεων.

Στο Δήμο Παλλήνης οι δασικές εκτάσεις που καλύπτουν μεγάλο μέρος της

περιοχής και αποτελούν πνεύμονα ζωής για τον τόπο, υπέστησαν μια τεράστια

καταστροφή το καλοκαίρι του 1998 από την πυρκαγιά που κατέστρεψε 23.500

στρέμματα, εκ των οποίων τα 8.500 ήταν αγροτικές καλλιέργειες. Τα μέτρα για

την αποκατάσταση των δασών, σύμφωνα με υφιστάμενη μελέτη της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας σJλά και ανάλογη μελέτη που εκπονήθηκε με ευθύνη του

Δήμου Παλλήνης, μετά τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως αναδασωτέας είναι τα

εξής:

• Αναδάσωση. Μετά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών πρέπει να

πραγματοποιηθούν δράσεις αναδάσωσης για την γρήγορη αποκατάσταση της

καταστροφής που υπέστη η περιοχή

• ΞύλΈυση του δάσους. Ολοκλήρωση της ξύλευσης του δάσους από δασικούς

συνεταιρισμούς της Χαλκιδικής με προτεραιότητα στο δασικό συνεταιρισμό

της Αγίας Παρασκευής.

• Μελέτες και τεχνικά έργα αvτιπλημμυpικής προστασίας. Τα έργα

αντιπλημμυρικής ~ αντιδιαβρωτικής προστασίας θα πρέπει να αρχίσουν

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μελετών.

2. Πρόληψη και αντιμετcί)πιση των πυρκαγι(ίΝ.

Τα δάση της περιοχής αποτελούνται από χαλέπιο πεύκη και ως ετούτου ανήκουν

στην κατηγορία των δασών με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Η νωπή ακόμα

εμπειρία του καλοκαιριού του 1998, οδηγεί αναπόφευκτα στη διαπίστωση της

έιλειψης μέτρων και υποδομών για την αποτελεσματική προστασία των δασών της

περιοχής. Η εμπειρία στην καταπολέμήση των πυρκαγιών, δείχνει ότι η
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αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη επέμβαση

που στηρίζεται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που μεσολαβεί από την εμφάνιση

της φωτιάς μέχρι την έναρξη της κατάσβεσης. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η

δημιουργία των υποδομών και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, που θα

θωρακίσουν τη περιοχή και θα παρέχουν τα εφόδια για την σωστή και ολοκληρωμένη

προστασία των δασών. Οι βασικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο

αυτής της προβληματικής είναι βασικά:

• ΕνημΙ:ρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η προσπάθεια για την προστασία

των δασών είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αυτή είναι η βασική αρχή που

διέπει τη φιλοσοφία της κατάρτισης του συγκεκριμένου σχεδίου

πυροπροστασίας. Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη μια εκστρατεία

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσα από μια διαδικασία

σεμιναρίων, προβολής σχετικών ντοκιμαντέρ στα σχολεία και διανομής

ενημερωτικών εντύπων.

• Aνrιπυρικές ζώνες. Η μορφολογία της περιοχής σε συνδυασμό με τη σύνθεση του

δάσους το κατατάσσουν στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας. Για το λ&Υο

αυτό η δημιουργία προστατευτικής υποδομής με τη συντήρηση του υπάρχοντος

δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών ασφάλειας είναι

απαραίτητη. Σημαντική προσφορά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι οι

μεταφυτεύσεις, φρυγανεύσεις και το κλάδεμα των πευκοδέντρων σε ύψος μέχρι

2 ως τρία μέτρα, με απομάκρυνση της υποφόρου βλάστησης εκατέρωθεν των

δασικών δρόμων και σε βάΟος μέχρι 50 μέτρων, ανάλογα με την τοπογραφική

διαμόρφωση του εδάφους και γενικά η απομάκρυνση της εύφλεκτης ύλης.

• Κατασκευή υδατσδεξαμεvών. Για την γρήγορη και άμεση τροφοδότηση των

πυροσβεστικών οχημάτων θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή δύο

υδατοδεξαμενών χωρητικότητας 500 κ.μ. οι οποίες Οα χρησιμεύουν ως σημεία

υδροληψίας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

• Πυρσφυλάκια. Απαραίτητη είναι η κατασκευή δύο πυροφυλακίων στις θέσεις

«Aράπης)~ και "Χαλκοβούνυ> για τη συνεχή επιτήρηση των δασών και προμήθεια

φορητών ασυρμάτων για την επικοινωνία των πυροφυλακίων με το κέντρο του

Δήμου.
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• Προμήθεια πυροσβεσnr;.ών οχημάτων. Η προ",,' t1εια πuροσβεστικών οχημάτων τα

οποία θα περιπολούν μέσα στα δάση προσδίδει ευελιξία και αμεσότητα σε

περιπτώσεις κινδύνου.

3. Προστασία αλ/.οιωμένων ακτών.

Στην περιοχή του Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα σε τρία σημεία, στην

παραλιακή ζώνη του Πευκοχωρίου, των Λουτρών Αγίας Παρασκευής και του

λιμανιού της Νέας Σκιώνης, παρουσιάζονται προβλήματα διάβρωσης και απώλειας

υλικών στις ακτές. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν εξαιτίας της ανθρώπινης

παρέμβασης που έγινε κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με αμμοληψίες από τους

χείμαρρους και την παραλία καθώς και από την οικοπεδοποίηση κοντά στην αιγιαλό

και μέσα στις κοίτες των χειμάρρων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της

παράκnας περιοχής με -αμμώδες υλικό. Για την -α.\Ltιμεtώπιση~λη.μά:rω\L--

αυτών και τη προστασία των ακτών κατασκευάστηκαν στο παρελθόν διάφορα

τεχνικά έργα, όπως προβλήτες, αλλά δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα ή σε

ορισμένες περιπτώσεις επιδείνωσαν το πρόβλημα.

Για την σωστή και ολοκληρωμένη παρέμβαση και επίλυση του προβλήματος

οι πρώην κοινότητες της περιοχής προέβησαν σε ενέργειες για εκπόνηση μελετών και

σήμερα υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και

του Πανεπιστημίου Πατρών (1996), οι οποίες προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για

την οριστική επίλυση του προβλήματος. Τα έργα αναμένεται να προκαλέσουν

ciλλαγές στην πορεία και την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων στη περιοχή. Οι

ciλ/.,αγές αυτές είναι επιθυμητές και ελεγχόμενες και έχουν στόχο τη μείωση της

διάβρωσης και την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης αμμώδους υλικού _κατά μήκος _

της παραλίας με σκοπό την αύξηση του όγκου και του πάχους της. Επιπλέον τα

προτεινόμενα έργα θα έχουν ευνΟϊκές συνέπειες και στην προστασία ολόκληρης της

παρciλιαKής ζώνης από τους ισχυρούς κυματισμούς που παρατηρούνται κατά τη

χειμερινή περίοδο.

4. Πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να μένουν

μόνο στα διοικητικά όρια του κάθε Δήμου, αλλά όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην
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συνολική προστασία και στην εξοικονόμηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Η

πρόταση μας αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος ανακύκλωσης για γυαλί,

χαρτί και αλουμίνιο. Στο πλαίσιο του προβληματισμού αυτού προτείνουμε τα εξής:

• Ευαισθητοποίηση - Ενημέρωση. Απαραίτητη ενέργεια είναι η ευαισθητοποίηση

των κατοίκων, των τουριστών και ειδικά των καταστηματαρχών, οι οποίοι θα

κληθούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης

θα περιλαμβάνουν έντυπο υλικό και ειδικά διαμορφωμένα stands ενημέρωσης.

Επίσης, προτείνεται η έναρξη ενός κύκλου μαθημάτων περιβαλλοντικής

συνείδησης στα σχολεία της περιοχής από ειδικούς επιστήμονες.

• Προμήθεια εξοπλισμού. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι

απαραίτητη η προμήθεια ειδικών καλαίσθητων κάδων, στους οποίους θα

διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται και η

προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος.

• Δημιουργία χώρων αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. Η συγκένηχυση των

ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικά του χαρτιού, καταλαμβάνει πολύ χώρο και

χρειάζεται ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης μέχρι την πώληση σε εταιρίες που

αναλαμβάνουν την ανακύκλωση.

4.4.9 Διιμιουργία αναπmςιακού φορέα

Η σύσταση ενός αναπτυξιακού φορέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την

προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. 1-1 ύπαρξη του λειτουργεί συντονιστικά στις

διάσπαρτες, τοπικές και μη, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, συμβάλλει στο

μακροχρόνιο προγραμματισμό των επενδύσεων και τον συντονισμό των επιμέρους

αναπruξιακών προγραμμάτων, προωθεί τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της τοπικής

κοινωνίας, αναδεικνύει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και τέλος μπορεί να

συμβάλει και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η σημαντικότερη συνεισφορά, όμως του αναπτυξιακού φορέα έχει να κάνει

με τη μεταφορά πόρων από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο. Ο φορέας μπορεί επίσης

να κινητοποιεί τους μηχανισμούς εκείνους που είναι απαραίτητοι για την προώθηση

της συνεργασίας των τοπικών με τους περιφερειακούς φορείς. Επιπλέον, μπορεί να

συμβάλλει και στην προώθηση των υπαρχόντων Ευρωπα'ίκών Προγραμμάτων,
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προσελκύοντας, έτσι σημαντικούς πόρους. Κάτι τέτοιο προυποθέτει ότι ο φορέας

αυτός θα έχει και την κατάλληλη νομική υπόσταση.

Το πρόβλημα που εντοπίζουμε στο σημείο αυτό αφορά το μέγεθος του νέου

Δήμου και τίθεται το θέμα αν θα μπορούσε μια αναπτυξιακή εταιρεία να

λειτουργήσει αποτελεσματικά στα όρια του. Σύμφωνα με τις τελευταίες

επικρατούσες απόψεις για το ρόλο των αναπτυξιακών εταιρειών και το πεδίο ευθύνης

τους, θεωρείται ότι ακόμα και το επίπεδο του νομού είναι αρκετά μικρό για να

μπορέσει μια τέτοια εταιρεία να λειτουργήσει σωστά. Στην ευρύτερη περιοχή

μελέτης λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ο αναπτυξιακός σύνδεσμος Κασσάνδρας, ο

οποίος όμως έχει ως πεδίο δράσης, ιruρίως το νεοσύστατο Δήμο Κασσανδρείας.

Επομένως, το ζήτημα που τίθεται αφορά την από κοινού εξέταση των δύο όμορων

Δήμων για τη πιθανή διαδημοτική δράση του αναπτυξιακού συνδέσμου. Αυτό, όμως

προΏποθέτεικάποια ειδική μελέτη σκοπιμότητας.
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4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έχοντας φτάσει στο τέλος αυτής της εργασίας υπάρχουν ορισμένα σημεία 

προβληματισμοί, στα οποία οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή μας. Το «τέλος

εποχής" μιας αναπτυξιακής διαδικασίας, η οποία βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις

κεντρικές θεωρίες και πολιτικές της ανάπτυξης, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές,

όσο αφορά το πλαίσιο θεώρησης τ/ς αναπτυξιακής διαδικασίας. Η τοπική ανάπτυξη,

με τα όποια πλεονεκτήματα φαίνεται να παρουσιάζει (ευελιξία, ΠOΙKtλία, εθελούσια

δράση κ.λ.π.), αποτελεί μια νέα δυναμική για την εξέλιξη του χώρου.

Η έλλειψη, μέχρι πρόσφατα, ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα μπορούσε

να αποτελέσει μια σωστά διαρθρωμένη στρατηγική τοπικής ενδογενούς ανάπτυξης

θα πρέπει να μας προβληματίσει. Οι αναπτυξιακοί νόμοι, μη προσαρμοσμένοι στον

τοπικό χώρο, ευνοώντας περισσότερο τ/ συγκέντρωση των επενδύσεων στα μεγάλα

αστικά κέντρα, συνέβαλλαν τελικά στη διαμόρφωση ενός τοπικού επενδυτικού και

επιχειρηματικού δυναμικού το οποίο σε πολλές περιπτώσεις ευνοήθηκε από την

κοινωνική πολιτική του νόμου (Συνεταιρισμοί, ΟΤΑ) και τις κομματικές επιδιώξεις,

καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τις επενδυτικές προσπάθειες αναποτελεσματικές.

Επιπλέον, οι δυσκολίες διάδοσης της πληροφόρησης, οι κα!hJστερήσεις της τοπικής

γραφειοκρατίας, η ανεπάρκεια σωστού προγραμματισμού, αλ/ά και η έλλειψη

υποστηρικτικών μηχανισμών στις επενδυτικές πρωτοβουλίες, περιόρισαν τις όποιες

θετικές προοπτικές των αναπτυξιακών νόμων.

Σήμερα, η κατάσταση φαίνεται να διαφοροποιείται. Η ένταξη τ/ς Ελλάδας

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό κα ι τ/ν

περιφερειακή πολιτική της χώρας. Οι Κοινοτικές οδηγίες αποτελούν το σημείο

αναφοράς για τις τοπικές πρωτοβουλίες. Έτσι, διαπιστώνουμε την ύπαρξη κάποιων

νέων χωροταξικών και αναπτυξιακών δεδομένων τα οποία θα αποτελέσουν για τα

επόμενα χρόνια το πλαίσιο δράσης της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Το βασικότερο, ίσως νέο χωρικό δεδομένο στον ελληνικό χώρο είναι το

Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας. Μετά την πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση του Ν.

2539/97 και τις διοικητικές ενότητες που αυτή όρισε δίνεται μια ευκαιρία στην

κατώτερη βαθμίδα διοίκησης να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να επιτύχει την

ανάπτυξη του χώρου της αρμοδιότητας της. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένας
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υπολογίσιμος σε έκταση και πληθυσμό, αριθμός χωρικών ενοτήτων στο εσωτερικό

του ελληνικού χώρου, δημιουργώντας τις συνθήκες για αποδοτικότερη συνεργασία

με τα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, έγκειται σε ποιο βαθμό

ο νέος Νόμος εντάσσεται σ' ένα συγκεκριμένο όραμα και σχέδιο για την εξέλιξη και

πρόοδο της υπαίθρου, ευνοεί, και δεν εγκλωβίζει την τοπική - ενδογενή ανάπτυξη.

Κύρια προΏπόθεση είναι η μέριμνα για την επίτευξη της μέγιστης χωρικής συνοχής

με την ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Νέου

Δήμου.

Το δεύτερο χωρικό δεδομένο που θα μας απασχολήσει αφορά την χωρική

διάσταση του περιβάλλοντος. Η υπόθεση του περιβάλλοντος αποτελεί το κυρίαρχο

θέμα του επιστημονικού και πολιτικού προβληματισμού σε σχέση πάντα με την

ανάπτυξη, στην σύγχρονη βέβαια εκδοχή της ( βιώσιμη ανάπτυξη). Η προσπάθεια για

τη συσχέτιση των χωρικών πολιτικών με την περιβαλλοντική πολιτική είναι προϊόν

των κοινωνικών, πολιτικών και επιστημονικών εξελίξεων κυρίως των τελευταίων

ετών. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε αφορά την χωρική διάσταση του

περιβάλλοντος. Οι χωρικές μεταβολές έχουν μια αμφίδρομη σχέση με το περιβάλλον,

το επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτό. Βέβαια, η εμπειρία δείχνει ότι, μάλλον, οι

ανθρωπογενείς δραστηριότητες έχουν μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό

περιβάλλον, περιορίζοντας συνεχώς τα όρια του. Έχω την εντύπωση ότι στο μέλλον,

θα πρέπει να αρχίσει να συμβαίνει το αντίθετο, στα όρια του δυνατού. Είναι καιρός

να αφήσουμε το φυσικό περιβάλλον να δράσει αυτόνομα, να μας δώσει το

παράδειγμα - πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχτούν οι όποιες χωρικές

δραστηριότητες θα επιχειρήσουμε.

Το τρίτο χωροταξικό και αναπτυξιακό δεδομένο που εμφανίζει καινοτομικά

στοιχεία δράσης, είναι τα δίκτυα συνεργασίας. Η καθιέρωση των δικτύων στις

κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές και χωρικές επιστήμες έχει να κάνει με την

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η

χωρική προσέγγιση των δικτύων αφορά τις σχέσεις συνεργασίας που αναπτύσσονται

ανάμεσα σε εταίρους που εκπροσωπούν τα διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκησης( Δήμοι,

Περιφέρειες, τοπικοί οργανισμοί, κ.τ.λ.). Το σημαντικό στοιχείο με την υπόθεση των

δικτύων αφορά την διεθνοποίηση της συνεργασίας και την υπαγωγή της στο τοπικό

πλαίσιο αναφοράς.
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Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα ενδιαφέρον πλαίσιο όσο αφορά τις

προοπτικές ανάπτυξης του τοπικού χώρου. Η περιοχή μελέτης με τα αναμφισβήτ/τα

πλεονεκτήματα που παρουσιάζει και τις όποιες ιδιομορφίες, αποτελεί μια χωρική

ενότ/τα στην οποία, τα νέα χωρικά δεδομένα μπορούν να διαμορφώσουν την

αναπτυξιακή τ/ς πορεία.

Η ανάπτυξη του Δήμου Παλλήνης στηρίχτηκε και συνεχίζει να στηρίζεται

στον τουρισμό και στις παρεχόμενες προς αυτόν υπηρεσίες. Τα οικονομικά οφέλη

από την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα είναι σημαντικά και έχουν οδηγήσει στ/ν

ευμάρεια των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν προχωρήσει

σε σημαντικές επενδύσεις διαμορφώνοντας εν πολλοίς τις χωρικές δομές της

περιοχής. Ωστόσο, η μονοδιάστατη ενασχόληση με τον τουρισμό και κυρίως η

έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδιασμού για το χώρο επέφεραν ορισμένες αρνητικές

συνέπειες στ/ περιοχή, οι οποίες συνίστανται στην καταστροφή του περιβάλλοντος,

στην έλλειψη βασικών υποδομών και στην ολοένα αυξανόμενη έλλειψη συνοχής όσο

αφορά τα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της περιοχής.

Οι νέες προοπτικές που εμφανίζονται στο προσκήνιο τα τελ,.ευταία χρόνια θα

πρέπει να απασχολήσουν τους υπεύθυνους, έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα θεώρηση

για το πλαίσιο των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Ο νέος Δήμος θα πρέπει να κινηθεί

αποτελεσματικά στα νέα όρια που διαγράφονται αναφορικά με την ενδογενή

ανάπτυξη. Πολλές φορές ο δρόμος για την ανάπτυξη είναι «προς τα πίσ@} ή

«στάσιμορ). Δεν είναι απαραίτητο να συνεχίζουμε να προκαλούμε τα όρια ανάπτυξης

μιας περιοχής. Οι ρυθμοί που έχει επιβάλλει η αναπτυξιακή διαδικασία στην περιοχή

είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίθετα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η

εμπειρία από τον ελληνικό χώρο είναι χαραγμένη στη μνήμη μας. Πολλές περιοχές

που είχαν όλες τις δυνατότητες για μια επιτυχή αναπτυξιακή πορεία καταστράφηκαν

από τη «βουλιμίω) τους για περαιτέρω ανάπτυξη. Ο Δήμος Παλλήνης και όλοι οι

παράγοντες που τον συνιστούν (περιβάλλον, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.), θα πρέπει

να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το χώρο και τις απαιτήσεις τους από

αυτόν. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της περιοχής, οφείλουν να αντιμετωπίσουν την

αναπτυξιακή διαδικασία ως μια προσωπική πρόκληση. Η αντίστροφη πορεία της

ανάπτυξης (εθνική--.t περιφερειακή---? τοπική), μάλλον έχει ως προορισμό τον

ανθρώπινο παράγοντα, Ο καθένας από εμάς οφείλει να κάνει τη δική του
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«επανάσταση» είτε αυτή αναφέρεται σε προσωπικό επίπεδο είτε σε συ))..ΟΥικό

επίπεδο.
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