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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Οι εννοιολογικές βάσεις 

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι αστικές πολιτικές, τόσο κοινοτικές όσο και εθνικές, για 
τις υποβαθμισμένες συνοικίες, πρέπει καταρχάς να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό 
αυτού του ιδιαίτερου αστικού πλαισίου: η υποβαθμισμένη συνοικία είναι μια αστική περιοχή, 
η οποία πάσχει από συγκέντρωση κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων μεταφορών, ασφάλειας, 
πολεοδομίας και στέγασης. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τις 
υποβαθμισμένες συνοικίες, καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μιας παρέμβασης 
αποκατάστασης είναι η υπέρβαση της μονοτομεακής ή κατακερματισμένης προσέγγισης 
χάριν μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

Εξάλλου, λόγω της πολυπλοκότητας της έννοιας, η ίδια η ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει 
να εξηγηθεί: 

• συνδυάζει μια κάθετη διάσταση ολοκλήρωσης, μεταξύ των διάφορων επιπέδων 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων και δημόσιων παραγόντων (Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κράτος, περιφέρεια, επαρχία, δήμος, συνοικίες), και μια οριζόντια διάσταση 
ολοκλήρωσης, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή, ακόμη και στο εσωτερικό των 
θεσμικών οργάνων και των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ πολιτικού και διοικητικού 
επιπέδου· 

• ενσωματώνει διαφορετικούς τύπους χρηματοδοτικών μέσων (κοινοτικά εθνικά, 
περιφερειακά, τοπικά, ιδιωτικά), διασφαλίζοντας παράλληλα πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα και τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων· 

• συνεπάγεται τη δημιουργία και την κινητοποίηση ενός τοπικού κοινωνικού 
κεφαλαίου, το οποίο είναι σε θέση να συνδυάσει έμπρακτα μια «εδαφική 
διακυβέρνηση από τους πολίτες», καλύπτοντας τα διάφορα στάδια ενός σχεδίου: 
σχεδιασμός, προγραμματισμός, εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση, καθώς και 
κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη σχεδίων στα οποία 
συμμετέχουν οι κάτοικοι· 

• αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμισθεί η κρίσιμη σημασία, για την πρακτική της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, της διαθεσιμότητας και της ικανότητας συνεργασίας των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών, ακόμη και αν η συνεργασία αυτή 
είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. 

 

Τα στάδια της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις υποβαθμισμένες 
συνοικίες 

Η αστική πολιτική δεν διαθέτει νομική βάση ούτε στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) ούτε στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, και με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κοινοτικών πολιτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρθηκε για το ζήτημα της ανάπλασης 
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και της ανάπτυξης των πόλεων και των υποβαθμισμένων συνοικιών τους. Για τον σκοπό 
αυτόν, ενέκρινε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. 

Το σύνολο των πρωτοβουλιών αυτών οδήγησε στη σταδιακή συνειδητοποίηση, τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, της συμβολής των πόλεων και των οικισμών στην 
οικονομική μεγέθυνση και στην απασχόληση. Επιπλέον, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 
έννοιας της ενσωματωμένης προσέγγισης και στην παρότρυνση της εφαρμογής της για τον 
καθορισμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ανάπτυξης των πόλεων και των 
υποβαθμισμένων συνοικιών. 

Τα κύρια στάδια της διαδικασίας αυτής είναι τα ακόλουθα: 

• η έγκριση της Πράσινης Βίβλου για το αστικό περιβάλλον (1990), της ανακοίνωσης 
με τίτλο «Η πολεοδομική προβληματική: προσανατολισμοί για μια ευρωπαϊκή 
συζήτηση» (1997) και του «πλαισίου δράσης για την αειφόρο αστική ανάπτυξη» 
(1998), που μαρτυρούν την εγκαθίδρυση σύγκλισης μεταξύ των περιβαλλοντικών και 
των αστικών προβληματισμών· 

• η έγκριση του σχεδίου ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου (1999), το οποίο αποτελεί 
αφετηρία για μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποβαθμισμένες συνοικίες· 

• η δρομολόγηση των πειραματικών αστικών σχεδίων (1990-1993), της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας URBAN (1994-1999), καθώς και της πρωτοβουλίας URBAN II (2000-
2006), που προωθούν την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για τις πόλεις και τις 
υποβαθμισμένες συνοικίες· 

• η υπογραφή της συμφωνίας του Μπρίστολ (2005), η οποία ορίζει τη «βιώσιμη 
κοινότητα» ως έναν τόπο στον οποίο οι άνθρωποι θα θέλουν να ζήσουν και να 
εργασθούν, στο παρόν και στο μέλλον· 

• η έγκριση του Χάρτη της Λειψίας (2007), ο οποίος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις 
υποβαθμισμένες συνοικίες και καθορίζει στρατηγικές για τις μειονεκτούσες αστικές 
συνοικίες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αστικής ανάπτυξης· 

• η έγκριση της εδαφικής ατζέντας (2007), η οποία τοποθετεί την αστική πολιτική στο 
κέντρο των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007-2013· 

• η δρομολόγηση του αστικού ελέγχου, ο οποίος επιτρέπει τη συλλογή στατιστικών 
δεδομένων σχετικών με την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις· 

• η έγκριση της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή (2008), η οποία προτείνει 
μεθόδους για την επίτευξη εδαφικής συνοχής και παροτρύνει τον διάλογο για την 
υλοποίησή της. 

Μολονότι κατά την πρώτη περίοδο, από το 1990 έως το 1999, η ολοκληρωμένη προσέγγιση 
δεν έγινε γενικά κατανοητή και δεν εφαρμόσθηκε, η συμφωνία του Μπρίστολ, ο Χάρτης της 
Λειψίας και η εδαφική ατζέντα προώθησαν εννοιολογικά την ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
Εξάλλου, η στρατηγική της Λισαβόνας (2000) και, στη συνέχεια, η στρατηγική του 
Γκέτεμποργκ (2001) συνέβαλαν επίσης στις εξελίξεις αυτές, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης 
των εννοιών της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραμάτισε πάντοτε ηγετικό ρόλο στην ιστορία και στην 
εξέλιξη της αστικής πολιτικής και της πολιτικής για τις υποβαθμισμένες συνοικίες, ιδίως μέσω 
της δράσης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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Απολογισμός του προγραμματισμού 2000-2006 σχετικά με τις 
δράσεις για τις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές 

Με τον προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2000-2006, η κοινοτική 
αστική πολιτική για τις υποβαθμισμένες συνοικίες προσέλαβε σημαντική διάσταση, ιδίως 
μέσω της υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN II και του προγράμματος 
URBACT I. 

Τα κύρια αποτελέσματα της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN II περιλαμβάνουν τα εξής: 

• διάδοση της έννοιας της ολοκληρωμένης προσέγγισης: οι προσπάθειες που 
απορρέουν από τις εν λόγω πρωτοβουλίες συνεπάγονται κάθετο και οριζόντιο 
συντονισμό· 

• ενίσχυση της αποκέντρωσης και της επικουρικότητας: σημαντικές και αυξανόμενες 
αρμοδιότητες απονέμονται στις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και για τον 
καθορισμό της κοινοτικής αστικής πολιτικής· 

• παραγωγή σημαντικού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος: η χρησιμοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων για σκοπούς τοπικής ανάπτυξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, 82% των ενισχύσεων χορηγήθηκαν σε δράσεις στους 
ακόλουθους άξονες: φυσική και περιβαλλοντική ανάπλαση· καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού· και ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα URBACT επέτρεψε την επιτυχημένη ανταλλαγή ορισμένων 
εμπειριών της πρωτοβουλίας URBAN, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πολιτικές παρέμβασης για τις 
υποβαθμισμένες αστικές περιοχές συγκεκριμενοποιήθηκαν επίσης, σε κάποιο βαθμό, μέσω 
των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των ενιαίων εγγράφων 
προγραμματισμού (ΕΕΠ). 

Στα έγγραφα αυτά, η προβληματική της αστικής πολιτικής ενσωματώθηκε σε διαφορετικό 
βαθμό από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, όσον αφορά τόσο τους τύπους παρέμβασης όσο και 
την ποσότητα των διατεθέντων πόρων. Επίσης, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πολλές 
περιφέρειες εξέτασαν στοιχεία αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ορισμένων ευρύτερων 
μέτρων, τα οποία δεν ήταν κατ’ ανάγκη προσανατολισμένα αποκλειστικά στην προβληματική 
των υποβαθμισμένων συνοικιών. 

Συμπερασματικά, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, παρατηρούμε μια αξιοσημείωτη ενίσχυση 
της έννοιας της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να 
ισχυρισθούμε ότι έχει πραγματικά επιτευχθεί ολοκλήρωση η οποία περιέχει πραγματική 
διακυβέρνηση από τους πολίτες και οικειοποίηση των μέτρων αστικής ανάπτυξης. 
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Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές για 
την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 

Η ανάλυση των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 φανερώνει ότι, γενικά, υπάρχουν 
έντονες ανισότητες μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών στην υλοποίηση της κοινοτικής 
πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τις υποβαθμισμένες συνοικίες. Καταρχάς, τα νέα μέλη της ΕΕ 
δεν επωφελήθηκαν της πρωτοβουλίας URBAN, η οποία επέτρεπε στις αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης που έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να οικειοποιηθούν την 
πολιτική αυτή. Έπειτα, μετά την ένταξή τους, τα νέα μέλη μετουσίωσαν συχνά την αστική 
πολιτική μέσω διαρθρωτικών δράσεων· η ολοκληρωμένη προσέγγιση δεν προτιμήθηκε λόγω 
του επείγοντος χαρακτήρα των καταστάσεων που έπρεπε να αντιμετωπισθούν. 

Ο σχεδιασμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού 
πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) κάθε χώρας τήρησε τους κανόνες στοχοθετημένης διάθεσης των 
πιστώσεων, οι οποίοι επέβαλαν ένα ελάχιστο ποσοστό μέτρων στοχοθετημένων στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισαβόνας, αρκετές εκ των οποίων αφορούν την αστική 
πολιτική για τις υποβαθμισμένες συνοικίες στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

Επίσης, τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 απέδωσαν μεγάλη σημασία 
στη διακυβέρνηση των πολιτικών καθώς και στην εμπλοκή των αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων που ευνοούν την 
αστική ανάπτυξη, και ιδίως τη βελτίωση των συνοικιών σε κρίση. 

Ο μέσος όρος των επιχειρησιακών προγραμμάτων με αστική διάσταση στην τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού εκτιμάται σε 56,3%. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 70% εάν 
συμπεριληφθούν τα επιχειρησιακά προγράμματα των περιφερειών «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». 

Για την περίοδο 2007-2013, ένα μέσο φαίνεται ιδιαίτερα πρόσφορο για την ολοκληρωμένη 
αστική ανάπτυξη: η πρωτοβουλία JESSICA. Πράγματι, η πρωτοβουλία JESSICA 
περιστρέφεται γύρω από την αστική ανάπλαση και παροτρύνει ένα πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα διευκολύνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις συνοικίες που 
λαμβάνουν ενίσχυση στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. 

Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα URBACT II (2007-2013) ευνοεί την ανταλλαγή εμπειριών και τη 
μεταφορά ορθών πρακτικών, προωθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 
υποβαθμισμένες συνοικίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT II αναλύονται ειδικότερα 
δύο δράσεις, στον βαθμό που περιστρέφονται γύρω από καινοτόμους πρωτοβουλίες όσον 
αφορά την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη: 

• ο χαρακτηρισμός «Fast Track»· 

• το Erasmus για εκλεγμένους τοπικούς εκπροσώπους. 

Προτού αναλυθούν οι ειδικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές διαχείρισης, στην 
παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά στη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
Πράγματι, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η ΕΕ, τα θεσμικά όργανα 
και οι εθνικές αρχές τείνουν να ενθαρρύνουν την υλοποίηση δράσεων που παροτρύνουν τις 
επενδύσεις με σκοπό την ανάκαμψη της οικονομικής μεγέθυνσης. Στην προοπτική αυτή, 
πολλές προτεραιότητες υποστηρίζουν τις υποβαθμισμένες συνοικίες. 
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Συμπεράσματα 

Οι δράσεις για τις προβληματικές αστικές περιοχές που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατέδειξαν ότι η επιτυχία τους βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στην κινητοποίηση των γνώσεων ανδρών και γυναικών και στην ικανότητά τους να 
οργανώσουν και να συντονίσουν κοινούς και συμμετοχικούς στόχους. 

Πράγματι, η ανάπλαση και η εμψύχωση των υποβαθμισμένων συνοικιών οδηγούν σε 
επικέντρωση όχι μόνον στις εξωτερικές διαρθρωτικές πτυχές, των οποίων η σημασία είναι 
προφανής, αλλά επίσης και ιδίως στις άυλες πτυχές της ανάπτυξης. Εξάλλου, η τοπική 
ανάπτυξη ερείδεται κυρίως στους ανθρώπινους πόρους, των οποίων οι ικανότητες 
καινοτομίας πρέπει αφενός να οργανωθούν και αφετέρου να αξιοποιηθούν. 

Ως εκ τούτου, οι πρώτες δράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις προβληματικές αστικές 
περιοχές υπήρξαν πρωτοβουλίες με στόχο την κάλυψη των συσσωρευμένων ελλείψεων 
υπηρεσιών και υποδομών, αποτέλεσμα της σταδιακής εγκατάλειψης του κέντρου των 
πόλεων και της αυξανόμενης φτώχειας των περιφερειακών συνοικιών. 

Αυτή η κατηγορία δράσεων μπορεί οπωσδήποτε να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 
οικονομικό ρόλο σήμερα όσον αφορά την επίδρασή της στην προσφορά, ώστε να υπάρξει 
απόκριση στα εξωτερικά πλήγματα και στις νέες επιταγές της ζήτησης και της τεχνολογίας. 
Όμως, η τοπική ανάπτυξη –και ειδικότερα η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων συνοικιών– 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο εμπλοκής των πολιτών και των λοιπών τοπικών 
υπευθύνων στα προγράμματα, στα σχέδια αποκατάστασης και στις δραστηριότητες που 
απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Είναι, επομένως, προφανές ότι οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να επικεντρωθούν στην 
ολοκλήρωση αυτών των επιπέδων δραστηριότητας, ενθαρρύνοντας την ανάληψη τοπικών 
πρωτοβουλιών, καθώς οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες μπορούν να 
προσδιορισθούν καλύτερα από τους επιτόπιους παράγοντες. Για να είναι αποτελεσματικές οι 
εν λόγω πολιτικές, πρέπει απαραιτήτως να γίνουν κατανοητές και να τις ενστερνισθούν οι 
κάτοικοι και οι τοπικοί παράγοντες. 

Επομένως, η ενθάρρυνση των συνοικιακών δραστηριοτήτων σε ορισμένα υποβαθμισμένα 
κέντρα των μεγάλων πόλεων, και στις περιφερειακές συνοικίες, αποτελεί καθήκον των 
δημόσιων αρχών στα διάφορα εδαφικά επίπεδα, και ιδίως στις περισσότερες πόλεις των 
μειονεκτουσών περιφερειών. 

Ύστερα από ένα στάδιο τομεακών κυρίως δράσεων, θα ήταν σκόπιμο να γενικευθεί και να 
καταστεί υποχρεωτική η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και διατομεακών στρατηγικών 
ανάπτυξης. Εξάλλου, η πρωτοβουλία αυτή θα απαιτήσει παραδειγματικές δράσεις ικανές να 
καταδείξουν τη σκοπιμότητα της συσπείρωσης των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 
παραγόντων γύρω από ένα συναινετικό σχέδιο ανάπτυξης. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
στηρίζονται στην ευελιξία των δημόσιων πολιτικών, στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών 
πρακτικών, στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών παραγόντων και στον συνδυασμό μιας 
προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω και μιας προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες συνεισφορές των δύο αυτών προσεγγίσεων. 

Επίσης, όντας ο κατ’ εξοχήν χώρος σύγκλισης πολλών παραδειγμάτων αστικής ανάπλασης 
και χρηστής διακυβέρνησης προερχόμενων από τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει να αδράξει την ευκαιρία αυτή ώστε να επιβεβαιώσει και να παγιώσει μια πραγματική 
πολιτική φιλοσοφία σύμπραξης και συνεργασίας στις πόλεις. Μόνον η σταδιακή 
εγκαθίδρυση μιας τέτοιας φιλοσοφίας μπορεί να καταστήσει εφικτή τη βελτίωση 
της ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις υποβαθμισμένες συνοικίες. 
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Συστάσεις 

Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου μιας πραγματικής αστικής πολιτικής, θα ήταν σκόπιμο 
να προτείνει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δρομολόγηση, για την περίοδο μετά το 2013, των ακόλουθων 
μέτρων: 

• κατάρτιση, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, του «Χάρτη των υποβαθμισμένων 
συνοικιών» στην ΕΕ. Ο εν λόγω χάρτης πρέπει να καταρτισθεί βάσει ορισμένων 
συνθετικών δεικτών που θα θεσπισθούν από κοινού· 

• επαναδρομολόγηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN για όλα τα κράτη μέλη ή 
τουλάχιστον για την ΕΕ των 12. Για τον σκοπό αυτόν, θα αρκούσε η διάθεση σε ένα 
κοινό ταμείο, που θα προορίζεται για τα συγκεκριμένα κράτη μέλη, και του οποίου 
αυτά θα είναι ταυτόχρονα συνεισφέροντες και χρήστες, ενός προκαθορισμένου 
ποσοστού των χρηματοδοτικών πόρων που αποδίδονται σε καθένα από τα 
συγκεκριμένα κράτη· 

• διάθεση περισσότερων χρηματοδοτικών πόρων στο πρόγραμμα URBACT, ώστε να 
μπορέσει να φέρει εις πέρας την αποστολή του όσον αφορά την ανταλλαγή εμπειριών 
και αξιολογήσεων, την ανάπτυξη μοντέλων και τη μεταφορά ορθών πρακτικών, και 
να διασφαλίσει την παροχή τεχνικής συνδρομής στους τοπικούς παράγοντες· 

• για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα URBACT πρέπει να βελτιώσει τη δομή της βάσης 
δεδομένων του, ώστε να καταστεί πιο ομοιογενής και πιο εύκολα προσπελάσιμη για 
δράσεις αστικής καινοτομίας που υλοποιήθηκαν ήδη ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή η 
βάση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας 
ετήσιας συνάντησης ανταλλαγών και μεταφορών ορθών πρακτικών, επικεντρωμένων 
κυρίως στα θέματα της καινοτομίας, της διακυβέρνησης από τους πολίτες και της 
βιωσιμότητας στις υποβαθμισμένες αστικές συνοικίες· 

• εκπόνηση ενός οδηγού με θέμα την «Αστική διακυβέρνηση από τους πολίτες», στον 
οποίο θα εξηγείται η σχετική μέθοδος. Ο οδηγός αυτός θα απευθύνεται στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων στις πόλεις, στους ενδιαφερόμενους δημόσιους και 
ιδιωτικούς παράγοντες καθώς και στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. 
Θα πρέπει: 

- να εξηγεί τους παράγοντες που καθορίζουν την προστιθέμενη αξία της 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, 

- να θεσπίζει, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες πρακτικές, ένα θεωρητικό πλαίσιο 
αναφοράς διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή παγιωμένων μεθόδων 
διαχείρισης, λειτουργίας και αξιοποίησης κοινών αγαθών, 

• βελτίωση της συνεργασίας ΕΤΕ+ΕΤαΕ+ΕΤΠΑ+κρατών μελών, ενίσχυση των 
κεφαλαίων ΕΤΕ-ΕΤαΕ, για την ενθάρρυνση της δημιουργίας και την πλαισίωση της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων εγγύτητας καθώς και τη χορήγηση μικροπιστώσεων για 
τον ίδιο σκοπό· 

• ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
αστικών περιοχών, το οποίο θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση σχεδίων βασικών 
υποδομών και τη δημιουργία υπηρεσιών εγγύτητας (βοήθεια σε οικογένειες και 
μεμονωμένα άτομα, οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας, υδραυλικές εργασίες, 
ηλεκτρολογικές εργασίες, διάφορες επισκευές κ.λπ.). Το ίδρυμα αυτό θα μπορεί 
επίσης να οργανώνει μαθήματα κατάρτισης για τους νέους που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στις συνοικίες αυτές, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεργασθούν για να 
αναλάβουν τέτοιες δραστηριότητες· 
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• ενθάρρυνση, στη νέα έκδοση της πρωτοβουλίας URBAN, των πρωτοβουλιών με 
στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης των αστικών περιοχών στην ύπαιθρο και την 
υποστήριξη της επιστροφής των κατοίκων στο κέντρο των πόλεων· 

• ενθάρρυνση και προώθηση δραστηριοτήτων χειροτεχνίας στις προβληματικές 
συνοικίες, οι οποίες θα συνοδεύονται από κατάλληλες πρωτοβουλίες πιστοποίησης. 


