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 Ο Πεηξαηάο κηα κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή πνπ αιιάδεη…

 Με απαζρνιεί, θπξίωο,  ε εμέιημε θαη ε εξκελεία ηωλ 
κεηαζρεκαηηζκώλ ζηελ παξαγωγηθή βάζε θαη ε ρωξηθή 
θπζηνγλωκία ηεο πεξηνρήο. 

 Με ελδηαθέξνπλ νη παξαγωγηθνί θιάδνη, νη αιιαγέο ζην 
ηνπηθό παξαγωγηθό ζύζηεκα - ε ηξηηνγελνπνίεζε ηεο 
παξαγωγήο, ε αλεξγία, oη επέιηθηεο κνξθέο 
απαζρόιεζεο θ.ά.

 Υπόζεζε: Η δηαρξνληθή ζπλάξζξωζε δξαζηεξηνηήηωλ 
θαη γεωγξαθηθνύ ρώξνπ είλαη θπξίαξρνο παξάγνληαο 
γηα λα «απεηθνλίζω» ηηο αιιαγέο ζε ηνπηθό επίπεδν.

 Σηόρνο: Η αλαβάζκηζε ηωλ δηαδηθαζηώλ, ζεζκώλ θαη 
εξγαιείωλ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ πηνζέηεζε από ην Δήκν 
αλαπηπμηαθώλ/ρωξηθώλ πνιηηηθώλ θαη κέηξωλ.



 Τν δήηεκά κνπ απαηηεί θαηεμνρήλ απo-αζξνηζηηθή πξνζέγγηζε. 
Γηαηί παξαηεξνύκε (θαηαξρήλ):

• αιιαγή ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο,

• αζπλερή ρσξηθή αλάπηπμε,

• ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο εκθαλίδνληαη σο ηδηόηππεο 
ρσξηθέο ζπγθεληξώζεηο, «ζύιαθνη», από άπνςε:
 ιεηηνπξγηθή (θιαδηθή θαηαλνκή, ζύλζεζε απαζρόιεζεο),

 ρσξηθή (ζπλύπαξμε κε θαηνηθία, θεληξηθέο πεξηνρέο, ηόπνη κε 
ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ζεκαζία θ.ά.),

κέζα ζε έλα επξύηεξν πιέγκα ρσξηθώλ θαη θνηλσληθώλ 
αιιειεμαξηήζεσλ.



 Γηα λα ππνζηεξίμσ ηηο ππνζέζεηο κνπ, ρξεηάδνκαη ηζρπξή 

ζηήξημε από πξσηνγελή έξεπλα (από κέλα, από ηελ νκάδα κνπ) 

θαη ζύλζεζή ηεο κε δεπηεξνγελείο πεγέο. Σε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλάο κνπ απηέο νη δύν πεγέο πιεξνθόξεζεο είλαη πνιύ 

ζεκαληηθέο.

 Δηεξεπλώ θαηαξρήλ ηα  «γεληθά» ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

(όινο ν Δήκνο, δεκνηηθά δηακεξίζκαηα) θαη αλαδεηθλύσ ηα 

θαηαξρήλ θξίζηκα δεηήκαηα –όπσο πξνθύπηνπλ από 

δηαρξνληθέο δεπηεξνγελείο πεγέο– κε έκθαζε ζηνπο 

παξαγσγηθνύο ηνκείο, ζηε ρσξνζέηεζή ηνπο, ζηελ εμέιημή ηνπο,   

ηε ζπλύπαξμή ηνπο κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. ηελ θαηνηθία 

ζηνλ ρώξν ηεο πεξηνρήο). Σπιιέγσ, ηαμηλνκώ θαη θσδηθνπνηώ 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο από δεπηεξνγελείο πεγέο: Ε.Σ.Υ.Ε., 

Επηκειεηήξηα, Υπεξεζίεο, έξεπλεο, κειέηεο θ.ιπ.



Πώο «αληρλεύσ» ηνπο ζπιάθνπο

 Φξεηάδνκαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ηδηαίηεξε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ε νπνία παξαηεξείηαη (ππόζεζε 

εξγαζίαο) ζε κηθξν-επίπεδν θαη δηακόξθσζε ελλνηνινγηθώλ 

θαη κεζνδνινγηθώλ εξγαιείσλ πνπ ζα ηελ πεξηγξάθνπλ. 

 Δπζηπρώο ρξεηάδνκαη θαη αλαδόκεζε ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ 

ζε επίπεδν Δήκνπ θαη/ή νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ, ζε λέεο 

ρσξηθέο νκαδνπνηήζεηο πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ή ζα 

απνξξίςνπλ ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο. Εδώ, επηιέμακε ηηο 

νκάδεο ρξήζεσλ θηηξίσλ θαη ηνπο ζπιάθνπο εμεηδίθεπζεο.

 Οη ρσξηθέο νκάδεο ρξήζεσλ ζα αλαδείμνπλ ηε δπλακηθή ηεο 

εμέιημεο ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδνληαο ηνπο ηξόπνπο 

ζπλάξζξσζεο κηαο ρξήζεο κε ηελ άιιε.



 Σπγθεληξώλσ, ηαμηλνκώ ηα ηεηξάγσλά κνπ ζύκθσλα κε θύξηα 
θαη δεπηεξεύνπζα ρξήζε (θαηνηθία, εκπόξην-ππεξεζίεο, 
βηνκεραλία-βηνηερλία, εθπαίδεπζε, πγεία, άιιεο ρξήζεηο), θαηά 
Ε.Σ.Υ.Ε., ή θαη ζύκθσλα κε δηθέο κνπ «πξνζαξκνγέο».

 Με ηε βνήζεηα ησλ επεμεξγαζηώλ ησλ δεδνκέλσλ 
δηαξζξώλσ ρσξηθέο νκαδνπνηήζεηο/ρσξηθέο νκάδεο 
ρξήζεσλ κε θύηηαξν ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν  γηα 
δηαθξηηέο πεξηόδνπο (π.ρ. 1990, 2000). Απαιιάζζνκαη 
από άιιεο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο (π.ρ. δεκνηηθά 
δηακεξίζκαηα).

 Απαιιάζζνκαη από απινπζηεπηηθέο γεληθεύζεηο 
ρξήζεσλ γεο, όπσο απηέο ησλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ, 
Γ.Π.Σ. θ.ιπ.

 Αληρλεύσ ηηο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε 
ηελ παξνπζία/απνπζία / δηαζύλδεζε/δηαδνρή 
ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ θαη εμεηάδσ ηε δηαρξνληθή 
εμέιημή ηνπο.



Δήκνο Πεηξαηά: Πιήζνο Οηθνδνκηθώλ Τεηξαγώλσλ (ΟΤ)                   

θαη Πνζνζηηαία Καηαλνκή Κηηξίσλ Κύξηαο Φξήζεο αλά               

Φσξηθή Οκάδα Φξήζεσλ (ΦΟΦ), 1990
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ΥΟΥ 1 1.455 22.168 95,28%   1,28%   1,02% 0,30% 0,10%   2,03% 159.307 

ΥΟΥ 2     55    461   2,82% 88,07%   0,00% 0,87% 0,22%   8,03%       334 

ΥΟΥ 3     80    615   6,99%   6,50% 65,53% 0,16% 0,00% 20,81%       148 

ΥΟΥ 4   191 2.387 75,03% 17,80%   0,84% 1,59% 0,50%   4,23%   17.365 

ΥΟΥ 5     88   488   6,35% 25,82% 34,43% 0,41% 0,00% 32,99%        452 

ΥΟΥ 6     46   413 21,31% 54,96%   5,08% 0,97% 0,48% 17,19%     1.213 

ΥΟΥ 7     86   954 49,90% 10,59% 23,17% 0,94% 0,42% 14,99%     2.300 

Δκηός 

ανάλσζης* 
  223      0 – – – – – –     1.552 

ύνολο 

Γήμοσ 
2.224 27.486 85,73%   5,85%   3,85% 0,45% 0,15% 3,97% 182.671 

 
 ΦΟΦ 1: Καηνηθία ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 2: Εκπόξην-ππεξεζίεο ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 3: Βηνηερλία-βηνκεραλία ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 4: Πεξηνρέο θαηνηθίαο κε αλαπηπγκέλνπο ζπιάθνπο εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη εμππεξέηεζεο. 

 ΦΟΦ 5: Έληνλε ζπλύπαξμε βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο θαη εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ. 

 ΦΟΦ 6: Σπλύπαξμε θαηνηθίαο κε απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ.

 ΦΟΦ 7: Σπλύπαξμε θαηνηθίαο κε βηνκεραλία-βηνηερλία θαη εκπόξην-ππεξεζίεο.



Δήκνο Πεηξαηά: Πιήζνο Οηθνδνκηθώλ Τεηξαγώλσλ (ΟΤ)                   

θαη Πνζνζηηαία Καηαλνκή Κηηξίσλ Κύξηαο Φξήζεο αλά               

Φσξηθή Οκάδα Φξήζεσλ (ΦΟΦ), 1990



Δήκνο Πεηξαηά: Πιήζνο Οηθνδνκηθώλ Τεηξαγώλσλ (ΟΤ) 

θαη Πνζνζηηαία Καηαλνκή Κηηξίσλ Κύξηαο Φξήζεο αλά 
Φσξηθή Οκάδα Φξήζεσλ (ΦΟΦ), 2000 
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ΥΟΥ 1 1.185 17.905 97,44%   1,01%   0,15% 0,28% 0,03%   1,11% 129.574 

ΥΟΥ 2     84     647   2,32% 89,80%   0,31% 0,62% 0,31%   6,65%       348 

ΥΟΥ 3     46     326   3,37%   3,99% 84,66% 0,00% 0,00%   7,98%         89 

ΥΟΥ 4   115     963 43,41% 44,24%   0,31% 5,61% 0,83%   5,61%    5.193 

ΥΟΥ 5   127    602   7,45% 29,37% 26,36% 0,44% 0,00% 36,37%       785 

ΥΟΥ 6   426 5.785 80,02% 11,31%   2,51% 0,95% 0,17%   5,05%  38.694 

ΥΟΥ 7     42   355 27,32%   7,32% 54,65% 0,00% 0,00% 10,70%       341 

Δκηός 

ανάλσζης* 
  199 0 – – – – – –       673 

ύνολο 

Γήμοσ 
2.224 26.583 85,25%  7,74%  3,03% 0,62% 0,09%   3,27% 175.697 

 

 ΦΟΦ 1: Καηνηθία ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 2: Εκπόξην-ππεξεζίεο ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 3: Βηνηερλία-βηνκεραλία ωο θπξίαξρε ρξήζε.

 ΦΟΦ 4: Πεξηνρέο θαηνηθίαο κε αλαπηπγκέλνπο ζπιάθνπο εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη εμππεξέηεζεο. 

 ΦΟΦ 5: Έληνλε ζπλύπαξμε βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο θαη εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ. 

 ΦΟΦ 6: Θύιαθνη δηείζδπζεο  εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ ζε δώλεο θαηνηθίαο ή/ θαη επηθξάηεζεο εκπνξίνπ-ππεξεζηώλ εηο βάξνο 
βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο.

 ΦΟΦ 7: Βηνκεραληθνί-βηνηερληθνί ζύιαθνη ζε ζπλύπαξμε κε θαηνηθία. 



Δήκνο Πεηξαηά: Πιήζνο Οηθνδνκηθώλ Τεηξαγώλσλ (ΟΤ) 

θαη Πνζνζηηαία Καηαλνκή Κηηξίσλ Κύξηαο Φξήζεο αλά 

Φσξηθή Οκάδα Φξήζεσλ (ΦΟΦ), 2000





 Οη ρσξηθέο νκάδεο ρξήζεσλ, πνπ έρσ ζπλζέζεη κε 
δεπηεξνγελή δεδνκέλα αλαδεηθλύνπλ ηε δπλακηθή 
ηεο εμέιημεο ζηελ πεξηνρή: ηνπο ηξόπνπο 
ζπλάξζξσζεο κηαο ρξήζεο κε ηηο άιιεο. 
Παξαδείγκαηνο ράξε ην εκπόξην-ππεξεζίεο 
δηεηζδύεη ζε ή επηθξαηεί κηαο άιιεο ρξήζεο, όπσο 
ηεο θαηνηθίαο.

 Πεηξακαηίδνκαη πεξαηηέξσ κε ηελ παξνπζία ηεο 
θαηνηθίαο.

 Αλαδεηθλύσ ην ξόιν ηεο θαηνηθίαο σο ζπλεθηηθό 
παξάγνληα ζηε βησζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο.



 Οη ππνζέζεηο κνπ εληζρύνληαη.

 Πξνζδηνξίδσ ηνπο ζπιάθνπο ρσξηθήο 

εμεηδίθεπζεο

Τα θαηλόκελα πνπ θαηαξρήλ εληόπηζα 

παξνπζηάδνληαη κε ηδηαίηεξε έληαζε…

 Πξνρσξώ εηο βάζνο κε έξεπλα πεδίνπ.



 Σηνλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν (ζύιαθν) θαη ρξόλν δηεξεπλώ ηα 
θπξίαξρα δεηήκαηα. Από δεπηεξνγελείο πεγέο, αιιά θπξίσο 
από έξεπλα πεδίνπ.

 Σηόρνο λα αλαδείμσ (κε επηηόπηα έξεπλα) ηνπο θπξίαξρνπο 
θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  θαη ηελ 
παξνπζία/απνπζία ηεο θαηνηθίαο. Να δηεξεπλήζσ πηζαλέο 
ζπλαξζξώζεηο/νκαδνπνηήζεηο ηνπο κε ην ρώξν, δειαδή κε 
πεξαηηέξσ ππν-πεξηνρέο εληόο «ζπιάθνπ».

 Αλακέλεηαη όηη δελ ζα βξσ «έηνηκα» ζηνηρεία.

 Η πεξαηηέξσ –επί ηνπ πεδίνπ έξεπλα επηρεηξήζεσλ–
θαηαγξαθή ρξήζεσλ θηηξίσλ ζηνπο ζπιάθνπο ζα αλαδείμεη 
εθείλα ηα θιαδηθά θαη ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε 
ζπλάξζξσζε ηεο εμεηαδόκελεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη 
ζπκβάιινπλ ζε εληαία πξνζέγγηζε ηνπ ρώξνπ.



Αλίρλεπζε ηωλ θιάδωλ-θιεηδί

 Αληρλεύσ ηνπο θιάδνπο (ηεο παξαγσγηθήο βάζεο)-θιεηδί, 

ζύκθσλα κε όζα έρνπκε πεη: θαηά «ηόπνπο» θαη επνρή, 

αμηνπνηώληαο ηε ζπλζεηόηεηα θαη δηαθνξεηηθόηεηα πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ωο κεζνδνινγηθό εξγαιείν 

ζα κε βνεζήζνπλ λα «μεδηπιώζσ» πεξαηηέξσ ηελ εηθόλα ζηελ 

πεξηνρή όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο.

 Η δηαρξνληθή απεηθόληζε θαη αμηνιόγεζε ησλ θιάδσλ-θιεηδί 

ζπκβάιιεη:

 ζηελ απεηθόληζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ησλ 

αιιειεμαξηήζεσλ κηαο πεξηνρήο,

 ζηελ άξζε ηεο επίθαζεο νκνηνγέλεηαο θαη νκνηνκνξθίαο 

πνπ επηβάιιεη ε ζπκβαηηθή ξπζκηζηηθή νπηηθή,

 ζηελ αμηνιόγεζε ησλ θαηεπζύλζεσλ πνιηηηθήο,

 ζηε δηακόξθσζε λέσλ πνιηηηθώλ κε ρσξηθή αλαθνξά. 



 Γηα λα πξνζδηνξίζσ ηνπο θιάδνπο-θιεηδί αλαηξέρσ ζηηο 
δεπηεξνγελείο πεγέο: Επεμεξγάδνκαη ην πιήζνο ησλ θαηαζηεκάησλ, 
ηε ρσξηθή ηνπο ζπγθέληξσζε, ηε δηάξζξσζε ησλ ζεκαληηθώλ θιάδσλ 
αλά νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, ηε δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε. Εθόζνλ ηα 
ζηνηρεία απηά δηαηίζεληαη, ζε δηαθξηηέο πεξηόδνπο.

 Με έξεπλα πεδίνπ –θαηαγξαθή– δηεξεπλώ ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 
θιάδσλ-θιεηδί: θαηαγξαθή ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηζνγείσλ θαη 
νξόθσλ, ζηξσκαηνπνίεζε, θαηαγξαθή παξαγσγηθώλ δηαζπλδέζεσλ, 
ζπλππάξμεηο ρξήζεσλ (θαηνηθία-βηνηερλία θ.ιπ.). Τν πηζαλόηεξν είλαη όηη δελ 
κπνξώ λα ηε ζπγθξίλσ κε άιιεο πξνγελέζηεξεο.

 Με έξεπλα πεδίνπ –εξσηεκαηνιόγηα θαη ζπλεληεύμεηο– δηεξεπλώ 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ (ησλ 
θιάδσλ-θιεηδί): θύθιν εξγαζηώλ, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ, θαηάξηηζε / 
εμεηδίθεπζε απαζρνινύκελσλ, είδνο εξγαζίαο, ελδνθιαδηθέο ζπγρσλεύζεηο
θ.ιπ.

 Δηεξεπλώ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηώλ (κε δεπηεξνγελείο 
πεγέο θαη έξεπλα πεδίνπ).

 Αλαδεηθλύνληαη νη θιάδνη-θιεηδί, ε παξνπζία θαη ζπγθέληξσζή ηνπο.

 Αλαδεηθλύνληαη νη πεξηνρέο κε βάζε ηε ρσξηθή, θνηλσληθή θαη 
ιεηηνπξγηθή θπζηνγλσκία ηνπο.



 Εξκελεύσ ηελ εηθόλα πνπ έρσ ζπλζέζεη. Σεκεξηλή θαη 
δηαρξνληθή σο πξνο ηνπο θιάδνπο-θιεηδί ην αζηηθό 
πεξηβάιινλ, ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο, ηα θνηλσληθν-
νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λνηθνθπξηώλ θ.ιπ. 

 Δηαπηζηώλσ πξννπηηθέο θαη δηιήκκαηα.

 Αμηνινγώ ηηο κέρξη ζήκεξα πνιηηηθέο, ηα εξγαιεία.

 Σρεδηάδσ έλα λέν εξγαιείν: ην παξαηεξεηήξην. Υηνζεηώ 
πιέγκα δεηθηώλ. Αλαπηύζζσ εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ 
απεηθόληζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ αλαπηπμηαθώλ 
κέηξσλ. Σηεξίδσ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηελ 
αμηνιόγεζή κνπ.    

 Νέεο πνιηηηθέο θαη επηρεηξεζηαθά βήκαηα κπνξνύλ λα 
δηαξζξσζνύλ. 



Ζεηήκαηα γηα ζθέςε

 Πνηνο θαη κε ηη θξηηήξηα επηιέγεη ηνπο ηνκείο / 

δεηήκαηα-θιεηδί;

 Τη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ελέρεη ε επηινγή;

 Τη θνηλσληθά δεηήκαηα ελέρεη ε επηινγή;

 Αξθεί έλα πείξακα γηα λα αιιάμεη ηηο κεζόδνπο 

απεηθόληζεο ηεο ζπλάξζξσζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ην ρώξν;

 Αζθαιώο όρη. Η πξνζέγγηζε πξνζθέξεηαη γηα 

ππνζέζεηο εξγαζίαο θαη πεξαηηέξσ έξεπλα από 

άιινπο εξεπλεηέο ζηνλ ίδην ή ζε άιινπο «ηόπνπο».



 Πώο ζπζρεηίδσ ηελ έξεπλά κνπ κε ζεσξεηηθέο 

ζέζεηο;

 Η ζεκαζία ηεο δηαρξνληθήο παξαηήξεζεο.

 Η ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη βειηίσζεο ησλ κεζόδσλ 

γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ.

 Πξνο κηα «ζπνλδπισηή» πξνζέγγηζε κε ηνπηθέο 

πξαγκαηηθόηεηεο; Είλαη εθηθηό;

 Σηελ νπηηθή κηαο καθξνρξόληαο δπλακηθήο θαη 

αλάπηπμεο ζεζκηθώλ δηόδσλ.



 Σπκβάιινπκε ζηελ αλάδεημε ζεζκώλ 

απηνδηνίθεζεο ζηα επη κέξνπο επίπεδα 

ζπγθξόηεζεο ηνπ ρώξνπ;

 Θεζκηθέο δπζθνιίεο θαη δεηήκαηα.

Μειεηήζηε ηα κεζνδνινγηθά βήκαηα ζπλαθώλ πξνζεγγίζεσλ 

ζηα: 

 Παξαηεξώληαο ηνλ Πεηξαηά…    

http://www.ntua.gr/arch/spacereg/books/pireas/idex.htm

 Παξαηεξώληαο ηνλ Πεηξαηά… ΙΙ
http://www.ntua.gr/arch/spacereg/books/pireasII/idex.htm
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