
Το Μέλλον της Αττικής

Ρ
 Α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ο ν τ α ς

π α λ ιέ ς  & ν έ ε ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ις

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ 

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΚΡΙΤΙΚΗ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜ ΕΝ Ο Υ: 

ΑΥΓΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΑΣΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2007



Έκδοση ΙΣΤΑΜΕ -  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Σειρά: Κείμενα Πολιτικής 
Το μέλλον της Αττικής:

Αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες προκλήσεις 

Σχεδιασμός - DTP: Διονυσία Ροσγοδά 
Παραγωγή: otelos communications consultancy 

Copyright © ΙΣΤΑΜΕ -  ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 2007

0

ΙΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ακαδημίας 4, 10671 Αθήνα 
τηλ.: 210.3631745-8, fax: 210.3625616 

www.istame.gr -  info@istame.gr

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα 7

Περίληψη 9

1. Εισαγωγή 15

2. Λόγοι που επιβάλλουν την επικαιροποίηση του ΡΣΑ
και την προώθηση - υλοποίηση νέου σχεδιασμου. 17

3. Η σημερινή κατάσταση στην Αττική και οι προκλήσεις 23
Αξιολόγηση σημερινής κατάστασης στην Αττική 23
Η αναπτυξιακή δυναμική 25
Οι προκλήσεις του μέλλοντος 26

4. Προς ένα μακρόπνοο σχέδιο για μια διαφορετική Αθήνα 29
4.1. Προς ένα νέο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης 30
4.2. Οι τέσσερις συνιστώσες του νέου σχεδιασμου: κρίσιμα

ζητήματα, στόχοι και στρατηγικές επίτευξής τους. 32
4.3. Οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη απασχόληση 32

Κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Αττικής 32
Στόχοι και μέτρα για την ελκυστική, δημιουργική

και ψηφιακή Αθήνα 34
4.4. Χωρική ολοκλήρωση και προστασία περιβάλλοντος 40

Κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Αττικής 40
Στόχοι και μέτρα για την ανθρώπινη, όμορφη,

προσπελάσιμη και βιώσιμη Αθήνα 43

http://www.istame.gr
mailto:info@istame.gr


Π
ερ

ιε
χό

με
να 4.5. Κοινωνική συνοχή και συνεργασία 58

Κρίσιμα ζητήματα για ίο μέλλον της Αττικής 58
Στόχοι και μέτρα για μια πολυπολιτισμική

και φιλόξενη Αθήνα 59
4.6. Μητροπολιτική διακυβέρνηση 61

Κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Αττικής 61
Στόχοι και μέτρα για τη δημοκρατική Αττική 62

5. Συμπεράσματα 66

6. Βιβλιογραφία 68

7. Βιβλιογραφικές αναφορές - σχόλια 71

Εισαγωγικό σημείωμα

Υπάρχει μέλλον για την Αττική; Το ερώτημα ενδέχεται να μοιάζει ρη
τορικό ή ακόμα και παράδοξο. Και όμως φαίνεται ότι η μείζων πολεο- 
δομική ενότητα της Αθήνας δεν έχει βιώσιμο βηματισμό αν δεν γί
νουν πράξη μια σειρά από ενέργειες ώστε να ελέγξουμε τον «αχαλί
νωτο καλπασμό» της.

Η Αττική, η Αθήνα, ταλαντεύεται ανάμεσα στο γρήγορο ρυθμό της 
μεγάλης, σύγχρονης, κοσμοπολίτικης μεγαλούπολης, που παρακο
λουθεί τις παγκόσμιες εξελίξεις πρωτοστατώντας μάλιστα κάποιες 
φορές (ας δούμε το παράδειγμα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών 
Αγώνων) αλλά και στο ρυθμό μίας ανεξέλεγκτης αστικής ενότητας.

Ποιες οι ανάγκες της για ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέ
διο με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της; Ποια είναι ακριβώς η αναπτυ
ξιακή της πολιτική, πέρα από την προφανή οικοδομική επέκτασή της; 
Με ποιο τρόπο θα διακυβερνηθεί αυτός ο ολοένα αυξανόμενος χώ
ρος; Σε ποιες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις πρέπει να απα
ντήσει το σχέδιο ανάπτυξης και ποιές τομές πρέπει να τολμήσει; Πώς 
θα προστατευθεί το περιβαλλοντικό απόθεμα της Αττικής; Πώς θα 
αξιοποιηθεί το ιστορικό της βάρος; Και τέλος, ποια θα είναι η σχέση 
της με το μέλλον;

Το ΙΣΤΑΜΕ -  Ανδρέας Παπανδρέου θέτει σε κοινωνική διαΒού- 
λευση και προβληματισμό το Κείμενο Πολιτικής «Το Μέλλον της Αττι
κής: Αντιμετωπίζοντας παλιές και νέες προκλήσεις». Πιστεύω ότι έτσι
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ζήτηση για όλα αυτά που αναζητούν λύσεις αλλά συχνά -ακούσια 
ή εκούσια- λησμονούνται με αποτέλεσμα η ιστορία (όπως λ.χ. τα 
«εγκλήματα» των δεκαετιών του ’60 και του ’70) να επαναλαμβάνεται.

Κώστας Καρτάλης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μιου Αθηνών 
Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ -  Ανδρέας Παπανδρέου

»

Περίληψη

Τρία έτη από την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων τίθεται εύ
λογα το ερώτημα για το μέλλον της Αθήνας και για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει. Είναι γεγονός ότι 
από την έγκριση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ) έχουν 
παρέλθει είκοσι χρόνια (Ν. 1515/1985) και από την εκπόνησή του 
ακόμα περισσότερα. Το διάστημα αυτό είναι ούτως ή άλλως μεγάλο 
και, έστω και μόνο ως απόρροια της προϋπάρχουσας δυναμικής, συ
νεπάγεται σημαντικές ποσοτικές αλλαγές στη χωρική οργάνωση της 
Ατπκής/Αθήνας. Επιπλέον όμως, στην περίοδο αυτή υπήρξαν και ση
μαντικές αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα, με την έννοια της αλλαγής 
των προϋπαρχουσών δεδομένων και υποθέσεων πάνω στις οποίες 
είχε βασιστεί ο σχεδιασμός του ΡΣΑ, αλλά και αυτός των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αλλαγές στη δυναμική της διεθνούς 
οικονομίας (παγκοσμιοποίηση, νέου τύπου οικονομικές πολιτικές), η 
αυξανόμενη έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι αλλαγές 
στην οικονομική και χωρική δυναμική της χώρας. Τέλος, παρατη
ρούνται σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη μορφή του Λεκανοπε
δίου της Αττικής. Συνοπτικά, ορισμένες από αυτές τις εξελίξεις που 
έχουν βαρύνουσα σημασία για την ποιότητα του περιβάλλοντος είναι 
η πληθυσμιακή διόγκωση, η συνεχιζόμενη επέκταση του δομημένου 
χώρου, οργανωμένα ή άναρχα και με μορφή σημειακής ή διαχεόμε-
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μεγάλων έργων υποδομής στην περίμετρο του αστικού χώρου, η συρ
ρίκνωση του φυσικού στοιχείου, η ανάδυση φαινομένων κοινωνικής 
πόλωσης, η σημαντική διόγκωση της αυτοκίνησης και το μεγάλο πρό
βλημα στάθμευσης για τα IX αυτοκίνητα.

Η Αττική/Αθήνα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και έντο
νες προκλήσεις. Όπως πολλές περιοχές της Ευρώπης, έτσι και αυτή 
πρέπει να αυξήσει την οικονομική ευημερία και ανταγωνιστικότητά 
της, να μειώσει την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ταυ
τόχρονα πρέπει να προστατεύσει και να αυξήσει την ελκυστικότητα 
του αστικού της χώρου. Ειδικότερα, τα κυριότερα ζητήματα που προ
κύπτουν είναι:

□  Πώς πρέπει να αναπτυχθεί η Αθήνα;
□  Πώς μπορεί να ανασχεθεί η επέκτασή της προς τα ανατολικά, 

αλλά και ποια είναι η προοπτική για την Δυτική Αττική;
□  Ποιο το μέλλον του αστικού χώρου της Αθήνας;
□  Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προστασία του περι

βάλλοντος στην Αττική;
□  Τι θα γίνει με την κυκλοφορία, την κίνηση, τα αυτοκίνητα και 

τη στάθμευση;
□  Πώς θα ανατραπεί η εικόνα του αδιάφορου χώρου αλλά και 

του αδιάφορου, για το σύνολο της πόλης, πολίτη;
□  Πώς μπορεί να ενσωματωθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός σε μια 

πόλη που καταναλώνει σπάταλα την ενέργεια;
□  Ποια είναι η λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων;
□  Ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Αθήνας 

και των υπόλοιπων αστικών κέντρων στον Νομό Αττικής;
□  Πώς μπορεί να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος της Αθήνας;
□  Πώς πρέπει να εξελιχθεί η οικονομική διάρθρωση της παρα

γωγικής βάσης της Αθήνας;
□  Γιατί δεν έχει συνδεθεί η παραγωγή με την εκπαίδευση; Πώς 

θα δημιουργηθούν νέες ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και 
πώς θα προαχθεί η απασχολησιμότητα;

□  Πώς θα εξελιχθεί ο κοινωνικός διαχωρισμός στην Αττική;

□  Ποιο είναι το διοικητικό σχήμα που αντιστοιχεί στις ανάγκες 
της Αττικής;

Αν λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις που διαμορφώνουν οι νεότε
ρες εξελίξεις, σ ε  συνδυασμό με την αδυναμία εφαρμογής του σχε- 
διασμού, καταδεικνύεται η ανάγκη για ένα ν έο  κοινωνικοοικονομικό 
μοντέλο ανάπτυξης. Σ ε αυτό το μοντέλο θα βασισθεί ο σύγχρονος 
στρατηγικός σχεδιασμός της μητροπολιτικής περιοχής, που θα οδη
γήσει σε μια νέα, διαφορετική, πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη πόλη.

Το νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να 
ενσωματώσει οργανικά τα νέα δεδομένα/προκλήσεις και να εκμεταλ
λεύεται σ ε  μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αθήνας, 
αλλά και αυτά της Αττικής. Πρωτίστως, όμω ς, θα πρέπει να διαμορ
φώνει ένα σα φ ές όραμα για το μέλλον της Αττικής και να διέπεται 
από συγκεκριμένες αρχές.

Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από τρεις συνιστώσες δρά
σεω ν και μια συνιστώσα αναγκαίας συνθήκης: Η πρώτη συνιστώσα 
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- περιλαμβά
νει όλες τις προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με την αναπτυξιακή 
στρατηγική και την απασχόληση στην Αττική. Η δεύτερη συνιστώσα 
-ΧΩΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- περι
λαμβάνει γενικούς στόχους και στρατηγικές για την αναβάθμιση της 
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας στα πεδία του χωρικού σχεδιασμού, 
της ποιότητας ζω ής των κατοίκων, της προστασίας περιβάλλοντος, 
των βιώσιμων μεταφορών, στην οικιστική οργάνωση και στο δομημέ
νο περιβάλλον. Η τρίτη συνιστώσα -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥ
ΝΕΡΓΑΣΙΑ- συνοψίζει τις προτάσεις που σχετίζονται με τις μεγάλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αττική και κυρίως η Αθήνα στη δομή 
του κοινωνικού ιστού της, όπω ς οι μεταναστευτικές ροές και τα φαι
νόμενα κοινωνικού διαχωρισμού και πόλωσης, οι δημογραφικές αλ
λαγές και οι μεταβολές στη δομή των νοικοκυριών και των εργασια
κών σχέσεω ν. Τ έλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική 
εφαρμογή εν ό ς μακρόπνοου σχεδίου αποτελεί η πρόταση ενός μο
ντέλου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που θα λαμβάνει υπόψη 
του τις τοπικές ιδιαιτερότητες, θα προω θεί την ενιαία μητροπολιτική
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τη συνεργασία μεταξύ φορέων και υπηρεσιών που θεωρούνται κρίσι
μοι για την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Οι κυριότερες προτάσεις πολιτικής με Βάση τους στόχους και τη 
στρατηγική επίτευξής τους για τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα περι
λαμβάνουν επιγραμματικά:

□  την ανάσχεση της διάχυτης αστικοποίησης της υπαίθρου και τη 
μετακίνηση από την εκτατική οικιστική ανάπτυξη σε ένα μοντέ
λο που βασίζεται στις ολοκληρωμένες αναπλάσεις του υφιστά
μενου αστικού ιστού, σύμφωνα και με την αρχή της «συμπα
γούς πόλης»

Ο τον εξορθολογισμό της οργάνωσης των χρήσεων γης, τον 
έλεγχο των υψηλών πυκνοτήτων και την προώθηση νέων ερ
γαλείων πολιτικής γης

□  την αναδιοργάνωση των κεντρικών λειτουργιών με την ανα
βάθμιση και αποσυμφόρηση των κέντρων της Αθήνας και του 
Πειραιά

□  την προώθηση ενός πολυκεντρικού μοντέλου με εξυγίανση 
των υφιστάμενων κέντρων και δημιουργία νέων πυρήνων 
κεντρικών λειτουργιών

□  τον έλεγχο της έρπουσας γραμμικής ανάπτυξης των κεντρικών 
λειτουργιών

□  την πολεοδομική αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής
□  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της λειτουργίας της πόλης και 

του δομημένου περιβάλλοντος με προώθηση συγκεκριμένων 
μέτρων

□  την αναγέννηση της γειτονιάς και γενικότερα την αστική ανα
γέννηση

□  την ανατροπή του αδιάφορου
□  τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδίασμά μεμονωμένων κτι

ρίων και νέων οικιστικών συνόλων με βάση τη βιοκλιματική αρ
χιτεκτονική και τους κανόνες για την εξοικονόμηση ενέργειας

□  την προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου και του πα
ράκτιου μετώπου της πόλης

□ τη δημιουργία βιώσιμου συστήματος κινητικότητας
□  την ολοκλήρω ση αναγκαίων υποδομών προς μία ψηφιακή 

Αθήνα
Ο την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής και συνοχής με κατα

πολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και τη 
μείωση των χωρικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή με 
παράλληλη ενσωμάτωση μεταναστών στον κοινωνικό ιστό

□ τη συγκρότηση ενός συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνη
σης που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει το πολλαπλά προβλή
ματα της Αττικής

□ την υποστήριξη του οικονομικού εκσυγχρονισμού της Αττικής 
μέσω της διατήρησης ενός εκσυγχρονισμένου πρωτογενούς 
τομέα, του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας-βιοτεχνίας και της 
μεταποίησης και μέσω δράσεων επαναξιοποίησης του αδρα
νούς βιομηχανικού κεφαλαίου με αξιοποίηση των κελυφών για 
την δημιουργία βιοτεχνικών θερμοκοιτίδων ή εκκολαπτηρίων 
επιχειρήσεων (ίηαιδΑίοτε)

□  την αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού της τριτο
βάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων της περι
φέρειας, την ενίσχυση διασύνδεσης πανεπιστημίων και παρα
γωγής (με έμφαση στους τομείς με διεθνή προσανατολισμό), 
την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στον 
επιχειρησιακό χώρο με προσανατολισμό της εκπαίδευσης σε 
τομείς αιχμής της διεθνούς οικονομίας.

Οι νέες προτάσεις δεν πρέπει να ενταχθούν σε ένα νέο σχέδιο 
που θα αδυνατεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι 
πολιτικές, όπως η αναδιάρθρωση του διοικητικού μοντέλου, αλλά και 
η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, που θα επιτρέψουν την 
εφαρμογή του σχεδιασμού στο χώρο. Η καινοτομία του νέου μοντέ
λου άπτεται στην εισαγωγή της αναγκαίας συνθήκης της Διακυβέρ
νησης. Πάντα θα υπάρχουν σχεδιασμοί που δεν εφαρμόζονται. Η 
εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων μάς δίδαξε ότι η συνεργασία κάτω 
από συγκεκριμένα οργανωτικά σχήματα με ιεραρχημένες αρμοδιότη
τες, προτεραιότητες και αυστηρά χρονοδιαγράμματα οδηγεί στην επί- ω
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υιοθετήσει αυτό τα θετικά πρότυπα και τις αξίες από τις οποίες πηγά
ζουν και να απαιτήσει την εφαρμογή τους.

1. Εισαγωγή

Η Αθήνα σήμερα αποτελεί μια σύγχρονη πόλη με μοναδικά φυσικά, 
αισθητικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν και προ
βάλλουν την αρχαία, αλλά και τη νεότερη ιστορία της. Είναι όμως ταυ
τόχρονα πόλη σύμβολο και πόλη των αντιθέσεων.

Αντικείμενο των όσων ακολουθουν είναι η πρόταση για μια δια
φορετική Αθήνα. Μπορεί να υπάρξει. Εξαρτάται από τους ανθρώπους 
της. Με τα δεδομένα αυτής της πόλης μπορούν να υπάρξουν λύσεις 
που θα την κάνουν βιώσιμη και ανθρώπινη. Εκτός από τη Βούληση, 
όμως, θα πρέπει να υπάρξει και μια ολοκληρωμένη πρόταση για το 
μέλλον της Αττικής γενικότερα. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να βασι- 
σθεί σε ένα στρατηγικό σχεδίασμά.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί στην ουσία έναν οδηγό για 
δράση, με Βάση τον οποίο καθορίζονται οι βασικοί σκοποί και στόχοι 
και προδιαγράφονται τα μέσα επίτευξής τους. Συνδυάζει το φυσικό, 
τον κοινωνικό και τον οικονομικό προγραμματισμό και εντάσσεται σε 
μια ιεραρχία επιπέδων σχεδιασμού, από τα ανώτερα προς τα κατώτε
ρα, ώστε να υπάρχουν σαφείς σχέσεις και συνέχεια μεταξύ στρατηγι
κής και υλοποίησης μέτρων πολιτικής1.

Στην Ελλάδα ο σχεδιασμός αυτός αντικατοπτρίζεται στα Ρυθμιστι
κά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
(ΡΣΑ) του 1985 περιελάμβανε κατευθύνσεις που στη συνέχεια ανα- 
δείχθηκαν και καθιερώθηκαν ως βασικές αρχές από τη διεθνή πρα-
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περιβάλλοντος.
Όμως, είκοσι και πλέον χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή του κρίνε- 

ται από όλους ως απολύτως αναγκαία και σκόπιμη η επικαιροποίησή 
του για την προσαρμογή του στις σύγχρονες συνθήκες -αν και μία 
σχετική επικαιροποίηση έγινε το 1999 με αφορμή τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004-. Στην περίοδο αυτή υπήρξαν σημαντικές αλλαγές 
όχι μόνον ποσοτικού, αλλά και ποιοτικού χαρακτήρα, των δεδομένων 
και υποθέσεων πάνω στα οποία είχε βασιστεί ο σχεδιασμός του ΡΣΑ.

Κατά πολλούς είναι η αποτυχία του υφιστάμενου σχεδιασμού που 
έχει ως συνέπεια σήμερα η Αθήνα να αντιμετωπίζει σημαντικά προ
βλήματα. Αν λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις που διαμορφώνουν οι 
νεότερες εξελίξεις, σε συνδυασμό με την αδυναμία εφαρμογής του 
σχεδιασμού, καταδεικνύεται η ανάγκη για ένα νέο κοινωνικοοικονο
μικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο θα Βασισθεί ο σύγχρονος στρατη
γικός σχεδιασμός της μητροπολιτικής περιοχής και θα οδηγήσει σε 
μια νέα, διαφορετική, πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη πόλη.

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια πρόταση πολιτικής για το μέλλον 
της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής. Σκοπός του είναι να δώσει 
απάντηση σε κρίσιμα ζητήματα και να προτείνει ένα νέο μοντέλο ανά
πτυξης καθορίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες.

2. Λόγοι που επιβάλλουν ιην επικαιροποίηση 
ίου ΡΣΑ και την προώθηση-υλοποίηση 
νέου σχεδιασμού2

Από την έγκριση του ΡΣΑ έχουν παρέλθει πολλά χρόνια και από την 
εκπόνησή του ακόμα περισσότερα. Το διάστημα αυτό είναι ούτως ή 
άλλως μεγάλο και, έστω και μόνο ως συνέπεια της προϋπάρχουσας 
δυναμικής, συνεπάγεται από μόνο του σημαντικές ποσοτικές αλλαγές 
στη χωρική οργάνωση της Αττικής/Αθήνας. Επιπλέον, όμως, στην 
περίοδο αυτή υπήρξαν και σημαντικές αλλαγές ποιοτικού χαρακτήρα, 
με την έννοια της αλλαγής των προϋπαρχουσών δεδομένων και υπο
θέσεων πάνω στις οποίες είχε Βασιστεί ο σχεδιασμός του ΡΣΑ3. Εν
δεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

• Οι αλλαγές στη δυναμική της διεθνούς οικονομίας (παγκοσμιο
ποίηση, νέου τύπου οικονομικές πολιτικές) και, ως ειδικότερη συνέ
πεια, τις αλλαγές στο ρόλο των μητροπόλεων οι οποίες στο πλαίσιο 
της νέας οικονομίας παίζουν ένα σημαντικότερο και ενεργητικότερο 
ρόλο. Οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για την Αττική/Αθήνα είναι 
εξαιρετικά σοβαρές4.

• Η αυξανόμενη έμφαση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, που έχει 
κωδικοποιηθεί μέσω της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης.

• Οι αλλαγές που συνδέονται με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση: διάθεση σημαντικών κονδυλίων στην Ελλάδα και στην Αττι
κή στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής, ενσωμάτωση μιας σειράς 
από Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία,
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Ευρώπη (και δυνατότητα ανάληψης από την Ελλάδα σημαντικού ρό
λου ως προς αυτόν το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό χώρο, δυνα
τότητα που ήδη έχει αρχίσει να αξιοποιείται μερικώς).

• Οι αλλαγές στην οικονομική και χωρική δυναμική της χώρας, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στο πέρασμα από μια οικονομία σε κρίση 
σε μια οικονομία που έχει βελτιωθεί μακροοικονομικά και παρουσιά
ζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης (αλλά και υψηλά ποσοστά ανερ
γίας), τη μείωση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων (που στην Ελλά
δα είναι οι μικρότερες μεταξύ όλων των κρατών-μελών της ΕΕ) και 
την εμφάνιση νέου τύπου χωρικών ανισοτήτων και μορφωμάτων.

• Η προώθηση (σε στάδιο ολοκλήρωσης ή κατασκευής) σημα
ντικών δημόσιων επενδύσεων στην Αττική/Αθήνα (κυρίως αλλά όχι 
μόνο ως συνέπεια του προηγούμενου σημείου), όπως το Μετρό, το 
νέο Αεροδρόμιο των Σπάτων, οι νέοι οδικοί άξονες, οι υποδομές 
αντιρύπανσης κλπ. Πρέπει επιπλέον να προστεθούν και μια σειρά 
από δημόσιες πολιτικές με σημαντικές επιπτώσεις στην Αττική (πχ. 
απόσυρση ιδιωτικών αυτοκινήτων παλαιός τεχνολογίας, ενοποίηση 
των αρχαιολογικών χώρων, διοικητική αποκέντρωση -ΓΤ περιφε
ρειών- και αλλαγή του χάρτη της αυτοδιοίκησης, νέοι σημαντικοί 
νόμοι για το χωρικό σχεδίασμά: Ν. 2508/97, Ν. 2742/99 κλπ.). Τέλος, 
πρέπει να προστεθεί η νέα δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων που 
κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο σαφής, και αφορά τομείς 
όπως οι υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, ο πολιτισμός-αναψυχή, η 
βιομηχανία, το λιανικό εμπόριο, η υγεία, η στέγαση και η αγορά γης 
(με την εμφάνιση για πρώτη φορά τάσεων εισόδου του μεγαλύτερου 
κεφαλαίου στα πεδία αυτά) κ.ά.

• Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την 
Αθήνα.

Τα παραπάνω έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά τόσο τις χωρικές 
δομές, όσο και τις χωρικές προοπτικές (κίνδυνοι και ευκαιρίες) στην 
Αττική/Αθήνα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δεδομένα κατά την 
περίοδο του αρχικού σχεδιασμού του σημερινού ΡΣΑ. Αν και έχουν 
υπάρξει, όπως προαναφέρθηκε, ορισμένες νομοθετικές τροποποιή

σεις του ΡΣΑ αυτές αφενός δεν αφορούσαν το σύνολο των παραπά
νω νέων δεδομένων και αφετέρου είχαν περισσότερο χαρακτήρα 
νομικής τακτοποίησης ορισμένων σημαντικών νέων στοιχείων της 
χωρικής οργάνωσης που δεν είχαν αναφερθεί στο αρχικό ΡΣΑ, παρά 
οργανικής ένταξής τους σε αυτό. Με την τελευταία έννοια εννοούμε 
την συνεκτίμηση των επιπτώσεων από τα νέα δεδομένα σε όλα τα επί
πεδα του ΡΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων κατηγοριών 
στόχων, καθώς και τη διαμόρφωση στρατηγικών υλοποίησης των στό
χων που να αντιστοιχούν στα νέα δεδομένα.

Μια τέτοια οργανική ένταξη απαιτεί σημαντικές αλλαγές στην ίδια 
τη δομή και τις επιλογές του ΡΣΑ και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε 
απλές προσθήκες ή αντικαταστάσεις ορισμένων σημείων των κειμέ
νων. Είναι συνεπώς αναγκαία μια ουσιαστική αναμόρφωση του ΡΣΑ, 
η οποία άλλωστε έχει επανειλημμένως επισημανθεί.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισημανθεί ότι βασικές επιλο
γές που έχουν σημαδέψει το ισχύον ΡΣΑ παραμένουν επίκαιρες. 
Τέτοιες επιλογές είναι (α) η έμφαση στα ζητήματα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, σε σχέση με τα οποία το ΡΣΑ περιλαμβάνει στόχους 
και στρατηγικές που ήταν πολύ προχωρημένες για την εποχή της 
σύνταξής τους και είναι συμβατές με τις μεταγενέστερες πολιτικές για 
την αειφόρο ανάπτυξη (οι οποίες τότε δεν είχαν τη γενική αποδοχή 
που απέκτησαν στη συνέχεια) και (β) η σύζευξη του φυσικού με τον 
κοινωνικο-οικονομικό σχεδίασμά.

Ως συνέπεια των παραπάνω, προκύπτει ότι η αναγκαία αναμόρ
φωση του ΡΣΑ πρέπει να ενσωματώνει οργανικά τα νέα δεδομένα 
και ταυτόχρονα να διατηρεί τα προϋπάρχοντα θετικά στοιχεία. Η 
διπλή αυτή επιδίωξη περιγράφεται με τον όρο «επικαιροποίηση του 
ΡΣΑ». Ο όρος αυτός είναι ισχυρότερος από τη συμπλήρωση (όπως 
αυτές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα) και ταυτόχρονα υποδηλώνει την 
ύπαρξη ουσιαστικής συνέχειας (σε αντιδιαστολή, πχ. με έννοιες όπως 
«αντικατάσταση» ή «επανασχεδιασμός»),

Η επικαιροποίηση του ΡΣΑ αποτελεί εξάλλου δέσμευση της Πολι
τείας, δεδομένου ότι σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του βασι
κού Νόμου των ολυμπιακών έργων (Ν. 2730/99) το «υπό κατάρτιση 
από τον Οργανισμό Αθήνας σχέδιο νόμου για την Επικαιροποίηση 2

2. Λ
όγοι που επιβάλλουν την επικαιροποίηση του ΡΣ

Α
 και την προώ

θηση-υλοποίηση νέου σχεδιασμού
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ις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας» αποτελεί το πλαίσιο στόχων 
και σχεδιασμού του ως άνω Νόμου.

Τε'λος, έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη μορφή του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής. Αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά ορισμέ
νες από αυτές τις εξελίξεις που έχουν βαρΰνουσα σημασία για την 
ποιότητα του περιβάλλοντος5.
1. Πληθυσμιακή διόγκωση, αν και με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς 

από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες λόγω σχετικής άμβλυνσης 
των περιφερειακών ανισοτήτων και δημιουργίας όρων παραγωγι
κής ανασυγκρότησης της υπαίθρου. Κοινωνική ανασύνθεση της 
πρωτεύουσας, μέσω, κυρίως της έλευσης σημαντικού αριθμού με
ταναστών και αντίστοιχη μεταβολή του εργασιακού τοπίου με ανά
ληψη των λιγότερο ελκυστικών εργασιών από μεταναστευτικές ομά
δες (οικιακές βοηθοί, μεσαία τεχνικά επαγγέλματα, οικοδομικές ερ
γασίες). Αύξηση της αστικής ανεργίας. Εγκατάλειψη ορισμένων πε
ριοχών του κέντρου και «προαστειοποίηση» με μεταφορά των εισο
δηματικά ανώτερων ομάδων στα «βόρεια» και «νότια» προάστια.

2. Συνεχιζόμενη επέκταση του δομημένου χώρου οργανωμένα ή 
άναρχα, με μορφή σημειακής ή διαχεόμενης αστικής ανάπτυξης. 
Παρά την ανάσχεση του ρυθμού επέκτασης της αυθαίρετης δό
μησης στην Αττική πολλοί παραθεριστικοί και άλλοι οικισμοί πα- 
γιώθηκαν, απέκτησαν υποδομές και μονιμοποιήθηκαν μέσα στο 
χώρο. Περιοχές όπως τα Μεσόγεια και τα νότια παράλια είναι τώρα 
περισσότερο δομημένα από ότι προ δεκαπενταετίας. Επιπλέον, 
παρατηρείται πύκνωση επιτελικών λειτουργιών και υπηρεσιών (τρι- 
τογενούς τομέα) σε συνοικίες μακράν του κέντρου. Εκ των πραγ
μάτων σήμερα δεν μπορούμε να μιλούμε για περιορισμό της 
μητροπολιτικής περιοχής στα όρια του 1985. Αν μάλιστα προστε
θούν και τα φαινόμενα παράνομων εγκαταστάσεων σε δασικές ή 
καμένες δασικές περιοχές θα έχουμε μία περισσότερο ολοκληρω
μένη εικόνα.

3. Σημαντική διόγκωση της αυτοκίνησης (υπερδιπλασιασμός) χωρίς 
αντίστοιχη αύξηση και βελτίωση της σχετικής υποδομής και κυρίως 
ανάπτυξη μέτρων διαχείρισης της κίνησης. Αύξηση του κυκλοφο- 
ριακού φόρτου σε βασικούς άξονες. Μεγαλύτερη αναλογία δικύ-

κλων στο σύνολο των τροχοφόρων. Κατασκευή του μετρό. Τεχνο
λογική αναβάθμιση του στόλου των Ι.Χ. αυτοκινήτων μέσω της 
εισαγωγής της καταλυτικής τεχνολογίας που απαλείφει το μόλυβδο 
και περιορίζει άλλους ρύπους (υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώ
του). Θεσμοθέτηση λεωφορειοδρόμων που παρά τα λειτουργικά 
τους προβλήματα διευκόλυναν ιδιαίτερα τις εισοδηματικά κατώτε
ρες τάξεις και τους μετανάστες. Αυξημένο πρόβλημα στάθμευσης 
για τα IX αυτοκίνητα που καταλήγει σε κατάληψη πεζοδρομίων και 
οδοστρωμάτων. Επικράτηση απόλυτης ανομίας σε ό,τι αφορά τα 
κυκλοφοριακά ήθη με προεξάρχοντα παραδείγματα την τακτική 
παραβίαση των μονόδρομων, την κυκλοφορία δικύκλων πάνω στα 
πεζοδρόμια, την παραβίαση των διαβάσεων πεζών, την ανυπαρξία 
ρυθμίσεων για μειονεκτούντα άτομα και μεγάλες ηλικίες παρά το 
αυξημένο ποσοστό τους στο σύνολο του πληθυσμού.

4. Χωροταξικές μεταβολές, όπως η κατασκευή μεγάλων έργων υπο
δομής στην περίμετρο του αστικού χώρου (αεροδρόμιο Ελ. Βενι- 
ζέλος, περιμετρική Υμηττού, ολοκλήρωση της οδού Κατεχάκη, κα
τασκευή της λεωφόρου Σταυρού-Ελευσίνας, διαπλάτυνση των 
εθνικών οδικών αξόνων προς Κόρινθο και Λαμία, προγραμματιζό- 
μενος προασπακός σιδηρόδρομος, λειτουργία γραμμής inter-city 
προς Χαλκίδα, Λαμία και Πάτρα, Ολυμπιακό Χωριό στην Πάρνη
θα, Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο στον Σχοινιά κ.ά.) καθιστούν 
σαφές ότι έχει να διαπραγματευθεί κανείς μια σαφώς μεγαλύτερη 
χωρική ενότητα. Τούτο συμβαίνει διότι, μεταξύ των άλλων, η κατα
σκευή νέων έργων υποδομής συμπαρασύρει νέες χρήσεις και λει
τουργίες, τροποποιεί την αγορά γης και καθιστά ελκυστικότερες 
ορισμένες ζώνες στην περίμετρο της πόλης, πολλώ μάλλον αν 
αυτές συνδυάζονται με ένα καλύτερο φυσικό περιβάλλον. Ειδικά 
το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος δείχνει να παγιώνει την μετατροπή 
της πεδιάδας των Μεσογείων προς μια περιοχή αγρο-ασπκή με 
μεικτές χρήσεις, ένα είδος δηλαδή «δεύτερης Αθήνας».

5. Συρρίκνωση του φυσικού στοιχείου. Παρά το ότι δεν έχουμε θεα
ματικές ποσοστιαίες μεταβολές στη δασοκάλυψη του Λεκανοπε
δίου της Αττικής εξαιτίας ορισμένων μεγάλων πυρκαγιών, είχαμε 
εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή της Πεντέλης δευτερευό-

2. Λ
όγοι που επιβάλλουν την επικαιροποίηση του ΡΣ

Α
 και την προώ

θηση-υλοποίηση νέου σχεδιασμου
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τήσεις, υπερδόσκηση και μη-συμ6ατές χρήσεις, οι πυρκαγιές αυτές 
υποβάθμισαν ή και εξαφάνισαν σημαντικούς βιότοπους, οδηγώ
ντας και σε δευτερογενή οικολογική υποΒάθμιση όπως π.χ. διά
βρωση του εδάφους. Παράκτιοι βιότοποι, επίσης, υποβαθμίσθη- 
καν κατά την περίοδο αυτή με προεξάρχουσα την περίπτωση του 
Σχοινιά όπου αλόγιστες χρήσεις μέσα στο πευκοδάσος έχουν επι
φέρει σημαντική διαταραχή (αποξήρανση υγροτοπικών εκτάσεων, 
σκουπίδια, οικοπεδικοί συνεταιρισμοί) και δευτερεύουσα το μπα
ζωμένο δέλτα του Ιλισού. Οι εθνικοί δρυμοί της Πάρνηθας και του 
Σουνίου υπέστησαν επίσης πολλαπλές -περιμετρικές ή εσωτερι
κές- πιέσεις και απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στο καθεστώς 
διαχείρισής τους, ενώ και το μέλλον ορισμένων δημόσιων χώρων 
όπως ο Εθνικός Κήπος, το Πεδίον του Άρεως, το Ελληνικό, το 
Γουδή, η Δραπετσώνα, το παραλιακό μέτωπο και ο Ελαιώνας τίθε
νται υπό συζήτηση. Οι αναδασώσεις στους ορεινούς όγκους της 
Αττικής παραμένουν πάντοτε ένα ζητούμενο, ενώ το αστικό πράσι
νο αυξήθηκε μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

6. Τέλος, αναφερόμαστε στις αύξουσες μέσες και μέγιστες θερμο
κρασίες στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, λόγω επέκτασης 
των δομημένων επιφανειών, γεγονός που μπορεί να περιγράφει ως 
«δομική μικροκλιματική αλλαγή», με επιπτώσεις τόσο στο ανθρώ
πινο όσο και στο φυσικό στοιχείο. Στην τελευταία αυτή μεταβολή 
συμβάλλει και η σχετική συρρίκνωση της γεωργικής γης, κυρίως των 
δενδροκαλλιεργειών, ρυθμιστικού στοιχείου του κλίματος.

3. Η σημερινή κατάσταση στην Αττική 
και οι προκλήσεις

Αξιολόγηση σημερινής κατάστασης στην Απική

Η έλλειψη ενός σύγχρονου ΡΣΑ έχει σημαντικές συνέπειες για την 
Αττική/Αθήνα. Η ανάπτυξη και χωρική αναδιοργάνωση της μητρο- 
πολιτικής περιοχής της Αθήνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη χωρίς να 
υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα δώσει μια μακροχρόνια 
κατεύθυνση. Εξελίξεις που γίνονται με απουσία στρατηγικών επιλο
γών και πλαισίου είναι πρόδρομοι μείζονων μελλοντικών πολεοδομι- 
κών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΕΜΠ6 οι αναδιαρθρωτικού 
χαρακτήρα μετασχηματισμοί ενσωματώνουν τάσεις προσέλκυσης 
νέων δραστηριοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα του τριτογενή το
μέα όπως το χονδρεμπόριο, οι αντιπροσωπείες, οι εμπορικοί εκθε
σιακοί χώροι, οι εγκαταστάσεις μεταφορών (logistics parks) κ.ά. Οι 
τελευταίες τείνουν να συγκεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του 
Ελαιώνα, κατά μήκος των βασικών αξόνων κυκλοφορίας και των 
ενδιάμεσων ζωνών όπως της λεωφόρου Αθηνών, της Πέτρου Ράλλη, 
της Ιεράς Οδού, της Κηφισού και της Απικής οδού. Αναδεικνύεται 
κατά αυτό τον τρόπο η παλαιότερη παρακηφίσια βιομηχανική συγκέ
ντρωση σε μητροπολιτικής σημασίας επιχειρηματική περιοχή μεικτών 
επαγγελματικών εγκαταστάσεων με σημαντικό αριθμό εδρών επιχει
ρήσεων που καλύπτουν όχι μόνο την παροχή υπηρεσιών προς το 
χώρο τους, αλλά και προς τις βιομηχανίες και λοιπές επιχειρήσεις του 
Θριασίου Πεδίου. Οι σχετικές συγκεντρώσεις προς τον Ασπρόπυργο
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ις και σιο νέο σιδηροδρομικό κένιρο δημιουργούν ένα σημαντικό θύ
λακα χονδρεμπορίου και υπηρεσιών, ο οποίος θα αναζητήσει διέξο
δο προς τα λιμάνια της Ελευσίνας και του Πειραιά. Υπό αυτή την 
έννοια, οι διασυνδέσεις αυτού του θύλακα θα πρέπει να αντιμετωπι- 
σθούν στο πλαίσιο των δι-ευρωπαϊκών δικτύων.

Οι δραστηριότητες του τριτογενή τομέα (γραφεία επιχειρήσεων, 
παραρτήματα τραπεζών, ασφάλειες, παροχή υπηρεσιών, έδρες κα
τασκευαστικών επιχειρήσεων, επιτελική διοίκηση, αναψυχή, χονδρε
μπόριο κ.λπ.) εμφανίζουν προτίμηση προς τα βορειοανατολικά της 
κεντρικής περιοχής της Αθήνας κατά μήκος του βασικού οδικού δι
κτύου (Μεσογείων, Κηφισίας) μέχρι τον Άγιο Θωμά και την περιοχή 
του Δήμου Αμαρουσίου, αλλά και μετά τον Σταυρό της Αγίας Παρα
σκευής προς την περιοχή της Παλλήνης, του Γέρακα και των Γλυκών 
Νερών, καθώς και στο βασικό οδικό δίκτυο του ΝΑ Λεκανοπεδίου 
(Συγγρού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος)7. Οι συγκεντρώσεις αυτές εμ
φανίζουν λειτουργικές συνέργιες με τα διοικητικά και κοινωνικά κέ
ντρα των OTA, μέχρι και την παραλιακή ζώνη της Περιφέρειας. Μια 
αντίστοιχη τέτοια τάση ανάπτυξης τριτογενών δραστηριοτήτων (έδρες 
επιχειρήσεων χονδρεμπορίου, κτίρια αποθήκευσης, γραφεία) εμφα
νίζεται και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και Άνοι
ξης, που επίσης μετασχηματίζεται σε περιοχή μεικτών επαγγελματι
κών εγκαταστάσεων με μητροπολιτικό χαρακτήρα, κυρίως στη βιομη
χανική ζώνη. Σημαντικό είναι επίσης το ζήτημα της μετεγκατάστασης 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους (τόσο για 
περιβαλλοντικούς, όσο και για λειτουργικούς λόγους), ζήτημα για το 
οποίο γίνεται ειδική αναφορά στο πλαίσιο της παρούσης8 μελέτης.

Τέλος, η διεύρυνση του αστικού ιστού φαίνεται ότι δημιουργεί ένα 
νέο μοντέλο μετακινήσεων «σπίτι-δουλειά-αναψυχή». Σύμφωνα με 
τις τάσεις στις τιμές των ακινήτων, το ΒΔ Λεκανοπέδιο φαίνεται να 
λειτουργεί ως υποδοχέας χαμηλών εισοδημάτων, ενώ στη δυτική ζώ
νη της Περιφέρειας παρατηρούνται φαινόμενα αραίωσης των οικιστι
κών πυκνοτήτων. Στο ΒΑ Λεκανοπέδιο διαπιστώνονται φαινόμενα 
κορεσμού στο δίκτυο των κεντρικών λειτουργιών και σε ορισμένες 
ζώνες κατοικίας. Στο ΝΑ Λεκανοπέδιο η παραπέρα αστικοποίηση 
συνοδεύεται από χαρακτηριστική αύξηση της κεντρικότητάς του σε

σύγχρ°ν°υς τομείς του τριτογενή παραγωγικού τομέα με εκ παραλ
λήλου συγκέντρωση μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, όπως άλλω
στε και στο ΒΑ Λεκανοπέδιο. Στις κεντρικές περιοχές του Πολεοδο- 
μικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας εμφανίζονται τα πρώτα φαινό
μενα επανακατοίκησης σε χωρικά εντοπισμένες κεντρικές γειτονιές 
με υψηλής ποιότητας οικιστικό περιβάλλον. Ως κύριος υποδοχέας 
αστικών πιέσεων στην εξωαστική ενδοχώρα του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος λειτουργεί η πεδιάδα των Μεσογείων, η οποία εμφα
νίζει τη μεγαλύτερη ελκυσπκότητα σε οικιστικές πιέσεις για πρώτη 
κατοικία και ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, λόγω του νέου 
διεθνούς αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος9.

Η αραίωση των οικιστικών πυκνοτήτων στο δυτικό Λεκανοπέδιο 
οφείλεται στο φαινόμενο της αποβιομηχάνισης, έχει δε επίκεντρο τον 
παρακηφίσιο βιομηχανικό πολύποδα από τη Μεταμόρφωση, Λυκό- 
βρυση, Ν. Ιωνία, Ελαιώνα μέχρι και τη Δραπετσώνα - Πέραμα και τις 
περιοχές κατοικίας προς τα δυτικά του. Δημιουργούνται επίσης ορι
σμένοι θύλακες βιομηχανικής παρακμής στο Πέραμα, αλλά και στο 
Λαύριο. Στην εκτεταμένη παραπάνω περιοχή συγκεντρώνονται σήμε
ρα τα κυρίαρχα παραγωγικά δίκτυα διεύθυνσης της οικονομίας της 
Μητροπολτπκής Περιοχής στη μακροσκοπική κλίμακα10.

Η  αναπτυξιακή δυναμική

Η Αθήνα συμμετέχοντας στο γενικό ανταγωνισμό μεταξύ των μεγά
λων αστικών συγκροτημάτων σε ευρωπαϊκό, μεσογειακό και διαβα- 
λακανικό επίπεδο, συγκεντρώνει σημαντικά και κρίσιμα πλεονεκτή
ματα ως «προωθητική δύναμη» για τη διεύρυνση του διεθνούς ρόλου 
της χώρας, την ανάληψη ενός ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου στον εκ
συγχρονισμό της εθνικής οικονομίας και τη διαδικασία παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης, ως προς την τεχνολογική καινοτομία και τη συγκρό
τηση εστιών τεχνολογιών αιχμής. Στην ευνοϊκή αυτή προοπτική συνε
πικουρούν τα μεγάλα έργα υποδομής που εκτελέστηκαν κατά το διά
στημα του 2004 στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, η διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα αποτέλεσε ευκαιρία για ω
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και για τη διεύρυνση της διεθνούς οικονομικής της επιρροής. Τέλος, 
η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας θα πρέπει να ιδωθεί με ένα 
εντελώς καινούριο τρόπο, δεδομένου ότι οι μέχρι σήμερα στρατηγι
κές εντάσσουν την Περιφέρεια σε λανθασμένη πλατφόρμα και δυ
ναμική11.

Η Αθήνα ασκεί αναπτυξιακές επιρροές, οι οποίες εκτείνονται πέ
ραν των ορίων που καλύπτουν θεσμοθετημένα σχέδια και όρια, ακό
μη και σε όλο τον εθνικό χώρο. Πιο άμεση, όμως, είναι η επιρροή 
στο ζωτικό (γεωγραφικό, ρίκονομικό και διοικητικό) χώρο πέραν της 
Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόμη και καθημερινές μετακινήσεις 
μεταξύ τόπου κατοικίας και εργασίας, όπως και μια αναπτυξιακή αλ
ληλεξάρτηση σε σχέση με την Αθήνα. Στο χώρο αυτόν ανήκουν κυ
ρίως η Κορινθία, η Βοιωτία, αλλά και η Αργολίδα, μέρος της Φθιώτι
δας και της Εύβοιας και τα νησιά των Κυκλάδων που αποτελούν όχι 
μόνο περιοχές παραθερισμού των Αθηναίων, αλλά και πεδία άσκη
σης επιχειρηματικών ή άλλων δραστηριοτήτων με έδρα το Πολεοδο- 
μικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας12.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος

Μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων τίθεται εύλογα το 
ερώτημα για το μέλλον της Αθήνας και της Αττικής και για τις προ
κλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει. Οι τελευταίες εξειδικεύονται 
ως κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Αθήνας στην επόμενη ενότη
τα, όπου αναλύονται οι βασικές συνιστώσες του προτεινόμενου μοντέ
λου μελλοντικής ανάπτυξης. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι προ
κλήσεις που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία των ευ
ρωπαϊκών πόλεων, αλλά και οι προκλήσεις που αναδύονται για την 
Αθήνα από τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης παρουσιάζουν τεράστια πολυ
μορφία. Ενώ το 20% περίπου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης ζει σε μεγάλα αστικά κέντρα με πληθυσμό άνω των 250.000 κα- 

ο) τοίκων, ένα άλλο 20% του πληθυσμού της ζει σε πόλεις μεσαίου με

γέθους με 50.000 έως 250.000 κατοίκους και το 40% ζει σε μικρότε
ρες πόλεις με 10.000 έως 50.000 κατοίκους13.

Με δεδομένο λοιπόν ότι περίπου το 80% των κατοίκων της Ευρώ
πης κατοικούν σε πόλεις (το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα κυ
μαίνεται στο 65%) και ότι αυτές οι πόλεις προκειμένου να καλύψουν 
πς ανάγκες των κατοίκων σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νε
ρό χρειάζονται περίπου το 30% της ενέργειας, ενώ συμβάλλουν στην 
παραγωγή του 40% του διοξειδίου του άνθρακα, κρίνεται επιτακτική 
η ανάγκη για την άμεση λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας14.

Σημαντικές διαφορές ως προς την οικονομική δομή και τις λει
τουργίες, την κοινωνική σύνθεση, το μέγεθος του πληθυσμού, τη δη- 
μογραφική διάρθρωση και τη γεωγραφική θέση διαμορφώνουν τους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές. Οι εθνικές δια
φορές ως προς τις παραδόσεις και τον πολιτισμό, τις οικονομικές επι
δόσεις, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και την πολιτική του δημόσιου 
τομέα έχουν σημαντική επίπτωση στις μικρές και μεγάλες πόλεις. 
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο ευρωπαϊκής πόλης.

Παρά την πολυμορφία τους, οι μικρές και μεγάλες πόλεις της Ευ
ρώπης αντιμετωπίζουν την ίδια κοινή πρόκληση: να αυξήσουν την 
οικονομική ευημερία και ανταγωνιστικότητά τους, να μειώσουν την 
ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
προστατεύσουν και να βελτιώσουν τον αστικό τους χώρο. Στην πραγ
ματικότητα, όμως, ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη 
επιτυχία σε σχέση με ορισμένες άλλες τις παρακάτω προκλήσεις15:

1. Την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης και αναδιάρθρωσης της 
οικονομίας: ενδυνάμωση της οικονομικής ευημερίας και της απασχό
λησης στις αστικές περιοχές και συνεργασία για τη δημιουργία ενός 
πιο ισορροπημένου συστήματος αστικής διακυβέρνησης.

2. Την πρόκληση της κοινωνικής ένταξης: ρήξη μεταξύ της οικο
νομικής ανασυγκρότησης, του χωροταξικού διαχωρισμού και του κοι
νωνικού αποκλεισμού στις προβληματικές αστικές περιοχές.

3. Την πρόκληση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκό
σμια αειφόρος ανάπτυξη.

4. Την πρόκληση της διακυβέρνησης: αντιμετώπιση της δημόσιό- ^
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τοπικής ικανότητας για τη διαχείριση των αλλαγών
Ειδικότερα για την Αττική, σύμφωνα με μελέτη του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD)16, οι μελλοντικές 
προκλήσεις εκτός των άλλων που θα αντιμετωπίσει η μετα-ολυμπιακή 
Αθήνα είναι οι ακόλουθες:

— Να απλουσιεύσει το πλαίσιο σχεδιασμού, διοίκησης και δια
κυβέρνησης με στόχο να ενσωματώσει καλύτερα τις οικονομικές, κοι
νωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες της Περιφέρειας της Αττικής.

— Να διατηρήσει το αίσθημα περηφάνιας για την πόλη και συμ
μετοχής στα κοινά που δημιουργήθηκε στους πολίτες από τη διεξα
γωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

— Να διασφαλίσει τη συνέχεια στη χρηματοδότηση της επένδυ
σης για την επέκταση του μετρό.

— Να αναπτύξει ενδογενείς οικονομικές δραστηριότητες που θα 
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

4. Προς ένα μακρόπνοο σχέδιο 
για μια διαφορετική Αθήνα

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προβάλλει η ανάγκη για μητροπολι- 
τικό σχεδίασμά στην Αττική. Η σημερινή εποχή είναι ένα νέο σταυ
ροδρόμι, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν άρδην για την ελληνική πρω
τεύουσα. Η ευρωπαϊκή κλίμακα, η παγκοσμιοποίηση και ταυτόχρονα 
η διαγραφόμενη επέκταση της μητροπολιτικής περιοχής πέραν του 
Λεκανοπεδίου διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο κινδύνων και δυνατοτή
των. Τόσο η επέκταση της κρίσης, αν οι τάσεις αφεθούν ελεύθερες ή 
παραμείνουν οι ίδιες, όσο και η εξυγίανση είναι δυνατές. 0  μητρο- 
πολιτικός σχεδιασμός μέσω της επικαιροποίησης του ΡΣΑ μπορεί να 
αποτρέψει την αυθαίρετη ανάπτυξη της πόλης και να αξιοποιήσει τις 
νέες δυνατότητες. Για να συμβεί αυτό, ο σχεδιασμός θα πρέπει να βα- 
σισθεί σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που να 
ενσωματώσει οργανικά τα νέα δεδομένα/προκλήσεις και να εκμεταλ
λεύεται σε μέγιστο βαθμό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αθήνας. 
Πρωτίστως όμως θα πρέπει να διαμορφώνει ένα σαφές όραμα για το 
μέλλον της πόλης και να διέπεται από συγκεκριμένες αρχές.

Ένα μακρόπνοο σχέδιο, όπως το ΡΣΑ, για να μπορεί να παίξει 
ουσιαστικό ρόλο, δεν αρκεί μόνο να είναι τεχνικά άρτιο. Πρέπει να 
είναι ένα κείμενο που θα αποτυπώνει συναινέσεις, συγκλίσεις από
ψεων, ισορροπίες μεταξύ οργανωμένων συμφερόντων και επιτυχείς 
συμβιβασμούς. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια σε βάθος διαδικασία δια- 
βούλευσης και μεταξύ δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην
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ις εφαρμογή του και μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (η διαδικα
σία που διεθνώς αποκαλείται «διακυβέρνηση»). Στην περίπτωση του 
ΡΣΑ, με την κλίμακα και τη σημασία που έχει η Αθήνα (40% του πλη
θυσμού της χώρας κλπ.), η διαΒούλευση αυτή απαιτεί τουλάχιστον 
ένα χρόνο εντατικής προσπάθειας. Επιπλέον, απαιτεί ως αφετηρία 
ένα τεχνικό κείμενο που να είναι επαρκές και επίκαιρο. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να τονιστεί ξανά πως η έκθεση αυτή δεν αποτελεί τε
χνική μελέτη, αλλά ένα κείμενο πολιτικής που καταλήγει σε προτά
σεις που δίνουν απάντηση σε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το μέλλον 
της Αττικής και προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της πόλης, κα
θορίζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες για μια διαφορετική Αθήνα.

4.1. Προς ένα νέο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο 
ανάπτυξης

Κατά μία εκδοχή η ανάπτυξη στην Αττική ακολούθησε την αρχή του 
“laissez faire” και λιγότερο του συντονισμένου σχεδιασμού. Κατά μια 
άλλη, ακολουθήθηκε μια πολιτική με αποσπασματικές δράσεις που 
δεν κατόρθωσε να λύσει όλα αλλά μερικά προβλήματα, ενώ με τη 
σειρά της δεν ήταν ούτε ολοκληρωμένη, ούτε μακροπρόθεσμου χα
ρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δράση της δημιουρ
γίας της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας που παρό
λο που βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα των υδάτων του Σαρωνικού 
Κόλπου, αναβαθμίζοντας μεταξύ άλλων την αξία των περιαστικών πα
ραλιακών ζωνών, δεν προέβλεπε εναλλακτικούς χώρους απόθεσης 
της λυματολάσπης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπρόσθετα 
προβλήματα και στην πράξη να ακυρώνεται ο υφιστάμενος σχεδιασμός.

Όλα λοιπόν καταδεικνύουν την ανάγκη για ένα νέο κοινωνικοοι
κονομικό μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο θα βασισθεί ο στρατηγικός 
σχεδιασμός της μητροπολιτικής περιοχής και θα οδηγήσει σε μια νέα, 
διαφορετική, πιο όμορφη και πιο ανθρώπινη πόλη για τους κατοίκους 
και τους επισκέπτες της.

Το νέο αυτό μοντέλο αποτελείται από τρεις συνιστώσες δράσεων 
°  και μια συνιστώσα αναγκαίας συνθήκης:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΩΡΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η πρώτη συνιστώσα -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- περιλαμβάνει ό λ ες τις προτάσεις που σχετίζονται 
άμεσα με την αναπτυξιακή στρατηγική και την απασχόληση στην Αττι
κή, καθώ ς και τη διαδικασία μετάβασης προς πιο εξελιγμένα μοντέ
λα: διεθνής ρόλος της Αθήνας, τεχνολογικές πλατφόρμες και κοιτί
δες, επιχειρηματικότητα, κοινωνικό κεφάλαιο, ευέλικτη απασχόληση.

Η δεύτερη συνιστώσα -ΧΩΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- περιλαμβάνει γενικούς στόχους και στρατηγικές 
για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Αττικής/Αθήνας στα 
πεδία του χωρικού σχεδιασμού, της ποιότητας ζω ής των κατοίκων, 
της προστασίας περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών, στην οικι
στική οργάνωση και στο δομημένο περιβάλλον.

Η τρίτη συνιστώσα -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- συ
νοψίζει τις προτάσεις που σχετίζονται με τις μεγάλες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ατπκή/Αθήνα στη δομή του κοινωνικού ιστού της: 
μεταναστευτικές ρ ο ές  και φαινόμενα κοινωνικού διαχωρισμού και 
πόλωσης, δημογραφικές αλλαγές και μεταβολές στη δομή των νοι
κοκυριών και των εργασιακών σχέσεω ν.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρμογή ενός 
μακρόπνοου σχεδίου αποτελεί η πρόταση για ένα μοντέλο ΜΗΤΡΟ- 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που θα λαμβάνει υπόψη του τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, θα π ροω θεί την ενιαία μητροπολιτική πολιτική, θα 
υλοποιεί το όραμα του σχεδιασμού και θα διευκολύνει τη συνεργασία
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ποίηση του σχεδιασμου και την εξοικονόμηση δυνάμεων.

4.2. Οι τέσσερις συνιστώσες του νέου σχεδιασμου: κρίσι
μα ζητήματα, στόχοι και στρατηγικές επίτευξής τους.

Ο ι τέσσερις συνιστώσες του νέου σχεδιασμου παρουσιάζονται παρα
κάτω σε δυο μέρη: αρχικά αναλύονται τα κρίσιμα ζητήματα για το 
μέλλον της Αττικής/Αθήνας που εμπίπτουν σε κάθε συνιστώσα και 
στη συνέχεια αναλύονται προτάσεις πολιτικής με 6άση τους στόχους 
και τη στρατηγική επίτευξής τους.

4.3. Οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη απασχόληση

Κρίσιμα ζητήματα για το μ έλλο ν  της Αττικής

1. Πώς εξελίσσεται ο ρόλος της 
Αθήνας σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο, ειδικά μετά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες;
Πώς θα αναβαθμιστεί η Αθήνα 
στη διεθνή μητροπολιτική ιεραρ
χία εκμεταλλευόμενη τα πλεονε
κτήματα που ενθαρρύνουν την 
εγκατάσταση των επιχειρήσεων 
και μεγιστοποιούν την ανταγωνι
στικότητα υπό τους όρους της αει
φόρου ανάπτυξης; Σημειώνεται 
ότι στην κατάταξη «European 
Cities Monitor 2005” που περι-

Πηγή: Gushman & Wakefield Healey 
& Baker (2005).

City Rank Weighted
Score

1990 2004 2005 2005

London 1 1 1 0.87
Paris 2 2 2 0.60
Frankfurt 3 3 3 0.33
Brussels 4 4 4 0.30
Barcelona 11 6 5 0.28
Amsterdam 5 5 6 0.24
Madrid 17 7 7 0.24
Berlin 15 9 8 0.19
Munich 12 8 9 0.18
Zurich 7 10 10 0.18
Milan 9 11 11 0.15
Dublin - 12 12 0.14
Prague 23 13 13 0.14
Lisbon 16 16 14 0.12
Manchester 13 14 15 0.12
Düsseldorf 6 18 16 0.10
Stockholm 19 15 17 0.10
Geneva 8 17 18 0.10
Hamburg 14 19 19 0.09
Warsaw 25 20 20 0.09
Budapest 21 23 21 0.09
Glasgow 10 24 22 0.08
Vienna 20 22 23 0.07
Lyon 18 21 24 0.07
Copenhagen - 26 25 0.06
Rome - 25 26 0.05
Helsinki - 28 27 0.04
Moscow 24 27 28 0.03
Oslo - 30 29 0.03
Athens 22 29 30 0.03

λαμβάνει τις τριάντα καλύτερες πόλεις που ευνοούν τη χωροθέτηση 
επιχειρήσεων, η Αθήνα καταλαμβάνει την τελευταία θέση το 2004 και 
2005, παρά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

2. Πώς πρέπει να εξελιχθεί η οικονομική διάρθρωση της παραγωγικής 
βάσης της Αθήνας. Τι πρέπει να γίνει με τον πρωτογενή, δευτερογενή 
και τριτογενή τομέα στην Αττική;

Θα πρέπει να δοθεί λύση σε αρνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται 
όπως κορεσμός μητροπολιτικών λειτουργιών, παράνομες μεταποιητι
κές δραστηριότητες στον αστικό ιστό, αποβιομηχάνιση και κρίση που 
προκαλεί στην απασχόληση, πιέσεις προς τον πρωτογενή τομέα.

3. Ποιες αλλαγές απαιτείται να πραγματοποιηθούν και από ποιον ώστε 
να γίνει ορατή η μετάβαση από την Οικονομία της Γνώσης στην Κοινω
νία της Γνώσης μέσα από την καινοτομία και επιχειρηματικότητα;
Στην Αττική, όπως και σε εθνικό επίπεδο, παρατηρείται πολύ χαμηλή 
διείσδυση στα ευρυζωνικά δίκτυα, στην καινοτομία, στην έρευνα και 
στην τεχνολογία. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να γίνουν πολλά προς 
τη διασφάλιση της συνεχούς ενσωμάτωσης γνώσης.

4. Γιατί δεν έχει συνδεθεί η παραγωγή με την εκπαίδευση; Πώς θα δη- 
μιουργηθούν νέες ποιοτικότερες θέσεις εργασίας και πώς θα προαχθεί η 
απασχολησιμότητα;

Σημαντικό πρόβλημα για την Αττική, όπως και για τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές περιοχές ή/και πόλεις, αποτελεί το υψηλό ποσοστό ανερ
γίας. Ένας σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης της τελευταίας εί
ναι η έλλειψη προσανατολισμού της εκπαίδευσης στο ελληνικό παρα
γωγικό σύστημα. Επίσης, οι επαγγελματικές κατηγορίες που αυξάνο
νται με τους ταχύτερους ρυθμούς στην Περιφέρεια είναι αφενός τα 
τεχνολογικά και επιστημονικά επαγγέλματα και αφετέρου οι ανειδί
κευτοι εργάτες. Η μεγάλη αυτή διαφοροποίηση στην περιφερειακή 
αγορά εργασίας εκφράζεται με έναν διπολισμό, ο οποίος χαρακτηρί
ζει γενικότερα την ελληνική αγορά εργασίας. Η αυξανόμενη ποιοτική 
πόλωση της αγοράς εργασίας συνδέεται, κυρίως, με τα επιστημονικά 
-  τεχνολογικά επαγγέλματα και τις χαμηλής ποιότητας εργασίες. Στην ω
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οικουμενόπολη (global city), τείνει όμως να μεγενθόνεται με γοργούς 
ρυθμούς. Η χάση είναι εντονότατη στις γυναίκες εργαζόμενες, ενώ 
εμφανίζεται περισσότερο μετριασμένη στην περίπτωση των ανδρών.

Στόχοι και μέτρα για την ελκυστική, δημιουργική  

και ψηφιακή Αθήνα

1.  Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας. Δικτύωση και μετατροπή της 
σε μητροπολιτική πρωτεύουσα με ακτινοβολία στην Ευρώπη και την ΝΑ 
Μεσόγειο με βελτίωση της ελκυστικότητάς της για τη χωροθέτηση δραστη
ριοτήτων αιχμής που κινούνται στο διεθνή χώρο.

Ο παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί με προσδιορισμό και ενί
σχυση των δραστηριοτήτων διεθνούς προσανατολισμού που παρου
σιάζουν ανάκαμψη στον αττικό χώρο και στην παγκόσμια οικονομία 
(π.χ. υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, πληροφορική, υπηρεσίες χρη
ματοπιστωτικού τομέα). Υπογραμμίζεται η ανάγκη συνέχισης της 
επενδυτικής προσπάθειας του δημόσιου τομέα στην Αττική, επειδή 
παραμένουν σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές και παράλληλα η 
προσέλκυση μεγαλύτερου ύψους ιδιωτικών επενδύσεων μέσω επεν
δυτικών προγραμμάτων τύπου συμβάσεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ). Με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητάς για τη χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων αιχμής θα πρέπει να ενισχυθούν οι παρεχόμενες 
δυνατότητες εγκατάστασης συγκεκριμένων επιχειρήσεων με διεθνή 
προσανατολισμό στο Τεχνολογικό Πάρκο του Νέου Αεροδρομίου 
και να δημιουργηθούν - αναπτυχθούν εξειδικευμένες Βιομηχανικές 
Περιοχές σύμφωνα με τις ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων 
(6λ. παρακάτω). Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η τουρι
στική διάσταση και προβολή της ολυμπιακής κληρονομιάς, καθώς και 
η προβολή των εκθεσιακών κέντρων (π.χ συνεδριακό κέντρο Φαλή
ρου) για τη διοργάνωση εκθέσεων διεθνούς χαρακτήρα. Τέλος, πρέ
πει να ενισχυθεί η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και να στραφεί 

«  προς καινοτόμα πολιτιστικά προϊόντα.

2. Κεφαλαιοποίηση της Ολυμπιακής επένδυσης

Η Ολυμπιακή επένδυση συνίσταται στη δημιουργία τεχνικών υποδο
μών μεγάλης κλίμακας (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, έργα μεταφορι
κής και κυκλοφοριακής υποδομής, δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας), 
στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου (εκπαίδευση, εθελοντι
σμός, δημιουργία νέων θεσμών και πρακτικών, εισαγωγή και αφο
μοίωση νέων τεχνολογιών) και τέλος στις δράσεις προβολής και 
αξιοποίησης του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τρία χρόνια μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, η επένδυ
ση που αποτέλεσε όραμα των Ελλήνων αντί να αποδίδει την προστι
θέμενη αξία με βάση την επιτυχημένη διοργάνωση απαξιώνεται συ
στηματικά. Προτείνεται ο επανασχεδιασμός της μεταολυμπιακής χρή
σης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στη βάση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης δικτύωσης πολλαπλών χρήσεων με συμμετοχή δημό
σιων, ιδιωτικών και κοινωνικών/τοπικών φορέων. Αυτό θα πρέπει να 
υλοποιηθεί με τη σύσταση ενός νέου φορέα διαχείρισης και όχι με 
αποσπασματική μονοδιάστατη αξιοποίηση που στηρίζεται σε αυστηρά 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αποκλείει την ελεύθερη πρόσβαση 
των πολιτών στις εγκαταστάσεις αντιμετωπίζοντας αυτές ως αμιγώς εμπο
ρικά αγαθά. Ο προτεινόμενος νεοσύστατος φορέας θα είναι υπεύθυ
νος για την αξιοποίηση όχι μόνο των εγκαταστάσεων, αλλά και των 
άυλων ωφελειών από τη διοργάνωση των αγώνων όπως η εξαγωγή 
τεχνογνωσίας, ο εθελοντισμός, η τουριστική και πολιτιστική προβολή, 
η δημιουργία νέων ηθών και η εκπαίδευση/έρευνα σε θέματα ολυ
μπισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων.

3. Ενίσχυση ίου εθνικού μητροπολιτικού ρόλου της Αττικής

Θα πρέπει να ενισχυθεί ως κέντρο επιτελικών διοικητικών υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της νέας διοικητικής γεωγραφίας της χώρας, ως τόπος 
χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων αιχμής με εθνική εμβέ
λεια και/ή ειδικές απαιτήσεις μητροπολιτικής χωροθέτησης και ως 
εστία διάχυσης πολλαπλασιαστικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο χώ- ω
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση ορισμένων υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα πολύ υψηλής βαθμίδας και εθνικής εμβέλειας, 
που χωροθετουνται στην Αττική/Αθήνα για λόγους λειτουργικότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν η τριτοβάθμια και ειδικό
τερα η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η έρευνα και τεχνολογία, η δια
σύνδεση μεταξύ των δύο προηγούμενων, η υγεία και ο πολιτισμός. 
Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να προωθηθεί διοικητική αποκέντρω
ση σε εθνικό επίπεδο και απομάκρυνση από την Αττική/Αθήνα των 
δημόσιων υπηρεσιών που δε θα συνδέονται με τον υπό διαμόρφωση 
καθαρά επιτελικό ρόλο της κεντρικής διοίκησης (αυτό δεν συμπερι
λαμβάνει τις δημόσιες υπηρεσίες που συνδέονται με τον περιφερεια
κό ρόλο της Αθήνας).

4. Υποστήριξη του οικονομικού εκσυγχρονισμού της Αττικής

Αυτό θα πρέπει να γίνει με βασικό άξονα χωρικής οργάνωσης την 
προσφορά πολλαπλών συμπληρωματικών δυνατοτήτων χωροθέτη- 
σης: (α) οργανωμένοι υποδοχείς για ένα ή περισσότερους κλάδους 
που χαρακτηρίζονται από οικονομίες κλίμακας, μονάδες μεγάλου 
μεγέθους και/ή περιβαλλοντικές παραμέτρους λειτουργίας που δημι
ουργούν οχλήσεις σε άλλες δραστηριότητες, (β) ανάμειξη με άλλες 
χρήσεις όταν αυτό δε συνεπάγεται πολεοδομικά ή περιβαλλοντικά 
προβλήματα και τη διευκόλυνση της δημιουργίας των αναγκαίων 
υποστηρικτικών υποδομών. Ειδικότερα, οι προτεραιότητες ανά τομέα 
είναι οι εξής:

— Διατήρηση ενός εκσυγχρονισμένου πρωτογενούς τομέα για 
λόγους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Η γεωργία στην Αττική 
πρέπει να υποστηριχθεί και ως παραγωγική δραστηριότητα και ως 
συνιστώσα της διαμόρφωσης του Αττικού τοπίου και της προστασίας 
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζονται οι αναγκαιότητες 
προστασίας της γεωργικής γης μέσω θεσμικών ρυθμίσεων, παροχής 
κινήτρων, όπως ενισχύσεις17 για την ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες εμφανίζουν ενδείξεις οικο
νομικής βιωσιμότητας, για τη συντήρηση και βελτίωση της ανταγωνι-

σπκότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στροφής προς προϊόντα 
με προοπτικές στην αγορά και προώθησης φιλικών προς το περιβάλ
λον γεωργικών πρακτικών.

— Εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας-βιοτεχνίας και μεταποίησης 
στο πνεύμα των γενικών στόχων 1 και 2, υπό όρους βελτίωσης του 
περιβάλλοντος και χωροθέτηση σε συγκεκριμένους υποδοχείς. Πιο 
συγκεκριμένα προτείνονται18:

□  η δημιουργία ειδικών ζωνών χονδρεμπορίου-αποθηκών (π.χ. 
στην έκταση του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο, νότια της Αττικής 
οδού, Ζώνη χονδρεμπορίου -  Αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ στη 
Μαγούλα),

□  η δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠΑ) (π.χ. ΕΠΑ Με
σογείων -  Σπάτων -  Παλλήνης θα αποτελόσουν χώρους υπο
δοχής για επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που προβλέπε- 
ται να αναπτυχθούν στην περιοχή των Μεσογείων, ΕΠΑ στην 
περιοχή Ασπροπύργου βόρεια της Αττικής Οδού στις νότιες 
υπώρειες της Πάρνηθας σε συνδυασμό με περιορισμένης 
έκτασης υπάρχον βιομηχανικό πάρκο (ΒΙΠΑ) και με εγκατα
στάσεις εκπαίδευσης,/αθλητισμού/αναψυχής, ΕΠΑ στην πε
ριοχή Μεγάρων, ΕΠΑ Κηφισιάς -  Ν. Ερυθραίας στην Εθνική 
οδό και σε συνδυασμό με ΒΙΠΑ),

□  η δημιουργία Τεχνολογικών Πάρκων (π.χ. ΤΠ «Δημόκριτου» 
στο Χολαργό, ΤΠ «Λαυρίου»)

□  η αναδιάρθρωση ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. 
απομάκρυνση μη επιθυμητών, για παράδειγμα οχλουσών, 
δραστηριοτήτων από συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου που 
προορίζονται για ανάπτυξη άλλων μη συμβατών δραστηριοτή
των, π.χ. περιοχή Ελαιώνα).

— Υποστήριξη της ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα, όπως των υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις και της έρευνας και τεχνολογίας, με παροχή 
κατάλληλων υποδομών και κινήτρων.

— Δράσεις επαναξιοποίησης αδρανούς βιομηχανικού κεφαλαίου 
με αξιοποίηση των κελυφών για τη δημιουργία βιοτεχνικών θερμο
κοιτίδων ή εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων (incubators), κατά το Γερ-
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που βρίσκονται διεσπαρμένα στον ιστό της πόλης από τοπικούς φο
ρείς (Δήμος, Νομαρχία) και επιστημονικούς φορείς (Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα) για τη μετατροπή των χρήσεων σε σύγχρονες 
(νέος τριτογενής τομέας, παροχή υπηρεσιών, έρευνα, εκπαίδευση).

— Εξορθολογισμός του χωρικού μοντέλου του εμπορίου με ανα
στολή της γραμμικής ανάπτυξης κατά μήκος του βασικού οδικού 
δικτύου και οργάνωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

— Ενίσχυση της ξενοδοχειακής υποδομής, με έμφαση στη βελ
τίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, μέσω παροχής οικονομι
κών και πολεοδομικών κινήτρων και την υποστήριξη νέων μορφών 
τουρισμού φιλικών προς το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον.

5. Αναβάθμιση υποδομής και εξοπλισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και των ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας. Ενίσχυση διασύνδεσης 
πανεπιστημίων και παραγωγής (με έμφαση στους τομείς με διεθνή προ
σανατολισμό).

Ο τομέας της τεχνολογίας, της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης 
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διεθνούς ταυτότητας των 
ευρωπαϊκών μητροπολιτικών κέντρων19. Η Αττική διαθέτει την πλέον 
εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική υποδομή στη χώρα με σημα
ντικότατη επιστημονική παραγωγή γεγονός που αποτελεί σημαντικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης περιφέρειας και θα πρέ
πει να ενισχυθεί στο μέλλον.

Η υιοθέτηση του μέτρου αυτού πρέπει να ενισχυθεί με δράσεις:
1. δημιουργίας δικτύων μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και της 

παραγωγής, όπως δημιουργία και εύρυθμη λειτουργία δικτύου 
ερευνητικών κέντρων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων με διε
θνή δραστηριότητα. Στόχος θα είναι η διάχυση των αποτελε
σμάτων και η καλύτερη αξιοποίησή τους από τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις,

2. διεθνούς προβολής των ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας
3. και διασύνδεσής τους με αντίστοιχα κέντρα στο χώρο προσα

νατολισμού της διεθνούς εμβέλειας της Αττικής/Αθήνας με

εισαγωγή ευρυζωνικών δικτύων μέσω τοποθέτησης οπτικών 
ινών στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής.

6. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και επίτευξη κοινωνικής συνοχής. 
Προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε δραστηριότη
τες αιχμής του διεθνούς ρόλου της Αθήνας.

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην προσέλκυση νέων δραστηριοτήτων αιχμής. Αρα, η δυναμικότη
τα τού διεθνή ρόλου της μητρόπολης απαιτεί συγκεκριμένες παρεμ
βάσεις που στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμι
κού όσο και στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στο επιχειρησιακό χώρο και με προσανατολισμό της εκπαίδευσης 
σε επαγγέλματα-τομείς αιχμής της διεθνούς οικονομίας. Παράλληλα, 
προτείνεται η δημιουργία Τοπικού Κεφαλαίου Εργασίας (ΤΚΕ)20. Σκο
πός του ΤΚΕ είναι η συγκέντρωση τοπικών πόρων για τη χρηματο
δότηση δράσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης. Ο φορέας διαχείρισής 
του μπορεί να είναι ένα εταιρικό σχήμα που θα συμφωνηθεί μεταξύ 
των τοπικών φορέων. Η χρηματοδότηση του ΤΚΕ μπορεί να προέλ- 
θει από εθελοντικές εισφορές πολιτών στα πλαίσια εκδηλώσεων κοι
νωνικής αλληλεγγύης προς τους ανέργους της πόλης με ειδική ρύθ
μιση για έκπτωση του ποσού από το φόρο εισοδήματος (μέσω τηλεο
πτικών ‘μαραθώνιων’ αλληλεγγύης, ειδικών εκδηλώσεων, συναυλιών, 
λαχειοφόρων κ.λπ.), από εθελοντικές εισφορές επιχειρήσεων με ει
δική ρύθμιση για ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, από εισφορά του 
0,5% των εσόδων των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εταιριών, των 
τοπικών Επιμελητηρίων, Εργατικών Κέντρων και τέλος, από ετήσια 
χρηματοδότηση από τους πόρους του Υπουργείου Εργασίας.
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4.4. Χωρική ολοκλήρωση και προστασία περιβάλλοντος 

Κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Απικής

1. Ο εξωασπκός χώρος - η ύπαιθρος και η επέκταση της πόλης

Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η διόγκωση της πόλης και η διάχυτη 
οικιστική ανάπτυξη στον εξωασπκό χώρο. Η μητροπολιπκή περιοχή 
της Αθήνας στην πραγματικότητα επεκτείνεται μέχρι την Χαλκίδα, την 
Θή6α και την Κόρινθο. Στη ζώνη αυτή εξελίσσονται διεργασίες (χω- 
ροθετήσεις, νέες επενδύσεις, καθημερινές μετακινήσεις απασχολού
μενων, οικιστικές πιέσεις) που έχουν ως αφετηρία την Αθήνα, αλλά 
δεν έχουν ενσωματωθεί καθόλου στον υφιστάμενο σχεδίασμά. Ο προ
χωρημένος οικιστικός μετασχηματισμός των Μεσογείων και η έναρ
ξη του μετασχηματισμού του Θριάσιου πεδίου, είναι τα πρώτα βήμα
τα μελλοντικών μείζονων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προ
βλημάτων στην Αττική.

2. Ποιο το μέλλον του αστικού χώρου της Αθήνας;

Ο αστικός χώρος παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, τα οποία 
είναι σύνθετου χαρακτήρα. Τα ζητήματα που προκύπτουν είναι πολ
λά. Η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμα αποτε
λέσματα και για να επιτευχθεί ο όρος «αστική αναγέννηση» θα πρέ
πει να υπάρξει διαβούλευση, συνεργασία και συναίνεση όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων με βάση μια συγκεκριμένη στρατηγική και 
ένα εφικτό όραμα. Τα κρισιμότερα ζητήματα αποτελούν:

— το μέλλον για την Δυτική Αττική, η οποία παρουσιάζει σημαντι
κές ελλείψεις κοινωνικών υποδομών, αποβιομηχάνιση και χρονίζο- 
ντα περιβαλλοντικά προβλήματα21.

— η οργάνωση των χρήσεων γης και η αναδιοργάνωση των κε
ντρικών λειτουργιών. Σήμερα παρατηρούνται φαινόμενα όπως περιο
χές κατοικίας να μετατρέπονται σε ζώνες κεντρικών λειτουργιών, 
υπερτοπικοί οδικοί άξονες να φορτίζονται με ταινιακές αναπτύξεις

°  καταστημάτων, σημειακές παρεμβάσεις και «υπερκαταστήματα-πό-

λεις» χωρίς εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις τοπικές αγορές και 
γειτονιές, το παράκτιο μέτωπο της πόλης να υφίσταται νέες πιέσεις 
και προκλήσεις.

— η υποβάθμιση της ποιότητας τού δομημένου περιβάλλοντος και 
τρς ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η έντονη αστικοποίηση των τελευ
ταίων χρόνων, το σύστημα της αντιπαροχής, η αύξηση της αξίας της 
γης συνέβαλαν στη μαζική παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος 
και η αρχιτεκτονική προσαρμόστηκε και ανταποκρίθηκε σε άλλες 
«αξίες» που είναι ταυτόσημες με την εμπορευματοποίηση της κατοι
κίας, το χαμηλό κόστος, τον ταχύ χρόνο παράδοσης. Κατά αυτό τον 
τρόπο προκύπτουν ζητήματα όπως η χαμένη ταυτότητα της πόλης και 
της γειτονιάς, τα προβλήματα κορεσμού των γειτονιών (υπερβολικές 
πυκνότητες και πολύ υψηλοί συντελεστές δόμησης, έλλειψη ελεύθε
ρων χώρων) που αναμένονται να ενταθούν με σημαντικές επιβαρύν
σεις από την παρόδια στάθμευση, η έλλειψη αστικού σχεδιασμού και 
αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται η 
αίσθηση του αδιάφορου στους πολίτες και τέλος, η παντελής έλλειψη 
ενεργειακού σχεδιασμού στο σχεδίασμά των κτιρίων.

— η υποβάθμιση του δημόσιου χώρου (π.χ. Εθνικός Κήπος, Πε- 
δίον Άρεως), η έλλειψη αστικού πρασίνου, οι πιέσεις που υφίσταται 
από κεντρικές χρήσεις (π.χ. Ιππόδρομος) και τέλος, η αβεβαιότητα 
για τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους της Απικής, όπως 
το Ελληνικό, το Φάληρο και η παράκτια ζώνη, το Γουδή, η Δραπε
τσώνα και ο Ελαιώνας.

— η αξιοποίηση των μνημειακών χώρων στη σύγχρονη αστική 
πραγματικότητα. Η πρωτεύουσα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά, με 
εξαίρεση το κέντρο της, παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον. Πρόκειται 
για μια ομοιόμορφη πόλη με πανομοιότυπους δρόμους και πολυκα
τοικίες και με ελάχιστα δημόσια κτήρια, που μετά βίας ξεχωρίζουν ως 
μορφές από τον υπόλοιπο δομημένο όγκο. Αντίθετα, το ιστορικό κέ
ντρο είναι πολύ πλούσιο. Οι αρχαιολογικοί χώροι, η Πλάκα, το Μο
ναστηράκι, του Ψυρρή, το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πανεπιστημίου είναι 
αξιόλογοι χώροι, θραύσματα όμως μιας ιστορικής πόλης που βεβη- 
λώθηκε από το αυτοκίνητο.
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Η μητροπολιτική περιοχή της Αττικής αντιμετωπίζει σημαντικά περι
βαλλοντικά ζητήματα τόσο σε τοπικό όσο και σε μητροπολιτικό επί
πεδο, ενώ η προοπτική της περιβαλλοντικής κατάστασης στην Αττική 
δείχνει σαφείς τάσεις υποβάθμισης. Ειδικότερα, τα κυριότερα περι
βαλλοντικά προβλήματα μητροπολιτικοό επιπέδου έχουν σχέση με τη 
χημική-φωτοχημική ρύπανση (0 3, Ν 02, ΡΜ10), την πρόκληση ηχητι
κών οχλήσεων και τη θερμική ρύπανση, την ανυπαρξία εναλλακτικών 
προτάσεων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη συστηματι
κή απώλεια διαθέσιμων χώρων, την αισθητική/οικολογική υποδάθμι- 
ση του τοπίου και, τέλος, τη διευθέτηση των ρεμάτων και τη διαχείρι
ση των υπόγειων υδάτων.

4. Μεταφορές. Τι θα γίνει με την κυκλοφορία, την κίνηση, τα αυτοκίνη

τα και τη στάθμευση;

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες τάσεις η δόμηση θα συνεχίσει να επε- 
κτείνεται προς την περιφέρεια και η συνοχή του πολεοδομικού ιστού 
να χαλαρώνει. Τα αυτοκίνητα θα αυξάνουν, προΒλέπεται να διπλα
σιαστούν μέχρι το 2020, τα προβλήματα στάθμευσης θα οξύνονται 
και θα καταπατηθούν και οι τελευταίοι ανοικτοί χώροι που έχουν 
απομείνει. Θα υλοποιούνται Βέβαια κάποια συγκοινωνιακά έργα, 
όμως δε θα προλαβαίνουν να αντιμετωπίζουν παρά ένα μέρος των 
νέων προβλημάτων που θα προστίθενται καθημερινά22. Στην Αθήνα, 
το σημερινό μοντέλο θα επαναληφθεί αναλλοίωτο σε πολλαπλάσια 
επιφάνεια και η επίπτωσή του στην κυκλοφορία θα είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη. Σε οριακές συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν, η 
επίπτωση κάθε νέου αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη αυτής του αυτοκι
νήτου που προηγήθηκε. Ο κορεσμός θα απλωθεί και στους βασικούς 
δρόμους των προαστίων, στις δε κεντρικές περιοχές θα καλύψει και 
τους τριτεύοντες δρόμους που συχνά, πέρα από κάθε λογική σχεδια- 
σμού, συνιστώνται προς τους οδηγούς με σημάνσεις του αρμόδιου 
υπουργείου ως παρακαμπτήριοι των κορεσμένων αρτηριών. Έτσι η 
Αθήνα θα αποκτά, όλο και πιο έντονα, την εικόνα της αυθαίρετης πό
λης, όπου η άναρχη κυκλοφορία και η ακόμη πιο άναρχη στάθμευ

ση θα έχουν κατακτήσει τις περισσότερες επιφάνειες, περιλαμβανο- 
μένων πλατειών και πεζοδρομίων23.

5. Είναι επαρκείς οι υποδομές στην Αττική;

Εκτός από τις παραδοσιακές υποδομές, όπω ς το μεταφορικό δίκτυο, 
η ύδρευση και η αποχέτευση, οι κρίσιμες παράμετροι για την ολο
κληρωμένη ανάπτυξη στην Αττική τα επόμενα χρόνια είναι η διαχεί
ριση της ενέργειας (φυσικό αέριο και Ανανεώσιμες Π ηγές Ενέργειας) 
και η επένδυση στις ν έες  τεχνολογίες και στα ευρυζωνικά δίκτυα. Η 
ψηφιακή πόλη σήμερα δεν είναι ουτοπία, ενώ σύντομα θα είναι αν 
όχι πραγματικότητα, τότε αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη μιας 
πόλης.

Στόχοι και μέτρα για την ανθρώπινη, όμορφη, 
προσπελάσιμη και βιώσιμη Αθήνα
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1. Η ανάσχεση της διάχυτης αστικοποίησης της υπαίθρου και η μετακίνη
ση από την εκτατική οικιστική ανάπτυξη σε ένα μοντέλο που βασίζεται στις 
ολοκληρωμένες αναπλάσεις του υφιστάμενου αστικού ιστού, σύμφωνα και 
με την αρχή της «συμπαγούς πόλης24».

Ανάσχεση της εξάπλω σης της πόλης μπορεί να επιτευχθεί α) με θ ε 
σμοθέτηση των χρήσεω ν γης στον εξωαστικό χώρο για να αντιμετω
πιστούν οι έντονες πιέσεις οικοδόμησης και η αυθαίρετη δόμηση, 
β) με περιορισμό της με επιλεκτικές εντάξεις στο σχέδιο πόλης των 
διαμορφωμένων περιοχών με υψηλή πυκνότητα και με περιορισμένο 
αριθμό νέων οργανωμένων οικιστικών αναπτύξεων υψηλής ποιότη
τας (ενδεικτική αποτελεί η περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού) και 
φιλικών προς το περιβάλλον (μόνον στις περιπτώσεις που οι ανάγκες 
δεν μπορούν να καλυφθούν με αναπλάσεις), που θα λειτουργήσουν 
πιλοτικά για τη βελτίωση των προτύπων κατοικίας και πολεοδόμησης 
και την αναδιάρθρωση του κατασκευαστικού τομέα και, τέλος, γ) με 
κεντρική ή τοπική πριμοδότηση για την ανάπτυξη «ήδη χρησιμοποιη- ω
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νη ή μολυσμένη) όπου το κόστος κατεδάφισης ή απορρύπανσης είναι 
απαγορευτικό για την επένδυση.

2. Εξορθολογισμός της οργάνωσης των χρήσεων γης, έλεγχος των υψη
λών πυκνοτήτων και προώθηση νέων εργαλείων πολιτικής γης.

Ο στόχος αυτός απαιτεί απομάκρυνση οχληρών χρήσεων/ανάμειξη 
συμβατών χρήσεων, καθορισμό ζωνών χρήσεων γης στο σύνολο της 
Απικής μέσω κανονιστικών ρυθμίσεων και διατάξεων, μείωση συντε
λεστών δόμησης κατά τόπους με αναθεωρήσεις Γενικών Πολεοδομι- 
κών Σχεδίων Βάσει οδηγίας-στόχου του ΥΠΕΧΩΔΕ και προώθηση 
αντισταθμιστικών μηχανισμών για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώ
ρων από τους Δήμους, όπως π.χ. τράπεζες γης ή ενεργοποίηση του 
αστικού αναδασμού.

3. Αναδιοργάνωση των κεντρικών λειτουργιών με την αναβάθμιση και 
αποσυμφόρηση των κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά. Προώθηση 
ενός πολυκεντρικού μοντέλου με εξυγίανση των υπαρχόντων κέντρων και 
δημιουργία νέων πυρήνων κεντρικών λειτουργιών. 'Ελεγχος της έρπουσας 
γραμμικής ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών.

Προτείνεται να αποθαρρυνθεί η άκριτη διασπορά των κεντρικών λει
τουργιών μέσα και έξω από την πόλη και ειδικά η γνωστή ταινιακή 
ανάπτυξη πάνω σε κύριους οδικούς άξονες. Γ ία το λόγο αυτό προτεί- 
νεται να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμού 
για άδεια χωροθέτησης μητροπολιτικής - υπερτοπικής κλίμακας στο 
πλαίσιο των τομεακών στρατηγικών κατευθύνσεων χωρικής εξειδί- 
κευσης δημόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων26.

Στο ίδιο πλαίσιο, προτείνεται επίσης η υποχρεωτική υποβολή αντι
παροχών (planning gain)27 στις περιοχές όπου χωροθετούνται μονο- 
λειτουργικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς και μελέτης 
εκτίμησης των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώ
σεων στις τοπικές αγορές από υπερκαταστήματα στο φορέα αδειοδό- 
τησης (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ) για να μην οδηγηθούμε σε «πόλεις-υπερκα- 

3  ταστήματα», που απέτυχαν παταγωδώς στο εξωτερικό28.

Τέλος, προτείνεται η εισαγωγή του θεσμού των Περιοχών Βελτίωσης 
Επιχειρήσεων (Bussiness Improvement Districts29) σε φθήνοντα εμπο
ρικά τμήματα της πόλης, με μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις 
που πλήπονται από τον ανταγωνισμό των πολυεθνικών εταιρειών. Η 
ζώνη ΠΒΕ αποσκοπεί στο να δημιουργήσει ένα πιο ελκυστικό επιχει
ρηματικό περιβάλλον με μικρής κλίμακας βελτιωτικές παρεμβάσεις 
και δράσεις προβολής σε τοπικό επίπεδο, ελκύοντας πελάτες και του
ρίστες. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σε πρώην ιστορικούς 
εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, όπως π.χ στην Οδό Αιόλου ή σε 
τοπικά κέντρα προαστίων, όπως π.χ στο Μαρούσι, Νέα Ιωνία κ.λπ.

Όσον αφορά την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης, η τελευ
ταία μπορεί να χωροθετηθεί συνδυαστικά:

• Στο μητροπολιτικό κέντρο, όπου θα πρέπει να παραμένει ικα
νός αριθμός Υπουργείων στα ίδια ή άλλα κτίρια.

• Στις δυτικές επεκτάσεις του μητροπολιτικού κέντρου, όπου είναι 
δυνατή και η επανάχρηση υφιστάμενων κτιρίων.

• Σε νέες περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα προγράμ
ματα - παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης όπως αυτά του Ελαιώ
να και του Ελληνικού.

• Στον ήδη διαμορφωμένο πόλο δημόσιας διοίκησης στην περιο
χή Μεσογείων - Κατεχάκη που αποτελεί και απόληξη του Μη- 
τροπολιτικού Κέντρου.

Τέλος, τάσεις προς περαιτέρω διόγκωση των κεντρικών λειτουρ
γιών προς τις κατευθύνσεις α) βόρεια (Λ. Κηφισίας), β) ανατολικά 
(Μεσόγεια) και γ) νοτιοανατολικά (από Φάληρο μέχρι Σούνιο) δε θα 
χαλιναγωγηθούν ικανοποιητικά αν δεν επιχειρηθεί μια ανπδιαμετρι- 
κή ώθηση. Αυτή εξειδικεύεται με τη δημιουργία τριών νέων ισχυρών 
κέντρων: α. στον Ελαιώνα, β. στο Θριάσιο Πεδίο και γ. στην πεδιάδα 
των Μεγάρων30.

4. Πολεοδομική αναβάθμιση και ενσωμάτωση της Δυτικής Απικής.

Στα τρία παραπάνω προτεινόμενα κέντρα η έμφαση στους παραγωγι
κούς και επιχειρηματικούς τομείς, καθώς και στον πολιτιστικό, κοι
νωνικό και ψυχαγωγικό τομέα, θα τα καταστήσει ισχυρούς αναπτυ- &

4. Π
ρος ένα μακρόπνοο σχέδιο για μια διαφ

ορετική Α
θήνα



Τ
ο 

Μ
έλ

λο
ν 

τη
ς 

Α
ττ

ικ
ής

: Α
ντ

ιμ
ετ

ω
πί

ζο
ντ

ας
 π

αλ
ιέ

ς 
κα

ι ν
έε

ς 
πρ

οκ
λή

σε
ις ξιακούς πόλους. Προϋπόθεση, ο σχεδιασμός τους να γίνει με επι

στημονική πληρότητα, αλλά και συνθετική φαντασία. Η πρωτεύουσα 
του 21ου αιώνα χρειάζεται «σημεία αναφοράς». Η θέση και η κυκλο- 
φοριακή συσχέτιση των τριών κέντρων εγγυώνται την επιτυχία τους. 
Προτείνονται επίσης:

• Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπλασης (παραλιακή ζώνη 
του Ασπρόπυργου στον Δήμο Ασπρόπυργου).

• Προγράμματα πρότυπης οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές των 
Δήμων Ασπρόπυργου και Μεγάρων.

• Νέος εμπορικός λιμένας στην Ελευσίνα.
• Ανάπλαση ακτών Ασπρόπυργου - Ελευσίνας.
• Πρόγραμμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με έμφαση στα ζητή

ματα που αφορούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Δυτικής 
Απικής.

• Ελεύθερη λεωφόρος Ελευσίνα - Κάζα - Θήβα.
• Ολοκλήρωση σιδηροδρομικού δικτύου και Προαστιακού Αθή- 

να-Κόρινθος. Γενικά να δημιουργηθεί επαρκή συγκοινωνιακή 
σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς.

• Έργα προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων 
της Δυτικής Απικής (Αιγόσθενα, Μέγαρα, Κάστρο Φιλής).

• Ανάπτυξη Αιολικού Πάρκου.
• Δημιουργία Θερμοκοιτίδων και Κέντρου Τεχνολογίας στο 

Θριάσιο.
• Ολοκλήρωση απορρύπανσης περιοχών που έχουν υποστεί 

υποβάθμιση.

5. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της λειτουργίας της πόλης και του δομη
μένου περιβάλλοντος.

Για να αλλάξει πραγματικά η εικόνα της Αθήνας θα κοστίσει πολύ 
ακριβά. Με τη σημερινή νοοτροπία δεν υπάρχει συμφωνία για μια 
τέτοια δαπάνη. Ίσω ς τα επόμενα χρόνια να γίνει αντιληπτό ότι η 
επένδυση στην Αθήνα θα είναι ιδιαίτερα αποδοτική οικονομικά, όχι 

^ μόνο για την πρωτεύουσα αλλά και για την ελληνική οικονομία.

Ίσως, επίσης, τα επόμενα χρόνια η δημόσια συνιστώσα της πόλης, 
που σήμερα υποπμάται, να αξιολογηθεί διαφορετικά και να διαμορ
φωθεί ένα κατάλληλο κοινωνικό κλίμα, που θα συναινέσει στη μετα
φορά της επένδυσης από τον ιδιωτικό στο δημόσιο χώρο.

Η Αθήνα δεν είναι από τις πόλεις που διατήρησαν τον αρχικό σχε
δίασμά τους, αλλά από αυτές που προέκυψαν μέσα από αποσπασμα
τικές και ασυντόνιστες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον μεταπο
λεμικά. Για το λόγο αυτό έχασε την ταυτότητα της. Σήμερα, η δη
μιουργία μιας ορατής ταυτότητας μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με 
αναπλάσεις για την αναγέννηση του υφιστάμενου οικιστικού ιστού. 
Ανάλογα με την περιοχή, οι αναπλάσεις πρέπει να έχουν διαφορετι
κή αιχμή: βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας της πόλης στις πιο 
κεντρικές περιοχές, αντιμετώπιση βασικών αναγκών σπς λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές της Αθήνας, αναπλάσεις μεγάλων ελεύθερων ή 
μη χρησιμοποιούμενων χώρων που θα λειτουργήσουν ως πόλοι ανα
βάθμισης ευρύτερων περιοχών γύρω από αυτές. Οι αναπλάσεις αυ
τές31 θα πρέπει να υλοποιούνται όχι μόνο μέσω των κλασικών κρατι
κών λειτουργιών, αλλά με κινητοποίηση και των δυνατοτήτων της 
αγοράς -από όπου προέρχεται και η χρήση οικονομικών μηχανι
σμών- καθώς και με τους μηχανισμούς της διακυβέρνησης, δηλαδή 
της εταιρικής σχέσης με τον ιδιωτικό τομέα και το λεγόμενο τρίτο ή 
κοινωνικό τομέα .

Προτείνονται επίσης:
• Η εξυγίανση των περιοχών με αυθαίρετη δόμηση. Αποτελεί 

κρίσιμο ζήτημα με πολεοδομικές, οικονομικές και κοινωνικές προε
κτάσεις.

• Η εκπόνηση και θέσπιση από το ΥΠΕΧΩΔΕ κανόνων αστικού 
σχεδιασμού. Για να μην μπορεί ο καθένας να χτίζει ό,τι και όπως 
θέλει και να δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία.

• Να θεσπιστούν κανονιστικές ρυθμίσεις ανάλογες της εξασφάλι
σης χώρων στάθμευσης στις πιλοτές για την υποχρεωτική χρήση βιο- 
κλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια.

• Το αστικό πράσινο, καθώς και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι,
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως βασική προτεραιότητα (αύξηση, προ
στασία, καλύτερη διαχείριση). ϊΐ
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ις • Εκτίμηση και παρακολούθηση ίων αλλαγών στην ποιότητα του 

αστικού περιβάλλοντος.
• Καθιέρωση της Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επι

πτώσεων των προγραμμάτων και πολιτικών.

6. Η αναγέννηση της γειτονιάς και η ανατροπή του αδιάφορου.

Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στο λεκανοπέδιο σε συνδυασμό με 
την οικιστική ανάπτυξη χωρίς σχεδίασμά, αρχιτεκτονική ομοιογένεια 
και αισθητική οδήγησε στην απώλεια της ανθρώπινης κλίμακας σε 
ό,τι αφορά την κοινωνική, αλλά και λειτουργική δομή του κέντρου και 
της γειτονιάς. Η καθημερινή ζωή των κατοίκων γίνεται ολοένα και 
περισσότερο ομοιόμορφη και τυποποιημένη, ενώ εντείνεται η αδρά
νεια σε σχέση με τις κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Η αποκατάσταση της ανθρώπινης κλίμακας στον αστικό ιστό απο
τελεί προϋπόθεση για την αναγέννηση της λειτουργικής και κοινωνι
κής διάρθρωσής του με ιεραρχημένο τρόπο. Οι μικρότερες από τις 
ενότητες αυτής της ιεραρχίας (οικοδομικό τετράγωνο, γειτονιά, συ
νοικία κλπ.) μπορούν να παίξουν ρόλο πυρήνων κοινωνικής ζωής 
εξασφαλίζοντας την συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση του άμε
σου περιβάλλοντος τους33.

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει εκτός από την ολοκληρωμένη 
πολιτική των αναπλάσεων (μακροκλίμακα) που αναλύεται στον προη
γούμενο στόχο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε δύο στοιχεία του αστι
κού χώρου (στη μικροκλίμακα): 1. στα οικοδομικά τετράγωνα και 2. 
στους δρόμους των γειτονιών.

Το σύγχρονο οικοδομικό τετράγωνο θα πρέπει να μετατραπεί σε 
ζωντανή κυψέλη πολλαπλών και συμπληρωματικών χρήσεων κατοι
κίας, υπηρεσιών κ.ά. με την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικοδομι
κού κελύφους34. Στην Αθήνα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε πολυό- 
ροφα κτίρια βιομηχανικής/βιοτεχνικής χρήσης. Η λύση αυτή έρχεται 
να απαντήσει στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κα
τεδάφιση μεμονωμένων πολυόροφων κτιρίων και την εκ νέου πολεο- 

5? δόμησή τους. Αυτό Βέβαια δεν θα πρέπει να αποκλείσει και την εισα

γωγή μιας καινοτόμου «πολιτικής κατεδάφισης» σε περιπτώσεις μετε
γκατάστασης μονολειτουργικών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας 
από περιοχές με σημαντικά προβλήματα κορεσμού και έλλειψης κοι
νόχρηστων χώρων, στο πλαίσιο μιας αποκεντρωτικής πολιτικής.

Εκτός, όμως, από το δομημένο τμήμα του οικοδομικού τετραγώ
νου υπάρχουν μια σειρά από μικρότερα ή μεγαλύτερα υπαίθρια κενά 
(οι γνωστοί ακάλυπτοι χώροι και οι εσωτερικές αυλές) ανάμεσα στους 
κτιριακούς όγκους που κατά κανόνα παρουσιάζουν μια υποβαθμι
σμένη περιβαλλοντική εικόνα. Οι σπάνιες παρεμβάσεις για τη βελ
τίωση της εικόνας τους διακρίνονται από μια αποσπασματικότητα, 
ενώ ο βιοκλιματικός τους ρόλος είναι απόλυτα υποβαθμισμένος35. Ο 
ανασχεδιασμός τους είναι επιτακτικός. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
εξαγγελθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει δράσεις 
σύνδεσης αυτών με τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, παρεμβάσεις που 
αφορούν την κατάλληλη επιλογή υλικών, φυτεύσεων και στοιχείων 
σκιασμού και τέλος την παροχή κινήτρων θεσμικών και οικονομικών 
με αναθεώρηση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Η εφαρμογή 
του αφορά το σύνολο των πυκνοδομημένων περιοχών της Αττικής.

Συμπληρωματικά, η ανάπλαση των δρόμων των γειτονιών και η 
μετατροπή τους από οδούς κυκλοφορίας οχημάτων σε δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας με χαρακτηριστικά τις πεζοδρομήσεις, την παρόδια φύ
τευση και την εξεύρεση οργανωμένων χώρων στάθμευσης κρίνεται 
επιτακτική για τη μείωση της διαμπερούς κυκλοφορίας εντός των πε
ριοχών κατοικίας και την ενίσχυση του αστικού πρασίνου.

7. Ενε'ργεια, κτίριο, οικισμός και αστικός σχεδιασμός. Επαναπροσδιορι
σμός και συμφιλίωση.

Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης χρειάζονται αειφόρο κτίρια 
σε αειφόρες πόλεις. Δηλαδή κτίρια που κατασκευάζονται με τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις σε πόλεις 
που θα αναπτύσσονται και θα εξελίσσονται σε μια παράλληλη πορεία 
με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός μεμονωμένων κτι- δ
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οφέλη, όπως ενεργειακά (εξοικονόμηση ενέργειας και θερμική/οπτι- 
κή άνεση), οικονομικά (μείωση καυσίμων και κόστους Η/Μ εγκατα
στάσεων), περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων, περιορισμός φαινομένου 
του θερμοκηπίου), κοινωνικά (βελτίωση της ποιότητας ζωής), ενώ η 
εφαρμογή του σε νέα κτίρια δεν αυξάνει το κατασκευαστικό κόστος, 
εφόσον εφαρμόζονται απλά συστήματα και τεχνολογίες36. Περιλαμ
βάνει:

1. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης (σύστημα άμεσου 
ηλιακού κέρδους, ηλιακοί τοίχοι, θερμοκήπια, ηλιακά αίθρια).

2. Τεχνικές φυσικού δροσισμού (ηλιοπροστασία, φυσικός αερι
σμός, χρήση θερμικής μάζας).

3. Συστήματα και τεχνικές φωτισμού.
Ο ενεργειακός σχεδιασμός οικιστικών συνόλων σε πολεοδομικό 

επίπεδο έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξασφάλιση 
συνθηκών άνεσης και την αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιμων ανανε
ώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε 
επίπεδο οικισμού (π.χ. τηλεθέρμανση/τηλεψύξη με βιομάζα ή γεω
θερμία, ηλεκτροδότηση με φωτοβολταϊκά, αιολικά ή άλλα συστήματα 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

Η πολιτική, επομένως, που προτείνεται για τον επαναπροσδιορι
σμό της σχέσης της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας με τα κτίρια 
πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρεωτική εφαρμογή κανόνων βιοκλι- 
ματικού σχεδιασμού στα νεόδμητα κτίρια και την παροχή θεσμικών 
και οικονομικών κινήτρων για την εφαρμογή του στα υφιστάμενα κτί
ρια (π.χ αναθεώρηση του ΓΟΚ, έκπτωση εξόδων για εγκατάσταση 
ενεργειακών συστημάτων, μονώσεων, χορήγηση δανείων ενεργεια
κής απόδοσης, επιδοτήσεις από τον αναπτυξιακό νόμο, δωρεάν κρα
τική παροχή τεχνογνωσίας).

8. Προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, του παράκτιου μετώπου 
της πόλης και των ορεινών όγκων.

0  υπαίθριος δημόσιος χώρος υφίσταται τεράστιες πιέσεις αλλαγής 
χρήσης, ειδικά στην Αττική, και είναι επιτακτικό να χαρακτηρισθεί ως 
«κοινωνικό αγαθόν εν ανεπαρκεία» και να τεθεί συγκεκριμένος πο
σοτικός στόχος για την επαύξησή του (δηλαδή η πολιτεία θα πρέπει 
να μετρήσει την έκταση των δημόσιων χώρων και να θέσει ένα ετή
σιο υποχρεωτικό ποσοστό αύξησης π.χ. 5%). Επίσης, θα πρέπει να 
γίνει διαχειριστική ανασυγκρότηση και αποτελεσματικότερη λειτουρ
γία των κανονιστικών ρυθμίσεων και διατάξεων που αφορούν το 
δημόσιο χώρο (π.χ. καταστολή κατάληψης πεζοδρομίων από τροχο
φόρα). Εκτός όμως από τις πιέσεις που υφίσταται, η υποΒάθμισή του 
σε συνδυασμό με τη μεγάλη πυκνότητα του οικοδομικού όγκου οδη
γεί στο φαινόμενο της «θερμικής αστικής νησίδας» (δηλαδή αυξημέ
νες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα). Επομένως, η σαφής διατύπωση 
ενός πλαισίου που αφορά τον τρόπο ένταξης και αξιοποίησης όλων 
των παραμέτρων του βιοκλιματικού σχεδιασμού για τους υπαίθριους 
δημόσιους χώρους κρίνεται υποχρεωτική.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος για τους τελευ
ταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους της Αττικής, όπως το Ελληνικό, 
το Γουδή, η Δραπετσώνα και ο Ελαιώνας και να συσταθεί άμεσα φο
ρέας διαχείρισης τους. Όσον αφορά το Φάληρο και την παράκτια 
ζώνη θα πρέπει να εφαρμοστεί το ΠΔ/1 -3-2004 (ΦΕΚ 254/Δ/04) που 
αφορά τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης στην παρα
λιακή ζώνη από το Φαληρικό Όρμο έως την περιοχή Λομβάρδα 
Αγίας Μαρίνας Κρωπίας. Ειδικότερα, άμεση προτεραιότητα προτείνε- 
ται37 να δοθεί:

(α) Στην εφαρμογή του σχεδιασμού, όπως προβλέπεται από το 
παραπάνω διάταγμα και

(β) Στην ακύρωση επεμβάσεων που δε συνάδουν με τον επιθυ
μητό χαρακτήρα της περιοχής.

Αντίστοιχα, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορί
ζοντα προτείνονται:

(α) Η συγκρότηση πλαισίου διαχείρισης της περιοχής, με άξονα
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ις τον τρόπο με ιον οποίο πρόκειται να διευθετηθούν ζητήματα ιδιοκτη
σίας και χρήσεων γης.

(6) Υλοποίηση των επιλογών σε σχέση με τις τεχνικές παρεμβάσεις.
Στην περίπτωση συγκεκριμένων ορεινών όγκων (Πάρνηθα, Υμητ

τός, Πεντέλη, όρος Αιγάλαιω) που αποτελούν το μεγαλύτερο εν δυνά
μει ελεύθερο δημόσιο χώρο, πρέπει να προστατευθούν ως πνεύμο
νες πρασίνου και να αναδειχθούν ως υηερτοπικοί πόλοι αναψυχής 
με παρεμβάσεις προστασίας και αναδάσωσης. Προς αυτή την κατεύ
θυνση σε επίπεδο θεσμικών ρυθμίσεων εγκρίθηκαν Ζώνες Οικιστι
κού Ελέγχου και οριοθετήθηκαν Ζώνες Προστασίας που κατοχυρώ
νουν και προστατεύουν το πράσινο και τους κοινόχρηστους χώρους. 
Στην πραγματικότητα όμως το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των δασικών 
εκτάσεων, οι συχνά επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, η νομαδική κτη
νοτροφία και η αυθαίρετη δόμηση απειλούν συστηματικά με συρρί
κνωση τους χώρους αυτούς. Η λύση του προβλήματος επομένως 
επαφίεται στον έλεγχο, στην καταστολή και στην αλλαγή συμπερι
φορών που δε συνάδουν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την 
προστασία και ήπια ανάπτυξη των χώρων αυτών.

9. Αξιοποίηση των μνημειακών χώρων στη σύγχρονη αστική πραγματικό
τητα.

Προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία πολι
τιστικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής και την ανάδειξη των μνη
μειακών χώρων με στόχο την ουσιαστική αξιοποίηση της πλούσιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τον κα
θορισμό του συστήματος οργάνωσης διαχείρισης, διακίνησης και 
πληροφόρησης των επισκεπτών. Το δίκτυο αυτό θα συνδέσει τους 
χώρους που χαρακτηρίζονται ως αξιόλογοι μνημειακοί χώροι. Η επι
κοινωνία και η σύνδεση των χώρων αυτών επιδιώκεται να είναι κατά 
το δυνατόν φυσική και λειτουργική. Οι χώροι που θα αποτελόσουν τις 
συνδέσεις τους θα χαρακτηρισθούν ως «Πολιτιστικές διαδρομές», οι 
οποίες θα προστατεύονται και θα αναδεικνύονται. Το πρόγραμμα 

ίη περιλαμβάνει:

• Τον ακριβή προσδιορισμό των χώρων που θα συνδεθούν.
• Τον προσδιορισμό των χώρων που θα χαρακτηρισθούν ως 

μνημειακοί.
• Το γενικό σχέδιο οργάνωσης των χώρων που θα ενταχθούν στο 

Πολιτιστικό δίκτυο, καθώς και τον προσδιορισμό των χώρων 
και των λειτουργιών που θα αποτελόσουν τις «Πολιτιστικές δια
δρομές38».

• Την οργάνωση συστήματος διακίνησης και πληροφόρησης των 
επισκεπτών και τη δημιουργία «Κέντρων Πολιτιστικής πληρο
φόρησης».

Το διαχειριστικό σχέδιο αναβάθμισης και ανάδειξης του κάθε 
χώρου, τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία 
μονοπατιών-διαδρόμων κ.λπ.

10. Διάσωση του περιβάλλοντος στην Απική.

Είναι απαραίτητη πλέον για λόγους επιβίωσης του πολεοδομικού 
συγκροτήματος, η προώθηση μιας τελείως διαφορετικής θεώρησης 
που να αντιμετωπίζει την Αθήνα ως οικοσύστημα με εισροές και 
εκροές και να εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης 
και όχι της καταστολής (ο ρυπαίνων πληρώνει). Αυτό μπορεί να επι
τευχθεί με μια νέα φιλοσοφία όπου αυτός που θα επενδύει σε δρά
σεις φιλικές προς το περιβάλλον θα αμοίβεται. Κατά τον τρόπο αυτό 
θα εξασφαλίζεται αμεσότητα στο αποτέλεσμα.

Οι προτάσεις για τη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος περι
λαμβάνουν39:

• Μείωση των ρύπων με λήψη μέτρων και θέσπιση κανονιστικών 
διατάξεων που θα αφορούν τις κάθε είδους πηγές εκπομπής ρύπων 
(αέριων, υγρών και στερεών).

• Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών, ιδίως όσον 
αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και στερεών απο
βλήτων, καθώς και της αέριας ρύπανσης και της ηχορύπανσης. Ειδι
κότερα για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων πρέπει να επι- 
διωχθεί το πέρασμα της διαχείρισής τους σταδιακά (2007-2015) στην ω
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γωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, αντί της χρήσης χωματε
ρών και της εξελιγμένης μορφής τους που είναι οι ΧΥΤΑ («πρώτη 
γενιά»), που δεν λύνουν αλλά απλώς μεταθέτουν χρονικά το πρό
βλημα. Επίσης, πρέπει να αντικατασταθεί και η αποτέφρωση («δεύτε
ρη γενιά») που παρουσιάζει περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Επιπρό
σθετα, πρέπει να καταρτισθεί πρόγραμμα ελέγχου των βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων και ιδιαίτερα της περιεκτικότητας σε βαριά μέταλ
λα (Ρδ, Ζη, Ηρ) στην πηγή, με ευνοϊκές επιπτώσεις ιδιαίτερα στην ποι
ότητα της παραγόμενης ιλΰος και να επιλυθεί το πρόβλημα διάθεσης 
της ιλΰος που παράγεται από τα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων χωρίς 
προσφυγή σε υγειονομική ταφή. Τέλος, θα πρέπει να προωθηθούν 
τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και η ολοκλήρωση του σχεδια- 
σμοΰ έκτακτης ανάγκης. Γενικότερα απαιτείται ολοκληρωμένη δια
χείριση των υδάτων που θα συμπεριλάβει την προστασία και διευθέ
τηση των ρεμάτων, τη δημιουργία μικρών ταμιευτήρων, τον εμπλουτι
σμό των υπόγειων υδροφορέων σε συνδυασμό με μέτρα που έχουν 
αναφερθεί και παραπάνω (διαχείριση λυμάτων, αναδασώσεις κ.λπ.).

11. Προς ένα Βιώσιμο σύστημα κινητικότητας.

Σήμερα αναγνωρίζονται τα πλεονεκτήματα της συμπαγούς πόλης 
στον τομέα της κυκλοφορίας και για αυτό πολλοί είναι εκείνοι που 
εισηγοΰνται για τις νέες πολεοδομήσεις λύσεις υψηλών πυκνοτήτων, 
συγκεντρωμένων στην ακτίνα εμβέλειας σταθμών ισχυρών συγκοι
νωνιακών μέσων όπως είναι ο προασπακός σιδηρόδρομος, το μετρό 
ή το τραμ.

Η Αθήνα των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών χτίστηκε πυκνά, 
σαν μια πόλη που θα ζούσε χωρίς αυτοκίνητο. Ούτε το πλάτος των 
δρόμων θα επέτρεπε την κίνησή του, ούτε για τη στάθμευσή του 
υπήρξε κάποια πρόβλεψη στο εσωτερικό των κτιρίων. Είναι πλέον σε 
όλους φανερό ότι η πόλη δε θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί 
στηριγμένη στο ιδιωτικό αυτοκίνητο. Δεν έχει τον απαραίτητο χώρο.

3  Είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί την πραγματικότητά της και να

δώσει λύσεις που να ταιριάζουν στα δεδομένα της. Επειδή οι δρόμοι 
της Αθήνας είναι στενοί, για αυτό ακριβώς πρέπει να στηριχτεί στη 
δημόσια συγκοινωνία40.

Το ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένων μετακινήσεων είναι 
ένα «έξυπνο» σύστημα που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και 
περιλαμβάνει το περπάτημα, το ποδήλατο, το ταξί, κάθε δίκτυο δημό
σιας συγκοινωνίας, τα λεωφορεία, το τραμ, το μετρό, καθώς και συ
στήματα που αναπτύσσονται σε Ευρώπη και Αμερική όπως το «car 
sharing» και το «car pooling». Σε μια οργανωμένη Αθήνα, οι μετακι
νήσεις δε θα είναι μαζικές, αλλά αντίθετα θα εξατομικεύονται σε προ
σωπικούς χειρισμούς και συνδυασμένες επιλογές που θα απαιτούν 
ενεργητικότητα και πλούσια γνώση του αστικού χώρου. Εκκρεμούν 
μια σειρά από μεγάλα έργα εντασσόμενα σε ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο παρεμβάσεων μη αποσπασματικού χαρακτήρα :

1. Προετοιμασία και υιοθέτηση της στρατηγικής ανάπτυξης τού 
συνολικού συστήματος μεταφορών της Πρωτεύουσας με τη συμμετο
χή όλων των συναρμόδιων Κυβερνητικών Φορέων και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στην οποία θα καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά
πτυξης κάθε επιμέρους συστήματος και με την οποία πρέπει να είναι 
συμβατές όλες οι παρεμβάσεις.

2. Στάθμευση σε υπόγειους χώρους. Οι υπόγειες λύσεις κατα
σκευής χώρων στάθμευσης είναι απαραίτητες και εφικτές. Θα απαι
τήσουν Βέβαια μια σημαντική δαπάνη. Η κατασκευή μιας υπόγειας 
θέσης στάθμευσης στην Αθήνα κοστίζει περίπου 15.000 Ευρώ, όσο 
περίπου κοστίζει κατά μέσο όρο ένα καλό αυτοκίνητο μεσαίου κυβι
σμού. Όσα δίνει ο Αθηναίος για την αγορά ενός αυτοκινήτου άλλα 
τόσα θα οφείλε να δίνει για την υπόγεια στάθμευσή του. Το κόστος 
αυτό δεν καταβάλλεται και μετακυλίεται στην κοινωνία.

2. Υπογειοποιήσεις οδικών τμημάτων.
3. Προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας. Υλοποίηση των επε

κτάσεων του Μετρό, του Τραμ και ολοκλήρωση του Προασπακού Σι
δηρόδρομου με βάση ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, έγκαιρη μελέτη 
αλλά και υλοποίηση και αυτοδύναμη λειτουργία Σταθμών Μετεπιβί- 
βασης στους τερματικούς σταθμούς και σχεδιασμός περαιτέρω επε
κτάσεων όλων των δικτύων σε σταθερή τροχιά. $
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παλαιών οχημάτων που καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης.
5. Απελευθέρωση, διαπλάτυνση, φύτευση και θωράκιση πεζο

δρομίων. Πρόκειται για ένα μεγάλο και δύσκολο έργο, αν ληφθεί 
υπόψη η κατάσταση που επικρατεί. Πεζοδρόμια που δεν είναι θωρα
κισμένα στο άκρο τους για να προστατεύονται από αυθαίρετες εισό
δους αυτοκινήτων ή δικύκλων, δεν έχουν νόημα. Είναι σημαντικό τα 
δάπεδα των πεζοδρομίων να ανακατασκευαστούν και να αποκτήσουν 
επίπεδες και ομαλές επιφάνειες.

6. Εξέταση και αποτελεσματική εφαρμογή των κατάλληλων “έξυ
πνων” συστημάτων περιορισμού της κυκλοφορίας των IX (πολιτική 
αποθάρρυνσης) κατά τις ώρες αιχμής (ελεγχόμενη στάθμευση, επα
νεξέταση του μέτρου των μονών-ζυγών, μελέτη σκοπιμότητας και 
προϋποθέσεις εφαρμογής οδικής τιμολόγησης) με την αξιοποίηση 
των εφαρμογών της τηλεματικής42.

Όσον αφορά την οδική τιμολόγηση, πρόκειται για ένα μέτρο δια
χείρισης της κυκλοφορίας σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες Ι.Χ. αυτο
κινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν το εξωτερικό κόστος της χρή
σης του Ι.Χ. (επιβάρυνση του περιβάλλοντος, κυκλοφοριακή συμφό
ρηση) σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή πόλη. Αν καταστεί δυνατό να 
συμπεριληφθεί το εξωτερικό κοινωνικό κόστος που προκαλεί η χρή
ση του ιδιωτικού αυτοκινήτου στις τιμές που πληρώνουν οι χρήστες, 
τότε οι επιλογές που θα κάνουν θα είναι, εκτός από ατομικά, και κοι
νωνικά βέλτιστες. Η επιπλέον χρηματική επιβάρυνση των μετακινή
σεων με Ι.Χ. μπορεί να πάρει είτε τη μορφή διοδίων για προσπέλαση 
σε μια συγκεκριμένη περιοχή είτε τη μορφή χιλιομετρικής χρέωσης 
για εφαρμογή σε επίπεδο πόλης43.

7. Δημιουργία Μητροπολιτικού συντονιστικού οργάνου που θα 
προκύψει από τη συγχώνευση των υφιστάμενων υπηρεσιών και θα 
έχει ουσιαστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα με 
νέα, αποτελεσματική και ευέλικτη δομή44.

νο

12. Προς την ψηφιακή Αθήνα.

Η μελλοντική πόλη Βασίζεται στην απομακρυσμένη διάχυση της γνώ
σης. Υπό αυτή την έννοια η βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής υποδο
μής (ευρυζωνικά δίκτυα) είναι μονόδρομος για τη μελλοντική ανά
πτυξη της Αθήνας. Η «πόλη της πληροφορίας» είναι βασισμένη στο 
νέο τύπο αστικής οικονομίας που χτίζεται γύρω από τις νέες τεχνολο
γίες και τις απαιτήσεις τους. Τα προτεινόμενα παρεχόμενα ευρυζωνι
κά δίκτυα θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσε
ων και της εκπαίδευσης, παρέχοντας πλατφόρμες δικτύωσης και 
εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου, σταθερής τηλεφωνίας (Voice over 
IP), εικονικά εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικά πάρκα, απευ
θείας σύνδεση με Βάσεις δεδομένων και πληροφορίας (εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, υγείας) προκειμένου να μειωθούν οι δαπάνες συναλλα
γής και οι μετακινήσεις χωρίς να μειωθεί η κοινωνική συνοχή.

13. Ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών.

Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των αστικών υποδομών διανομής 
Φυσικού Αερίου και η προώθηση της χρήσης του σε οικιακό και βιο
μηχανικό επίπεδο.

Το δίκτυο ύδρευσης της Αττικής θα πρέπει να επιβλέπεται και να 
διαχειρίζεται ενοποιημένα. Στην Αττική, πολυάριθμοι είναι οι OTA45 
που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ υδρεύονται όμως 
από αυτήν διαμέσου μεγάλων παροχών, και χωρίς τη συμμετοχή της 
στη λειτουργία του τοπικού δικτύου. Την ευθύνη του πόσιμου νερού 
και της αποχέτευσης έχουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου. Οι ΔΕΥΑ στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν σημαντικά 
οικονομικά και άλλα προβλήματα, αρκετές είναι υπερχρεωμένες και 
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτού
νται στον τομέα του δικτύου και των εγκαταστάσεων πόσιμου νερού, 
αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας. 5
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ις Τέλος, υποχρεωτική καθίσταται η χρήση των ΑΠΕ (παράλληλα με 

τη λήψη μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας). Στην 
Αττική για παράδειγμα προτείνεται η ανάπτυξη προγράμματος εγκα
τάστασης αιολικών πάρκων και εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργει
ας καθότι το υπάρχον αιολικό δυναμικό της Αττικής θεωρείται σημα
ντικό.

4.5. Κοινωνική συνοχή και συνεργασία 

Κρίσιμα ζητήματα για το μ έ λ λο ν  της Αττικής

— Ποιες ομάδες αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού απο
κλεισμού;

Υπάρχει σήμερα μια αρκετά ακριβής ποιοτική εικόνα για τις ομά
δες του πληθυσμού που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό:

— Άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ).
— Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες.
— Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες, αρχηγοί 

μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα απομακρυσμένων ορεινών 
και νησιώτικων περιοχών, άτομα με πολιτιστικές και θρησκευ
τικές ιδιαιτερότητες, αποθεραπευμένοι και πρώην χρήστες ναρ
κωτικών ουσιών και φορείς του AIDS.

— Άτομα με ψυχικές ασθένειες.

— Πως θα εξελιχθεί ο  κοινωνικός διαχωρισμός στην Αττική;
Υπάρχει συχνά η εντύπωση ότι η Αθήνα είναι μια πόλη με χαμη

λής έντασης κοινωνικό διαχωρισμό. Έχει υποστηριχθεί η περιορι
σμένη ένταση του κοινωνικού διαχωρισμού με βάση την υποτιθέμενη 
μείωση της εργατικής τάξης στις εργατικές περιοχές της πόλης και τη 
διαμόρφωση ενός συστήματος κάθετης κοινωνικής διαφοροποίησης. 
Η μέτρηση της έντασης του κοινωνικού διαχωρισμού στην Αθήνα δεν 
επιβεβαιώνει, ωστόσο, το χαμηλό του επίπεδο τουλάχιστον όταν τα 
συγκριτικά στοιχεία αφορούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο46.

— Συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών σε συγκεκριμένους υπο
δοχείς και αύξηση των μεταναστευτικών ροών.

Διακρίνονται τρεις τύποι μειονεκτικών περιοχών στην Αττική:
— Ο πρώτος βασικός τύπος μειονεκτικής περιοχής αφορά περιο

χές της λαϊκής περιφερειακής αυτοστέγασης, κυρίως στη δυτική 
πλευρά της πόλης.

— Ο δεύτερος βασικός τύπος αφορά περιοχές γύρω από το κέ
ντρο της πόλης, τις περιοχές που οικοδομήθηκαν Βάναυσα κατά τη 
δεκαετία του ’60 και ’70 με το σύστημα της αντιπαροχής.

— Ο τρίτος τύπος αφορά συγκεκριμένες εστίες στο κέντρο της 
πόλης που στεγάζουν οικονομικούς, αλλοδαπούς μετανάστες υπό 
άθλιες συνθήκες γκετοποίησης.

Στόχοι και μέτρα για μια πολυπολιτισμική και φιλόξενη Α θήνα

1. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με καταπολέμηση των φαινομένων 
κοινωνικού αποκλεισμού και μείωση των χωρικών ανισοτήτων από περιο
χή σε περιοχή.

Η αύξηση της κοινωνικής πόλωσης και η ένταση του κοινωνικού δια
χωρισμού είναι παράγοντες που υπονομεύουν την κοινωνική συνο
χή47. Για αυτό χρειάζεται χωρική προσέγγιση (area based) του ζητή
ματος παράλληλα με τη θεματική προσέγγιση (που χρησιμοποιείται 
σχεδόν αποκλειστικά σήμερα). Η ενσωμάτωση των ομάδων κοινωνι
κού αποκλεισμού στην παραγωγική δομή της αττικής κοινωνίας με 
εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κατάρτιση τους 
αποτελεί ένα μέτρο για την επίτευξη του στόχου. Στο ίδιο πεδίο προ- 
τείνεται η εκτίμηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά 
εργασίας και των επιδράσεων στην πόλη. Επιπλέον, προτείνεται η 
χρήση ενός ευρύτερου οπλοστασίου δράσεων, σε αντιδιαστολή προς 
τη στρατηγική που είναι βασισμένη σχεδόν αποκλειστικά σε προ
γράμματα κατάρτισης. Τέτοιες μπορεί να είναι, σε συνδυασμό με τις 
δράσεις πολεοδομικής αναβάθμισης που περιγράφονται παρακάτω, 
η παροχή ευκαιριών σε όλους για εργασία μέσω δημιουργίας υπηρε- S
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κότητας του αστικού περιβάλλοντος για τα ΑΜΕΑ και τα άτομα μεγά
λης ηλικίας, οι ενισχύσεις προς νέες επενδύσεις προσανατολισμένες 
στις γυναίκες και τους νέους και τέλος στεγαστικά προγράμματα για 
αστέγους.

2. Πολεοδομική αναβάθμιση των μειονεκτικών περιοχών του αστικού ιστού, 
της λαϊκής αυτοστέγασης και της αντιπαροχής, με στόχο την κινητοποίηση 
διαδικασιών αναγέννησης. Αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος με πα
ράλληλη φροντίδα για τη διατήρηση ή την επίτευξη κοινωνικής ανάμιξης.

Προτείνεται η άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνι
κού εξοπλισμού και στην ποιότητα του οικιστικού και φυσικού περι
βάλλοντος προς όφελος των δυτικών και λοιπών υποβαθμισμένων 
περιοχών.

3. Ενσωμάτωση μεταναστών στον κοινωνικό ιστό.

Προτείνεται η ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδι
κασίες που τροφοδοτούν την κοινωνική συνοχή, με ιδιαίτερη έμφα
ση στην προσπάθεια «ανοίγματος» στο κοινωνικό σύνολο του παρα
δοσιακού οικογενειακού αποθέματος δεξιοτήτων φροντίδας και αλ
ληλεγγύης.

Επίσης, προτείνεται η εκπόνηση μελέτης της νέας κοινωνικής 
γεωγραφίας της πόλης και η δημιουργία ενός «Κέντρου Τεκμηρίωσης 
για τους Μετανάστες» για την επίγνωση της υφιστάμενης κατάστασης 
(πόσοι είναι, πού Βρίσκονται, ηλικιακή σύνθεση, τι εκπαίδευση έχουν 
κ.λπ.). Σε επόμενο στάδιο προτείνεται η κατάρτιση και εκπαίδευση 
των μεταναστών με σκοπό τη μελλοντική αυτοαπασχόληση τους και 
τη δημιουργία επιχειρηματικότητας.

Τέλος, θα πρέπει να προαχθεί ένας νέος τύπος αλληλεγγύης που 
θα σχετίζεται με την κατοικία και όχι με την εθνικότητα και να παρα- 
χθεί ένας χάρτης κοινωνικών υπηρεσιών.

§

4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής.

Η κοινωνική πολιτική όσον αφορά την υγεία και την αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων ασκείται αποτελεσματικότερα όταν οι αρ
μόδιες υπηρεσίες βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. Η μητροπολιτική 
διοίκηση μπορεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Υγείας να χωροθε- 
τεί εγκαταστάσεις και να εκτιμά προτεραιότητες και ανάγκες για την 
εκπόνηση υγειονομικού χάρτη48. Στον τομέα της πρόνοιας μπορεί να 
αναλάβει τη χωροθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων και την εκπό
νηση ερευνών, στον πολιτισμό να συντονίζει τους συναρμόδιους φο
ρείς και να διαμορφώνει πολιτική. Ανάλογες πρωτοβουλίες μπορεί 
να αναλαμβάνει στους τομείς της παιδείας και του αθλητισμού.

4.6 . Μ η τρ ο π ο λιτικ ή  δ ια κυβ έρ νη σ η49 

Κρίσιμα ζητήματα για το μ έλλο ν της Αττικής

-  Η ενιαία επίλυση των οξυμμένων προβλημάτων του μητροπο- 
λιτικού χώρου και η αξιοποίηση ίων προοπτικών ανάδειξης της Α θή
νας ως κέντρο διεθνούς εμβέλειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προβλημάτων της μητροπολι- 
τικής περιφέρειας της Αθήνας δε δύναται να αντιμετωπιστεί με τα 
υπάρχοντα σχήματα διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης50, τα οποία 
αδυνατούν να ασκήσουν μητροπολιτικής εμβέλειας λειτουργίες. Ο 
συγκεντρωτισμός του κεντρικού κράτους και η άσκηση τομεακών 
πολιτικών χωρίς εξειδικευμένη χωρική αναφορά στην Περιφέρεια 
αναπαράγει το έλλειμμα συνέργιας, συμπληρωματικότατος και συνο
χής των πολιτικών μεταξύ τους.

— Με ποιες διαδικασίες δύναται να εξασφαλιστεί ο  δημοκρατικός 
διάλογος, η συμμετοχή και η συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων στην πορεία υλοποίησης της αναδιάρθρωσης και συγκρότη
σης θεσμώ ν με στρατηγικές λειτουργίες μητροπολπικού επιπέδου.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αρχική αποδοχή της συγκρότησης του
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νέου μητροπολιτικού σχήματος τόσο στο επίπεδο της πολιτικής, της 
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και στο επίπεδο των 
κοινωνικών φορέων (επιμελητήρια, κοινωνία των πολιτών, ενώσεις 
εργαζομένων κ.ά.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφά
λιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης και πολιτικής νομιμοποίησης 
του νέου μητροπολιτικού σχήματος.

— Ποιο θα  είναι το γενικό πλαίσιο ως προς τις διαδικασίες μετά
βασης στο νέο προτεινόμενο σχήμα διοίκησης/αυτοδιοίκησης; εντο
πισμός των κρίσιμων, ζητημάτων (λ.χ. στελέχωση, χρηματοδότηση, 
μεταβατική περίοδος κ.ά.) που θα  ανακύψουν.

Στόχοι και μέτρα για τη δημοκρατική Αττική

1. Εξασφάλιση της λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα για το σύ
νολο της μητροπολιτικής περιοχής που στη συνέχεια θα εφαρμόζονται. Θα 
πρέπει, δηλαδή, να συγκροτηθεί ένα σύστημα μητροπολιτικής διακυβέρ
νησης που θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα της 
Απικής.

Τα βασικά οργανωτικά σενάρια που διατυπώνονται για την Αττική/ 
Αθήνα είναι:

— Μητροπολιτική Περιφέρεια με ενισχυμένη πολιτική νομιμο
ποίηση.

— Δημιουργία Δευτεροβαθμίου Μητροπολιτικού OTA.
— Δημιουργία Μητροπολιτικού Συνδέσμου Απικής.
— Διατήρηση οργανωτικών δομών -  Ενίσχυση συντονισμού από 

το κεντρικό κράτος.

Θεωρείται σκόπιμος ο αποκλεισμός του τελευταίου σεναρίου κα
θώς θα είχε αρνητικές προοπτικές για την επίτευξη των γενικών και 
ειδικών στόχων. Τα άλλα τρία σενάρια είναι πιθανά και παρουσιά
ζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή του μητροπολιτι- 
κού σχήματος θα πρέπει τελικά να στηριχθεί στο βαθμό αποδοχής 
του από ένα σύνολο φορέων της διοίκησης και αυτοδιοίκησης στην 

3  περιφέρεια της Απικής.

Από τα τέσσερα σενάρια που παρατέθηκαν, αυτό που φαίνεται να 
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς προώθησης 
και υλοποίησης με βάση κριτήρια αποδοχής και δυνατότητας υλοποί
ησης της μεταρρύθμισης, καθώς και κριτήρια επιτυχούς διακυβέρνη
σης, είναι η δημιουργία Δευτεροβαθμίου Μητροπολιτικού OTA στην 
Αθήνα. Βασικά όργανα του νέου σχήματος θα είναι ο αιρετός Πρόε
δρος και το άμεσα εκλεγόμενο Συμβούλιο, ενώ ο μητροπολιτικός 
OTA θα υποδιαιρείται σε Νομαρχίες, οι οποίες θα διευθύνονται από 
Νομάρχες, που θα συμμετέχουν στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο κα
θώς και από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Εξυπακούεται ότι ο προτει- 
νόμενος μητροπολιτικός OTA αποτελεί τον -και κατά το Σύνταγμα- 
προβλεπόμενο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης στην Απική/Αθήνα. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που λειτουργούν 
στην Απική μετατρέπονται, μετά και από αναδιάρθρωση του αριθμού 
και των γεωγραφικών ορίων τους σε αποκεντρωμένα διαμερίσματα 
των μητροπολιτικών OTA51.

Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση της δημιουργίας 
διαδημοτικών συνεργασιών σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της 
ΝΑ Απικής έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πληθυσμού και ο περιορισμός της δυναμικής του Δήμου Αθηναίων.

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει ιδεατή μορφή 
μητροπολιτικής διοίκησης ή αυτοδιοίκησης, αλλά κάθε πόλη αναμορ
φώνει τη διοικητική της διάρθρωση κατά τρόπο συμβατό με τις ανά
γκες της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού πολιτικού και 
διοικητικού συστήματος της52.
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2. Εξασφάλιση συναίνεσης και συμμετοχής πολιτών.

Θα πρέπει να οργανωθεί συστηματικά ο διάλογος (Urban Forum) με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε διάφορα επίπεδα (υπουρ
γούς, εποπτευόμενοι φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτικά κόμμα
τα, θεσμικά όργανα π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης). 
Ακόμη θα πρέπει να εξεταστεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και η ενεργοποί
ηση μηχανισμού πληροφόρησης των πολιτών και δημοκρατικού δια
λόγου με στόχο την καταξίωση του νέου πολιτικού σχήματος στο 
πρώτο στάδιο της λειτουργίας του.

Η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η καταπολέμηση της 
διαρκούς αυξανόμενης απάθειας και αδιαφορίας τους για τον αστικό 
χώρο μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά με τη δημιουργία τοπικών, κοι
νωνικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων για την τόνωση του αισθή
ματος συμμετοχής και της δημοκρατικής παιδείας στην κοινότητα53.

Πάντως, με Βάση τη διεθνή εμπειρία κρίσιμο σε κάθε περίπτωση 
αποδεικνύεται το ζήτημα της πολιτικής και κοινωνικής νομιμοποίησης 
των διαφόρων σχημάτων μητροπολιτικής διακυβέρνησης που εγκαι
νιάζονται. Έτσι, εν όψει της επιδιωκόμενης κοινωνικής νομιμοποίη
σης, συχνά ακολουθείται η λύση της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων 
για τη μορφή και το περιεχόμενο της μητροπολιτικής διοίκησης/αυτο- 
διοίκησης (τόσο στην Αγγλία - Λονδίνο, όσο και στην Ιταλία και Ολ
λανδία), ενώ για την πολιτική νομιμοποίηση των σχετικών θεσμών 
υιοθετείται συχνά η προσφυγή στη λύση της άμεσης εκλογής των 
μητροπολιτικών οργάνων διοίκησης54.

3. Σχεδιασμένη, προσεκτική και σταδιακή μετάβαση στο νέο σχήμα.

Το νέο μητροπολιτικό σχήμα συνεπάγεται σοβαρές ανακατατάξεις ως 
προς την κατανομή ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Η κατά το 
δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτοτέλεια του νέου σχήματος 
πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο των προσπαθειών μητροπολιτι- 
κής αναδιοργάνωσης, αφού έτσι δημιουργείται το υπόβαθρο για την 

3> υπεύθυνη εκπόνηση και την εφαρμογή μακρόπνοων πολιτικών.

Η σχεδιασμένη, προσεκτική και σταδιακή μετάβαση στο νέο σχή
μα δε διευκολύνει μόνο την κάμψη των όποιων αντιστάσεων, αλλά 
αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του νέου σχήματος, ενώ 
ταυτόχρονα μειώνει το κόστος.

Γία το λόγο αυτό απαιτείται να συνοδευτεί από συγκεκριμένο επι
χειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμισης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις 
επιμέρους δράσεις, μέτρα και ενέργειες για την υποβοήθηση και ολο
κλήρωση της μεταρρύθμισης και ιδίως τους απαιτούμενους οικονομι
κούς και ανθρώπινους πόρους, την επιστημονική στήριξη, τις επικοι- 
νωνιακές δράσεις και δράσεις δημοσιότητας, τα οργανωτικά πρότυπα 
αλλά και τις μεθόδους και τον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγη
σης της όλης πρωτοβουλίας55.
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5. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει τελικά άτι ο σχεδιασμός μιας 
μητροπολιτικής περιοχής με τα χαρακτηριστικά της Αττικής/Αθήνας 
δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία τον κρα
τικό σχεδίασμά και τελικό αποδέκτη το χρήστη. Τα αποτελέσματα του 
σχεδιασμού που προσπάθησε εδώ και 21 χρόνια να προωθήσει ο 
ΟΡΣΑ είναι σχεδόν εμφανή στο χώρο, κυρίως με την απουσία τους. 
Το ΡΣΑ από τη φύση του δεν αποτελεί σχέδιο κανονιστικού χαρα
κτήρα και συνεπώς φαινόμενα που έχουν να κάνουν με το μέγιστο 
ιδιωτικό κέρδος, την ανάλωση σε ζητήματα δόμησης και ιδιοκτησίας 
γης, δεν επέτρεψαν ποτέ την δραστική του εφαρμογή.

Παρά λοιπόν την ύπαρξη τού συγκεκριμένου σχεδίου για την 
Αθήνα από το 1985 φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την καταπά
τηση δημόσιας γης, την αυθαιρεσία και το συνωστισμό χρήσεων, 
έκαναν την εμφάνισή τους στο διάστημα αυτό. Το συμπέρασμα που 
εξάγεται από την παραπάνω διαπίστωση είναι ότι δεν ασκήθηκε ποτέ 
ουσιαστικός έλεγχος και τήρηση του Νόμου 1515. Το βαθύτερο πρό
βλημα λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας είναι η 
καταρράκωση του δημόσιου τομέα, που έχει πλέον αποβεί τελείως 
αναποτελεσματικός λόγω λανθασμένων πολιτικών επιλογών, συνδι
καλιστικών στρεβλώσεων και ευρύτατης διαφθοράς. Όμως, στα θέ
ματα του χώρου ο δημόσιος τομέας είναι απαραίτητος για τη διαφύ
λαξη του κοινωνικού καλού για μια έντιμη διαιτησία των αλληλοσυ-

γκρουόμενων ιδιωτικών συμφερόντων56. Άρα, προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της Αθήνας αλλά και όλων των ελληνικών πόλεων αποτελεί 
η αναδόμηση του δημόσιου τομέα σε υγιείς Βάσεις και η εισαγωγή 
ενός νέου κοινωνικοοικονομικού μοντέλου ανάπτυξης.

Η ανάγκη, λοιπόν, για επανασχεδιασμό του χώρου Βάσει των 
σύγχρονων πολιτικών και δράσεων με παράλληλη δημιουργία εκεί
νων των συνθηκών που θα επικρατήσουν έτσι ώστε να μην παρε
μποδιστεί η εφαρμογή του, κρίνεται τόσο επιτακτική ώστε θα πρέπει 
άμεσα να επικαιροποιηθεί το υπάρχον ΡΣΑ. Η ευκαιρία των Ολυ
μπιακών Αγώνων για την πολεοδομική ανάπτυξη της Αθήνας, δεν 
πρέπει να χαθεί. Οι ελεύθεροι χώροι της πρωτεύουσας θα πρέπει να 
διασφαλιστούν έτσι ώστε να επιδράσουν ως μοχλοί ανάπτυξης, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει τελικά για όλους εκείνους τους στόχους που 
περιγράφονται στα προηγούμενα κεφάλαια να ασκηθούν και οι κα
τάλληλες δράσεις έτσι ώστε να υλοποιηθούν.

Οι νέες προτάσεις δεν πρέπει να ενταχθούν σε ένα νέο σχέδιο 
που θα αδυνατεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να ασκηθούν εκείνες οι 
πολιτικές, όπως η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, που θα 
επιτρέψουν την εφαρμογή του σχεδιασμού στο χώρο. Η καινοτομία 
του νέου μοντέλου άπτεται στην εισαγωγή της αναγκαίας συνθήκης 
της Διακυβέρνησης. Πάντα θα υπάρχουν σχεδιασμοί που δεν εφαρ
μόζονται. Η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων μας δίδαξε ότι η συ
νεργασία κάτω από συγκεκριμένα οργανωτικά σχήματα με ιεραρχη
μένες αρμοδιότητες, προτεραιότητες, αυστηρά χρονοδιαγράμματα με 
χρήση έστω και άτυπων μηχανισμών διαΒούλευσης και συναίνεσης, 
οδηγεί στην επιτυχία. Βασική προϋπόθεση όμως αποτελεί η ελληνική 
κοινωνία να υιοθετήσει αυτά τα θετικότερα πρότυπα και τις αξίες από 
τις οποίες πηγάζουν και να απαιτήσει την εφαρμογή τους. Δεν έχου
με άλλωστε και άλλη επιλογή...
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16. OECD (2004) - Territorial Reviews, Athens, Greece.
17. Ενδεικτικά, ενισχύσεις μπορεί να αποτελούν οι ακόλουθες
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ις επιδοτούμενες κατηγορίες δαπανών: ανέγερση ή Βελτίωση γεωργι

κών κτισμάτων & θερμοκηπίων, προμήθεια νέων μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, έγγειες Βελτιώ
σεις, γεωτρήσεις, συστήματα άρδευσης, εγκατάσταση φυτειών προω
θούμενων ειδών, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταποίη
σης - τυποποίησης - εμπορίας της πρωτογενούς παραγωγής της εκμε
τάλλευσης κλπ.

18. Πολλές από τις προτάσεις χωροθετήσεων περιλαμβάνονται 
στο «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την «Αθήνα - Αττι
κή» του ΕΜΠ.

19. (Περιφέρεια Αττικής, Ιούλιος 2005).
20. (ΙΑΠΑΔ 1999).
21. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά, Αναπτυξιακό Συνέδριο 

27-28 Μάίου και συζήτηση εργασίας, Πειραιάς 9 Ιουνίου 2005.
22. (Βλαστός Θ.,2004).
23. (Βλαστός Θ.,2004).
24. Η αρχή της «συμπαγούς» πόλης συνδέεται με μια σειρά από 

προσδοκίες, όπως τη Βελτίωση της πολεοδομικής ποιότητας των αστι
κών κέντρων μέσα από το λειτουργικό και κοινωνικό εμπλουτισμό 
τους, την εξοικονόμηση οικιστικής γης προς όφελος διαφύλαξης της 
υπαίθρου, την μείωση της οδικής κυκλοφορίας και την Βελτίωση των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Σερράος 2004, Jenks, Burton, Williams 
1996).

25. Διεθνώς περιγράφεται με τον όρο «brownfield land».
26. (ΕΜΠ 2004).
27. Η αντιπαροχή συνίσταται στην καταβολή ανταποδοτικού ωφέ- 

λους από τον επιχειρηματικό τομέα στην τοπική κοινωνία υπό τη μορ
φή κατασκευής κοινόχρηστων και κοινοφελών εγκαταστάσεων σε 
αντιστάθμισμα των αρνητικών επιδράσεων της χωροθέτησης μιας με
γάλης μονολειτουργικής εγκατάστασης και διεθνώς περιγράφεται 
από τον όρο «planning gain».

28. Στην Μεγάλη Βρετανία η πολιτική για το εμπόριο προτείνει 
δημιουργία μικρών εμπορικών καταστημάτων εντός του αστικού ιστού 
με ανάμιξη χρήσεων (κατοικία, εμπόριο, ψυχαγωγία).

Κ 29. Ό ρος ανάλογος με αυτόν της Ζώνης Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ),

που προΒλέπεται από τον ν. 2508/97, αλλά στα περισσότερα ΓΠΣ 
παραμένει ανενεργός

30. (ΑραΒαντινός Αθ., 2002).
31. Το νέο αυτό πλαίσιο αστικής πολιτικής αναφέρεται συχνά στη 

Βιβλιογραφία ως «αστική αναγέννηση» . Η τελευταία περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις πολλών ειδών: οικονομικές και χρηματοδοτικές, αστική 
σύνθεση, περιβάλλον, κοινωνικές και «κοινοτικές» διαστάσεις, απα
σχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση. Περιλαμβάνει επίσης 
οριζόντιους άξονες: Νομικές και θεσμικές διαστάσεις της γης και της 
ανάπτυξης γης, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προ-γραμμάτων 
αναγέννησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης-λειτουργίας. 
(Lichfield, 1992, Robert and Sykes, 2000).

32. (Οικονόμου, 2000).
33. (Τριποδάκης Αλ., 2004: 548).
34. (Αμουργής Σπ., 2004: 23).
35. (Πολυχρονόπουλος Δ., 2002: 643-645).
36. ( ΚΑΠΕ 2002).
37. Σύμφωνα με την Μελέτη του ΕΜΠ (2001), «Η πολιτική ολο

κληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης του παράκτιου μητροπολιτι- 
κοϋ χώρου».

38. (ΕΜΠ 2004).
39. (Περιφέρεια Απικής, Ιούλιος 2005).
40. (Βλαστός Θ„ 2004).
41. Ή  υπό μορφή άλλων χρηματοοικονομικών κινήτρων, όπως 

φοροαπαλλαγές, εκπτώσεις κτλ.
42. (ΣΕΣ 2005).
43. (ΙΑΠΑΔ 1999).
44. (ΣΕΣ 2005).
45. Αγκίστρι, Αγ.Στέφανος, Αγ. Κωνσταντίνος, Αίγινα, Αμπελάκια 

Νήσου Σαλαμίνας, ΑνάΒυσσος, Ανθούσα, Αφιδναί (Κιούρκα), Βίλ- 
λια, Γραμματικό, Ερυθροί, Καβαλιανή, Κάλαμος, Κρυονέρι, Κυκλά
δες, Λαυρεωτική, Μαγούλα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Μέγαρα, Ν. Μά
κρη, Ν. Παλάτια, Ν. Πέραμος, Οινόη, Π. Φώκαια, Παλλήνη, Πικέρ- 
μι, Πολυδένδρι, Ραφήνα, Σαρωνίδα, Σκάλα Ωρωπού, Σταμάτα, Φυλή.

46. (Μαλούτας, 2000).

7. Βιβλιογραφ
ικές ανα
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ορές - σχόλια
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48. Καυκαλάς 2005, Παρουσίαση της έρευνας μητροπολιτικής 
οργάνωσης Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από την ΕΜΧΑ 
ΑΠΘ, στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο 29-30.10.2005.

49. Η υποενόιητα αυτή βασίζεται στα συμπεράσματα του Ερευ
νητικού Προγράμματος Μητροπολιτική Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση Αθή
νας - Αττικής», 2002, του Ερευνητικού Ινστιτούτού Αστικού Περιβάλ
λοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπι
στημίου και στην έκθεση του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της ΚΕΔΚΕ «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση», 2005.

50. Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθή- 
νας/Αττικής περιλαμβάνει 135 δήμους και κοινότητες, ορισμένους 
συνδέσμους OTA (όπως ο ΕΣΔΚΝΑ), μια «διευρυμένη» Νομαρχία 
και δύο «απλές» νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Αν. και Δυτ. Αττικής), 
την Περιφέρεια Αττικής, μεγάλο αριθμό ειδικευμένων φορέων (λ.χ. 
για τις συγκοινωνίες, το ρυθμιστικό κ.ο.κ), καθώς και τις υπηρεσίες 
πολλών Υπουργείων.

51. (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2005, σσ: 14-15).
52. (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2005).
53. (Τριποδάκης Αλ„ 2004: 547-548).
54. (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2005).
55. (ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2005).
56. (Παπαγιάννης Θ., 2004: 445).

Χάρτης 1.1. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ίου ’85.

Πηγή: Οργανισμός Αθήνας.



Χάρτης 2.2. Κάλυψη γης Αττικής.

νοΓ~ Πηγή: ΕΜΠ -  Τομέας Πολεοδομίας -  Χωροταξίας (2000).

Πηγή: Μαλουτας Θ.- ΕΚΚΕ (2000).



Πηγή: ΕΜΠ -  Τομέας Πολεοδομίας -  Χωροταξίας (2000).

ΠΗΓΗ: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Δ- Οικονόμου
Μηχανονροφ(ΐ·-ή επί-ξαιγασία Π Παντοϊής
Ρργαοίή&ο ΧκρκοΚ' ΑνάΜκιηι: & θανοιίΜΚ Χοοιογρο^ϊας Πανιηστήμο θτασβλ ίκ

Πηγή: Μαλούτας Θ.- ΕΚΚΕ (2000)



Πηγή: Μαλοΰτας Θ. - ΕΚΚΕ (2000).

Πηγή: ΕΜΠ - Τομέας Πολεοδομίας - Χωροταξίας (2000)



Πηγή: ΚαρτάΛης Κ., ΣταθοπούΛου Μ. (2006).

Χάρτης 4.5. Επιφανειακή θερμοκρασία στο Λεκανοπέδιο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οΟ)

Πηγή: ΚαρτάΛης Κ., ΣταθοπούΛου Μ., (2006).
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Πηγή: ΜαΛούτας Θ. - ΕΚΚΕ (2000).



Χάρτης 4.8. Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια: 
Φυσ. Αέριο - Πετρέλαιο.
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Χάρτης 4.9. Κοινωνικοεπαγγελματική τυπολογία περιοχών κατοικίας.

" V, * I
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RM  Υψηλές κοινωνικοεπογγελματικές κατηγορίες

επιχειρηματίες, δαυθίΜκά στελέχη, 
υψηλά ελεύθερα επαγγέλματα

ΞΗ1 Υψηλές -μεσαίες κοινωνικοεπογγελματικές κατηγορίες 
Εκπαιβευτμιοί, επιστημονικά επαγγέλματατα κλπ.

Π' ί Μεσαίες κοινωνικοεπογγελματικές κατηγορίες 
υπάλληλοί γραφείου, βοηθοί ελεύθερων επαγγελμάτων

Ü H  Ανεξάρτητοι και μισθωτοί εργάτες 

WM Μισθωτοί εργάτες 
Γ'“ _ΐ Αγρότες και εργάτες
• : Περιθωριακές κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες

πλανόδιοι ¡ιωλητές, εργάτες γης

ΠΗΠΗ: ΕΣΥΕ, Απογροφή Πληθυσμού 1991
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Πηγή: Μαλούιας Θ. - ΕΚΚΕ (2000).
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Πηγή: ΙΑΠΑΔ 2000.




