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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ): Αγαπητοί φίλοι , κύριοι

Νομάρχες, κύριοι συνάδελφοι στην Αυτοδιοίκηση, Δήμαρχοι,

Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι, φίλοι συνεργάτες

των Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριε Γενικέ Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ,

κυρία Πρόεδρε του Οργανισμού της Αθήνας, κύριες και κύριοι .

Απόφαση του Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ τον Νοέμβριο, ήταν να

προχωρήσουμε και στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Επιτέλους, η Πολιτεία το εξήγγειλε, και η Αυτοδιοίκηση θα

καταθέσει τις προτάσεις της. Σήμερα είναι μια αρχή προκειμένου να

καθοριστούν οι άξονες στους οποίους θα αποφασίσουμε προς τα

πού θα κατευθυνθούμε. Σε αυτή την κατεύθυνση η Νομαρχία

Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, έχουν εξαγγείλει μια σειρά

Ημερίδων τις οποίες έχουν ημερολογιακά προγραμματίσει ,

προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή η Αυτοδιοίκηση,

σύσσωμη να καταθέσει προτάσεις τόσο ο Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης,

όσο και ο ‘Α Βαθμός μέσω της Τοπικής Ένωσης Δήμων και

Κοινοτήτων, προκειμένου σε συνεργασία με τον Οργανισμό της

Αθήνας, όλα αυτά τα οποία θα αναπτύσσει η κάθε τοπική κοινωνία,

μέσω των ΟΤΑ, θα συμπεριληφθούν, αυτή είναι η προσπάθειά μας,

μέσα στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το οποίο όπως ξέρετε,

μετά από 24 χρόνια ήρθε σήμερα στην επικαιρότητα. Όταν το

ξεκίνησε ο συγχωρεμένος ο Τρίτσης με μια μεγάλη διαβούλευση

που έκανε, θεωρούσε ότι τουλάχιστον ένα 60% θα υλοποιείτο,

σήμερα όμως έχει υλοποιηθεί δυστυχώς μόνο το 10%. Κυνηγούμε

τις εξελίξεις, ακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν είμαστε μπροστά από

αυτές και για αυτό το δυστύχημα της Αττικής είναι αυτό που είναι

σήμερα.

Ας ξεκινήσουμε με τον χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα του

ΥΠΕΧΩΔΕ κυρίου Μπαλτά, και μετά πάμε στην εισήγηση του ΟΡΣΑ,

όπου εκεί λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε λεπτομερώς τους

άξονες και τις στρατηγικές επιλογές, την πορεία μετάβασης για το

νέο Ρυθμιστικό του ’85 στο νέο το οποίο πιστεύω να προλάβει τις
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εξελίξεις που θα είναι για μετά από 30 χρόνια αν μη τι άλλο. Αν

αυτό γίνει γρήγορα και δεν πάει στις καλένδες.

Κύριε Γενικέ, παρακαλώ έχετε τον λόγο.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Αξιότιμες κυρίες και κύριοι , ως εκπρόσωπος του

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, θα

ήθελα να χαιρετίσω όσους παρευρίσκονται στη σημερινή Ημερίδα,

που έχει σαν στόχο την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων,

αλλά και όλων των πολιτών σχετικά με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο

Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ).

Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι σήμερα το μεγάλο ζητούμενο

παγκοσμίως αλλά και για τη χώρα μας, είναι η αειφόρος, η βιώσιμη

ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος

χωρίς να υπονομεύει το μέλλον και να θέτει σε κίνδυνο τις γενιές

που θα ακολουθήσουν.

Η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της βιώσιμης

ανάπτυξης είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’70, όπου

επισημάνθηκαν τα περιβαλλοντικά αδιέξοδα που δημιούργησε το

παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης και λήφθηκαν πρωτοβουλίες για

την αφύπνιση της διεθνούς Κοινότητας για τα περιβαλλοντικά

θέματα. Η επισήμανση αυτό αποτέλεσε την προϋπόθεση για τη

θέσπιση και εφαρμογή κανόνων προστασίας και βελτίωσης του

περιβάλλοντος. Έτσι, στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο το 1992,

για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, 178 χώρες υιοθέτησαν ένα

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τον 21ο αιώνα, για την επίτευξη

του στόχου της αειφορίας, γνωστό ως Ατζέντα. Τα θέματα του

περιβάλλοντος τέθηκαν σε πρώτο πλάνο και αναδείχτηκε η στενή

σύνδεση περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Μετά τη Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που

πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, εγκρίθηκε από

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξελλών το 2006 η αναθεωρημένη

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία

αποτελεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικών που επιτρέπουν τη
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διαχείριση σημαντικών διατομεακών προκλήσεων, όπως είναι η

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ανάπτυξη βιώσιμων

μεταφορών, η στροφή στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η

βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών πόρων, η βελτίωση της

δημόσιας υγείας, ο περιορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού και η

αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας.

Έτσι όλοι έχουμε το χρέος να συνεργαστούμε για την βιώσιμη

ανάπτυξη, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: περιβάλλον,

κοινωνία, οικονομία και βασικές αρχές και στόχοι της είναι : η

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η

βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και η οικονομική ευημερία

του κοινωνικού συνόλου.

Η Ελλάδα συνέβαλλε στην προσπάθεια που γίνεται τόσο σε

ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσα από τη χάραξη της

«Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». Το ΥΠΕΧΩΔΕ

βασιζόμενο στις αρχές της αειφορίας ηγήθηκε μιας μεγάλης και

συντονισμένης προσπάθειας, αποτέλεσμα της οποίας είναι η

εκπόνηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Υιοθετώντας πράσινες πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον,

εκσυγχρονίσαμε πλήρως την ελληνική νομοθεσία σε όλους τους

κρίσιμους περιβαλλοντικούς τομείς.

Πριν αναφερθώ στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την Αθήνα, θα

ήθελα να κάνω μία σύντομη αναφορά στο έργο του Υπουργείου,

στον τομέα περιβάλλοντος και στη δέσμη μέτρων που έχομε

υλοποιήσει , προγραμματίσει και χρηματοδοτήσει για όλη τη χώρα

και που βεβαίως αφορούν και την Αθήνα:

1. Συνέχιση της ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση

της κλιματικής αλλαγής.

Γνωρίζουμε πως η παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή λόγω

του περιβόητου φαινομένου του θερμοκηπίου που αποδίδεται κατά

κύριο λόγο στον ενεργειακό τομέα (80% στην Ευρωπαϊκή

Κοινότητα), αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα
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που απασχολεί σήμερα την παγκόσμια κοινότητα. Για την επίτευξη

του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κιότο, βάσει του καταμερισμού

που έγινε στην Ε.Ε., η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να περιορίσει την

αύξηση των εκπομπών της στο συν 25%, για το διάστημα 2008-

2012.

Επισημαίνω ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Περιβάλλοντος τον Νοέμβρη του 2008, η χώρα μας

βρίσκεται ήδη εντός των ορίων του εθνικού στόχου στο συν 22,4%,

μαζί με μόνο άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Σουηδία,

Μεγάλη Βρετανία).

Επίσης βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων μόλις χωρών που θα

πετύχουν τον στόχο του Κιότο μέχρι το 2012, με το πρόγραμμα που

εφαρμόζουν, χωρίς να λάβουν πρόσθετα μέτρα.

Είμαστε λοιπόν απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας.

Ακόμα, στα πλαίσια των δράσεων για την αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής, εφαρμόζουμε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων

με:

 Την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Αντιμετώπιση της

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, με στόχο τη μείωση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά και βιομηχανικά κέντρα.

Ο κύριος κορμός των μέτρων θα αφορά στον τομέα των

οδικών μεταφορών μέσω του γρήγορου εκσυγχρονισμού του

στόλου των οχημάτων, αφού το ποσοστό επιβάρυνσης της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται σε αυτές αγγίζει το

70%.

 Την εφαρμογή του 2ου Εθνικού Σχεδίου Κατανομής

Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων για την περίοδο 2008-2012,

με το οποίο 140 βιομηχανίες μειώνουν τις εκπομπές τους

κατά 16,6%

 Την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου του Φυσικού Αερίου.

 Την προώθηση των «πράσινων μεταφορών» μέσω της

επέκτασης των μέσων σταθερής τροχιάς (επέκταση του
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δικτύου του μετρό στην Αθήνα και κατασκευή του μετρό στην

Θεσσαλονίκη)

 Την εφαρμογή και συνέχιση του επιτυχημένου μέχρι σήμερα

προγράμματος των «βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που

αφορά σε 370 βιομηχανίες

 Την κωδικοποίηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και την

ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

τους ΥΠΕΧΩΔΕ, με σκοπό την εντατικοποίηση των ελέγχων

στον έλεγχο της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων των

βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Μέχρι σήμερα

έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 900 έλεγχοι σε

επιχειρήσεις και βιομηχανίες και έχουν επιβληθεί πρόστιμα

περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ στους παραβάτες.

 Την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα.

2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης του Εθνικού

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, που μαζί με τα

Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τις Παράκτιες Περιοχές, τα Νησιά και

τον Ορεινό Χώρο) τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται , συνιστούν μία

από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα

μας τις τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν την ομπρέλα για την

προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσα από το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά

Χωροταξικά Πλαίσια, προσδιορίζονται στρατηγικές κατευθύνσεις για

την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του

εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Περνάμε λοιπόν από τη

θεωρία στη πράξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσα από την

συνθετική θεώρηση στο χώρο των επιμέρους πολιτικών, των

προγραμμάτων και έργων, εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνοχή

και συμπληρωματικότητά τους.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα των πράσινων τεχνολογιών

κατέχει το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με το οποίο πετυχαίνουμε

την καθιέρωση σαφών, ενιαίων και αναλυτικών κανόνων και

κριτηρίων για την χωροθέτηση των ΑΠΕ.

Εξίσου σημαντικό είναι και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για

τον Τουρισμό, το οποίο διατυπώνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα

δράσης για την επόμενη 15ετία δίνοντας τις κατευθύνσεις και

καθορίζοντας κανόνες και κριτήρια για τη χωρική διάρθρωση,

οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού στον ελληνικό χώρο και των

αναγκαίων υποδομών του.

Σημαντικό είναι και το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη

Βιομηχανία, το οποίο αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της χωρικής

διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία κατέχουν τα Ειδικά Πλαίσια για τον

Παράκτιο και τον Ορεινό Χώρο, που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν

το επόμενο διάστημα και εντάσσονται με τρόπο συμπληρωματικό

στην μεγάλη μεταρρύθμιση της θεσμοθέτησης ενός ολοκληρωμένου

χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα.

3. Εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και

Προστασίας Υδάτινων Πόρων της χώρας, με σκοπό τη

συντονισμένη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού.

Ελέγχουμε συστηματικά την ποιότητα των νερών στα ποτάμια, τις

λίμνες και τις θάλασσες της χώρας.

4. Περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης, με ενίσχυση των

Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και την ευαισθητοποίηση της

κοινωνίας των πολιτών. Μέσα σε 5 χρόνια πετύχαμε τον υπέρ

4πλασιασμό του ποσοστού ανακύκλωσης του συνόλου των

απορριμμάτων από το 6% στο 26%, μέσω 12 νέων συστημάτων

εναλλακτικής διαχείρισης.

5. Διαχείριση αστικών λυμάτων μέσω της δημιουργίας βιολογικών

καθαρισμών, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού, κ. Γ. Σουφλιά,
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σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000

κατοίκων.

6. Προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς. Στο

πλαίσιο αυτό ενισχύσαμε ουσιαστικά τις προστατευόμενες περιοχές

με τη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Φορέων Διαχείρισης.

Από το 2004 θεσμοθετήθηκαν και οριοθετήθηκαν 18 νέες

προστατευόμενες περιοχές σε όλη τη χώρα.

7. Εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, που

βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης και αφορά στη λήψη μέτρων για

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων της χώρας.

Ακόμη, το ΥΠΕΧΩΔΕ προχωρά σε:

1. Συνέχιση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κτηματογράφησης για τις

νέες περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και τις

πρωτεύουσες των νομών όλης της χώρας, συνέχιση της δεύτερης

φάσης κτηματογράφησης των περιοχών αυτών, έτσι ώστε σε

λιγότερο από τρία χρόνια να καλυφθούν τα 2/3 του πληθυσμού της

χώρας και σχεδιασμός των δύο επόμενων προγραμμάτων

κτηματογράφησης με τα οποία θα ενταχθούν στο Εθνικό

Κτηματολόγιο και όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας ώστε να

ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο.

2. Αναθεώρηση και συμπλήρωση του συστήματος περιβαλλοντικών

αδειοδοτήσεων, με σκοπό τη βελτίωση και συντόμευση του

απαιτούμενου χρόνου.

3. Μεταρρύθμιση και κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας

για την απλούστευση των διαδικασιών και την παραγωγή του

βέλτιστου πολεοδομικού αποτελέσματος σε κάθε περιοχή σε τακτό

χρονικό διάστημα και αφετέρου για τη συμπλήρωση του θεσμικού

πλαισίου των χρήσεων γης.

Κυρίες και κύριοι , στη συνέχεια θα κάνω μία σύντομη

αναφορά στο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το οποίο θα σας
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παρουσιάσουν εκτενώς η Πρόεδρος και τα στελέχη του ΟΡΣΑ και

του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Όπως ήδη προανέφερα, μια από τις σημαντικότερες

διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τα τελευταία χρόνια,

είναι η θεσμοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και των

Ειδικών Πλαισίων για τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας και τον Τουρισμό. Στο μεταρρυθμιστικό έργο που έχει

αναλάβει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την κατάρτιση

του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας – Αττικής,

συμπληρώνοντας και εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο που

αφορά στον χωρικό σχεδιασμό.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, υπήρξε η ανάγκη

αντιμετώπισης των σύνθετων και ιδιόμορφων προβλημάτων που

χαρακτηρίζουν τα μητροπολιτικά κέντρα, η οποία οδήγησε στη

θεσμοθέτηση του πρώτου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ), το

οποίο έχει γενικά αναγνωριστεί σαν ένα καινοτόμο για την εποχή

του και θετικό για την εξέλιξη της Αττικής σχέδιο, εντάσσοντας την

περιβαλλοντική διάσταση αλλά αγνοώντας τον διεθνή ρόλο της

Αθήνας.

Στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν υπάρξει ορισμένες

τροποποιήσεις του ΡΣΑ, οι οποίες δεν αφορούν στο σύνολο των

νέων δεδομένων αλλά στην ένταξη ορισμένων αναγκαίων εξελίξεων

(π.χ. αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος, Ολυμπιακοί Αγώνες). Το ισχύον

ΡΣΑ, με βάση τα τότε δεδομένα, εκφράσει μία εθνοκεντρική

θεώρηση της Αθήνας, δεν διατυπώνει μία στρατηγική για τον

διεθνή αναπτυξιακό της ρόλο, ενώ στον τομέα του περιβάλλοντος

υιοθετεί κυρίως πολεοδομικού χαρακτήρα μέτρα και παρεμβάσεις

αποκατάστασης και προστασίας, χωρίς τη σύγχρονη διάσταση της

βιώσιμης ανάπτυξης. Η έννοια της ανάπτυξης πρέπει να είναι

οργανικά συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική αναβάθμιση αφού

είναι πλέον σαφές ότι χωρίς μια γενικότερη παραγωγική
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αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό δεν είναι δυνατή η επίτευξη των

περιβαλλοντικών στόχων.

Ως συνέπεια των παραπάνω, προκύπτει η ανάγκη

ανασύνταξης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, με σημαντικές

αλλαγές στη δομή και τις επιλογές του, μέσω της υιοθέτησης μιας

σειράς νέων στόχων και προσεγγίσεων, παράλληλα με τη συνέχεια

ή ενίσχυση των κατευθύνσεων του ισχύοντος Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Είκοσι τέσσερα λοιπόν χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του ΡΣΑ

του ’85, κρίνεται αναγκαία και σκόπιμη η αναθεώρησή του για την

προσαρμογή του στις σύγχρονες συνθήκες και συγκεκριμένα για:

 Τη μεγάλη σημασία που αποκτά πλέον ο ρόλος των

μητροπόλεων στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας οικονομίας,

καθώς αυτές αποτελούν τον κύριο τόπο χωροθέτησης

δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, που βρίσκονται στην

αιχμή του διεθνούς ανταγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι είναι

αναγκαία η αναγνώριση και η αναβάθμιση του διεθνούς

μητροπολιτικού ρόλου της Αθήνας - Αττικής, όχι μόνο για την

ίδια την πόλη, αλλά για την βελτίωση της θέσης της ελληνικής

οικονομίας συνολικά στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας.

 Τη διαμόρφωση νέων τάσεων στις πολιτικές σχεδιασμού του

χώρου και προστασίας του περιβάλλοντος, πολλές από τις

οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες, τη νομοθεσία

και τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Τις καταλυτικές εξελίξεις στον χώρο της Βαλκανικής και τις

νέες δυνατότητες που αυτές προσφέρουν για την ελληνική

οικονομία.

 Τις ανακατατάξεις ως προς τη μορφή και την ένταση των

περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα, στα πλαίσια των

οποίων η Αττική δεν κατέχει πλέον την πρώτη θέση σε μια

σειρά από δείκτες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

 Την επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004,

από την Αθήνα, που προσέφεραν σημαντικές ευκαιρίες
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διεθνούς προβολής της χώρας και δημιουργίας υποδομών με

μετά-Ολυμπιακή χρησιμότητα.

 Την υλοποίηση σημαντικών δημοσίων επενδύσεων στην

Αθήνα, όπως το μετρό, το νέο αεροδρόμιο, οι νέοι οδικοί

άξονες, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, οι σταθμοί

επεξεργασίας λυμάτων κ.α., αλλά και τη δυνατότητα

αξιοποίησης νέων δημοσίων και ιδιωτικών πόρων στα πλαίσια

του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων Δημοσίου και Ιδιωτικού

Τομέα.

 Τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Αθήνα/Αττική

τόσο σε επίπεδο χωρικής διαμόρφωσης (προαστιοποίηση,

αστικοποίηση παράκτιων ζωνών και μέρος της περιαστικής

ζώνης της Αττικής κλπ.), όσο και σε πεδία όπως η σύνθεση

του πληθυσμού με την έλευση μεγάλου αριθμού οικονομικών

μεταναστών.

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου εκτείνεται σε τρία επίπεδα:

 Στο 1ο επίπεδο διατυπώνει γενικούς και ειδικούς στόχους και

στρατηγικές κατευθύνσεις που αποτελούν το αναπτυξιακό

ρυθμιστικό πλαίσιο ολόκληρης της Περιφέρειας Αττικής.

 Στο 2ο επίπεδο περιέχει ένα πλέγμα ρυθμίσεων και

προγραμμάτων που με συγκεκριμένο τρόπο προωθούν και

εξειδικεύουν τους στόχους του προηγούμενου επιπέδου.

 Το 3ο επίπεδο έχει τη μορφή παραρτήματος και περιέχει

προτάσεις μέτρων, έργων και δράσεων καθώς και τη

χαρτογραφική απεικόνιση των βασικών κατευθύνσεων και

παρεμβάσεων του ΡΣΑ.

Οι στόχοι του νέου ΡΣΑ μπορούν να συνοψιστούν στα εξής

σημεία:

1. Ο εμπλουτισμός της Αθήνας / Αττικής με δραστηριότητες με

διεθνή φυσιογνωμία και ειδικές απαιτήσεις μητροπολιτικής

χωροθέτησης. Τα νέα δεδομένα τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο

εξωτερικό, επιβάλλουν και επιτρέπουν την ενίσχυση του ρόλου της
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Αθήνας ως διεθνούς μητρόπολης για λόγους που ανάγονται όχι

μόνο στην ανάπτυξη της Αττικής, αλλά στη συνολική

ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της χώρας. Για να επιτευχθεί ο

στόχος αυτός, πρέπει μεταξύ άλλων να πληρούνται οι αναγκαίες

προϋποθέσεις υπερτοπικής υποδομής και βελτίωσης της ποιότητας

ζωής.

2. Η λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν τη συγκέντρωση στην

Αττική «παράπλευρων» δραστηριοτήτων, δηλαδή δραστηριοτήτων

που προκύπτουν δευτερογενώς από την προώθηση του διεθνούς

ρόλου της πρωτεύουσας, αλλά μπορούν να χωροθετηθούν εκτός

Αττικής. Έτσι αποφεύγονται τα περαιτέρω προβλήματα

πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην Αθήνα, όσο

επιτρέπεται και η διάχυση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων

στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο.

3. Η γενίκευση της περιβαλλοντικής διάστασης με την υιοθέτηση

ενός μοντέλου ανάπτυξης της Αττικής που βασίζεται στις αρχές της

αειφορίας. Η τελευταία συνεπάγεται την παράλληλη επιδίωξη της

προστασίας του περιβάλλοντος, της οικονομικής ανάπτυξης και της

κοινωνικής συνοχής, μέσω μέτρων που ενσωματώνουν και τις τρεις

επιδιώξεις. Τα μέτρα αυτά δεν εξαντλούνται σε πολεοδομικές

παρεμβάσεις ή έργα υποδομής, αλλά περιλαμβάνουν και

οικονομικού χαρακτήρα κίνητρα και αντικίνητρα.

4. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της λειτουργίας της πόλης,

που ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη του μητροπολιτικού της

ρόλου, αλλά έχει και αυτοτελή υπόσταση αφού αφορά την

καθημερινότητα περίπου του 40% των κατοίκων της χώρας. Στο

πλαίσιο των νέων μορφών ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που

διαπιστώνονται , το προτεινόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο δίνει ιδιαίτερη

έμφαση στη ανακατανομή των ωφελειών της προσδοκώμενης

ανάπτυξης και στην επίλυση των πιεστικών προβλημάτων των

πλέον υποβαθμισμένων περιοχών.
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5. Η υποδιαίρεση της Αττικής σε χωρικές υποενότητες μέσω της

αναπροσαρμογής της οριοθέτησής τους με βάση τα σημερινά

δεδομένα. Παράλληλα, αναδιατυπώνεται ο ειδικότερος ρόλος κάθε

υποενότητας στο πλαίσιο των νέων κατευθύνσεων χωρικής

ανάπτυξης της περιφέρειας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η προοπτική

συγκρότησης νέων μητροπολιτικών συστημάτων συντονισμού των

δημοσίων παρεμβάσεων και πολιτικών για την ευρύτερη περιοχή

της Αθήνας.

6. Η αναδιάρθρωση της εσωτερικής πολεοδομικής οργάνωσης, με

στόχο τη δημιουργία ενός νέου πρότυπου οικιστικής ανάπτυξης και

οργάνωσης των λειτουργιών της Αθήνας και των άλλων πόλεων της

Αττικής. Έτσι θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων

από παλιότερα προβλημάτων και θα σημειωθούν σημαντικές

αλλαγές σε σχέση με το κυρίαρχο μεταπολεμικά πρότυπο οικιστικής

ανάπτυξης και γενικότερα χωροταξικής οργάνωσης. Οι αλλαγές

αυτές θα στηριχτούν κυρίως από την απλούστευση της

πολεοδομικής νομοθεσίας, με στόχο κυρίως τη συντόμευση των

διαδικασιών υλοποίησης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Το Νέο ΡΣΑ έχει δοθεί σε ευρεία και μακρά διαβούλευση

μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου με τους πολίτες, όπως και με τα

συναρμόδια Υπουργεία, τους φορείς Αυτοδιοίκησης και δημόσιους

φορείς, έτσι ώστε να κωδικοποιηθούν και να μελετηθούν οι απόψεις

και προτάσεις που θα εκτεθούν. Στη διάρκεια της διαβούλευσης θα

πραγματοποιηθούν ημερίδες, κυρίως με τη συμμετοχή της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, στα μέσα Νοεμβρίου θα καταθέσουμε

στη Βουλή το τελικό διαμορφωμένο ΡΣΑ προς συζήτηση και ψήφιση.

Στο ΥΠΕΧΩΔΕ είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο της

ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλη την

επικράτεια, με την προώθηση μεγάλων και σημαντικών έργων, με

συμμόρφωση προς τους υψηλούς στόχους που θέτει η Ε.Ε. και με

ανάδειξη του περιβάλλοντος σαν ισότιμο πυλώνα της ανάπτυξης και

αναπόσπαστο κομμάτι των αναγκών του σύγχρονου Έλληνα πολίτη.
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Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ.

Κυρίες και κύριοι , Συνάδελφοι, ήταν καιρός να θέσουμε επί

τάπητος το κρίσιμο για το μέλλον της Αττικής ζήτημα της

αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας. Ήταν κάτι

άλλωστε που είχαμε αποφασίσει και στο Ετήσιο Συνέδριο της

ΤΕΔΚΝΑ τον περασμένο Νοέμβριο.

Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση που η αρχή γίνεται από την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τους ανθρώπους που ζούμε καθημερινά

τις αγωνίες και τα προβλήματα των συμπολιτών μας, σε μια Αττική

που μπορεί να μας προσφέρει περισσότερες ανάσες δροσιάς και

ποιότητας ζωής.

Χαίρομαι που στην προσπάθειά μας αυτή συμμετέχει η

επίσημη πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και της Γενικής Γραμματείας της

Περιφέρειας Αττικής.

Αυτή η προσπάθεια είναι μεγάλη και κρίσιμη. Οφείλουμε

λοιπόν να διευκολύνουμε την πρόσθεση δυνάμεων, τη συνεργασία

και τη συναντίληψη, ώστε τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και να

ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής και τις απαιτήσεις των

συμπολιτών μας.

Η Αττική είναι το σπίτι μας. Πρέπει να γίνει και το μέλλον το

δικό μας, και κυρίως των παιδιών μας. Να διδαχτούμε από όσα

εμείς ζούμε, και να προσθέσουμε ο καθένας και από ένα λιθαράκι

για να τα διορθώσουμε.

Είναι χρέος ζωής. Σε τελική ανάλυση άλλωστε, δεν πρέπει να

ξεχνάμε ότι κάθε γενιά χρωστάει σε όσους έφυγαν, δίνοντας και τη

ζωή τους για να βρισκόμαστε σήμερα εμείς εδώ που είμαστε.

Καθώς και στις γενιές που έρχονται, και δεν χρωστούν τίποτα και

σε κανέναν, να βιώσουν τις παρενέργειες της δικής αμέλειας ή

κακοδιαχείρισης του περιβάλλοντος που κληρονομήσαμε.
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Οι κλιματικές αλλαγές που θα ζήσουμε για τα επόμενα τριάντα

χρόνια είναι ήδη προδιαγεγραμμένες και η όποια προσπάθεια μας

για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου θα αρχίσουν να

επηρεάζουν σημαντικά μετά το 2040.

Η Ελλάδα όπως και η υπόλοιπη Νότια Ευρώπη είναι πολύ

ευάλωτη στο φαύλο κύκλο απερήμωσης και καταστροφής των

δασών, που κινδυνεύει να καταστρέψει το Ελληνικό τοπίο.

Εάν συνεχίσουμε έτσι στο τέλος αυτού του αιώνα η Ελλάδα θα γίνει

τοπίο των χωρών της Βόρειας Αφρικής.

Κυρίες και κύριοι , το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας που

καλούμαστε σήμερα να επεξεργαστούμε και να αναθεωρήσουμε και

που υλοποιήθηκε μόνον κατά 10%, ισχύει από το 1985.

Εικοσιτέσσερα ολόκληρα χρόνια, είναι πολλά. Σκεφτείτε τι έκανε ο

καθένας από εσάς το 1985.

Πόσο μακρινό φαντάζει . Πόσο μακρινό ακούγεται . Πόσα

άλλαξαν από τότε. Στη ζωή μας και στην καθημερινότητα της πόλης

στην οποία ζούμε.

Άλλαξαν σχεδόν τα πάντα. Οι κοινότητες έγιναν δήμοι .

Περιορίστηκαν αισθητά οι ελεύθεροι χώροι.

Το πράσινο δεν μεγάλωσε. Και γι’ αυτό ευθυνόμαστε όλοι .

Κάθε μέρα το πληγώνουμε ολοένα και περισσότερο. Ή, στην

καλύτερη περίπτωση, κάποιοι ανακαλύπτουν κατά το δοκούν και

περιστασιακά την περιβαλλοντική συνείδηση. Την οικολογική

ευαισθησία.

Η Αθήνα, η Αττική που μας φιλοξενεί , έγινε ακόμη μεγαλύτερη.

Και άλλαξαν σχεδόν τα πάντα. Το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Το μετρό.

Η Αττική Οδός. Οι λεωφορειόδρομοι. Το τραμ. Η λειτουργία των

μέσων μαζικής μεταφοράς.

Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλλει στο να μην

γνωρίζουμε την πόλη μας. Κι όμως, αρκεί να είμαστε ειλικρινείς με

τον εαυτό μας, για να δρομολογήσουμε τις παρεμβάσεις που
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απαιτούνται ώστε να γυρίσουμε σελίδα. Να κάνουμε τις πόλεις μας

πιο ανθρώπινες. Να αγαπήσουμε ξανά την Αττική.

Κυρίες και κύριοι ,

Ο όρος «ρυθμιστικό σχέδιο», μπορεί να σας ακούγεται

τεχνοκρατικός. Μπορεί να ακούγεται πως έχει διαδικαστικό

περιεχόμενο. Δεν είναι έτσι . Είναι η κοινή βάση γύρω από την

οποία θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Είναι η αφετηρία για τη

βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη στην οποία ζούμε και όχι

μόνο.

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο θα πρέπει να προκύψει ως

αποτέλεσμα της σύνθεσης κοινών εμπειριών, οράματος και της

αγωνίας για το κοινό μέλλον όσων ζούμε στην Αττική.

Θα απαιτηθεί μια καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας της

πόλης, στο πλαίσιο της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης που, η

αλήθεια είναι ότι έπρεπε ήδη να αποτελεί πραγματικότητα.

Οφείλουμε να εναρμονιστούμε με τη νέα πραγματικότητα. Να

αξιοποιήσουμε τις υποδομές που δημιουργήθηκαν στην Αθήνα για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Περιβάλλον. Αειφόρος ανάπτυξη. Αναβάθμιση δημοσίου

χώρου. Καλύτερη αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων. Περισσότεροι

ελεύθεροι χώροι. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Αυτές είναι οι κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθούμε. Με

δράσεις και όχι με λόγια. Να βάλουμε ένα στοίχημα ζωής. Και να το

κερδίσουμε. Για τα παιδιά μας. Για το αύριο της κοινωνίας μας, που

είναι στο χέρι μας να είναι καλύτερο.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα, αποφασίζουμε για το αύριο. Όχι μόνο

το κοντινό αύριο, αλλά για τα επόμενα 30 χρόνια τουλάχιστον.

Πρέπει να βρεθούμε μπροστά από τις εξελίξεις, και όχι να κυνηγάμε

ασθμαίνοντας.

Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη. Στη

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών κοινωνιών, και της
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Αθήνας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον

κόσμο.

Να διαχειριστούμε με σύνεση και ευαισθησία τους φυσικούς

πόρους που κληρονομήσαμε. Να αναδείξουμε σε ζήτημα αιχμής την

προστασία του περιβάλλοντος.

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της

πρωτεύουσας, θα έχει άμεσες και ευεργετικές συνέπειες στην

προώθηση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της

μικρομεσαίας οικονομίας, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του

κράτους.

Κυρίες και κύριοι , η Αθήνα του μέλλοντός μας, πρέπει να

είναι μια πόλη που θα εμπνέει . Η Αττική του μέλλοντος δεν θα

πληγώνει , δεν θα προκαλεί αποστροφή.

Θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε σε μια σύγχρονη πόλη,

οικολογικά συνειδητοποιημένη, υπεύθυνη και βιώσιμη.

Η Αττική, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την ταυτότητα μιας

Ελλάδας που προοδεύει , δημιουργεί και πρωταγωνιστεί σε μια

παγκόσμια κοινότητα ανταγωνιστική.

Σήμερα θα μπουν οι άξονες πάνω στους οποίους οι

Νομαρχίες και οι Δήμοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

Παρακαλώ την Πρόεδρο του Οργανισμού της Αθήνας, την

κυρία Συκιανάκη, να πάρει τον λόγο.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Θα προσπαθήσω να συνοψίσω γιατί ήδη σε

αρκετά θέματα των γενικών κατευθύνσεων, με κάλυψε ο Γενικός

Γραμματέας, οπότε εγώ θα προσπαθήσω κυρίως να σας δείξω το

πέρασμα από το παλιό Ρυθμιστικό στο καινούργιο και με βάση τις

διαπιστώσεις των 25 σχεδόν χρόνων που έχουν περάσει , θα

εξηγήσω πως και γιατί μορφώσαμε αυτήν την πρόταση. Έχουν

περάσει ήδη 24 χρόνια και περισσότερο από τότε που πρώτη φορά

θεσμοθετήθηκε Ρυθμιστικό για την Αθήνα, παρ’ όλο που

προσπάθειες από το ’65 είχαν αρχίσει , από την εποχή του
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Βασιλειάδη, γιατί η πολυπλοκότητα της πρωτεύουσας λόγω τη

μεταπολεμικής εξέλιξης των αστικών κέντρων και ιδιαίτερα της

Αθήνας, δημιούργησε πολλά και σύνθετα προβλήματα που ήθελαν

έναν ειδικό χειρισμό και έτσι είχαν γίνει πάρα πολλές μελέτες, οι

οποίες όμως κατέληξαν μόνο το ’85 να θεσμοθετηθούν στο

Ρυθμιστικό που ξέρετε, το οποίο δίνει μέτρα και κατευθύνσεις για

τη γενική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, την

οργάνωση του αστικού χώρου και αναφέρεται και γενικότερα σε

θέματα ειδικής προστασίας.

Ήταν όμως γενικές κατευθύνσεις, σημειακές και υπήρχαν και

κάποιες πολύ υποτυπώδεις αναφορές σε θέματα που στην εξέλιξή

τους έγιναν πολύ κρίσιμα. Ήταν όμως ένα πάρα πολύ καλό

εργαλείο για την εποχή του και μάλιστα πρωτοποριακό και

υιοθετήθηκε στην εξέλιξη της διαδικασίας και από πολλούς σε

διεθνές επίπεδο θεσμικούς οργανισμούς.

Η εξειδίκευση του Ρυθμιστικού με τον νόμο που θεσμοθέτησε

το Ρυθμιστικό, τον 1515, ανατέθηκε στον Οργανισμό Αθήνας, ο

οποίος είχε την ευθύνη της εξειδίκευσης και της παρακολούθησης

της εφαρμογής του. Έπρεπε να κάνει μία σειρά μελετών, ειδικών

προγραμμάτων και ερευνών, τα οποία θα έδιναν εκείνα τα στοιχεία

που χρειαζόταν ώστε να εξειδικεύσει τους στόχους και να τους

προχωρήσει στη θεσμική τους κάλυψη.

Έτσι, παραδείγματος χάριν, για τις κατευθύνσεις που

υπήρχαν ως προς την προστασία των ορεινών όγκων, άρχισαν τα

διατάγματα των ορεινών όγκων. Οι αντίστοιχες κατευθύνσεις που

υπήρχαν ως προς την έννοια της αστικής εξάπλωσης. Τότε έβαζαν

τον στόχο της ταύτισης της θεσμοθετημένης πόλης με την υπαρκτή,

δηλαδή ένταξη αυθαιρέτων. Αυτός ο στόχος ξεκίνησε με την ΕΠΑ

και δυστυχώς δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτά που ακούγονται

συνέχεια με τα διακόσια πενήντα και λοιπά, είναι αυτό το πράγμα

που ακόμα δεν έχει καταφέρει να ολοκληρωθεί . Δεν είναι τίποτα

καινούργιο.
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Η γενικότερη υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού προβλέπει

σειρά εργαλείων, τα οποία όμως δεν υπήρχαν στο Ρυθμιστικό, γιατί

είναι ένας νόμος με στόχο και κατευθύνσεις, που όμως λείπουν

κρίσιμα εργαλεία που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την

έννοια της ανάπτυξης και τη διαχείριση της ανάπτυξης.

Αυτό το πράγμα είναι το βασικό στοιχείο το οποίο έλειπε στο

Ρυθμιστικό και οι επακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά

Διατάγματα, που θεσμοθέτησαν την εξειδίκευση των στόχων του,

δεν είχαν μέσα την έννοια της παρακολούθησης και της εφαρμογής,

όπως γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν είχαν μέσα την έννοια της

διαχείρισης.

Στα τελευταία Διατάγματα που έχουμε βάλει , έχουμε αρχίσει

να προσθέτουμε αυτήν την έννοια, που να μπορέσει αυτό το

πράγμα να το υλοποιήσεις σύμφωνα με τους αρχικούς σου στόχους .

Να μην ξεφύγει δηλαδή στην πορεία.

Είναι ένα βασικό έλλειμμα του παλιού Ρυθμιστικού και το

οποίο έγινε κεντρικός άξονας στο καινούργιο Ρυθμιστικό.

Το νέο Ρυθμιστικό είναι ένα σχέδιο που έχει τρεις συνιστώσες.

Η μία συνιστώσα είναι ο κλασικός ρυθμιστικός σχεδιασμός, δηλαδή

στρατηγικός πολεοδομικός σχεδιασμός. Η δεύτερη συνιστώσα είναι

ο στρατηγικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός. Βάζει όλο το πλέγμα

των στόχων για το περιβάλλον σύμφωνα με τις νέες αρχές της

αειφορίας, όπου δηλαδή εκεί πλέον δεν το κοιτάς μόνο προστασία,

κοιτάς τον συνδυασμό αυτής της προστασίας με όλες τις

συνιστώσες, οικονομία, ανάπτυξη, κοινωνία. Έχεις και τον

περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Πλέον το Ρυθμιστικό γίνεται Ρυθμιστικό Αττικής και καλύπτει

και τον περιφερειακό προγραμματισμό με την έννοια ενός

επιχειρησιακού σχεδιασμού όπου μπορεί να παρακολουθήσει την

υλοποίηση. Αυτό θα εξειδικευτεί στη συνέχεια.

Οι βασικές επιδιώξεις του Ρυθμιστικού εξηγήθηκαν και

αναπτύχθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα και επειδή ο χρόνος μας
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πιέζει , τα στελέχη του Οργανισμού θα σας αναπτύξουν

περισσότερο τα κεφάλαια τα εξειδικευμένα.

Όταν ξεκινήσαμε την επικαιροποίηση, την ξεκινήσαμε ήδη

από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, γιατί ήδη από τις αρχές της

δεκαετίας του ’90 διαφάνηκε η ανάγκη αυτής της αλλαγής. Μπήκαν

πλέον καινούργιοι άξονες, η Αττική Οδός που δεν υπήρχε στο

παλιό Ρυθμιστικό, το αεροδρόμιο των Σπάτων, το μετρό και όλα

αυτά, τα οποία έπρεπε να ενσωματωθούν και να ενταχθεί στο

Ρυθμιστικό η αποτίμηση των επιπτώσεών τους, η οποία επιχειρείται

σήμερα.

Ξεκινήσαμε με το Συνέδριο του ’96, οπότε εκεί κλήθηκαν όλοι

και από εξωτερικό και από όλους τους φορείς περιβαλλοντικούς,

κοινωνικούς και αναπτυξιακούς, για να καταθέσουν την τοποθέτησή

τους μετά από 10 εμπειρίας με Ρυθμιστικό. Εκεί φάνηκαν οι

ελλείψεις, εκεί έγιναν προτάσεις και ξεκινήσαμε τη διαδικασία των

μελετών και ερευνών που θα μας έδιναν εκείνα τα στοιχεία και

συμπεράσματα για να συνθέσουμε τη σημερινή πρόταση.

Η πρώτη γραφή έγινε το 2000, όμως στη διαδικασία που

επακολούθησε κατά το 2000 δεν είχαμε καμία ουσιαστική εισροή,

ήταν σχεδόν ανύπαρκτη η εισροή και αυτό ήταν κυρίως γιατί δεν

είχαν ενσωματωθεί οι έννοιες του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Αποφασίσαμε να βγούμε στην Ευρώπη και να συνεργαστούμε

με 40 μητροπολιτικές περιοχές, να δούμε πως αυτό το πράγμα

γινόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιον τρόπο γινόταν η

προσέγγιση στον σχεδιασμό των μητροπόλεων, βάσει των

κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί ακριβώς

αναπτύξαμε και ιδίως μετά το 2000 που έγινε μία περιφερειακή

έκθεση από τον ΟΟΣΑ και αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό, ότι

το Ρυθμιστικό όπως το είχαμε, ήταν ένα εργαλείο πολύ στεγνό. Είχε

τη δυνατότητα μόνο να κάνει κανονιστικού χαρακτήρα διατάγματα

που ρύθμιζαν χρήσεις γης και τίποτα άλλο.
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Χρειαζόταν λοιπόν να ενισχυθεί με εργαλεία που αφορούσαν

επιχειρησιακό σχεδιασμό και στρατηγικό σχεδιασμό. Να

ενσωματωθεί η έννοια της ανάπτυξης σε αυτό και οι επιπτώσεις και

να μπει η έννοια της σύνδεσής του, της ουσιαστικής σύνδεσης, του

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, με τις

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αυτό το σκεπτικό, δουλεύοντας με 40 μητροπόλεις,

συντάξαμε την τελευταία πρόταση, την οποία συνοδεύσαμε και με

ένα επιχειρησιακό σχέδιο και με μία στρατηγική μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εξέτασε τα τρία σενάρια

προσέγγισης του νέου Ρυθμιστικού. Αυτά θα σας αναπτυχθούν στη

συνέχεια από τους συνεργάτες μας.

Η ουσία της ιστορίας είναι ότι ξεκινώντας το Ρυθμιστικό, το

πρώτο που κοιτάξαμε είναι ποιος είναι ο ρόλος του νέου

Ρυθμιστικού. Δηλαδή, βάλαμε την έννοια του στρατηγικού

σχεδιασμού και αυτό το πράγμα ήταν το βασικό που έλλειπε.

Είδαμε δηλαδή, πως έπρεπε να προσεγγίσουμε και τι ρόλο έχει ένα

Ρυθμιστικό. Είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός ουσιαστικά, που

συνδέει όλα τα προγράμματα, όλων των φορέων, όλων των τομέων,

σε όλα τα επίπεδα, χωρικά επίπεδα, από το χωροταξικό στο

περιφερειακό και κατεβαίνουμε στο τοπικό.

Εδώ συμπληρώθηκε η βασική έλλειψη που είχαμε, λόγω

έλλειψης Εθνικού Χωροταξικού, με το πρώτο Ρυθμιστικό. Στο

πρώτο Ρυθμιστικό μπήκαν στόχοι οι οποίοι στόχοι έλεγαν για την

απομείωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων. Αυτό το

πράγμα, στην μεν περίπτωση του πληθυσμού, λίγο-πολύ έγινε από

μόνο του. Σταθεροποιήθηκε ο πληθυσμός, αλλά έγινε μετατόπιση

μαζών από το Λεκανοπέδιο στην περιφέρεια, προαστικοποιήθηκε

δηλαδή η περιφέρεια και η εισροή των οικονομικών μεταναστών

έφερε καινούργια θέματα, οπότε έγιναν νέα ερευνητικά

προγράμματα με τα θέματα των κοινωνικών παραμέτρων που

έπρεπε να εξεταστούν στο νέο Ρυθμιστικό.
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Το θέμα της ανάπτυξης, της μεταφοράς της ανάπτυξης,

εξετάστηκε ποιοτικά. Δηλαδή, έγινε μια ποιοτική πλέον εξέταση στο

θέμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού, τι ταιριάζει στην πρωτεύουσα,

τι ταιριάζει στο ρόλο που προσδιορίζεται για την πρωτεύουσα.

Ο διεθνής ρόλος προσδιορίστηκε για πρώτη φορά. Το παλιό

Ρυθμιστικό είχε εθνοκεντρική διάσταση και μία διάσταση που

έδειχνε μία φοβία στη θεώρηση των πόλεων, ότι δηλαδή οι πόλεις

έπρεπε να παγώσουν. Ενώ όπως εξελίχθηκε με την έννοια της

αειφορίας, τα κέντρα είναι στις πόλεις και αν δεν εξεταστούν οι

πόλεις και μελετηθούν με όλα τους τα προβλήματα και αν δεν

βρεθούν λύσεις και απαντήσεις, τότε και η περιφέρεια

καταστρέφεται .

Επομένως, με το Εθνικό Χωροταξικό τώρα, προσδιορίστηκε ο

ρόλος των περιφερειακών κέντρων ώστε να ξέρεις πως συνδέεται

το Εθνικό με το μητροπολιτικό κέντρο.

Αυτή τη φορά δηλαδή, σου προσδιορίζεται η περιφερειακή

ανάπτυξη, επομένως οι στόχοι πλέον μπορούν να συσχετιστούν με

το Εθνικό Χωροταξικό και να ξέρεις που θα διοχετευτεί και πως

αυτή η ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει να φύγει από την Αθήνα και τι

θα πρέπει να μείνει και πώς να αναπτυχθεί στην Αθήνα.

Στην έννοια της αναπτυξιακής διαδικασίας, μπαίνει έντονα ο

ρόλος του περιβάλλοντος. Έχεις την ανάπτυξη, αλλά πρέπει να την

προσδιορίσεις στενά με την έννοια της περιβαλλοντικής της

επίπτωσης. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σφιχτά συνδεδεμένο πλέον,

ώστε οι ωφέλειες από αυτήν την ανάπτυξη να μοιραστούν συνολικά

και να έχει επωφελή επίπτωση στην κοινωνία στην οποία γίνεται

αυτή η ανάπτυξη.

Πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν και κίνητρα στους

αναπτυξιακούς νόμους, ώστε η ανάπτυξη που είναι διάσπαρτη, να

μπει σε υποδοχείς προγραμματισμένους και οριοθετημένους μέσα

από τα Γενικά Πολεοδομικά και εκεί πλέον θα μπορέσει να γίνει και
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να οργανωθεί στη σωστή βάση και με έναν σωστό προγραμματισμό

υποδομών, που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει με αυτό το σκεπτικό.

Υπήρχαν αναφορές και στο φυσικό και στο πολιτιστικό

περιβάλλον. Αρκετές αναφορές, αλλά ήταν αναφορές, χωρίς να

μπαίνουν σε καμία ανάπτυξη.

Αυτή τη φορά προσδιορίζεται πολύ συγκεκριμένα ο τρόπος με

τον οποίο προσεγγίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Δίνονται

τα κριτήρια, δίνονται οι αναφορές στον τρόπο προσέγγισης, ώστε

να μην γίνεται σύγχυση και σε κάθε χώρο προσδιορίζεται η σημασία

αυτού του χώρου, ο χαρακτήρας αυτού του χώρου, γιατί πρέπει να

προστατευτεί και πως είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτεί.

Δίνεται πλέον η έννοια της ορθής μεθοδολογικής προσέγγισης στην

προστασία των φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος και των

πολιτιστικών.

Δημιουργείται ένα δίκτυο σε όλα αυτά τα θέματα, ώστε να

μπορέσει πλέον αυτού του είδους η προσέγγιση να έχει μία

σύνδεση σωστή μέσα στον αστικό χώρο, δηλαδή το φυσικό

περιβάλλον να λειτουργήσει , συλλειτουργήσει , με τον αστικό χώρο,

διότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός η πόλη και δεν μπορείς να

δεις κλειστά το θέμα της προστασίας των στοιχείων του.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γεωργική γη. Παλιά

την είχαμε με μία λέξη, ότι άντε προστατεύστε τη γεωργική γη και η

μόνη δυνατότητα που δινόταν ήταν μέσω μίας απόφασης

φορολογικής. Τώρα θα πρέπει να συμπληρωθεί, συμπληρώνεται με

την έννοια της οικολογίας. Γίνεται ένα στοιχείο ανάπτυξης και αυτό,

γίνεται πλέον ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί από όλες

τις σκοπιές και από την οικολογική και από την αναπτυξιακή και την

ουσιαστική και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει αυτό το πράγμα να

είναι ουσιαστικό για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Εδώ μας βοήθησε πάρα πολύ η ευρωπαϊκή προσέγγιση, είχαν

ήδη λύσει αυτό το πρόβλημα και είχαμε πολύ σωστές εισροές. Θα

συμπληρωθεί στη συνέχεια με ΚΥΑ.
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Η έννοια επίσης των περιβαλλοντικών υποδομών, επειδή

βάσει της Κοινοτικής Νομοθεσίας γίνονται από τον Περιφερειακό

Σχεδιασμό, δίνονται κατευθύνσεις γενικές και υλοποιούνται μέσα

από τον ειδικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Το πολιτιστικό περιβάλλον, δημιουργεί δίκτυα τα οποία

έρχονται πλέον στην καθημερινότητά μας και μας βοηθούν να

αναβιεί η ποιότητα ζωής. Δεν έχουμε απλή προστασία πλέον

αρχαιολογικών χώρων και λοιπά. Αυτά γίνονται μέρος της ζωής μας,

μέρος της καθημερινότητάς μας και εντάσσονται στα δίκτυα

πρασίνου, στα δίκτυα αναψυχής, στα δίκτυα ενός συνολικού

πακέτου που συνδέεται με τον αστικό σχεδιασμό, με τον σχεδιασμό

της ποιότητας ζωής, που θα γίνει από κοινού και με του κεντρικούς

φορείς, αλλά και κυρίως με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη συνέχεια

με τον υποκείμενο σχεδιασμό.

Στην έννοια της χωρικής οργάνωσης εξετάστηκαν ξανά οι

ενότητες του Ρυθμιστικού και μέσα από ένα ειδικό ερευνητικό

πρόγραμμα προσδιορίστηκαν οι πραγματικές ενότητες από σκοπιά

αναπτυξιακή και γεωφυσική, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν

και σαν αναπτυξιακές ενότητες. Πλέον έγινε και μια κατανομή της

ανάπτυξης στα κέντρα, μία πολυκεντρική ανάπτυξη. Δεν λέμε πλέον

αναπτύσσεται το κέντρο, το Καπανδρίτι . Το Καπανδρίτι μόνο του

δεν μπορούσε να λειτουργήσει . Θα συλλειτουργήσει με τη Νέα

Μάκρη και με τον Άγιο Στέφανο, ο καθένας στο δικό του επίπεδο

και στη δική του τομεακή εξειδίκευση.

Αυτού του είδους η προσέγγιση έγινε στο δίκτυο αστικών

κέντρων και σε αυτό το πράγμα, στη συνέχεια, με τα Ειδικά Σχέδια

που θα γίνουν ανά ενότητες, τα οποία θα μετεξελιχθούν οι ΖΟΕ που

υπάρχουν σήμερα, θα προγραμματιστεί η μετεξέλιξη αυτών των

περιοχών. Εκεί θα εξεταστεί ποια χωρητικότητα έχουν, ποια

δυνατότητα έχουν για περαιτέρω ανάπτυξη και τι είδους ανάπτυξη

και αυτό το πράγμα θα μπορέσει να εξειδικευτεί μέσω των Γενικών

Πολεοδομικών της νέας γενιάς, που ήδη έχουν αρχίσει από τον
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Οργανισμό Αθήνας και έχουμε ήδη κάνει 20 αυτής της κατηγορίας,

ώστε να δείτε πως γίνεται αυτό το πράγμα.

Το τελευταίο που κάναμε, ήταν του Αιγάλεω. Το Αιγάλεω μόνο

του έκανε τη μελέτη, έκανε τον εξορθολογισμό των χρήσεων στον

αστικό χώρο, προσπάθησε να δώσει την έννοια αυτή της βελτίωσης

της ποιότητας ζωής και το υποστηρίξαμε. Από κοινού

λειτουργήσαμε. Δεν το κάναμε εμείς, το έφερε η Τοπική

Αυτοδιοίκηση και εμείς την υποστηρίξαμε ώστε να φτάσουμε στο

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους μας.

Με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσουμε το επόμενο

επίπεδο και εκεί θα δει τι θα ενταχθεί , αν χρειάζεται να ενταχθεί και

όχι εκ των προτέρων. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε πολύ καλά και

να μην ακούτε αυτά τα δημοσιεύματα που βγαίνουν, που δεν έχουν

καταλάβει τι είναι Ρυθμιστικό, ποιος είναι ο ρόλος του Ρυθμιστικού.

Το βασικό καινούργιο εργαλείο που προσθέτουμε, είναι το

εργαλείο το οποίο θα είναι η εξειδίκευση του Ρυθμιστικού μέσα από

μία συνεχή παρακολούθησή του στην οποία θα συμμετέχετε και

εσείς και οι κοινωνικοί φορείς και οι κεντρικοί φορείς οι κατά τομείς

προσδιορισμένοι , ώστε αυτό το πράγμα να μπορέσει να δώσει μία

πραγματική υλοποίηση και να μην είναι κάτι το οποίο μας

προκύπτει ad hoc και εκ των υστέρων ερχόμαστε να λύσουμε

προβλήματα τα οποία δεν είχαν προσδιοριστεί εκ των προτέρων.

Προσπάθησα να είμαι όσο πιο συνοπτική γίνεται μέσα σε ένα

τόσο μεγάλο αντικείμενο. Θα περιμένουμε τις ερωτήσεις σας. Θα

σας δοθεί όλο το κείμενο, μαζί με τους συνοδευτικούς χάρτες, σε

ένα CD. Θα υποβληθούν τα ερωτήματά σας και στον Οργανισμό στη

συνέχεια και ότι άλλο θέλετε να σας εξειδικεύσουμε. Ας το

μελετήσετε, να το συνειδητοποιήσετε τι πραγματεύεται και θα

μπορέσουμε μαζί να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ): Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο.
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Το πρόγραμμα προβλέπει διάλειμμα για καφέ. Επειδή βέβαια

μετά το διάλειμμα έχει τις παρουσιάσεις των βασικών αξόνων του

νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου και είναι από στελέχη του Οργανισμού

και είναι πολύ βασικό να έχουμε τις προτάσεις τους, εγώ θα ήθελα,

επειδή παρουσία και του Γενικού Γραμματέα και της Προέδρου, θα

μπορούσαν να γίνουν κάποια ερωτήματα, γιατί βασικά εγώ

προσωπικά έχω μία ένσταση ότι χαίρομαι για την προσπάθεια του

νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου, όμως σας λέω το εξής: αυτό θα είναι

εφαρμόσιμο αν ακολουθήσει πρώτα η διοικητική μεταρρύθμιση,

διότι αν δεν γίνει διοικητική μεταρρύθμιση, σε πάρα πολλά σημεία

θα πέσετε έξω. Για την Αττική εννοώ.

Δεύτερον. Τι θα κάνετε όταν στέλνετε ας πούμε για τον

Υμηττό, για τις ζώνες Υμηττού και το απορρίπτουμε όλοι οι Δήμοι

το σχέδιό σας; Θα επιμείνετε;

Βασικά πράγματα δηλαδή, τα οποία δεν ξέρω αν στην

Ημερίδα αυτή πρέπει να απαντηθούν. Μιλήσατε για δραστηριότητες

και τις είδαμε, μας έχουν έρθει και σας λέω ότι χωρίς διοικητική

μεταρρύθμιση, που η κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει και

πρέπει να το κάνει , δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλά

πράγματα του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Άρα λοιπόν, πολύ ωραία προχωράτε, πολύ ωραία σχεδιάζετε,

αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να προηγηθούν

ορισμένα άλλα πράγματα. Πρώτο, η διοικητική μεταρρύθμιση και

δεύτερον και κυρίως, η οικονομική κάλυψη σε ότι αφορά...

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Το Επιχειρησιακό θα σας αναπτυχθεί και θα σας

απαντηθεί .

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Εκεί ακριβώς, το οικονομικό, γιατί χωρίς οικονομικό

εγώ δεν ακούω.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Σε αυτό ειδικά θα απαντήσω ότι το θέμα του

Ρυθμιστικού μπήκε με συσχετισμό όλων των Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων που έγιναν από όλους τους κεντρικούς φορείς.

Είναι κοινό ώστε να είναι υλοποιήσιμα. Έχουν ήδη προγραμματιστεί .
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Δεν λέμε τίποτα καινούργιο. Είναι πράγματα τα οποία ήθελαν μία

θεσμική κάλυψη. Συσχετίστηκαν με όλες τις συνθήκες που έχουν

γίνει στον διεθνή χώρο, όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην Agenda

την ευρωπαϊκή και την εθνική, μέσα από όλους τους σχεδιασμούς

τους τομεακούς που προχώρησαν σε αναπτυξιακά προγράμματα,

με τη βοήθεια της Περιφέρειας τα υλοποιήσαμε σε μία μετάφραση

χωρική και τομεακή και απαντώνται μέσω του Ρυθμιστικού.

Το Επιχειρησιακό θα σας αναπτυχθεί περισσότερο για να το

κατανοήσετε, να δείτε πως συνδέονται . Τα οικονομικά εκεί

απαντώνται .

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ): Θέλει να κάνει μία παρέμβαση ο

Δήμαρχος Καλυβίων και τέως Πρόεδρος της ΤΕΔΚΝΑ, ο κύριος

Φιλίππου, αλλά με ένα ερώτημα κύριε Γενικέ: 4,6 δις ευρώ για το

περιβάλλον. Για την Αττική είναι αυτά;

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Για όλη την Ελλάδα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ): Για την Αττική πόσα είναι ; Μήπως η

Αττική πάρει το κοκαλάκι λέω.

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα

πολύ σύντομος, γιατί δεν θα μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά πιο πολύ

σε θέματα πολιτικής στην όλη ιστορία.

Σίγουρα είναι θετικό ότι ξεκινά ένας καινούργιος χωροταξικός

σχεδιασμός και ο Εθνικός ο οποίος βέβαια έλειπε, που από πολλά

χρόνια φωνάζαμε οι πιο παλιοί να γίνει κάποτε, επιτέλους κατάφερε

να γίνει .

Το ζητούμενο είναι πως προχωράμε. Με την ίδια πεπατημένη

που πηγαίναμε και παλιά ή μπορεί κάτι καινούργιο να γίνει;

Άκουσα φίλε και αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα, ότι την

επεξεργασία του όλου αυτού προγράμματος την έχει κάνει ο

Οργανισμός Αθήνας. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι δυστυχώς το

άσχημο, ότι δεν έχει ερωτηθεί κανείς μας και μια ζωή τα τελευταία

20 χρόνια, θα μιλήσω μόνο για την Ανατολική Αττική που γνωρίζω,

γιατί είναι άλλη Αττική από τον Σταυρό, από την Κηφισιά και από το
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Δαφνί και πέρα και άλλο το κέντρο, με άλλα προβλήματα, που δεν

έχουν προφανώς τα αυθαίρετα εδώ στο κέντρο, έχουν άλλα

προβλήματα. Άλλη είναι η Δυτική Αττική, με την τεράστια

υποβάθμισή της, άλλη είναι η Βόρεια, άλλη και εμείς από εκεί με τα

αυθαίρετα.

Δυστυχώς η πεπατημένη όλων αυτών των χρόνων είναι να

αποφασίζουν κάποιοι σωτήρες για εμάς. Τους βαρεθήκαμε τους

σωτήρες. Αφήστε και εμάς να αποφασίσουμε κάτι ή ακούστε μας και

εμάς που ζούμε και βιώνουμε την περιοχή. Μια ζωή σωτήρες

έρχονταν από ψηλά, χωρίς ποτέ να έχουν ρωτήσει και να

αποφασίζουν για εμάς. Έχω βρεθεί σε δεκάδες ημερίδες τέτοιου

είδους και μιλάνε για την Ανατολική, για την περιφέρεια της Αττικής,

λες για έναν ιδανικό κόσμο, οι διάφοροι σοφοί, οι καθηγητές, τα

στελέχη και το Υπουργείο και δεν ξέρω και εγώ τι και δεν γνωρίζουν

για τα χιλιάδες αυθαίρετα που υπάρχουν στην περιοχή μας και

ποιος φταίει .

Για εμένα ένας από τους βασικούς παράγοντες της

δημιουργίας των νέων γενεών αυθαιρέτων, είναι και ο Οργανισμός

Αθήνας. Όταν η ίδια η Πρόεδρος δημόσια βγαίνει και λέει για τον

πρώτο Νομό σε αυθαίρετα σε όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται ούτε

ένα μέτρο σχέδιο πόλης επιπλέον, ποιος κάνει την πολιτική; Αν την

κάνετε εσείς… Άλλα μας λέτε κάθε μέρα, διαβάζουμε από τις

εφημερίδες τόσες περιοχές εντάχθηκαν και στην υπογραφή δεν

βλέπουμε τίποτα και ο Οργανισμός Αθήνας όταν πάμε, είναι ένα όχι ,

ένα φρένο. Ένας Οργανισμός επιλεκτικός και με εμπάθεια.

Επιλεκτικός, άκουσα και μπράβο σου Δήμαρχε που σου πέρασαν το

ΓΠΣ, να σας πω δεκάδες ΓΠΣ που έχουν σκαλώσει και για το Δήμο

το δικό μου λειτουργεί και με εμπάθεια, διότι βρίσκομαι στη ΖΟΕ

Λαυρεωτικής, δύο Δήμων έχουν περάσει , της Κερατέας και του

Λαυρίου, το ΓΠΣ. Όταν κατέθεσα εγώ, επειδή έχω και αυτό το

στόμα που έχω, έχουν βρει χίλια δύο τερτίπια τρία χρόνια και δεν

το υπογράφουν. Μου λένε τα παράνομα και τα πριν. Τότε να



ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

28

ανακαλέσουν και των άλλων Δήμων. Στην ίδια ΖΟΕ. Αφού

περικόψανε ένα σωρό, εμείς κάναμε μελέτη, την πληρώσαμε και τα

λοιπά, πέρασαν με ένα αυτοκίνητο και είδαν την περιοχή, το λένε

και οι ίδιοι και έβγαλαν και δύο φωτογραφίες δύο αμπέλια, που

εμείς έχουμε πληρώσει 40.000 τη μελέτη. Δύο Δήμοι λοιπόν στην

ίδια ΖΟΕ έχουν υπογραφεί , τώρα βρέθηκε το πρόσχημα και δεν

υπογράφεται του Δήμου του δικού μου και δεν ξέρω και ποιου

άλλου.

Έτσι όμως, δεν κάνουμε ανάπτυξη. Διερωτάστε γιατί κτίζονται

τα αυθαίρετα. Για αυτό κτίζονται . Όταν η αντιμετώπιση είναι ότι δεν

χρειάζεται ένα στρέμμα ακόμα σχέδιο στην Ανατολική Αττική; Να

μην πω για τα σχέδια τα υπάρχοντα. Άκουσα με τρόπο,

κυριολεκτικά με τρόμο, την κυρία Συκιανάκη που λέει χρειάζονται

σειρά νέων εργαλείων που λείπουν. Και άλλους νόμους θα μας

βάλετε; Έλεος! Δεν βρίσκουμε άκρη. Υπέγραψε το Υπουργείο το

τωρινό, ο κύριος Σουφλιάς, μία πολεοδομική μελέτη, την περιοχή

της Θραμπουριάς, όταν πρωτοβγήκε, που ήταν τελειωμένη, από τον

Λαλιώτη είχε ξεκινήσει , ήταν από τα πρώτα, ανακοινώθηκε στις

εφημερίδες. Θέλετε να σας πω κάτι ; Προέβλεψε το Συμβούλιο της

Επικρατείας όταν έγινε ο σεισμός στο Μενίδι, να κάνουμε και

εδαφοτεχνικές μελέτες πλέον μετά το σεισμό, όταν εντάσσουμε μία

περιοχή στο σχέδιο. Δεν βρήκαμε άκρη ποιος τις κάνει και πως

γίνονται οι εδαφοτεχνικές μελέτες. Ο ίδιος ο Υπουργός, το ίδιο το

Υπουργείο, δεν μπόρεσε από την Υπηρεσία του να πάρει τη μελέτη

και υπογράφτηκε το σχέδιο χωρίς τη μελέτη. Εμείς οι έρημοι οι

Δήμαρχοι, πώς θα τις βγάλουμε;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: Δεν ξέρω ποια Υπηρεσία είναι . Κάπου εκεί στην

Αμερικάνικη Πρεσβεία, που πηγαίναμε εκεί πέρα. Δεν έβγαλε καν

και λέμε εμείς πώς θα βρούμε άκρη;

Αντί λοιπόν να δείτε πως θα απλοποιήσετε τη διαδικασία,

πως μπορούμε να προχωρήσουμε, συνεχώς καινούργια. Εγώ όλα
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αυτά που ακούω περί Ευρώπης και τα λοιπά, δυστυχώς μπενάκης

και βγενάκης είναι στα αυτιά μου, γιατί είναι τελείως άλλη η

πραγματικότητα.

Κύριε Γενικέ, αν θέλετε πραγματικά και το πιστεύω και η

ΤΕΔΚΝΑ που είναι εδώ, είπατε Πρόεδρε, ότι το 10% του

προηγούμενου υλοποιήθηκε. Αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε.

Αθηνοκεντρικά, από το Υπουργείο να αποφασίζουν για εμάς. Αυτά

που αποφάσιζαν λοιπόν, χωρίς να έχουμε ερωτηθεί , ήταν

υλοποιήσιμα;

Εάν δεν γίνει ακριβώς, αγαπητέ Πρόεδρε, που το

διοργανώνεις και αγαπητοί Νομάρχες, που διοργανώνετε, ακριβώς

αντίστροφα η διαδικασία, να έρθουν οι κύριοι να ακούσουν εμάς, να

στείλουν μελετητές, να μελετήσουν τις περιοχές μας που κυλάει και

που πάει η ανάπτυξη και μετά να αποφασίσουμε, αλλά ερχόμαστε

έτσι και ακούμε τετελεσμένα, μία από τα ίδια θα κάνουμε κύριε

Γενικέ και σας το λέω με όλη την εκτίμηση γιατί γνωριζόμαστε από

πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν αντιληφθούν οι κύριοι του Οργανισμού

Αθήνας ότι η Αττική κτίζεται αυθαίρετα. Ποιος αποφασίζει σήμερα

για την Ανατολική Αττική; Ξέρετε; Ούτε εσείς, ούτε ο Νομάρχης,

ούτε οι Δήμαρχοι.. Η παραοικονομία η τεράστια που λειτουργεί

γύρω από την οικοδομή. Σήμερα για να βγάλεις μία άδεια

πληρώνεις και δέκα φορές μαύρα, για να βγάλεις μία

οικοδομησιμότητα το ίδιο και τα λοιπά. Αυτή η τεράστια

παραοικονομία είναι αυτή που διευθύνει .

Θέλετε να τη κτυπήσουμε; Αποκεντρώστε. Κάποτε, στις

προηγούμενες διοικήσεις και της ΤΕΔΚΝΑ και της ΚΕΔΚΕ, είχαμε

πει ότι Οργανισμός Αθήνας πρέπει να αποκεντρωθεί , είτε στην

περιφέρεια, είτε στις τέσσερις Νομαρχίες. Επιτέλεσε το έργο του

που ξεκίνησε από Τρίτση και πρέπει να έχει αμεσότητα πλέον με τις

περιοχές.
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Δυστυχώς όχι μόνο δεν έγινε, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε

παίρνω και τις αρμοδιότητες από τους Νομάρχες και εξακολουθεί

να μένει μέσα στο κέντρο, να αποφασίζουν για εμάς.

Δεν θα προχωρήσει έτσι . Όσο και καλή βούληση, πραγματικά

σας το λέω με θέρμη γιατί τα ζω, τα έχουμε ζήσει , μία ζωή εμείς θα

βριζόμαστε και θα είμαστε οι υπόλογοι γιατί κτίζονται τα αυθαίρετα,

αλλά ούτε αυτοί που νομοθετούμε είμαστε, ούτε αυτοί που έχουμε

την οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Ένα απλό σχέδιο να αλλάξει , θέλει

σήμερα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ): Ευχαριστούμε τον

Δήμαρχο Καλυβίων. Μαζί μας παραβρίσκεται και η Αντινομάρχης

Αθηνών κυρία Κεφαλίδου, την οποία καλωσορίζω.

Ο κύριος Μπαλτάς έχει τον λόγο.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Άκουσα με προσοχή τον Δήμαρχο Καλυβίων.

Βεβαίως, ένα ειδικό θέμα για το ΓΠΣ, εδώ είναι η Πρόεδρος και θα

απαντήσει , γιατί υπάρχει Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου.

Ωστόσο, τα θέματα που έβαλε φεύγουν και από το θέμα της

σημερινής εκδήλωσης. Βάλατε μία σειρά από θέματα, μπορώ να πω

και για αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος Χολαργού. Εμείς σήμερα

ήρθαμε να μιλήσουμε για το Ρυθμιστικό της Αθήνας και της Αττικής.

Όλα τα υπόλοιπα περί αυθαιρέτων, περί πολεοδομικού σχεδιασμού,

περί οικοδομικών αδειών, περί πολεοδομιών ή ότι άλλο, μολονότι οι

Πολεοδομίες δεν υπάγονται και δεν ανήκουν στο ΥΠΕΧΩΔΕ,

μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και κατ’ ιδίαν στο γραφείο, αλλά

και σε μία άλλη εκδήλωση.

Εδώ, στα πλαίσια της διαβούλευσης του Ρυθμιστικού, θα

πρέπει να πούμε επί της ουσίας και όχι να πλατειάζουμε. Εγώ θα

παρακαλέσω την Πρόεδρο, με τα στελέχη του Οργανισμού και εσείς

Δήμαρχοι με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, να πείτε και να το ξετινάξετε

το σχέδιο. Είτε είναι το Επιχειρησιακό, είτε είναι το Ρυθμιστικό, είτε

είναι η ΣΜΠΕ, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
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εκεί θα παρακαλέσω και θα προκαλέσω να μπείτε γραμμή προς

γραμμή, λέξη προς λέξη και να το ξετινάξετε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Δεν είναι αυτό το θέμα όμως.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Δεν είπα αυτό. Είπα σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: Όχι , το Περιφερειακό δεν πήρε ποτέ απόφαση. Έχει

απορριφθεί και από την ηγεσία του Οργανισμού της Αθήνας και τη

σημερινή και την προηγούμενη, αλλά και από τις πολιτικές ηγεσίες

του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ): Σας ανέφερα επί τροχάδην

τα προβλήματα που έχουμε στον Ελαιώνα με τους κοινόχρηστους

χώρους, που δυστυχώς δεν έχουν λυθεί αρκετά χρόνια τώρα.

Νομικά βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο.

Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις περιοχές. Από εκεί και πέρα εγώ

πιστεύω ότι παραδείγματος χάριν, όσες πόλεις δεν έχουν χρήσεις

γης ή πρόκειται να εντάξουν περιοχές στο σχέδιο ή χαρακτηρίζουν

δασικές περιοχές, περιοχές που ήδη είναι δομημένες. Το Συμβούλιο

της Επικρατείας δεν έχει γνώση. Παραδείγματος χάρη η

Καλλιτεχνούπολη, έχει δομηθεί όλη νόμιμα. Λένε, είναι δασική

έκταση. Πώς την χαρακτηρίζεις; Έχει σχέδιο. Υπάρχουν άδειες

προς του ’23.

Είναι προβλήματα διαχρονικά που πρέπει να λυθούν, και ο

πολίτης, οι ΟΤΑ, βλέπουν την κεντρική εξουσία στο πρόσωπο του

ΥΠΕΧΩΔΕ περιμένοντας λύση.

Λέμε λοιπόν, το Ρυθμιστικό θα δώσει τους άξονες για μία

ισόρροπη ανάπτυξη. Μέσα σε αυτά όμως όλα τα θέματα, είναι και

αυτά.
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Εγώ θέλω να πω ότι εμείς ως Δήμος έχουμε πάρει αποφάσεις ,

σας λέω στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για χρήσεις γης, για

χώρους κοινόχρηστους και τα λοιπά, το ίδιο έχουν κάνει και άλλοι

ΟΤΑ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενταχθούν στη διαδικασία του

Χωροταξικού, του νέου Ρυθμιστικού, προκειμένου να έχουμε μια

κοινή συνισταμένη.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: Να σας πω κάτι . Εγώ δεν έχω κληθεί ποτέ σαν

Νομάρχης στον Οργανισμό της Αθήνας, στην Εκτελεστική Επιτροπή.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αυτό σας λέω.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι μία πρόταση αυτή, κύριε Γενικέ, οι τρεις

Νομάρχες του Λεκανοπεδίου, επειδή μιλάμε για Εκτελεστική του

Οργανισμού της Αθήνας, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής εκ

περιτροπής, όταν τους αφορά το θέμα.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Το προβλέπει ο Ν.1515/85, τη συμμετοχή. Άρα, θα

πρέπει και τώρα εγώ…

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Κύριε Νομάρχα, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Τώρα,

τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, όποτε θα πάει για ψήφιση στη Βουλή,

μπορεί να πάει μία τροπολογία όσον αφορά στη σύνθεση.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να το δούνε. Μπορεί να μην χρειάζεται . Δεν το ξέρω.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Τότε θα πρέπει να οριστείτε από την Περιφέρεια.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Με συγχωρείτε, η Πρόεδρος είναι εδώ. Πείτε σας

παρακαλώ.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Γιατί λειτουργεί παράνομα; Επειδή δεν όρισε ένας

θεσμικός φορέας τον εκπρόσωπό του, λειτουργεί παράνομα;
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Πρώτον, είναι θέμα Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε

Νομάρχη. Δηλαδή, λέτε ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί ο Οργανισμός

Αθήνας τόσο χρονικό διάστημα που δεν είχε ορίσει το Περιφερειακό

Συμβούλιο;

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: Κύριε Γενικέ, με συγχωρείτε, τόσο απλουστευτικά

βλέπετε αυτό που σας είπα; Δεν αισθάνεστε λίγο περίεργα όταν

σας λέω, εγώ, οι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να σας πουν αντίστοιχα,

δεν ξέρω, ότι είμαι επτά χρόνια Νομάρχης και δεν έχω κληθεί ποτέ

στον Οργανισμό της Αθήνας, είτε με τα ψήφου στην Εκτελεστική

Επιτροπή, είτε χωρίς ψήφο, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την

περιοχή μου; Ρωτώ: ή δεν με καλούνε ή δεν κουβεντιάζουν για την

περιοχή μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Η Πρόεδρος καλεί κάθε φορά την Εκτελεστική

Επιτροπή. Να απαντήσει επί αυτού.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Η σύνθεση έχει μέσα εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ

και εκπρόσωπο της Περιφέρειας. Υπάρχουν αυτοί . Έρχονται .

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας που

έρχεται ;

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Ο κύριος Καλογερόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Της Περιφέρειας;

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: Της ΤΕΔΚΝΑ;

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Ο κύριος Δήμαρχος της Ηλιούπολης.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Με συγχωρείτε , να ξεκαθαρίσουμε. Το Περιφερειακό

Συμβούλιο στέλνει τον κύριο Καλογερόπουλο, η ΤΕΔΚΝΑ στέλνει

τον κύριο Αναγνώστου. Γιατί υπάρχει διαμαρτυρία;

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Εγώ πρώτη φορά συμμετέχω στον ΟΡΣΑ ως μέλος…

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Με συγχωρείτε, αλλά εδώ πέρα…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Γενικέ, να γίνουν οι διευκρινίσεις…

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Δεν υπάρχει χειρότερη επίθεση από το να σου λένε

ότι λειτουργείς παράνομα. Εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας του

ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν υπάρχει χειρότερη επίθεση από αυτό.
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Α. ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ: Είχα οριστεί εγώ με την παλιά Διοίκηση, με

αναπληρωτή τον κύριο Κουρή. Κάποια στιγμή, εγώ έπαψα να

παίρνω πρόσκληση και δεν παίρνει ούτε ο κύριος Κουρής.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μετά από τέσσερα χρόνια λήγει .

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Ποιος σας όρισε εσάς;

Α. ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ: Ο Περιφερειάρχης.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Ωραία και μετά ο κύριος Περιφερειάρχης όρισε τον

κύριο Καλογερόπουλο. Αυτό δεν έγινε;

Α. ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ: Όχι , κύριε Γενικέ. Ο κύριος Καλογερόπουλος

είναι της ΤΕΔΚΝΑ.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Η ΤΕΔΚΝΑ όρισε τον κύριο Αναγνώστου. Η

Περιφέρεια όρισε τον κύριο Καλογερόπουλο.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Κύριε Νομάρχη, εδώ είναι ο Οργανισμός και το

ΥΠΕΧΩΔΕ δια εμού. Αυτό δεν είναι θέμα ούτε του Οργανισμού,

ούτε του ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι θέμα καθαρά του Περιφερειακού

Συμβουλίου. Ο Οργανισμός έχει στα χέρια του ένα χαρτί με

υπογραφή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που λέει εκπρόσωπος

του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ο κύριος Δημήτρης

Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγάλεω και έχει και ένα άλλο χαρτί

από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚΝΑ, τον κύριο Καλογερόπουλο, που λέει

ότι εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ στην Εκτελεστική Επιτροπή, είναι ο

κύριος Αναγνώστου, Δήμαρχος Ηλιούπολης.

Πείτε μου λοιπόν, αν εσείς ήσασταν Πρόεδρος του

Οργανισμού, γιατί να μην το λειτουργήσετε ή γιατί να λειτουργείτε

παράνομα;

Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Δεν είναι δικό μου θέμα, με συγχωρείτε.

Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριοι συνάδελφοι , επειδή είδαμε το δέντρο, χάσαμε

το δάσος; Η ΤΕΔΚΝΑ εκπροσωπεί γεωγραφικά και τις τρεις
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Νομαρχίες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν όρισε Νομάρχη, όρισε

όμως εκπρόσωπό του.

Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά να μπούμε σε μία

διένεξη τώρα;

Κυρία Πρόεδρε, παράκληση, και αυτό το έχουμε πει γιατί

εμείς το κάνουμε σαν ΤΕΔΚΝΑ, όταν υπάρχει θέμα που αφορά

κάποιον ΟΤΑ, καλούμε τους Δημάρχους και τους ανθρώπους που

ενδιαφέρονται για το θέμα του Δήμου τους, να είναι παρόντες.

Εμείς το κάνουμε.

Αν δούμε λοιπόν ότι το θέμα αφορά τη Νέα Μάκρη ή τον

Υμηττό, καλούμε τους Δήμους που έχουν πρόβλημα, ή συνορεύουν

να είναι παρόντες. Παρακαλώ να στέλνετε πρόσκληση και στις

αντίστοιχες Νομαρχίες.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Τους καλούμε…

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κυρία Πρόεδρε, για να το κλείσουμε. Παράκληση

λοιπόν, επειδή ο Νομάρχης είναι Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης και έχει

ολόκληρες περιοχές, αν μη τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει μία

πρόσκληση στην Νομαρχία, να είναι παρούσα δια εκπροσώπου.

Είναι πολύ απλό, αυτό λέει ο κύριος Κουρής. Απλά.

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Κουρή, εμείς μπήκαμε για πρώτη φορά, τώρα

έναν χρόνο έχουμε οριστεί . Εμείς ευχαρίστως, αν επιμένετε, να

αντικατασταθούμε…

Λ. ΚΟΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Κουρή, δεν θα σας λύσω θέμα που αφορά την

Περιφέρεια. Δεν λύνουμε το θέμα αυτό εμείς σήμερα.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Εγώ με τη λέξη παρανόμως παρεξηγήθηκα και

όποιος ήταν στη θέση μου έπρεπε να παρεξηγηθεί . Με συγχωρείτε .

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δεν αφορά το ΥΠΕΧΩΔΕ αυτό.

Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ: Δεν αφορά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριοι συνάδελφοι, επειδή έχουμε πολύ σημαντικά

θέματα να δούμε στην πορεία, ας περάσουμε σε ένα διάλειμμα.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ): Κύριοι συνάδελφοι, τώρα

θα αναπτυχθούν οι άξονες απο τα στελέχη του Οργανισμού της

Αθήνας.

Άκουσα συναδέλφους, που ο καθένας μίλησε για την περιοχή

του. Θα μπορούσα και εγώ να κάνω μία ανάπτυξη της ευρύτερης

περιοχής του Ελαιώνα, όπου το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο.

Αυτό δεν λέει τίποτα, για να καταγραφεί στα πρακτικά.

Όπως για τον Υμηττό, κάτι ανέφερε ο Γραμματέας της

ΤΕΔΚΝΑ. Δεν ερχόμαστε να πούμε την προσωπική μας άποψη. Οι

υπόλοιποι Δήμαρχοι για τον Υμηττό έχουν την ίδια άποψη; Πρέπει

να υπάρχει κοινή συνισταμένη. Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση.

Το λέω αυτό, γιατί ; Γιατί μπορεί σε δικά μου κοινά σύνορα με το

Δήμο μου να έχω τελείως διαφορετική άποψη με τον όμορο

Δήμαρχο, για ποικίλους λόγους, που πολλές φορές μπορεί να μην

είναι και ουσίας. Όμως να είναι προσωπικές φιλοδοξίες ενός

Δημάρχου ή ακόμα και υποσχέσεις προς τους πολίτες, οι οποίες

πιστεύει ότι πρέπει να υλοποιηθούν για να επανεκλεγεί.

Εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπαίνουμε σε μία

διαδικασία όπου πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, γιατί εδώ

υπάρχουν Κοινότητες οι οποίες θα εξελιχθούν σε Δήμους, π.χ.

Καπανδρίτι , και δεν έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν μια μελέτη

χρήσεων γης ή ακόμα μια πρόταση με μελέτες επέκτασης του

Γενικού τους Πολεοδομικού.

Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρία Πρόεδρε, και το λέω

καλή τη πρόθεση.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι διαδικαστικά. Του σχεδιασμού.
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Κύριοι συνάδελφοι , οι άξονες που θα μπουν είναι

συγκεκριμένοι . Πάνω σε αυτούς εμείς θα δούμε που άπτονται των

περιοχών μας. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε με αυτή τη μορφή, όπως

είμαστε μέχρι σήμερα. Τελείωσε η Αθήνα, δεν υπάρχουν άλλα

περιθώρια. Αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αντώνης ο Τρίτσης

προτού πεθάνει , όταν είχαμε τον επισκεφτεί , ότι το νέφος από

μαύρο έγινε άσπρο, δεν το βλέπεις πλέον. Αλλάζει η τεχνολογία.

Κάνανε μια προσπάθεια τεράστια για την Πλάκα στο κέντρο

της Αθήνας και σήμερα το έχουν κάνει πισίνες. Λοιπόν, τι μου λέτε;

Όλα καταστρατηγούνται σε αυτόν τον τόπο. Τα συμφέροντα είναι

τεράστια και δυστυχώς υπερισχύουν της πολιτικής, της πολιτικής

βούλησης της κεντρικής εξουσίας.

Εμείς πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες σε αυτά τα πράγματα,

και πρέπει να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Ο κύριος Κουρής θα

κάνει τέσσερις Ημερίδες. Θα συγκεντρώσει όλες τις περιοχές, θα

καταγραφούν όποια πράγματα είναι και αν δεν αποδοθούν σωστά,

μπορεί κάλλιστα ο κάθε Δήμαρχος, ο κάθε Κοινοτάρχης, να έρχεται

σε άμεση επαφή με τον Οργανισμό της Αθήνας. Η Εκτελεστική

Επιτροπή του Οργανισμού της Αθήνας καταθέτει ένα εργαλείο.

Τώρα, πως θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο, είναι ένα θέμα. Δεν

μπορεί να έρχονται σήμερα συνάδελφοι και να λένε να διαλυθεί ο

Οργανισμός της Αθήνας, όταν πριν από χρόνια, αυτό που είπε ο

Λεωνίδας ο Κουρής, ήσασταν σε διάφορες θέσεις , γιατί δεν το

λέγατε; Γιατί δεν μιλούσατε τότε; Από άλλη θέση τα βλέπουμε και

από αυτή τη θέση όχι;

Σήμερα τι γίνεται . Επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε το νέο

Ρυθμιστικό της Αθήνας. Είναι η βελτίωση του παλιού Ρυθμιστικού

της Αθήνας με όλα αυτά που έχουν προκύψει, αλλά λέμε να μην

πάμε χωρίς προοπτική την 30ετία, με άμεση υλοποίηση των

αποφάσεών μας που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
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Για να μην το ανοίξουμε περισσότερο το θέμα και να

συγκεκριμενοποιηθούμε σήμερα εδώ, παρακαλώ κυρία Πρόεδρε,

συνεχίστε με τους συνεργάτες σας για να εξηγήσουμε τους άξονες.

Τον λόγο πριν ξεκινήσουν θα πάρει ο Αντιδήμαρχος

Καλλιθέας.

Α. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: Λέγομαι Λιαροκάπης Άρης, εκπροσωπώ τον

Δήμαρχο Καλλιθέας, τον κύριο Ασκούνη.

Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, που θα βοηθήσει για τα

περαιτέρω που θα συζητήσουμε. Όταν ξεκινάμε να μιλάμε για

βιώσιμη ανάπτυξη για αυτό το οποίο έρχεται για τα επόμενα χρόνια,

νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι καθοριστικός παράγοντας για

την ανάπτυξη, για το μέλλον, είναι ο άνθρωπος. Είναι οι

δραστηριότητες των ανθρώπων. Το πλήθος των ανθρώπων, πού

βρίσκεται ; Ποια είναι η σχέση του με το περιβάλλον; Πώς

αναπτύσσεται ; Πώς δένεται με τις ευρύτερες περιοχές;

Αυτό είναι νομίζω το άλφα και το ωμέγα για όλους αυτούς που

μέσα από την επιστήμη ασχολούνται με το πώς μεγαλώνουν οι

πόλεις, το πώς οι πόλεις έχουν σχέση με την οικονομία, το

περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα.

Σας ρωτώ λοιπόν και για να μπορέσουν όλα αυτά να έχουν

μία σχέση σοβαρή για επεξεργασία από όλους τους τεχνοκράτες,

εμάς, διαμορφώνουμε κάποιους συντελεστές που τα δένουν όλα

αυτά και όλα έχουν να κάνουν με κάποιους συγκεκριμένους

στόχους και σας ρωτώ: σε αυτό που λέγεται για το σχέδιο, μένω

μόνο για την Αθήνα, που φυσικά δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από

την υπόλοιπη Ελλάδα, με το γενικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας

και με τους άξονες και με το πώς δένεται , σας ρωτώ λοιπόν έστω

για αυτήν την Αθήνα, που βλέπω εδώ πάρα πολλούς Δημάρχους,

με διαφορετικά προβλήματα, στο σχέδιο ανάπτυξης αυτού του

Λεκανοπεδίου με μία πρωτεύουσα που πραγματικά να είναι αντάξια

στην Ευρώπη, τι πληθυσμός θα υπάρχει , σε ποιους τομείς, στις

διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου; Μέσα από αυτόν τον
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πληθυσμό, που θα έχει μία γκάμα που θα μεγαλώνει , μιλάμε για 10

εκατομμύρια; Μιλάμε για 5 εκατομμύρια; Μιλάμε για 2 εκατομμύρια

που είναι μετανάστες και πού πάνε; Σε μία στρατηγική πολιτικής

του ανθρώπινου δυναμικού και το πώς αναπτύσσεται , τα έχετε

πάρει υπόψη σας;

Κάπου μου είπατε έξω και για αυτό κάνω την ερώτηση, μου

λέτε «αυτά θα τα δούμε». Εγώ στην επιστήμη μπορεί να κάνω

λάθος, το πανεπιστήμιό μου μπορεί να ήταν πολύ ρηχό, μου είχαν

μάθει κάτι : δεν βάζω ποτέ το κάρο μπροστά από το άλογο. Για να

κάνω σχεδιασμό σοβαρό, πρέπει να βάλω τους ανθρώπους πριν

από όλα τα υπόλοιπα που θα κάνω.

Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ δώστε μου μία απάντηση για τι

μεγέθη μιλάμε.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Οι προσδιορισμοί όλοι αυτοί που λέτε, έγιναν με

τα διάφορα μελετητικά γραφεία και ερευνητικά προγράμματα.

Τελευταία στοιχεία του 2006, ο πληθυσμός της Αττικής είναι στα 4

εκατομμύρια, έχει υπάρξει μία μείωση στο Λεκανοπέδιο και μια

μεταφορά στη περιαστική ζώνη και με την εισροή κάποιων

μεταναστών ισορρόπησε στα 4.

Στο παλιό Ρυθμιστικό δεν είχε αναφορά στο Εθνικό και δεν

έδινε τη σύνδεση της περιφέρειας. Τα περιφερειακά κέντρα πλέον

έχουν αναπτυχθεί και ο κόσμος τους απορροφάται και στέκεται εκεί .

Δεν έρχονται πλέον στην Αθήνα. Ο πληθυσμός έχει σταθεροποιηθεί .

Απλώς η περιφερειακή ζώνη έχει πάρει μία άλλη δυναμική και εκεί

θα πρέπει να γίνουν τα επιμέρους σχέδια, όπου μέσα από αυτά τα

υποκείμενα σχέδια, τα οποία λέγονται ΣΧΑΕ και είναι περίπου οι

παλιές ΖΟΕ, αλλά ενισχυμένες με τις εκτιμήσεις, θα πρέπει αυτά να

προσδιορίσουν την εν δυνάμει χωρητικότητα ώστε να διατηρηθούν

όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος και να μην δημιουργηθεί το

αδιαχώρητο. Αυτήν την στιγμή ο πληθυσμός είναι 4 εκατομμύρια.

Ήδη μέσα από την ΕΠΑ που έχει υλοποιηθεί το 10%, αυτά πρέπει

να ολοκληρωθούν και να έχετε υπόψη σας ο συντελεστής στην
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περιαστική ζώνη είναι γύρω στο 0,3. Τελευταία που βάλαμε, ήταν

0,2 ο συντελεστής. Ώστε ακριβώς να μην φτάσουν τα νούμερα που

εσείς λέτε. Έναν συντελεστή έχουν μόνο τα κέντρα τα παλιά, των

παλιών περιαστικών Δήμων. Εκεί ούτως ή άλλως η νομοθεσία δεν

το πάει πάνω από 0,8, συνήθως 0,6 και στα παράλια είναι 0,3, 0,4.

Όλα αυτά έχουν εκτιμηθεί σε έννοιες χωρητικότητας και όλα

αυτά, αλλά υλοποιούνται μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό και να

έχετε υπόψη σας ότι οι περισσότεροι Δήμοι έρχονται και

συνεργάζονται και τώρα κάνουμε συνολικό σχεδιασμό και

προκηρύξαμε και προχωράει η μελέτη Γενικού Πολεοδομικού της

Κοινότητας του Ωροπού, ακριβώς για να κρατηθούν σωστά αυτά τα

νούμερα.

Έχει προσδιοριστεί αυτό το πράγμα που λέτε και

προσπαθούμε αυτό να πετύχουμε με τα διάφορα μέτρα. Αν θέλετε

να το καταλάβετε…

Α. ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Ωραία, να έρθετε να σας τα δώσουμε. Τα

στοιχεία των συντελεστών είναι ήδη από την Πολεοδομική

Νομοθεσία και δείτε τα Γενικά Πολεοδομικά όλων αυτής της

περιαστικής ζώνης, ρωτήστε επιμέρους να δείτε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα

γιατί είναι ένα επίπεδο πολεοδομικού σχεδιασμού. Πάμε να σας

αναπτύξουμε τις γενικές αρχές του Ρυθμιστικού, που

διαφοροποιείται σε αυτό από το παλιό. Το καινούργιο σου λέει ότι

πλέον πρέπει αυτά να προσδιοριστούν βάσει της αρχής της

συμπαγούς πόλης. Δηλαδή, να δεις το υπάρχον κέλυφος αν τα

χωράει και αν σου προκύψουν ανάγκες, τότε επεκτείνεσαι . Όμως

πρέπει να το αποδείξεις και όλα αυτά μαζί , στο σύνολό τους, δίνουν

την Αττική σαν περιφέρεια. Αυτή η προσδιορισμένη τώρα με τα

σημερινά δεδομένα, είναι 4 εκατομμύρια. Του 2006 έρευνα της

ΕΣΥΕ.
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Οι προοπτικές, βάζοντας σε χωρητικότητες, έχεις ήδη με την

ΕΠΑ άλφα, βήτα κατοικία, που η βήτα μετεξελίσσεται σε άλφα ή

αυτά τα δύο ισορροπούν. Αυτά όμως είναι για αυτά τα 4

εκατομμύρια. Δηλαδή μετακινούνται . Καταλάβατε;

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Ακριβώς, διότι αν οι ανάγκες της περιοχής σας

και τα ΣΧΑΕ είναι τα συνδετικά των Γενικών Πολεοδομικών. Αν

λοιπόν οι προοπτικές της περιοχής σας, οι ανάγκες της περιοχής

σας, δείτε πρώτα τι ανενεργά αστικά κελύφη έχει για να

εμπλουτίσετε τις υποδομές. Κυνηγήστε την ολοκλήρωση των

υποδομών που δεν έχει γίνει. Ολοκληρώστε αυτά, για να έρθει

άλλου τύπου ανάπτυξη. Είναι βασικό στοιχείο αυτό το πράγμα,

πολύ βασικό.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Να απαντήσω σε αυτά. Όλες οι περιβαλλοντικές

υποδομές, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπόκεινται στον

περιφερειακό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Όλα αυτά τα θέματα

έχουν σήμερα την συνισταμένη της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή θα

πρέπει όλα αυτά να γίνουν με σύγχρονη τεχνολογία ώστε να μην

επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Κοιτάξτε, θα πρέπει με τον σχεδιασμού του

Δήμου σας.

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Αυτήν την στιγμή οι όποιες τροποποιήσεις θα

πρέπει να έχουν και μια τεκμηρίωση ανάγκης τροποποίησης. Αν

δεν υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση και είναι τροποποίηση για την

τροποποίηση, αυτά τα πράγματα πάνε σε άλλη διαδικασία. Δεν

πρέπει να εμπλακούμε τώρα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος. Εμείς το πρωί

είπαμε να αναπτύξουμε όλες τις εισηγήσεις όλων των αξόνων, να
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σας αναπτυχθεί ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός, που εκεί

φαίνεται όλο αυτό το θέμα το οικονομικό, πως υποστηρίζεται , με

ποιον τρόπο και να γίνει και η αναφορά στις ΣΜΠΕ αν σας

ενδιαφέρει . Μας έχει μείνει μετά το απόγευμα για να τοποθετηθείτε ,

ώστε έχοντας ακούσει όλο το πρωινό, να έχετε πια διαμορφώσει μια

πιο συνολική άποψη.

Για αυτό και εγώ θα παρακαλέσω και δεν θα δώσω τον λόγο,

το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει χρόνος, μαζέψτε τα, σημειώστε τα

και ακόμα και αν δεν έχουμε τον χρόνο να σας απαντήσουμε

σήμερα, θα τα υποβάλλετε στην ΤΕΔΚΝΑ και θα μας τα διαβιβάσει

για να μπορέσετε να έχετε μία καθαρή άποψη πάνω στο Ρυθμιστικό.

Γιατί τα ερωτήματά σας, από ότι είδα, κατά 80% και λογικό είναι

γιατί είστε Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι στον υποκείμενο σχεδιασμό,

που είναι ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Το Ρυθμιστικό είναι

στρατηγικός σχεδιασμός και δίνει κατευθύνσεις.

Ευχαριστώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Η ΤΕΔΚΝΑ, μέσω του κυρίου Καλογερόπουλου,

αποφάσισε να κάνει το εξής: έφεραν εδώ τα CD του Ρυθμιστικού με

όλους τους χάρτες μέσα, θα γίνει μια αποδελτίωση των πρακτικών

της σημερινής Ημερίδας, θα περαστεί σε ένα CD και θα σας σταλεί

με courier, με αποδεικτικό, για να έχετε πια όλη την πληροφόρηση

στα χέρια σας και αυτό το πράγμα θα σας βοηθήσει να έχετε μία

πιο ξεκάθαρη άποψη μέχρι τον Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Θα συνεννοηθείτε με τον κύριο Καλογερόπουλο.

Εμείς τα φέραμε, θα τα πάρετε αμέσως.

Η κυρία Πάλλα είναι υπεύθυνη του Ρυθμιστικού Σχεδίου και

έχει έρθει εδώ να σας αναπτύξει τους γενικούς άξονες του

Ρυθμιστικού στον τομέα τον αναπτυξιακό κυρίως.

Ο κύριος Μικρός θα μιλήσει για τα περιβαλλοντικά, όχι για τις

περιβαλλοντικές υποδομές, για τον σχεδιασμό του φυσικού
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περιβάλλοντος και τα πολιτιστικά. Σας είπα, οι περιβαλλοντικές

υποδομές είναι μια άλλη διαδικασία που γίνεται μέσα από την

Περιφέρεια σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς δίνονται

κατευθύνσεις στο Ρυθμιστικό και τίποτα άλλο.

ΠΑΛΛΑ: Θα αρχίσω λίγο σε ένα επίπεδο που φαίνεται ότι δεν

ενδιαφέρει άμεσα, αλλά νομίζω ότι είναι σκόπιμο να τοποθετηθείτε

λίγο και στο γενικότερο επίπεδο, που δεν αφορά τα ιδιαίτερα

προβλήματα του κάθε Δήμου, αλλά γενικά την Αττική και το μέλλον

της.

Να πούμε για τη γενική στρατηγική του καινούργιου ΡΣΑ, η

οποία προσδιορίζεται από τους τρεις στρατηγικούς στόχους. Τους

έχετε ξανά ακούσει . Απλώς τους ξανά λέω γιατί πάνω εκεί βασίζεται

όλο το Ρυθμιστικό. Είναι η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη,

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση του ρόλου της

Αθήνας ως διεθνούς και ευρωπαϊκής μητρόπολης και ως πόλης –

πύλης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, συνετή διαχείριση και προστασία

των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής

κληρονομιάς.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους,

κοινωνική και χωρική εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και

των ωφελειών από την ανάπτυξη, για την προώθηση της

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν στο τρίγωνο των στόχων-

πυλώνων του σύγχρονου σχεδιασμού για την ισόρροπη και αειφόρο

ανάπτυξη, που είναι κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία.

Το νέο ΡΣΑ δομείται με βάση το παραπάνω τρίπτυχο της

στρατηγικής του, σε τρεις ενότητες στόχων, ενώ οι ειδικότερες

κατευθύνσεις, τα μέτρα και οι δράσεις που προτείνει , διατρέχουν

και συσχετίζουν και τις τρεις ενότητες στόχων και οργανώνονται σε

θεματικές ενότητες, χωροταξική οργάνωση, οικιστική ανάπτυξη,

πολεοδομική οργάνωση και διαχείριση του αστικού και εξωαστικού
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χώρου, προστασία του περιβάλλοντος, μεταφορικά δίκτυα και

λοιπές κατηγορίες υποδομής, ανάπτυξη και οργάνωση

παραγωγικών δραστηριοτήτων και τέλος, την παρακολούθηση και

εφαρμογή του ΡΣΑ.

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες, επιδιώκεται να

αποτελέσουν ολοκληρωμένα πλαίσια πολιτικής για το κάθε θέμα, με

την προοπτική της προώθησης των στόχων του Ρυθμιστικού.

Έτσι, το νέο Σχέδιο αποτελεί ένα πλαίσιο συνολικής

στρατηγικής που διαρθρώνει τις οικονομικές, τις χωρικές, τις

περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές παραμέτρους, με μια

ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Το ΡΣΑ του ’85 είναι ένα σχέδιο που σε πολλά θέματα ήταν

μπροστά από την εποχή του. Για ορισμένα ζητήματα σημαντικά

βέβαια, η προσέγγισή του ανταποκρινόταν σε συνθήκες που έκτοτε

έχουν αλλάξει ριζικά. Το βασικό όμως στοιχείο που το διαφοροποιεί

από τις σύγχρονες αντιλήψεις, έγκειται εν μέρει στην ίδια την

φιλοσοφία του, που προσεγγίζει περισσότερο στο φυσικό

σχεδιασμό.

Από το ΡΣΑ του ’85, όπως είπαν και πριν, απουσιάζει

εντελώς η αναπτυξιακή και επιχειρησιακή διάσταση.

Το νέο Ρυθμιστικό αποτελεί συνέχεια του ΡΣΑ ’85, ως προς

τις επιλογές εκείνες που εξακολουθούν να είναι καίριες και

απαιτούν συμπλήρωση ή επικαιροποίηση. Είναι όμως και ένα νέο

Σχέδιο καθώς προτείνει μια νέα προσέγγιση με βάση τα σύγχρονα

δεδομένα.

Οι βασικές επιλογές. Ο διεθνής ρόλος και η αναπτυξιακή

διάσταση της Αθήνας – Αττικής. Όπως ξέρετε και όπως ειπώθηκε,

στο ΡΣΑ του ’85 η πρωτεύουσα αντιμετωπιζόταν μόνο σαν κέντρο

του εθνικού χώρου και με βασικό στόχο την ανάσχεση των

δραστηριοτήτων της, ενώ η θέση της στο διεθνές περιβάλλον δεν

φαίνεται να είχε αξιολογηθεί ότι μπορούσε να είχε επίπτωση στο
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μέλλον της. Πιθανόν και εκείνη την εποχή οι συνθήκες να ήταν

τέτοιες που αυτό δεν θα συνέβαινε.

Οι αναπτυξιακές δραστηριότητες αντιμετωπίζονταν μόνο ως

προς την οργάνωσή τους στο χώρο, σε σχέση με τις περιοχές

κατοικίας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, χωρίς αυτή η χωρική

οργάνωση να συναρτάται με το περιεχόμενο και τη δυναμική της

αναπτυξιακής διαδικασίας.

Τα τελευταία χρόνια βέβαια, έχει αναβαθμιστεί τρομακτικά ο

ρόλος των μητροπόλεων. Έχει μάλιστα αναδειχτεί ως ρόλος κλειδί

στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομίας της γνώσης και συχνά

χαρακτηρίζονται ως ατμομηχανές της ανάπτυξης των εθνικών τους

οικονομικών.

Παράλληλα, έχει αναδειχτεί η έννοια και η σημασία της πόλης

περιφέρειας. Αυτές οι μητροπολιτικές πόλεις περιφέρειες ,

αναβαθμίζονται σε παίκτες διεθνούς εμβέλειας, που παίζουν

καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των χωρών τους.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η Αθήνα – Αττική καλείται να

αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις για να εδραιώσει τη θέση

της και έναν διακριτό ρόλο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Το νέο Ρυθμιστικό επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας δυναμικής,

ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς πόλης περιφέρειας που θα

επενδύσει στην ενίσχυση του διεθνούς της ρόλου με την

αναβάθμιση της οικονομικής της βάσης και των μητροπολιτικών της

λειτουργιών, με προοπτική τη βελτίωση της ευημερίας της ίδιας της

μητρόπολης, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Οι βασικοί στόχοι σε αυτό το πλαίσιο, είναι η εξειδίκευση του

αναπτυξιακού ρόλου της πρωτεύουσας στη βάση των συγκριτικών

της πλεονεκτημάτων, για να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένους τομείς

για την κατάκτηση μιας ευδιάκριτης ταυτότητας στο σύστημα των

ευρωπαϊκών μητροπόλεων και με ιδιαίτερη αναφορά, γεωγραφική
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αναφορά, στις ζώνες όπου μπορεί να αναπτύξει προνομιακές

συνεργασίες.

Η προώθηση του ρόλου της μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως

επιχειρηματικού συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την

Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και από κοινού με

τη Θεσσαλονίκη, με τα Βαλκάνια και τις χώρες του Εύξεινου Πόντου.

Δικτύωση με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις της Μεσογείου, της

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Παραδουνάβιων περιοχών, στη

βάση της συμπληρωματικότητας με προοπτική τη συγκρότηση

ευρύτερων δυναμικών ζωνών οικονομικής ολοκλήρωσης.

Βελτίωση της υπερτοπικής προσπελασιμότητας της

περιφέρειας και λειτουργική ένταξή της στα διευρωπαϊκά δίκτυα

μεταφορών για την ενίσχυση του ρόλου της ως διεθνούς κόμβου

μεταφορών.

Ενίσχυση προωθητικών δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας

που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιφέρεια και δημιουργία

υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος για τη βελτίωση της

ελκυστικότητάς της. Είναι γνωστό ότι η ελκυστικότητα της Αθήνας

αυτή τη στιγμή για διεθνείς επενδύσεις είναι σε πολύ χαμηλό

επίπεδο.

Ανάδειξη του ρόλου της ως εθνικού μητροπολιτικού κέντρου

και ως πόλου διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο σύνολο

του εθνικού χώρου.

Χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών τομέων, με

κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναμικών υπερεθνικής σημασίας

κλάδων σε στρατηγικούς τομείς, μαζί με τον εκσυγχρονισμό των

υφιστάμενων δραστηριοτήτων και αποθάρρυνση και σταδιακή

αποκέντρωση δραστηριοτήτων που μπορούν να χωροθετηθούν σε

άλλες περιφέρειες ή που δεν είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της

ισορροπίας της παραγωγικής της βάσης.

Οργάνωση και ενίσχυση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος

στρατηγικών αξόνων και πόλων ανάπτυξης στην…
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΑΛΛΑ: Να πάμε λίγο σε μία ανάλυση, ας πούμε ανάλυση.

Λοιπόν, όλα αυτά είναι ωραία ευχολόγια. Υπάρχει όμως…

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΑΛΛΑ: Ναι, το ξέρω, αλλά παραμένουν ευχολόγια.

Το Ρυθμιστικό προβλέπει μία σειρά μέτρων, μάλιστα πολύ

εκτεταμένη και πολύ λεπτομερή και προβλέπει και πολλές μελέτες

που θα πρέπει να γίνουν από εκεί και πέρα, που θα εξειδικεύσουν

ακόμα περισσότερο αυτά τα μέτρα, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα

μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε ένα αποτέλεσμα.

Ένα από τα μέτρα που ενισχύει αυτό το στόχο, είναι το

ολοκληρωμένο πλέγμα των στρατηγικών αξόνων και των πόλων

ανάπτυξης, το οποίο το έχετε διαβάσει . Οι άξονες αυτοί και οι πόλοι,

ακολουθούν βέβαια τη δυναμική που ήδη υπάρχει και τις

προοπτικές που διαγράφονται . Απλώς σε αυτούς τους άξονες θα

πρέπει να προωθηθεί με την παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων

χωροθέτησης και την χρήση πολεοδομικών ή άλλου τύπου κινήτρων,

η ανάπτυξη χωρικών συμπλεγμάτων μητροπολιτικών λειτουργιών

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αιχμής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι σε όλο το μήκος του άξονα μπορούν να

χωροθετηθούν αυτές οι δραστηριότητες, θα χωροθετηθούν εκεί που

υπάρχουν οι καθορισμένες ζώνες. Όμως σε αυτό τον άξονα υπάρχει

προτεραιότητα για κίνητρα ή για οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση και

ενίσχυση.

Επίσης, διαμορφώνονται εξειδικευμένες επιχειρηματικές

ζώνες για έναν ή περισσότερους κλάδους που ενισχύονται από τη

χωρική συμβίωση και συνεργασία και επιδιώκεται η συγκρότησή του

σε δίκτυο αναπτυξιακών ζωνών με συμπληρωματικές λειτουργίες.

Ας πούμε ότι αυτό που επιδιώκεται και αυτό που λέγεται clusters .

Το clusters δεν έχει πάντα χωρική μορφή, αλλά η χωρική μορφή

διευκολύνει γιατί υπάρχουν κοινές υποδομές και αυξάνεται η

συνέργια.
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Σε αυτό το πλαίσιο επίσης συγκρότηση πόλων καινοτομίας

για την προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης με τη δημιουργία

επιστημονικών τεχνολογικών πάρκων.

Τώρα, εδώ να κάνω μία παρένθεση. Αυτήν την στιγμή

ξέρουμε ότι η βιομηχανία στην Ελλάδα βαίνει φθίνουσα. Ούτως ή

άλλως όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό στο οποίο δίνεται το

μεγάλο βάρος, είναι πλέον η οικονομία της γνώσης, η έρευνα και η

τεχνολογία.

Λοιπόν, πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τομέα θα έπρεπε να

επενδύσουμε διότι έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε δηλαδή και τη

γνώση και το επιστημονικό κεφάλαιο. Πιθανόν θέλει κάποια

συστηματική οργάνωση, αλλιώς μένουμε εκτός.

Αυτό το πλέγμα των αξόνων αποτελεί τον βασικό σκελετό για

την χωροταξική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Δεν

ξέρω αν το έχετε διαβάσει όλοι , δεν χρειάζεται να σας πω ποιοι

είναι οι άξονες. Εν πάση περιπτώσει , ακολουθούν τον κεντρικό

άξονα του Λεκανοπεδίου και τον άξονα βορρά – νότο, δηλαδή που

οδηγεί από τα βασικά λιμάνια της Αττικής στην Ελευσίνα και το

εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, προς την ΠΑΘΕ.

Επίσης, πολύ μετά βέβαια το παλιό Ρυθμιστικό, έγινε και ο

εγκάρσιος άξονας που ακολουθεί την Αττική Οδό και συνδέει την

περιοχή του αεροδρομίου με την Ελευσίνα και την δυτική πύλη

εισόδου της χώρας, που είναι η Πάτρα.

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες. Υπάρχουν δευτερεύοντες

άξονες οι οποίοι έχουν και ειδικό χαρακτήρα, όπως είναι ο άξονας

του θαλάσσιου μετώπου και ο άξονας της οδού Πειραιώς, που

επιδιώκεται με βάση και τις τάσεις που διαμορφώνονται , να

αποτελούν άξονες πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Οι πόλοι ανάπτυξης είναι διεθνούς και εθνικής εμβέλειας.

Είναι βέβαια το κέντρο μητροπολιτικών δραστηριοτήτων της Αθήνας

και η κεντρική περιοχή του Πειραιά.
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Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσεται και το σύστημα

συμπληρωματικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη και Παιανία –

Κορωπί, στην περιοχή του διεθνούς αερολιμένα. Για αυτό ίσως

έγινε και μια κριτική ότι το Λεκανοπέδιο μετακομίζει στα Μεσόγεια.

Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στην οπτική του Ρυθμιστικού. Στην

οπτική του Ρυθμιστικού, αλλά θα το πω στη συνέχεια, είναι η

αυτοτελής ανάπτυξη των ενοτήτων και όχι η μεταφορά των

δραστηριοτήτων από το Λεκανοπέδιο ή η αύξηση της εξάρτησης

από το Λεκανοπέδιο.

Οι πόλοι εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας

αναπτύσσονται στον Ελαιώνα, στο Μαρούσι και στο Θριάσιο.

Δεν προχωρώ παρακάτω. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.

Πρέπει να τονιστεί ότι η έμφαση που δίνεται στην εδραίωση

του διεθνούς ρόλου της Αθήνας, Αθήνας – Αττικής το λέμε πάντα

και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής της διάστασης, με κανέναν

τρόπο δεν συνεπάγεται την περαιτέρω μεγέθυνση, την

υπερσυγκέντρωση ή την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του

περιβάλλοντος, όπως έχουν διατυπωθεί ορισμένες αιτιάσεις.

Αντίθετα, οι παραπάνω επιδιώξεις συμβάλλουν στην ενίσχυση

του ρόλου της Αθήνας-Αττικής ως μοχλού ανάπτυξης για το σύνολο

των ελληνικών περιφερειών. Δεν προωθούν την περαιτέρω

συσσώρευση δραστηριοτήτων, αλλά την αναδιάρθρωση της

παραγωγικής βάσης, με επιλεκτική ενίσχυση ή αποθάρρυνση

κλάδων και δραστηριοτήτων βάσει της συνάφειάς τους με το

μητροπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, οι στόχοι αυτοί για να επιτευχθούν

προϋποθέτουν την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ποιοτική αναβάθμιση

του αστικού τοπίου και τη διαφύλαξη της φυσικής ιστορικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς, που αντιμετωπίζεται ως βασικό

αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιφέρειας.
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Για τη χωροταξική δομή τώρα. Το Ρυθμιστικό του ’85,

παράλληλα με τον εθνοκεντρικό χαρακτήρα του, είχε ως ένα βαθμό

και μία αθηνοκεντρική προσέγγιση σε σχέση με την υπόλοιπη

Αττική. Κατά κάποιον τρόπο η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπιζόταν

σαν παρακολούθημα της Αθήνας. Η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,

έτσι αποκαλείτο τότε με βάση τους ορισμούς του νόμου, θεωρείτο

αυτοτελής χωροταξική ενότητα η οποία υποδιαιρούνταν σε

χωροταξικές υποενότητες και καθορίζονταν τα αντίστοιχα κέντρα

τους. Όμως αυτές οι χωροταξικές υποενότητες του ’85, δεν

αναδεικνύονται σε οντότητες, ούτε δίνεται το στίγμα των

αναπτυξιακών προοπτικών τους. Δεν αναφέρεται τίποτα άλλο για

αυτές, παρά μόνο ότι καθορίζονται και ορίζονται και τα κέντρα τους.

Οι αναφορές σε μέτρα εντοπισμένα σε περιοχές εκτός

Λεκανοπεδίου, ήταν πάρα πολύ περιορισμένες.

Το νέο ΡΣΑ ακολουθεί την αρχή της πολυκεντρικότητας που

ενυπάρχει σαν πρόθεση στο ΡΣΑ του ’85, αλλά που σήμερα

αποτελεί βασικό στόχο του σύγχρονου σχεδιασμού τόσο στο

επίπεδο του ευρωπαϊκού χώρου συνολικά, όσο και στο εσωτερικό

των περιφερειών.

Έτσι, το νέο Ρυθμιστικό προωθεί ένα πολυκεντρικό και

ιεραρχημένο σύστημα χωροταξικής δομής της περιφέρειας, η οποία

οργανώνεται σε ολοκληρωμένες χωρικές ενότητες με σχετική

λειτουργική αυτοτέλεια και συμπληρωματικότητα, που μπορούν να

αποτελέσουν και περιοχές αναφοράς για την εφαρμογή επιμέρους

πολιτικών.

Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση, οι χωρικές ενότητες

αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό στα πλαίσια των

στόχων για ισόρροπη οικονομική και χωρική ανάπτυξη.

Εντάσσονται στο πλέγμα στρατηγικών αναπτυξιακών αξόνων και

πόλων που εκτείνεται σε όλη την περιφέρεια και καθορίζονται σε

αυτές αναπτυξιακοί πόλοι με προσανατολισμό στις δραστηριότητες
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που μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιαίτερο αναπτυξιακό τους

δυναμικό.

Ιδιαίτερη σημασία για τις προοπτικές εξέλιξης των χωρικών

ενοτήτων, αλλά και για την Αττική συνολικά, έχει ο βασικός στόχος

του Ρυθμιστικού, του καινούργιου Ρυθμιστικού, για την

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αστικού και του εξωαστικού

χώρου, ως ισότιμων συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου

λειτουργικού συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ο εξωαστικός

χώρος κάτι το οποίο είναι συνεχώς για να το εξαφανίζουμε. Έχει

μία οντότητα που είναι απολύτως απαραίτητη για το μέλλον της

Αττικής.

Το νέο Ρυθμιστικό, παράλληλα με την ανάδειξη και

αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού όλων των χωρικών

ενοτήτων, δίνει μεγάλη έμφαση στη διαφύλαξη της ιδιαίτερης

φυσιογνωμίας τους και στην προστασία των αξιόλογων φυσικών και

πολιτιστικών στοιχείων τους. Σε όλες τις ενότητες εφαρμόζονται τα

προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού

περιβάλλοντος και για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού

και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Σε όλες τις ενότητες εκτείνεται το

τόξο πρασίνου και πολιτιστικό δίκτυο της Αττικής, για τα οποία θα

σας μιλήσει ο συνάδελφος, κύριος Μικρός, σε λίγο.

Οι έξι χωρικές ενότητες, είναι η χωρική ενότητα του

Λεκανοπεδίου πολεοδομικού συγκροτήματος Αθήνα – Πειραιά, που

χωρίζεται στο κεντρικό, βόρειο, δυτικό και νότιο Λεκανοπέδιο, η

χωρική ενότητα Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων, Νοτιοανατολικής

Αττικής – Λαυρεωτικής, Βόρειας Αττικής, Δυτικής Αττικής με

υποενότητα Θριάσιο και υπολοίπου Δυτικής Αττικής και η χωρική

ενότητα της νησιωτικής Αττικής με τα νησιά του Σαρωνικού και τον

Πόρο Τροιζηνίας.

Οι βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και ο ρόλος των χωρικών

ενοτήτων, προσδιορίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και

τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, τις επικρατούσες δυναμικές
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τάσεις ανάπτυξης και τα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα και

έργα υποδομής που προωθούνται .

Οι κατευθύνσεις ανά χωρική ενότητα που δίνονται από το

ΡΣΑ, εξειδικεύονται με τα σχέδια χωρικής ανάπτυξης ενοτήτων ΡΣΑ,

τα ΣΧΑΕ. Τα σχέδια αυτά αποτελούν ολοκληρωμένα πλαίσια

ρυθμίσεων για την χωρική οργάνωση της ανάπτυξης σε κάθε

ενότητα και για την εναρμόνιση και τον αλληλοσυσχετισμό των

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και όλων των λοιπών σχεδίων

υποκείμενων επιπέδων σε εφαρμογή των επιλογών του Ρυθμιστικού.

Το ενδιάμεσο αυτό επίπεδο σχεδιασμού μεταξύ του

Ρυθμιστικού Σχεδίου, που αποτελεί συγχρόνως και θα αποτελεί

συγχρόνως και περιφερειακό πλαίσιο της Αττικής, Περιφερειακό

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, από τα πάνω και των Γενικών

Πολεοδομικών Σχεδίων και των άλλων υποκείμενων σχεδίων προς

τα κάτω, αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο ήδη προβλέπεται από

τον Ν.2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό στις περιπτώσεις που

επικρατούν ειδικές συνθήκες, είναι αναγκαίο στην Αττική λόγω της

εξαιρετικής συνθετότητας και πολυπλοκότητας των προβλημάτων

και της άμεσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των Δήμων, οι οποίοι έχουν

σχεδόν συνεχόμενες και ζώνες και δραστηριότητες.

Στα ΣΧΑΕ προβλέπονται τελικά τα επιθυμητά προγραμματικά

μεγέθη χωρικής ανάπτυξης και η απαιτούμενη δυναμικότητα των

υποδομών. Προβλέπεται η εσωτερική διαίρεση της ενότητας σε

προγραμματικές περιοχές ή ομάδες Δήμων, στις οποίες επιδιώκεται

η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αυτάρκεια ως προς τη σχέση

κατοικίας – εργασίας και τις κοινωνικές και εμπορικές

εξυπηρετήσεις, αλλά και η συντονισμένη αξιοποίηση του

αναπτυξιακού τους δυναμικού.

Τον καθορισμό των γενικευμένων ζωνών χρήσεων γης, για τις

οποίες θα πούμε παρακάτω, σε ολόκληρη την έκταση της ενότητας,

ανάλογα με τον κυρίαρχο προσανατολισμό των ζωνών αυτών και
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ενδεχομένως προσδιορισμό περιοχών μητροπολιτικών

παρεμβάσεων, αναπλάσεων και τα λοιπά.

Προβλέπεται επίσης ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

των παραπάνω προγραμματικών ομάδων, μπορούν να συνάπτουν

προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ τους και με τον Οργανισμό

Αθήνας ή με άλλους φορείς , για την εκπόνηση σχεδίων

συνδυασμένης χωρικής ανάπτυξης. Στα σχέδια αυτά θα προτείνεται

η χωρική κατανομή στην εδαφική τους έκταση των προγραμματικών

μεγεθών, των υποδομών και των λοιπών έργων, στα πλαίσια των

προβλέψεων των ΣΧΑΕ. Τα σχέδια αυτά παρέχουν κατευθύνσεις και

διασφαλίζουν ένα πλαίσιο συγκεκριμένων και διαφανών κριτηρίων

στις διαδικασίες έγκρισης όλων των σχεδίων και μεμονωμένων

χωροθετήσεων στην περιοχή της προγραμματικής ομάδας, καθώς

και στις διαδικασίες προγραμματισμού των τομεακών φορέων.

Παραδείγματος χάριν, το θέμα που έθετε η κυρία, δεν ξέρω αν

θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε κάποιο τέτοιο πλαίσιο.

Για την υποστήριξης της πολυκεντρικής δομής της

περιφέρειας και την ισόρροπη οικονομική της ανάπτυξη,

προωθείται η οργάνωση των κεντρικών λειτουργιών σε ένα

ιεραρχημένο δίκτυο πολεοδομικών κέντρων, το οποίο βασίζεται

στην συμπληρωματικότητα και στην αξιοποίηση των συνεργιών. Τα

κέντρα αυτά συγκροτούν τον σκελετό της οργάνωσης του οικιστικού

δικτύου της περιφέρειας. Ενισχύεται ο διευρυμένος ρόλος αυτών

των κέντρων ως πολυλειτουργικών πόλων που συγκεντρώνουν όλο

το φάσμα των αναγκαίων ανά επίπεδο εξυπηρετήσεων, υπηρεσίες,

λιανικό εμπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητας. Για την

περιοχή εμβέλειάς τους, αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής και

οικονομικής της ζωής και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα

και την αναγνωρισιμότητά της.

Επιδιώκεται η ενίσχυση των πυρηνικών κέντρων των Δήμων

και η αποθάρρυνση της περαιτέρω αξονικής ανάπτυξης των

κεντρικών λειτουργιών και η αποφυγή της χωροθέτησης
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ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας σε περιοχές

εκτός κέντρων και σε αδόμητη γη, για λόγους στήριξης της

δυναμικότητας και της ζωτικότητας των κέντρων, αλλά και της

αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της

κυκλοφορίας.

Τα κέντρα είναι στις κατηγορίες μητροπολιτικά κέντρα, κέντρα

ευρείας ακτινοβολίας, χωρικών ενοτήτων και υπερτοπικά

διαδημοτικά κέντρα και τέλος τα τοπικά κέντρα Δήμων και συνοικίες

γειτονιάς, όπου επιδιώκεται σε αυτό το τελευταίο επίπεδο η

ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών

χωρίς προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την

πρόσβαση στις εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν

δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Η οικιστική ανάπτυξη, η πολεοδομική οργάνωση και

διαχείριση του αστικού και εξωαστικού χώρου. Κεντρική επιλογή

του νέου Ρυθμιστικού, είναι η προώθηση ενός νέου προτύπου

βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης με βασικούς άξονες την

αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης και αξιοποίησης

της πολεοδομημένης γης. Την κάλυψη της πληθυσμιακής και

οικονομικής ανάπτυξης κατά προτεραιότητα μέσα στην

θεσμοθετημένη αστική γη. Αυτή είναι η αρχή της συμπαγούς πόλης.

Την ανάσχεση της εξάπλωσης και διάχυσης του οικιστικού ιστού

και την αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου

παράγοντα για τη βιωσιμότητα.

Το νέο ΡΣΑ δεν προβλέπει επεκτάσεις. Σύμφωνα όμως με το

σαφές πλαίσιο που θέτει , οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι

νέες αναπτύξεις, πρέπει να είναι περιορισμένες και μπορεί να

πραγματοποιούνται εφόσον η αναγκαιότητά τους τεκμηριώνεται

βάσει της κατανομής των προγραμματικών μεγεθών και των ορίων

κορεσμού των ΣΧΑΕ ή και των σχεδίων συνδυασμένης χωρικής

ανάπτυξης των ομάδων ΟΤΑ, στις περιπτώσεις όπου ο υφιστάμενος

πολεοδομικός χώρος είναι διαπιστωμένα ανεπαρκής.
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Το πρότυπο της συμπαγούς πόλης εστιάζει επίσης στην

αποτελεσματικότερη λειτουργία και την πολεοδομική αναμόρφωση

του αστικού χώρου. Στο πλαίσιο αυτό προωθούνται μέτρα για την

απομάκρυνση των οχλουσών λειτουργιών, την διατήρηση ή

επαναφορά της κατοικίας στις κεντρικές περιοχές που σημειώνονται

τάσεις εγκατάλειψης, την εναρμόνιση του πολεοδομικού με το

συγκοινωνιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης

στρατηγικής για την αστική κινητικότητα, τη διαχείριση και τον

έλεγχο της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, την αισθητική

αναβάθμιση του αστικού τοπίου και επίσης προωθούνται

προγράμματα αστικών αναπλάσεων.

Οι αναπλάσεις, δηλαδή οι χωρικά εντοπισμένες πολυτομεακές

παρεμβάσεις, αποτελούν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των

στόχων του ΡΣΑ σχετικά με την αναγέννηση του υφιστάμενου

οικιστικού ιστού. Οι αναπλάσεις δεν περιορίζονται στον εξωραϊσμό

και την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, αλλά

συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων, μεταξύ των

οποίων οι αποτελεσματικοί έλεγχοι των χρήσεων γης, η ενοποίηση

ενδεχομένως εσωτερικών ακάλυπτων οικοδομικών τετραγώνων και

μακροπρόθεσμα η οργανωμένη ανακαίνιση ή ανανέωση του

γηρασμένου ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος που είναι ένα

πρόβλημα που θα φανεί τα επόμενα χρόνια, θα αναδειχτεί με

μεγάλη ένταση τουλάχιστον στην Αθήνα ή και στα παλιά τμήματα

των άλλων πόλεων.

Για την προώθηση των αναπλάσεων, θα ενεργοποιηθούν οι

δυνατότητες του 2508/97, συνδυασμό με άλλα πολεοδομικά και

οικονομικά εργαλεία πολιτικής γης. Η ενεργοποίηση της πολιτικής

γης με την εφαρμογή μηχανισμών όπως οι ζώνες ειδικών κινήτρων

και ειδικών ενισχύσεων, καθώς και η προώθηση καινοτομικών

εργαλείων πολιτικής γης, παραδείγματος χάριν αντισταθμιστικοί

μηχανισμοί και τέλη, για την προώθηση των στόχων του

σχεδιασμού, αποτελεί βασική επιλογή του Ρυθμιστικού.
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Οι τυχόν απαιτούμενες νέες ρυθμίσεις για την προώθηση της

παραπάνω πολιτικής, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν με Προεδρικά

Διατάγματα, είτε με Υπουργικές Αποφάσεις.

Το πρότυπο της συμπαγούς πόλης έχει επίσης ιδιαίτερο

αντίκτυπο και στον εξωαστικό χώρο, ο οποίος ρυθμίζεται στο

σύνολό του με σχέδια χρήσεων γης, όρους και περιορισμούς

δόμησης ή και καθεστώτα προστασίας.

Στο νέο Ρυθμιστικό ενσωματώνεται , σύμφωνα με τις

κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου και με τις κατευθύνσεις του

Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, αλλά και των

σύγχρονων πολιτικών σχεδιασμού, η βασική αρχή του περιορισμού

της δόμησης στον εξωαστικό χώρο.

Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται και διαφυλάσσεται σαν

πεπερασμένος φυσικός πόρος και αντιμετωπίζεται σαν βασική

συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι διαβαθμίσεις προστασίας

του ποικίλουν από τις ζώνες απόλυτης προστασίας μέχρι τις ζώνες

αναζήτησης, αλλά όλες διέπονται από την παραπάνω φιλοσοφία.

Στις ζώνες αναζήτησης είναι δυνατή η αναζήτηση κατάλληλων

χώρων για νέες περιορισμένης κλίμακας πολεοδομήσεις , για

παραγωγικές ζώνες ή για σημειακές χωροθετήσεις, μόνο σε άμεση

συνάρτηση με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του νέου

Ρυθμιστικού.

Με την ίδια φιλοσοφία αντιμετωπίζεται και η γεωργική γη, η

οποία προστατεύεται όχι μόνο σαν παραγωγικό έδαφος, αλλά και

σαν περιβαλλοντικός πόρος, λόγω της ουσιαστικής συμβολής της

στην διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, της βιοποικιλότητας,

στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη βελτίωση των

βιοκλιματικών συνθηκών.

Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα στην

μητροπολιτική περιφέρεια της Αττικής, υποστηρίζονται και

ενισχύονται με ειδικά κίνητρα και με την προώθηση της

πολυλειτουργικής γεωργίας σε επιλεγμένες ζώνες, προκειμένου να
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είναι δυνατή η αντιμετώπιση των ισχυρών πιέσεων από τις

οικιστικές και άλλες ανταγωνιστικές χρήσεις που οδηγούν στη

συρρίκνωσή της.

Παρεμβάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα. Για την υλοποίηση

του στόχου βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυσης του

διεθνούς ρόλου της μητροπολιτικής περιφέρειας, καθορίζονται και

προωθούνται προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων μητροπολιτικού

χαρακτήρα. Ως ειδικές παρεμβάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα

νοούνται τα προγράμματα αστικών αναπλάσεων ή χωρικής

αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα, σε ζωτικές εκτάσεις του

αστικού ιστού, όπως παραγωγικές ζώνες, είτε λειτουργούσες, είτε

απαξιωμένες, περιοχές σε γειτνίαση σε ακτίνα επιρροής

σημαντικών μεταφορών υποδομών ή κόμβων, δημόσιες εκτάσεις

υπό αναμόρφωση ή αλλαγή διαχειριστικού καθεστώτος, παράκτιες ή

παραλιμένιες ζώνες, περιαστικές φυσικές ζώνες ειδικού χαρακτήρα

ειδικών δραστηριοτήτων ή ειδικές περιοχές που προσφέρονται για

την εφαρμογή προγραμμάτων μητροπολιτικού χαρακτήρα και θα

έχουν πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην αναβάθμιση των γύρω

τους περιοχών και του συνόλου της μητροπολιτικής περιοχής.

Στο παραπάνω πλαίσιο επίσης προωθείται η συγκρότηση

ενός δικτύου υπερτοπικών πολυλειτουργικών πόλων και αξόνων

που συγκεντρώνουν δραστηριότητες πολιτισμού, εκπαίδευσης,

αθλητισμού και αναψυχής και η οποία συνδέεται με το αστικό και

περιαστικό πράσινο, τα ιστορικά κέντρα, τους αρχαιολογικούς

χώρους και τα μνημεία.

Τα σχέδια των μητροπολιτικών παρεμβάσεων συνοδεύονται

από επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμογής, όπου είναι δυνατόν να

προβλέπεται η σύναψη συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων

δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών φορέων, για τον προσδιορισμό

της κατανομής των υποχρεώσεων ως προς την κατασκευή και

συντήρηση των έργων και τις λοιπές σχετικές με τη λειτουργία τους

δράσεις.
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Στη συνέχεια, αναφέρουμε ορισμένα από τα σημαντικότερα

προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας.

Είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος ενοποίησης αρχαιολογικών

χώρων στο σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής, η ποιοτική

αναβάθμιση του μητροπολιτικού κέντρου Αθήνας – Πειραιά, η

αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου ανατολικού και δυτικού

Σαρωνικού, αλλά και των ακτών της περιαστικής παράκτιας ζώνης

στο σύνολό της, οι αναπλάσεις των πυλών του μητροπολιτικού

συγκροτήματος και ιδιαίτερα της νότιας πύλης, περιοχή Καραϊσκάκη

και Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά και της δυτικής πύλης, ζώνες Δ’

και Ζ’ στην περιοχή προστασίας του Όρους Αιγάλεω.

Η ανάπτυξη των μητροπολιτικών πάρκων του πολεοδομικού

συγκροτήματος, η ανάπτυξη του χώρου του παλιού ιπποδρόμου ως

πολιτιστικού πάρκου μητροπολιτικού επιπέδου, οι οργανωμένες

αναπτύξεις γύρω από μεγάλους μεταφορικούς κόμβους και

σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών και το

πρόγραμμα ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής λιμένα Πειραιά και

ιδιαίτερα της περιοχής μεταξύ επιβατικού και εμπορικού λιμένα.

Τέλος, η οργάνωση του συστήματος μεταφορών. Τα δίκτυα

μεταφορών της Αθήνας – Αττικής, αναβαθμίζονται και

αναπτύσσονται με ενιαία πολιτική, σχεδιασμό, προγραμματισμό και

συντονισμό. Τον κορμό του συστήματος συγκοινωνιών αποτελούν

τα μέσα σταθερής τροχιάς, τραμ, μετρό και τα λοιπά, το δίκτυο των

οποίων επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται προκειμένου να διαθέτει

υψηλά λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς αποτελείται από

αστικές και προαστιακές γραμμές και λειτουργεί συμπληρωματικά

ως εργαλείο οργάνωσης του χώρου, με την τόνωση συγκεκριμένων

κέντρων, την εντοπισμένη σχεδιασμένη ανάπτυξη γύρω από

σταθμούς του συστήματος και παρόμοιες δράσεις .

Τροφοδοτείται από ακτινικές και εγκάρσιες γραμμές του

δευτερεύοντος δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών σε κομβικά του
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σημεία, με σταθμούς μετεπιβίβασης από τις γραμμές λεωφορείων,

τρόλεϊ και από τα Ι.Χ. με εξυπηρέτηση στάθμευσης μετεπιβίβασης.

Βασικό μέσο που επιλέγεται για τη σύνδεση της πρωτεύουσας

με τα κυριότερα γειτονικά αστικά κέντρα εκτός Λεκανοπεδίου, είναι

ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Το δίκτυο λεωφορείων και τρόλεϊ

διαρθρώνεται με ακτινικές και εγκάρσιες γραμμές προς τους

κόμβους του δικτύου των μέσων σταθερής τροχιάς και τους

τροφοδοτεί .

Παράλληλα, προωθείται σύστημα στάθμευσης μετεπιβίβασης

στους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς που βρίσκονται εκτός

του εσωτερικού οδικού δακτυλίου και κατά προτεραιότητα στους

ακραίους ή περιφερειακούς σταθμούς των επιμέρους γραμμών των

δικτύων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των αυτοκινήτων με

κατεύθυνση το κέντρο.

Σημαντική προτεραιότητα του σχεδιασμού των μεταφορών,

αποτελεί η προώθηση της πόλης των μικρών αποστάσεων, όπου οι

μετακινήσεις διεξάγονται με ήπια μέσα μεταφοράς, όπως τα

ποδήλατα και τα ελαφρά δίκυκλα, καθώς και με τα πόδια.

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει η προώθηση της

πολυκεντρικής δομής του αστικού δικτύου, η αναβάθμιση των

πολεοδομικών κέντρων με την επέκταση πεζοδρομήσεων και την

καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην ορθολογική διαχείριση και

αναβάθμιση της υποδομής του οδικού δικτύου. Η ιεράρχηση του

οδικού δικτύου και η παράλληλη υλοποίηση των απαιτούμενων

έργων αναβάθμισης και επέκτασής του, συμβάλλει στην οργάνωση

των δακτυλίων γύρω από τις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας,

ενώ λεωφόροι με ανισόπεδους κόμβους διασφαλίζουν την εγκάρσια

επικοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο το οδικό δίκτυο μετατρέπεται από

ακτινικό που είναι σήμερα, σε ακτινικό δακτυλιακό.

Παράλληλα, υλοποιούνται έργα και παρεμβάσεις που έχουν

σκοπό την λειτουργικότερη ένταξη της Αθήνας στα διευρωπαϊκά
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δίκτυα μεταφορών, την αναβάθμιση του ρόλου της ως πόλης πύλης

για την Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανάδειξή

της σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών οδικών, σιδηροδρομικών,

θαλάσσιων και αεροπορικών.

Με βάση την οργάνωση στον χώρο των υπεραστικών δικτύων

και των τερματικών σταθμών τους, επανακαθορίζεται η παραγωγική

διάρθρωση της Αθήνας – Αττικής υπό το πρίσμα των χωρικών

απαιτήσεων των νέων δραστηριοτήτων διεθνούς και

μητροπολιτικού χαρακτήρα.

Για το θέμα της συνεχούς διαβούλευσης για το Ρυθμιστικό,

νομίζω σας μίλησε η Πρόεδρος, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Τώρα θα μιλήσει ο κύριος Μικρός, ο οποίος έχει

την ευθύνη του σχεδιασμού του περιβαλλοντικού κυρίως ως προς

το θέμα του φυσικού περιβάλλοντος και το θέμα του πολιτιστικού

περιβάλλοντος, το οποίο είναι και το βασικό στοιχείο που θα

δομήσει την ανταγωνιστικότητα της Αθήνας και θα προωθήσει ένα

ειδικό ρόλο. Αυτά θα σας τα πει ο κύριος Μικρός και θα σας

εξηγήσει και τα νέα στοιχεία που μπαίνουν, όπως είναι η αναφορά

σε προστασία και αναβάθμιση του τοπίου, του αστικού και του

αττικού τοπίου, ώστε αυτά τα στοιχεία να διατηρηθούν και να

αποτελούν σημεία αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

ΜΙΚΡΟΣ: Μιλώντας για το περιβάλλον, αισθάνομαι ότι είμαι λίγο

εκτός θέματος, κρίνοντας από τη συζήτηση που προηγήθηκε. Εκτός

ενδιαφέροντός σας μάλλον.

Παρ’ όλα αυτά, το περιβάλλον είναι ένα κομμάτι πολύ

σημαντικό για την Αττική και η προστασία του και ο σχεδιασμός του

και η προστασία και ο σχεδιασμός του πολιτιστικού αποθέματος του

Νομού.

Είπε προηγουμένως και η Πρόεδρος, ότι ειδικά το πολιτιστικό

απόθεμα αποτελεί τη σημαντικότερη προίκα της πρωτεύουσας σε

σχέση με τον προορισμό που ο σχεδιασμός επιφυλάσσει για αυτήν.
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Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ούτως ή άλλως, γιατί τα

περισσότερα θέματα θίχτηκαν ήδη και από τον κύριο Γενικό και από

την κυρία Πρόεδρο και από τη συνάδελφο. Θα είμαι πάρα πολύ

σύντομος, αλλά επειδή κρίνουμε ότι το θέμα είναι αρκετά σημαντικό,

θα παρακαλούσα λίγο, για μία πολύ σύντομη αναφορά.

Να μιλήσω για τη φυσιογνωμία της Αθήνας. Είναι βασική

κατεύθυνση του παλιού Ρυθμιστικού, του Ρυθμιστικού που ισχύει

σήμερα, ας το πούμε έτσι , του Ρυθμιστικού του ’85. Εξακολουθούμε

να θεωρούμε σαν σημαντικότατη κατεύθυνση, θεμελιώδη

κατεύθυνση, την διατήρηση και την προστασία της φυσιογνωμίας

της Αθήνας και της Αττικής. Συγκεντρώνει κατά την άποψή μας,

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή σύμβολα, μερικά από

τα οποία έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, παγκόσμια ακτινοβολία.

Με βάση αυτήν την κατεύθυνση του Ρυθμιστικού του ’85, έγινε

σημαντική προσπάθεια παραγωγής μελετών στο μεσοδιάστημα των

24 χρόνων που μεσολάβησαν, για την προστασία, για νοικοκύρεμα

κυρίως των χρήσεων γης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανεξάρτητα από τον βαθμό υλοποίησης του Ρυθμιστικού

του ’85, σε μία πόλη που είχε ήδη ακολουθήσει τη δική της άναρχη

πολεοδομική πορεία, το Ρυθμιστικό ούτως ή άλλως αποτέλεσε και

αποτελεί ειδικά σε θέματα περιβάλλοντος, παράγοντα, οδηγό και

εργαλείο για την αναχαίτιση της πορείας αυτής.

Όμως σήμερα πλέον οι αναφορές οι σχεδόν μονολεκτικές του

Ρυθμιστικού του ’85 στα θεματικά αντικείμενα του περιβάλλοντος

και ο πενιχρός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τον τρόπο

προστασίας αυτών των αντικειμένων, κρίνονται ανεπαρκείς για τον

σχεδιασμό τον σημερινό.

Έτσι, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να μπορέσουμε να

διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις, πάντοτε στους βασικούς

προσανατολισμούς του ΡΣΑ του ’85. Όπως είπαν άλλωστε οι

προλαλήσαντες, ήταν πρωτοποριακό σε ζητήματα περιβάλλοντος.
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Προτάσεις που έχουν σαν βάση τους προσανατολισμούς του ’85,

αλλά έχουν κάποια νεότερα δεδομένα σε πάρα πολλούς τομείς.

Ενσωματώνεται η αρχή της αειφορίας στο σύνολο των

διαδικασιών της ανάπτυξης. Κάθε αναπτυξιακό πρόγραμμα

λαμβάνει υπόψη του πλέον την αρχή της αειφορίας.

Επίσης, ενσωματώνονται οι αρχές της πρόληψης και ο

ρυπαίνων πληρώνει .

Πολύ βασικά σας τα λέω αυτά, γιατί ήδη προηγουμένως και

μάλιστα ο κύριος Γενικός ανέπτυξε θέματα που έχουν να κάνουν με

τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, με τη διαχείριση στερεών

αποβλήτων.

Περιλαμβάνει επομένως κατευθύνσεις , κεντρικές κατευθύνσεις

και μέτρα, για διαχείριση υγρών – στερεών αποβλήτων, για την

προστασία του εδάφους, των νερών, του αέρα, την προστασία από

εκπομπές αέριες, εκπομπές θορύβου και τα λοιπά, ακόμα και

κατευθύνσεις και αρχές για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά αν θέλετε, τη ρύπανση

του περιβάλλοντος. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τον

περιβαλλοντικό σχεδιασμό, κατά κάποιον τρόπο μέσα στο θεματικό

αντικείμενο του περιβάλλοντος εντάσσονται πλέον διακριτές

ενότητες. Είναι οι ορεινοί όγκοι , οι ευαίσθητες περιοχές, τα τοπία

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα ρέματα, η οργάνωση του αστικού

πρασίνου, τα μνημεία της φύσης, η ανάκτηση των υποβαθμισμένων

περιοχών και η οργάνωση υπερτοπικών πόλων αναψυχής.

Εκτός του θεματικού αντικειμένου, γίνεται για πρώτη φορά

σαφής ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται η προστασία. Δηλαδή,

η ζωνοποίηση, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και οι

οποιεσδήποτε δραστηριότητες μπορούν να υπάρξουν μέσα σε

περιοχές προστασίας.

Η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε

προστατευόμενης περιοχής που έχει αν θέλετε και αναπτυξιακή

προοπτική και τέλος, τα θέματα διαχείρισης αυτών των περιοχών.
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Ειδικά τα δύο τελευταία ζητήματα, δηλαδή τα ζητήματα της

ανάδειξης και της διαχείρισης, στοχεύουν στην αμεσότερη ένταξη

των περιοχών αυτών στην καθημερινή εμπειρία της σύγχρονης

ζωής και στη χρησιμοποίησή τους όσο το δυνατόν από μεγαλύτερο

μέρος του πληθυσμού για την αναψυχή.

Στόχος είναι η ένταξη του συνόλου αυτών των περιοχών,

δηλαδή ορεινών όγκων, βιοτόπων, ευαίσθητων περιοχών, τοπίων,

ρεμάτων, ακόμα και περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σε ένα

ενιαίο δίκτυο που τον κορμό αποτελούν οι ορεινοί όγκοι και με

βάση αυτό το δίκτυο, κυρίως την κομβική θέση που έχει η Πάρνηθα

στον σχεδιασμό αυτό, αρθρώνονται τόσο το Αιγάλεω και οι

υπόλοιποι ορεινοί όγκοι της Αττικής, όσο και το αστικό πράσινο.

Το αστικό πράσινο για το οποίο προβλέπονται επίσης

συνδέσεις ανάλογες με τις αντίστοιχες του περιαστικού πρασίνου,

εκμεταλλευόμενοι τόσο τα ρέματα, όσο τις περιοχές των ορεινών

όγκων που διεισδύουν μέσα στον αστικό ιστό, τους χώρους των

ανενεργών λατομείων, για τους οποίους υπάρχει ένας σχεδιασμός

και μία προοπτική για την αποκατάστασή τους και τη δημιουργία

εκεί χώρων αναψυχής και επίσης με τη δημιουργία υπερτοπικών

πόλων αναψυχής, όπως αυτούς που γνωρίζετε στις παρυφές των

ορεινών όγκων.

Έξω από αυτά τα προγράμματα, είναι απαραίτητο σήμερα για

την υλοποίηση των προοπτικών αυτών, του σχεδιασμού αυτού, να

εξεταστεί σημαντικά η διαχείριση των περιοχών αυτών και η

επεξεργασία μηχανισμών για τον τρόπο οργάνωσής τους.

Εκείνο που στον σχεδιασμό αυτό πρυτανεύει , είναι ότι το τόξο

πρασίνου. Είναι μία διαρκής πορεία πρασίνου που ξεκινάει από τον

Κορινθιακό και τον Σαρωνικό και καταλήγει στις ακτές του Ευβοϊκού

Κόλπου.

Με το σχεδιασμό του πρασίνου και γενικά του περιβάλλοντος,

δεν είναι δυνατόν να μην συμπλέκεται άμεσα ο σχεδιασμός του

πολιτιστικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού αποθέματος της
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Αττικής, γιατί τελικά σε αυτό το περιβάλλον έχει αποτυπωθεί η

ανθρώπινη δραστηριότητα σε όλες τις ιστορικές φάσεις της πορείας

της πρωτεύουσας.

Είναι η μνήμη αυτή η οποία καταγράφεται στο τοπίο και στο

χώρο. Είναι εκείνη που βοηθά τελικά στην ανάγνωση της

πρωτεύουσας, την κάνει διακριτή και κατανοούμε τελικά μέσα από

όλη αυτή την πορεία που παρέχουν τα μνημεία και τα λοιπά, αν

θέλετε και τη σύγχρονη εικόνα της Αθήνας και την ταυτότητα των

κατοίκων της.

Για εμάς τα μνημεία, η διδακτικότητά τους και η λειτουργία

των χώρων τους, η προστασία τους και όπου κυριαρχούν εν πάση

περιπτώσει και παίζουν ρόλο στο σχεδιασμό, εξασφαλίζουν ένα

αναβαθμισμένο όφελος και μία αναβαθμισμένη αναψυχή για τους

κατοίκους.

Στα πλαίσια αυτά τώρα, μην μπω σε λεπτομέρειες, στικτά

μονάχα θα αναφερθώ ότι εκτός από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας

και του Πειραιά και της Κηφισιάς βεβαίως, που είναι το τρίτο το

οποίο υπάρχει στην περιοχή, τρία ιστορικά κέντρα υπάρχουν αυτήν

την στιγμή στην Αττική, θεσμοθετούνται τα ιστορικά κέντρα Λαυρίου,

Ελευσίνας και Μεγάρων και προβλέπονται κατευθύνσεις και μέτρα

τόσο για τον τρόπο προστασίας τους, ανάδειξης και οργάνωσής

τους.

Επίσης, προβλέπονται μέτρα και κατευθύνσεις για την

προστασία όλων των μορφών αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, είτε

είναι παραδοσιακοί οικισμοί, είτε είναι μικρά ή μεγάλα τμήματα που

διατηρούν χαρακτήρα παραδοσιακό, είτε είναι άλλα σύνολα τα

οποία έχουν ενδιαφέρον άλλου τύπου, όπως είναι οι προσφυγικοί ,

βιομηχανικοί οικισμοί.

Τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, υπάρχει αναλυτική

αναφορά πολιτικής αν θέλετε, για τον τρόπο προστασίας και

διατήρησης του συνόλου της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
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Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των

μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και σε στοιχεία του

πολεοδομικού χώρου που έχουν δεθεί με τη ζωή των κατοίκων, όχι

μονάχα στην Αθήνα, αλλά σε όλους τους οικισμούς της Αττικής.

Είναι οι πλατείες, που είναι οι χώροι που για τον κάθε οικισμό

παίζουν σημαντικό ιστορικό, έχουν δεθεί με την ιστορία, την τοπική

ιστορία, τοπικού ενδιαφέροντος. Σύνδεσής τους, δημιουργία

συγκεκριμένων περιπάτων για κάθε οικισμό και τρόπος ανάδειξης

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Τώρα, αυτή είναι η περιγραφή του πολιτιστικού αντικειμένου

και του τρόπου προστασίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει , είναι

ξεχωριστό κεφάλαιο και προβλέπει τη σύνδεση των χώρων αυτών

με συγκεκριμένους άξονες πεζοπορίας. Εδώ βλέπετε βέβαια το

κέντρο της Αθήνας, αλλά βλέπετε και την υπόλοιπη Αττική. Για το

κέντρο της Αθήνας μια περιοχή που περιγράφεται από ένα όριο μοβ,

ο μεγάλος περίπατος της Αθήνας. Ξεκινά από τα Ιλίσια, στην

περιοχή του Υμηττού και καταλήγει στο Αιγάλεω, ακολουθώντας την

Ιερά Οδό, φτάνει μέχρι τον Πειραιά, ενοποιεί όλη την παραλία του

Πειραιά. Εννοείται ότι η παραλία του Πειραιά από την περιοχή των

Ναυτικών Δοκίμων μέχρι το Φάληρο γίνεται ένας ενιαίος χώρος

περιπάτου.

Όλος αυτός ο χώρος με τον τίτλο «Μεγάλος περίπατος της

Αθήνας», ενοποιείται σχεδιαστικά προκειμένου να αναδείξει τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς

χώρους και νεότερες εγκαταστάσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Το ίδιο συμβαίνει και για όλη την Αττική και για κάθε οικισμό

της Αττικής.

Ο σχεδιασμός που αφορά το πολιτιστικό και το φυσικό

περιβάλλον, ξεκινά από την αφετηρία και την εκτίμηση ότι η

περιφέρεια Αττικής έχει αλλοιωθεί περιβαλλοντικά όσο καμία άλλη

περιοχή της χώρας και μάλιστα σε αρκετούς τομείς όπως φαίνεται

ανεπανόρθωτα.
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Η συνεχής απώλεια δασικών εκτάσεων, ελεύθερων χώρων, η

επέκταση του οικιστικού ιστού, καθιστούν κατά την άποψή μας

αναγκαία την παρέμβαση της Πολιτείας για να μην επιδεινωθεί η

κατάσταση ακόμα παραπάνω.

Με τη θέσπιση των διατάξεων του νέου Ρυθμιστικού,

ανανεώνεται η προσπάθεια για την προστασία και ανάδειξη του

πολιτιστικού αποθέματος, γίνεται απόπειρα να συγκρατηθούν οι

επιπλέον αλλοιώσεις του περιβάλλοντος, με μελλοντική προοπτική

μία έστω και μικρή καταρχάς βελτίωσή του, απαραίτητη

προκειμένου να εφαρμοστεί η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης που

επιβάλλει πρωτίστως τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου για τη

μεταβίβασή του στις επόμενες γενιές.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Τώρα είναι η ώρα για το Επιχειρησιακό. Στο

Επιχειρησιακό θα σας αναπτυχθεί από την ομάδα που το

επεξεργάστηκε και είναι εδώ ο καθηγητής κύριος Πλασκοβίτης του

Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο οποίος θα σας αναπτύξει

ακριβώς αυτό το ρόλο που έρχεται να παίξει το νέο Ρυθμιστικό, ότι

δηλαδή συμπληρώνεται και υποστηρίζεται με ένα Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα, που δεν ήταν μέχρι τώρα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές

πρωτεύουσες ήταν βασικό για να μπορέσεις τους στόχους και τα

οράματα να τα εξειδικεύσεις και να τα υλοποιήσεις. Δίνει επίπεδα

χώρου και οριζόντιες δράσεις, που είναι τομεακές δράσεις. Όλα

αυτά αναπτύσσουν διαχρονικές δράσεις που θα πρέπει να γίνουν

και να υποστηριχθούν από όλους τους φορείς οι οποίοι

εξειδικεύουν το Ρυθμιστικό στο δικό τους τομέα ή στο χώρο.

Αυτά όλα είναι και ένας συγκερασμός όλων των αναπτυξιακών

προγραμμάτων δράσεων, είναι το ΕΣΠΑ ουσιαστικά ένα σκέλος,

έχει και όλα τα άλλα προγράμματα που υπάρχουν και κυριαρχούν

αυτήν την στιγμή στην επικαιρότητα και αυτά τα πράγματα

συνδεδεμένα με έναν ενιαίο σχεδιασμό και υποστηρίζοντας το

Ρυθμιστικό, δίνουν την προοπτική της εφαρμογής του, που δεν την

είχαμε στο προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν απλώς ευχολόγιο
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και προσπαθούσαμε με όλα τα μέσα που μας παρείχε η

Πολεοδομική Νομοθεσία, να το μεταφράσουμε και να το

υλοποιήσουμε, με όλες τις ακραίες συνθήκες που είχαμε να

αντιμετωπίσουμε γιατί έπρεπε να ισορροπήσουμε ακραίες θέσεις

και ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

Ο κύριος Πλασκοβίτης θα σας μιλήσει για το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα, το οποίο είναι στρατηγικού χαρακτήρα, αλλά

κατεβαίνει και στα επίπεδα των δράσεων που πρέπει να γίνουν σε

επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα.

ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ

σύντομος. Θα κάνουμε μία χρήση power point .

Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το Ρυθμιστικό και από όσα

γνωρίζατε πριν, αλλά και από αυτά που ακούσατε από τους

προηγούμενους ομιλητές, πιστεύω πως είναι μία έννοια που σας

είναι αρκετά οικεία και γνωστή.

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδίκευσης και εφαρμογής

είμαι βέβαιος ότι σας είναι λιγότερο κατανοητό και λιγότερο

αντιληπτό. Συνεπώς, θα ήθελα ως πρώτο βήμα να τονίσω τι

ζητήθηκε, ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της δουλειάς του

Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Ουσιαστικά ζητήθηκε οι κεντρικές επιλογές του Ρυθμιστικού

και εδώ να σταθώ για να πω ότι είχαμε στο ξεκίνημα της δουλειάς

μας δύο Ρυθμιστικά, είχαμε το Ρυθμιστικό που ισχύει του ’85 και το

υπό επεξεργασία ακόμα τότε και εξέλιξη σχέδιο επικαιροποίησης ή

νέου Ρυθμιστικού, το οποίο επίσης έπρεπε να ληφθεί υπόψη, έτσι

ώστε το Επιχειρησιακό Σχέδιο αφενός μεν να έχει μία νομική βάση,

που δεν μπορούσε να είναι άλλη από το ισχύον του ’85 Ρυθμιστικό,

αλλά να μην βρεθεί άμεσα και ανεπίκαιρο χωρίς να λάβει υπόψη

του τις μεταβολές που επιφέρει το υπό εξέλιξη και υπό σύνταξη

ακόμα τότε νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο.

Θα έλεγα ότι από αυτά τα οποία ακούσατε, θα πρέπει να είναι

πια αντιληπτό ότι το επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό ενσωματώνει
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στόχους και στρατηγικές, οι οποίοι υπερβαίνουν τα όρια της

κλασικής – να το πούμε έτσι – πολεοδομίας και περιλαμβάνει όλες

τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ακούσατε προηγουμένως

συγκεκριμένα παραδείγματα. Περιλαμβάνει δηλαδή συνιστώσες

οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές φυσικά, αλλά και

περιφερειακής συνολικά ανάπτυξης και κοινωνικού χαρακτήρα.

Συνεπώς, η προώθηση αυτών όλων των διαφορετικών

στρατηγικών, με συγκεκριμένα έργα, δράσεις και θεσμικές

ρυθμίσεις, δεν μπορεί να γίνει επαρκώς μόνο μέσα από

πολεοδομικούς σχεδιασμούς και παρεμβάσεις. Ουσιαστικά απαιτεί

ολοκληρωμένα διατομεακά σχέδια δράσης και έρχομαι στην κρίσιμη

λέξη αυτής της δουλειάς που έγινε, του Επιχειρησιακού

Προγράμματος, απαιτεί λοιπόν διατομεακά σχέδια δράσης, τα οποία

εστιάζουν είτε σε τμήματα της περιφέρειας με ειδικό ενδιαφέρον,

είτε αποτελούν οριζόντια κρίσιμα ζητήματα, όπως παραδείγματος

χάριν είναι το κυκλοφοριακό, με πολλαπλές διατομεακές επιπτώσεις .

Να έρθουμε λίγο να δούμε ποια ήταν τα ειδικότερα ζητούμενα

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδίκευσης και εφαρμογής του ΡΣΑ.

Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι ως βασικά ζητούμενα ήταν πρώτα-πρώτα

να προσδιορίσουμε κάποια εναλλακτικά σενάρια με τα οποία

μπορεί κανείς να εξειδικεύσει και να υλοποιήσει το Ρυθμιστικό

Σχέδιο. Γιατί ; Γιατί από αυτά που θα πω αμέσως μετά, θα γίνει

πιστεύω αντιληπτό ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να πετύχεις

τους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι

με τους οποίους μπορείς να τους προσεγγίσεις, ενδεχομένως

εξίσου αποτελεσματικά όσον αφορά στενά τον στόχο, αλλά με

διαφορετικές παράπλευρες επιπτώσεις κάθε φορά.

Συνεπώς, το πρώτο θέμα που μας ζητήθηκε από τον

Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, ήταν να δούμε με

ποιους εναλλακτικούς τρόπους, με ποια εναλλακτικά σενάρια,

μπορούμε να προχωρήσουμε την εξειδίκευση του Ρυθμιστικού.
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Στη συνέχεια και αφού θα είχε επιλεγεί σε διαβούλευση στενή

με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού, το καταλληλότερο και αποδεκτότερο

σενάριο, να προχωρήσουμε στην δημιουργία αυτού που ανέφερα

πριν, πολυτομεακών σχεδίων δράσης, τα οποία φυσικά δεν θα ήταν

ξεκομμένα από τους βασικούς στόχους και τις επιδιώξεις του

Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Η εξειδίκευση των στόχων και της στρατηγικής των μέσων

ανά σχέδιο δράσης, άρα δεν φτάνει να αναφέρουμε κάποιους

τίτλους σχεδίων δράσεων, θα πρέπει πλέον να έχουν το κάθε

σχέδιο δράσης επιμέρους στόχους, στρατηγική και μέσα και επειδή

γνωρίζουμε όλοι, θα το πω και άλλη φορά αυτό, ότι δεν έχουμε

άπειρους πόρους, ούτε χρηματοοικονομικούς, ούτε ανθρώπινους,

ούτε διοικητικούς, χρειάζεται και κάποια ιεράρχηση, διότι όπως

ακούσατε και από την κυρία Πάλλα και από τον κύριο Μικρό, πάρα

πολλά θέματα ενδιαφέρουν, όλα είναι ενδεχομένως πρώτης

γραμμής, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βάλουμε σε μία

χρονική σειρά από πού ξεκινάμε, τι έρχεται δεύτερο, τι έρχεται

τρίτο.

Όλα αυτά δεν ξέρω αν ακούγονται εύλογα, ελπίζω πως

ακούγονται εύλογα, πάντως στην πράξη όταν τα δοκιμάσαμε δεν

ήταν απλά. Είχαμε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο αντικείμενο να

αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν η ίδια η πολυπλοκότητα της

μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, η οποία δεν είναι μια, όπως

όλοι γνωρίζουμε, ομοιογενής περιοχή, δεν είναι μία περιοχή στην

οποία μπορείς να εφαρμόσεις με τον ίδιο βαθμό

αποτελεσματικότητας κοινά μέσα. Έχουμε βεβαίως μία

μητροπολιτική περιοχή η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Το δυναμικό

στοιχείο δηλαδή, έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Έχουμε ένα παράλληλο

θεσμικό περιβάλλον, το οποίο υλοποιείται αν θέλετε πολλές φορές

και πέραν και έξω από τις όποιες προβλέψεις και εκτιμήσεις του

Ρυθμιστικού, το οποίο ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στις κοινωνικές και

οικονομικές συνιστώσες και όχι μόνο τις πολεοδομικές, σίγουρα δεν
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μπορεί να αγνοηθεί . Αναφερόμαστε παραδείγματος χάριν, στην

υλοποίηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στην έναρξη τότε

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και ούτως καθεξής.

Όλα αυτά, όπως τουλάχιστον μας ζητήθηκε από τον Οργανισμό, θα

έπρεπε να διατυπωθούν σε τρεις διαδοχικές φάσεις, ξεκινώντας

από προκαταρκτικές εκτιμήσεις με μία σταδιακή εξειδίκευση, έτσι

ώστε η όλη δουλειά του Επιχειρησιακού να παραλληλιστεί με την

ωρίμανση του νέου Ρυθμιστικού, με την επικαιροποίηση του

Ρυθμιστικού.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να πάρω χρόνο σας για να πω ότι και

μεγάλο αριθμό διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων

χρειαστήκαμε, από συγκοινωνιολόγους, περιβαλλοντολόγους και

περιφερειολόγους και πολεοδόμους και ούτω καθεξής και φυσικά

χρειαστήκαμε να λάβουμε υπόψη και ένα πολύ μεγάλο αριθμό

εισροών σε επίπεδο προτάσεων και έργων, που είναι το σύνηθες,

όταν ζητά κανείς στη χώρα μας σκέψεις, ιδέες, συνήθως σου

προτείνουν συγκεκριμένα έργα, τα οποία έργα όμως όπως είναι

φυσικό, ούτε ομοιογένεια είχαν και το κυριότερο, δεν είχαν τον ίδιο

βαθμό ωριμότητας. Άλλα μπορεί να ήταν ένα βήμα πριν την έγκριση

των περιβαλλοντικών όρων και άλλα μπορεί να ήταν μια γενική ιδέα,

μια σκέψη στο μυαλό κάποιου στελέχους κάποιου Οργανισμού.

Συνεπώς, το εγχείρημα ήταν δύσκολο και από αυτής της

πλευράς, όπως ζητήσαμε και λάβαμε την επιείκεια του Οργανισμού,

ζητώ και τη δική σας επιείκεια ως προς το αποτέλεσμά μας.

Πώς προχώρησαν αυτές οι φάσεις. Εδώ έχετε ουσιαστικά μία

σύνοψη των περιεχομένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

εξειδίκευσης. Η πρώτη φάση ξεκίνησε με μία, όπως είναι φυσικό,

χαρτογράφηση άλλων μητροπολιτικών περιοχών, μία αξιολόγηση

της εμπειρίας, κυρίως σταθήκαμε στο Λονδίνο και τη Βιέννη, που

είχαν πρόσφατα master plan δημιουργήσει και που είχαν ένα

ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της νέας μεθοδολογίας την οποία είχαν
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εισαγάγει , ώστε να έχουμε μία σύγκριση, μία βάση διεθνή με την

οποία θα μπορούσαμε να δούμε τη δική μας δουλειά.

Το επόμενο ήταν να συσχετίσουμε τα ζητούμενα στα πλαίσια

του υπό επικαιροποίηση Ρυθμιστικού με το ισχύον Ρυθμιστικό και

να δούμε και που διαφοροποιούμαστε και σε ποιο βαθμό

ουσιαστικά οι εξελίξεις έχουν αποκλίνει από αυτά τα οποία

προέβλεπε το ισχύον Ρυθμιστικό του 1985.

Κατόπιν, αφού έγινε αυτή η δουλειά βάσης, περάσαμε σε αυτό

που προανέφερα, τα εναλλακτικά σενάρια εξειδίκευσης.

Θα το πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά αυτό και μια που

αναφέρομαι στο τι θα πούμε στη συνέχεια, αυτή οι πράσινοι κύκλοι

που βλέπετε, είναι τα κομματάκια της δουλειάς μας που έχουμε

επιλέξει να αναλύσουμε λίγο περισσότερο σήμερα, επειδή είναι

αδύνατον, δεν θα έχω την υπομονή σας σίγουρα, να συζητήσουμε

αναλυτικά ένα έκαστο από όλα αυτά. Είπαμε από κάθε φάση να

διαλέξουμε κάτι .

Ως προς τα σενάρια εξειδίκευσης, είναι κάτι το οποίο θα

αναφερθούμε στη συνέχεια.

Στη δεύτερη φάση θα δούμε λίγο πως έγινε η σύγκριση με το

Ρυθμιστικό Σχέδιο το ισχύον, με το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,

με κοινοτικές πρωτοβουλίες και ούτω καθεξής και η εξέταση της

συνάφειας που έχουμε με αυτά και κατόπιν θα περάσουμε σε

κάποια παραδείγματα σχεδίων δράσης και δράσεων, έτσι ώστε να

έχετε μία εικόνα, ας το πω έτσι, όλου του φάσματος της δουλειάς,

αλλά επιλεκτική. Δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε ένα προς ένα

όλα αυτά.

Ας περάσω κατευθείαν λοιπόν, στο πρώτο από τα θέματα που

είπαμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά, που είναι στην πρώτη φάση τα

συστήματα για τα εναλλακτικά σενάρια.

Έχουμε λοιπόν και εδώ θέλω λίγο αν είναι δυνατόν την

προσοχή. Στο πρώτο αυτό κουτί , ουσιαστικά τι λέμε; Λέμε ότι το να

λες θα φτιάξω εναλλακτικά σενάρια, είναι μια κουβέντα. Το να πεις
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όμως με ποιο τρόπο θα δουλέψεις για εναλλακτικά σενάρια, τι

είδους δηλαδή κατηγορίες σεναρίων θα διατυπώσεις, αυτό είναι μια

άλλη κουβέντα, στην οποία θα έρθω αμέσως μετά. Με ποια κριτήρια

δηλαδή εναλλάσσεις τα σενάριά σου.

Εν πάση περιπτώσει , έγινε αυτή η δουλειά, θα τη δούμε στη

συνέχεια, καταλήξαμε σε κάποιους τύπους σεναρίων. Στη συνέχεια

τα συνδέσαμε με τους μείζονες στόχους, θα τους δούμε και αυτούς

αμέσως μετά, του υπό επικαιροποίηση Ρυθμιστικού. Προχωρήσαμε

και σε μία τυπολογία σχεδίων δράσης και στη συνέχεια σε μια

επιλογή των σχεδίων δράσης, με συνεχείς εισροές όπως βλέπετε,

από την Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία μάλιστα κάποια

στιγμή κλήθηκε να κάνει και μια βαθμολόγηση της εφικτότητας και

της προτεραιότητας που αποδίδουμε σε εναλλακτικές προσεγγίσεις,

μέσα από έναν πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης. Εδώ βλέπετε αυτή

ακριβώς την έννοια των κριτηρίων αξιολόγησης. Έγινε αυτή η

βαθμολόγηση έτσι ώστε οι μελετητές να μην αυθαιρετήσουν ως

προς το επιλεγόμενο τελικά σενάριο.

Συστήματα κατάρτισης εναλλακτικών σεναρίων. Ένας τρόπος

με τον οποίο μπορείς να προσεγγίσεις εναλλακτικά σενάρια, είναι

να κάνεις διαφορετικές παραδοχές όσον αφορά το εύρος, τον

βαθμό καινοτομίας των παρεμβάσεων. Παραδείγματος χάριν,

μπορείς να έχεις παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπουν ένα πολύ

ριζοσπαστικό επίπεδο πολιτικής βούλησης. Μπορείς να έχεις

παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπουν ένα εξαιρετικά δαπανηρό

επίπεδο πόρων, χρήσης υψηλού βαθμού πόρων. Μπορείς να έχεις

παρεμβάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά απαιτητικές ως προς τη

διοικητική επάρκεια. Απαιτούν δηλαδή στελεχιακό και επιστημονικό

προσωπικό ιδιαίτερα αυξημένων προσόντων.

Έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να παρουσιάσεις εναλλακτικούς

τρόπους προσέγγισης των στόχων του ΡΣΑ παίζοντας – ας μου

επιτραπεί η έκφραση – με εναλλακτικά επίπεδα αυτών των

εξωγενών ουσιαστικά παραγόντων, παραγόντων που δεν ελέγχει το
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Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης, γιατί ούτε το επίπεδο των πόρων,

ούτε το επίπεδο της διοικητικής επάρκειας, ούτε το επίπεδο της

πολιτικής βούλησης είναι από τα στοιχεία τα οποία μπορεί το

Ρυθμιστικό να τα προσδιορίσει το ίδιο.

Καταλήξαμε σε σενάρια τα οποία θα μπορούσατε να τα

χαρακτηρίσετε στο ένα άκρο του φάσματος ως το πλέον

ριζοσπαστικό, σε ένα άλλο μεσαίο σενάριο πήγαμε σε σημαντικές

διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες κάνουν ουσιώδεις μεταβολές,

χωρίς όμως ουσιαστικά να ξεφεύγουμε και από το υπάρχον θεσμικό

γενικότερα πλαίσιο και σε ένα τρίτο σενάριο, ας το πούμε το πιο

μετριοπαθές, το πιο απαισιόδοξο αν θέλετε, όπου ουσιαστικά

προβλέπουμε σποραδικές διορθωτικές παρεμβάσεις, λαμβάνοντας

υπόψη μια σειρά από ακαμψίες και δυσκολίες, πηγαίνοντας δηλαδή

μόνο στα απολύτως επείγοντα.

Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούσαμε να

προσεγγίσουμε.

Ένας δεύτερος τρόπος, έχει να κάνει με εναλλακτικές

παραδοχές ως προς τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις των

στόχων. Τώρα, εδώ θα μπορούσατε να μου πείτε αμέσως-αμέσως

«Μα καλά, υπάρχει τέτοιο θέμα; Όλοι οι στόχοι του ΡΣΑ, είναι

βασικοί στόχοι. Όλες οι επιδιώξεις είναι στην ίδια γραμμή ευθεία.

Όλα τα επιδιώκουμε, όλα τα θέλουμε, όλα τα προσπαθούμε».

Επανέρχομαι σε αυτό που είπα νωρίτερα, μακάρι να

μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή μέσα

σε είκοσι χρόνια ίσως μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα να τα

ξεκινήσουμε και να τα υλοποιήσουμε με ικανοποιητικούς ρυθμούς

όλα, μάλλον δεν μπορούμε.

Επιπλέον, μερικοί στόχοι εξαρτώνται από την ικανοποίηση

άλλων, πρωθύστερων. Άρα εδώ οι εναλλακτικές παραδοχές

ουσιαστικά είχαν να κάνουν με το τι πάει μπροστά, τι σπρώχνουμε

περισσότερο. Παραδείγματος χάριν, σπρώχνουμε γρηγορότερα ως

περισσότερο εφικτή και υλοποιήσιμη την ιδέα ενός διεθνούς
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τουριστικού προορισμού για την Αττική ή σπρώχνουμε ως πρώτη

προτεραιότητα τα θέματα έρευνας και καινοτομίας και ανάπτυξης

ενός τέτοιου τεχνολογικού πόρου και ούτω καθεξής;

Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να

σεναριολογήσει για το πώς θα εφαρμοστεί το ΡΣΑ, έχει να κάνει

κυρίως με εναλλακτικές επιλογές ως προς τα μέσα παρέμβασης και

εδώ πάλι μπορεί κανείς να κινηθεί είτε θα έλεγα με πιο

παραδοσιακούς τρόπους, όπως είναι μικρές συμπληρωματικές

επενδύσεις σε επίπεδο μάλιστα ενός αποκεντρωμένου πλαισίου

λήψης αποφάσεων. Μπορείς να προχωράς με λίγο πιο έτσι – ας

μου επιτραπεί η έκφραση – φαραωνική προσέγγιση, με μεγάλα έργα,

υπερτοπικά, διαπεριφερειακά και λοιπά ή μπορεί και αυτό ήταν ένα

σενάριο που το εξετάσαμε, να συζητάς τις παρεμβάσεις σου μέσα

στο υφιστάμενο και δεδομένο πλαίσιο υποδομής, κάνοντας πολύ

πιο ριζοσπαστικές κινήσεις ως προς το θεσμικό, ελεγκτικό πλαίσιο,

όσον αφορά θέματα οργάνωσης και ας το πω έτσι, soft κινήσεων

και βεβαίως όσον αφορά και θέματα παρακίνησης, γιατί δεν

μπορούμε αυτό να το κρατάμε συνεχώς εκτός εικόνας, παρακίνησης

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Άρα, με έναν διαφορετικό ρόλο της Πολιτείας σε όλα της τα

επίπεδα όσον αφορά τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες, τις

ρυθμιστικές της αρμοδιότητες, τις αρμοδιότητες του παρακινητή της

ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Αυτά λοιπόν ήταν θέματα τα οποία συζητήσαμε σε αρκετή

έκταση και έχοντας πλέον κάνει τις συζητήσεις μας και έχοντας σε

αρκετά μεγάλο βαθμό βρει ένα θα έλεγα κοινό τόπο προσέγγισης,

αρχίσαμε πια τα σενάρια αυτά να τα εξειδικεύουμε κατά στόχο και

βλέπετε εδώ, παραδείγματος χάριν , ο πρώτος στόχος του νέου

Ρυθμιστικού, είναι η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας.

Ο δεύτερος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία

περιβάλλοντος, πόρων, κληρονομιάς και ο τρίτος είναι η οικονομική
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και κοινωνική συνοχή, η βελτίωση ποιότητας ζωής και

εξισορρόπηση των ωφελειών.

Για κάθε έναν από αυτούς τους τρεις στόχους, παίξαμε με τα

διάφορα σενάρια, παραδείγματος χάριν με το πρώτο που είχε να

κάνει με την Αθήνα ως διεθνούς φήμης τουριστικού προορισμού ή

ένα δεύτερο που πήγαινε στα θέματα έρευνας. Όσον αφορά τη

βιώσιμη ανάπτυξη, με το σενάριο των ριζοσπαστικών αλλαγών σε

θεσμικό και ελεγκτικό επίπεδο, που έλεγα αμέσως πριν ή να έχουμε

πιο περιορισμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και να ρίξουμε το

βάρος μας σε μείζονες παρεμβάσεις, κυρίως υποδομές και βεβαίως

όλη αυτή η σεναριολογία δεν είχε ως στόχο να μας πει ο

Οργανισμός, όπως και δεν μας είπε άλλωστε και σωστά, διαλέξτε

το σενάριο ένα, αυτό θέλω ή διαλέξτε το σενάριο τρία, αυτό θέλω.

Το θέμα ήταν ακριβώς να δείξουμε το φάσμα, ότι μπορείς να πας

από εκεί μέχρι εκεί . Πού θέλεις να πας, ήταν ακριβώς το θέμα των

συζητήσεών μας και πράγματι επελέγη για κάθε περίπτωση μία

σύνθεση αυτών των επιμέρους φάσεων του φάσματος, σε ένα

σενάριο το οποίο είχε στοιχεία που ο Οργανισμός και εμείς σαν

μελετητές συμφωνούντες, κρίναμε ότι πράγματι ενέχει μια επαρκή

δοσολογία, ας το πω έτσι, ριζοσπαστισμού και μία επαρκή

δοσολογία μετριοπάθειας, έτσι ώστε να μην αεροβατούμε και

προτείνουμε πράγματα τα οποία όλοι γνωρίζουν ότι τουλάχιστον

δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με τα ελληνικά δεδομένα.

Πήγαμε λοιπόν, ουσιαστικά για κάθε στόχο σε ένα ενδιάμεσο

σενάριο, το οποίο στη συνέχεια ούτε καν δεν κατεγράφη αυτό το

ενδιάμεσο σενάριο γιατί δεν χρειαζόταν. Αυτό το οποίο χρειαζόταν,

είναι αυτό το οποίο έγινε, δηλαδή να έχουμε πλέον τα σχέδια

δράσης. Εκεί φάνηκε το πώς έγινε η σύνθεση των ιδεών που

υπήρχαν στα επιμέρους σενάρια.

Είχαμε λοιπόν τους βασικούς στόχους, οι οποίοι ζητήθηκαν

από όλα τα σχέδια δράσης, που ήταν ο στόχος της βιώσιμης

ανάπτυξης, που θα έπρεπε να αξιοποιούμε πολλές και
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πολύπλευρες δημόσιες πολιτικές και βεβαίως ότι δεν θα πρέπει να

περιοριστούμε, αυτό είχε τονιστεί από την αρχή, σε παραδοσιακά

πολεοδομικά εργαλεία τα οποία ούτως ή άλλως ήταν αντικείμενα

υποκείμενου επιπέδου σχεδιασμού. Δεν χρειαζόταν εμείς να

έρθουμε μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο να ξανά κάνουμε

γενικά πολεοδομικά.

Άρα λοιπόν, εδώ ουσιαστικά η έμφαση η δική μας ήταν στη

διατομεακότητα και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι όπως ενδεχομένως

κάποιος θα δει αν διαβάσει το πλήρες της μελέτης, θα δει ότι μία

δράση δεν περιγράφεται ως δράση ενός μόνο σχεδίου δράσης.

Δηλαδή, ένα θέμα που μπορεί να αφορά τη στάθμευση, μπορεί να

αφορά το σχέδιο δράσης για το κυκλοφοριακό, αλλά μπορεί να

αφορά και το σχέδιο δράσης που αφορά την ανάδειξη της Αττικής

σε διεθνούς φήμης τουριστικό προορισμό. Αν αλλοιώνει η

στάθμευση εντελώς ένα αστικό τοπίο, το οποίο εμείς θέλουμε να το

προάγουμε στα πλαίσια της προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού

προορισμού, ναι , πρέπει να αναφερθούμε στη στάθμευση όχι μόνο

στο σχέδιο για το κυκλοφοριακό και ούτω καθεξής.

Άρα, έχουμε μία διατομεακότητα και κάποιες δράσεις

παρουσιάζονται κατ’ επανάληψη όταν κρίνεται ότι είναι κρίσιμες για

την επίτευξη των στόχων.

Ποια είναι αυτά τα σχέδια δράσης τα οποία βλέπετε. Είναι

αυτά τα επτά: η ενίσχυση του ρόλου της Αττικής ως διεθνούς

κέντρου ναυτιλίας, εμπορίου, μεταποίησης, διαμεταφορών. Το

«μεταποίησης» λίγο σε παρένθεση κρατήστε το, το έχουμε και εμείς

υποβαθμίσει όσο γίνεται , αλλά δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της

ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Μάλλον να λέω τα αναπτυξιακά πρώτα. Ο ρόλος ως διεθνές

κέντρο ναυτιλίας, η ανάδειξη της Αττικής σαν διεθνούς φήμης

τουριστικού προορισμού, η ανάδειξη της Αττικής, η αναβάθμισή της,
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ως πόλου έρευνας και τεχνολογίας, είναι τα τρία σχέδια δράσης τα

οποία έχουν σαφή αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Από εκεί και πέρα, έχετε τα θέματα του περιβάλλοντος,

αντιμετώπιση ρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων. Έχετε τα θέματα

του κυκλοφοριακού, μέσα μαζικών μεταφορών και στάθμευση και

έχετε ας το πω έτσι και τα πλησιέστερα προς τον πολεοδομικό

χαρακτήρα του νέου ΡΣΑ σχέδια δράσης για την αναβάθμιση του

αστικού περιβάλλοντος, μειονεκτικές περιοχές, αντιμετώπιση

οικιστικών αναγκών, αναπλάσεις μεγάλης κλίμακας και η

δημιουργία χωρικών ενοτήτων και πολυκεντρικής πόλης.

Για αυτά τα σχέδια δράσης τα οποία καταλήξαμε μετά από

διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό, ουσιαστικά παρουσιάζουμε στη

συνέχεια συγκεκριμένες δράσεις με μια πρώτη προσέγγιση κάθε

μιας από αυτές.

Στην τρίτη φάση θα έρθω να συζητήσουμε τις δράσεις

εξειδίκευσης των σχεδίων. Προηγήθηκε ένα ενδιάμεσο στάδιο, αφού

δηλαδή είχαμε πια συμφωνήσει για το ποια θα είναι τα σχέδια

δράσης. Κάτσαμε να δούμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε με

αυτά τα σχέδια δράσης, πως συνδέονται με αυτά τα οποία γίνονται

στην πραγματικότητα. Βάλαμε λοιπόν κάτω μια σειρά από καταρχήν

προσανατολισμούς και θεμελιώδεις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, γιατί δεν αγνοούμε το γεγονός ότι για πάρα πολλά από

αυτά θα χρησιμοποιηθούν κοινοτικοί πόροι. Συνεπώς, έπρεπε να

ελεγχθεί η συνάφεια με την ανακοίνωση ας πούμε της Επιτροπής

για την πολιτική συνοχής και τις πόλεις, το territorial agenda, την

εδαφική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Χάρτα της Λειψίας και

ούτω καθεξής, ώστε να μην έρθει κάποια εκ των υστέρων Κοινοτική

Υπηρεσία και μας πει «Τι κάνετε εδώ; Δεν έχετε λάβει υπόψη το

άλφα ή δεν έχετε λάβει υπόψη το δεύτερο».

Αντίθετα, προχωρήσαμε ώστε να επιβεβαιώσουμε όσο γίνεται

την υψηλότερη δυνατή συνάφεια σε σχέση με αυτές τις κοινοτικές

κατευθύνσεις.
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Μετά ήρθαμε στα καθ’ ημάς. Ήρθαμε να δούμε λίγο τι κάνει

και το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το σχεδιαζόμενο ακόμα

τότε και στην τελική φάση της μελέτης μας είχε ουσιαστικά

οριστικοποιηθεί , το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και

κυρίως τα περιφερειακά ή επιχειρησιακά προγράμματα που είχαν

άμεση σχέση με το αντικείμενό μας. Προφανώς το ΠΕΠ Αττικής,

αλλά και το Επιχειρησιακό για το Περιβάλλον και την Αειφόρο

Ανάπτυξη, το Επιχειρησιακό που έχει να κάνει με τις μεταφορές, με

τον τίτλο «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας», το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα που είχε να κάνει με θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου

δυναμικού, γιατί θα μου πείτε ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και

Ρυθμιστικό Σχέδιο; Ναι , όταν μιλάμε για την Αττική σαν πόλο

έρευνας και τεχνολογίας, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τα

θέματα ανάπτυξης ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού. Τι

πόλος έρευνας θα είναι χωρίς το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό;

Κάναμε μία αναγνωριστική, ας το πω έτσι , γενική βέβαια,

πρώτη προσέγγιση των δυνητικών πηγών χρηματοδότησης και με

δημόσιους πόρους και είδαμε και σε ποιες από τις δράσεις θα

μπορούσε να υπάρχει κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

και άρα χρήση ιδιωτικών πόρων. Έχοντας κάνει πια αυτήν την

κατόπτευση, να το πω έτσι , περάσαμε στην τρίτη φάση, όπου η

τρίτη φάση πια πιάνει ένα-ένα τα σχέδια δράσης και αυτό θα σας

παρουσιάσω τώρα πάρα πολύ επιλεκτικά γιατί ήδη έχω πάρει

αρκετό χρόνο.

Πάμε λοιπόν στο πρώτο σχέδιο δράσης, που είναι η ανάδειξη

της Αττικής σε διεθνούς φήμης τουριστικό προορισμό με αιχμή τις

δραστηριότητες συνεδρίων πολιτισμού και αθλητισμού. Το

συγκεκριμενοποιούμε γιατί το διεθνούς φήμης τουριστικό

προορισμό θα μπορούσε κάποιος να πει «να κάνω ένα ξενοδοχείο

δύο ορόφων στη Νέα Μάκρη και είμαι μέσα στο πνεύμα της

τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής». Δεν είσαι μέσα στο πνεύμα
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της τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής, δεν εννοούμε αυτό

τουλάχιστον με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που προτείνουμε.

Προτείνουμε λοιπόν μία ειδική μορφή τουριστικής ανάπτυξης

από εδώ και πέρα. Δεν θα γκρεμίσουμε τα ξενοδοχεία που έχουμε,

αλλά λέμε για από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε και λέμε λοιπόν ότι

εδώ έχουμε μία δυνατότητα εξειδίκευσης σε θέματα παρουσίασης

πολιτιστικών γεγονότων και αθλητισμού. Ποια είναι τα

πλεονεκτήματά μας. Ξεκινάμε κάθε σχέδιο δράσης με μια ανάλυση

τύπου SWΟT, δηλαδή πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και

απειλές. Πολύ συνοπτικά και όχι εξαντλητικά, δεν θα σας τα

διαβάσω, βλέπετε απλώς εδώ μία σειρά από τίτλους

πλεονεκτημάτων, θετικών και αρνητικών, τα οποία διαπιστώνονται

σε σχέση με τους στόχους του σχεδίου δράσης. Στη συνέχεια

βάζουμε ποιοι είναι οι κεντρικοί μας στόχοι , ποιοτική βελτίωση και

διαφοροποίηση, υπογραμμίζω, του τουριστικού προϊόντος, με

ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς,

διεθνής αναγνωρισιμότητας που προσέδωσαν οι Ολυμπιακοί

Αγώνες του 2004 και που ελπίζω να μην τους ξεχάσουμε τόσο

γρήγορα. Αρμονική ένταξη τουριστικής δραστηριότητας με τις αρχές

της αειφορίας, πολύ κρίσιμο αυτό και της χωρικής ισορροπίας και

προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Στη συνέχεια, αυτοί οι κεντρικοί στόχοι σπάνε σε άξονες

προτεραιότητας, τους βλέπετε να μην επεκταθώ σε αυτό και μετά

από κάθε άξονα προτεραιότητας αρχίζουμε πια να συζητάμε

δράσεις και εδώ σίγουρα δεν είναι για να τα διαβάσω. Απλώς είναι

για να έχετε μια εικόνα. Όταν κανείς ξεφυλλίζει αυτήν τη μελέτη, θα

βρει μέσα σε κάθε σχέδιο δράσης, πάνω αριστερά βλέπετε το

σχέδιο, Αττική, διεθνούς φήμης τουριστικός προορισμός και λοιπά,

άξονας προτεραιότητας στο συγκεκριμένο, παράδειγμα, η

αξιοποίηση και προβολή Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Σε ποια

κατηγορία ανήκει η δράση που θα συζητήσουμε, είναι δράσεις

σύγχρονων επικοινωνιακών γεγονότων. Ποιος είναι ο τίτλος της
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συγκεκριμένης δράσης: τουρισμός μεγάλων γεγονότων. Στη

συνέχεια έχουμε μια περιγραφή της δράσης, τις θεσμικές,

οργανωτικές και διοικητικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει

αυτό, τους εμπλεκόμενους φορείς, προτεινόμενες περιοχές που σε

κάποιες περιπτώσεις είναι αυτό που βλέπετε, σύνολο Αττικής, σε

κάποιες περιπτώσεις φωτογραφίζουμε πιο συγκεκριμένες περιοχές.

Πως η συγκεκριμένη δράση μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη

των στόχων, εννοώ των γενικών στόχων, αυτών των άλφα-βήτα

που δείξαμε προηγουμένως. Πώς λοιπόν η συγκεκριμένη δράση

συνεισφέρει σε αυτούς τους στόχους. Εάν προβλέπεται κοινωνική

συναίνεση. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξοι ,

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή όταν θα μιλούσαμε για τις

δράσεις διαχείρισης στερεών απορριμμάτων, γνωρίζουμε ότι η

κοινωνική συναίνεση είναι ζητούμενο. Άρα, εκεί δεν θα ήμασταν

τόσο αισιόδοξοι . Συνέργιες, δηλαδή αν η συγκεκριμένη δράση πατά

στην υλοποίηση άλλης δράσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή

βοηθά στην υλοποίηση άλλων τέτοιων δράσεων. Μία πρόβλεψη των

τυχόν πόρων και πηγών χρηματοδότησης και ένα γενικό

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι

έχει ήδη λίγο χάσει την επικαιρότητά του λόγω των όποιων

καθυστερήσεων είχαμε και στην τελική ολοκλήρωση της δουλειάς.

Πάντως ξεκινούσαν όπως βλέπετε, από το δεύτερο μισό του οκτώ

και επεκτείνεται μέχρι περίπου δύο χρόνια μετά το τέλος του ΕΣΠΑ,

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 τελειώνει προγραμματικά το ΕΣΠΑ,

αλλά η υλοποίησή του σίγουρα θα πάει τουλάχιστον δύο χρόνια

μετά, αν όχι και περισσότερο.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και δεν θα σας κουράσω άλλο,

συζητάμε τον πόλο έρευνας και τεχνολογίας, τη SWOT ανάλυση,

βασικοί στόχοι, επίτευξη στόχων με άξονες προτεραιότητας και

παίρνουμε ένα δείγμα από αυτούς τους άξονες, τη διαβούλευση με

κλαδικούς επαγγελματικούς φορείς για τη συγκρότηση χωρικών

συσπειρώσεων επιχειρήσεων ενός ή περισσότερων κλάδων. Η
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συγκεκριμένη δράση δηλαδή που επέλεξα ως παράδειγμα εδώ,

δείχνει πως πρέπει να κινηθούμε ώστε να συζητάμε με τους

επαγγελματικούς φορείς πριν χωροθετήσουμε περιοχές

συσπειρώσεων επιχειρήσεων, εάν τους ενδιαφέρει , διότι το θέμα

δεν είναι μόνο η προσφορά, είναι και η ζήτηση. Εγώ μπορεί να

χωροθετήσω την ωραιότερη περιοχή και να μην έρθει κανένας να

εγκατασταθεί εκεί πέρα αν δεν έχω προηγουμένως διαβουλευτεί με

τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι για εκεί πάμε, πρόκειται να σας

ενδιαφέρει ή να μην καν τον κόπο; Και ούτω καθεξής. Θεσμικές,

οργανωτικές. Οι φίσες αυτές, τα τεχνικές δελτία όπως τα λέμε στην

ορολογία, είναι σταθερές για όλες τις δράσεις, δείχνουν περίπου τα

ίδια πράγματα.

Προχωράμε στα κέντρα ναυτιλίας. Δεν θα σας κουράσω

παραπέρα. Βλέπετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ας πούμε

εδώ που συζητάμε για ένα συγκεκριμένο έργο ουσιαστικά, που είναι

η ολοκλήρωση του κύριου εμπορευματικού σταθμού του ΟΣΕ στο

Θριάσιο Πεδίο, εδώ είναι μια δράση που δεν είναι τόσο γενική, είναι

συγκεκριμένη. Εντάσσεται προφανώς στο σχέδιο δράσης για

διεθνές κέντρο ναυτιλίας, εμπόριο, μεταποίησης και διαμεταφορών.

Και έχουμε πια προτεινόμενες περιοχές πιλοτικής εφαρμογής

Θριάσιο Πεδίο και έχουμε και έναν χάρτη για να δείξουμε περίπου

που κινούμαστε αυτή τη στιγμή με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό

και να υπάρχει μία εικόνα εντοπιότητας της συγκεκριμένης

παρέμβασης.

Με τον ίδιο τρόπο κινηθήκαμε και τα υπόλοιπα όλα σχέδια και

θα μου επιτρέψετε να τα περάσω πολύ γρήγορα. Έχετε την εικόνα,

αυτή είναι η εικόνα, όλα με τον ίδιο τρόπο εξελίσσονται . Εάν κάπου

θέλετε, μπορούμε και στη συζήτηση μετά. Εδώ βλέπετε στη

συγκεκριμένη δράση που αφορά μελέτες και σχέδιο δράσης για

δίκτυο πολεοδομικών κέντρων, εμφανίζουμε ένα χάρτη που δείχνει

Μέγαρα, Ελευσίνα, Αιγάλεω, Περιστέρι , που φαίνεται να

συγκεντρώνεται η δραστηριότητα ενός πολεοδομικού κέντρου.
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Πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε ως συμπέρασμα: όλη αυτή

η δουλειά είναι πάρα πολύ εύκολο να πάει εντελώς χαμένη, εάν δεν

ακολουθηθεί μια διαδικασία ανατροφοδότησης και επικαιροποίησής

της με βάση τις διαβουλεύσεις για την οριστικοποίηση του

Ρυθμιστικού, την πορεία των πραγμάτων, δηλαδή το πώς τελικά

βλέπουμε στην πράξη να εφαρμόζεται το Ρυθμιστικό, τις εξελίξεις

στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και βεβαίως την αντιμετώπιση των

όποιων προβλημάτων ή άλλων ζητημάτων προκύπτουν από τις

εφαρμογές.

Άρα, ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπως και κάθε master plan,

είναι ζωντανό για πολύ λίγο χρονικό διάστημα μετά την

ολοκλήρωση της σύνταξής του. Από εκεί και πέρα, για να

παραμείνει ζωντανό και να μην είναι ένα υλικό αρχείου, θα πρέπει

αυτό το πράγμα να υπάρχει ένας μηχανισμός τροποποίησης,

επικαιροποίησης, ανατροφοδότησης, έτσι ώστε να είναι μια πυξίδα

δουλειάς, γιατί αυτό ουσιαστικά ήταν, μία πυξίδα δουλειάς για

όσους παρεμβαίνουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του Ρυθμιστικού

Σχεδίου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΙΚ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗ: Ευχαριστούμε κύριε Πλασκοβίτη. Θα

αναφερθούμε πολύ σύντομα στη Στρατηγική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε για να στηρίξει το

Ρυθμιστικό και είναι μία κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι

όλα τα μεγάλα προγράμματα έχουν και μία συνοδευτική μελέτη

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό μόλις δώσει η Υπηρεσία που

το έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή, η ΕΥΠΕ, την εντολή, θα το

στείλουμε σε όλους τους φορείς, τα Νομαρχιακά Συμβούλια και

λοιπά, όπου εκεί θα γνωμοδοτήσετε σύμφωνα με τη διαδικασία που

προβλέπει με την πάγια διαδικασία και αυτό το στρατηγικό

περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα σχέδιο που εξηγεί την

επιλογή αυτής της πρότασης του Ρυθμιστικού. Δίνουν την έννοια

της θεώρησης κάποιων σεναρίων και εκεί .
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Το Επιχειρησιακό είναι ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα που θα

συνοδεύει το Ρυθμιστικό και θα εξελίσσεται συνέχεια, όπως

εξήγησε ο κύριος Πλασκοβίτης, με την προσθήκη νέων δράσεων ή

τροποποίηση παλιών και ούτω καθεξής και είναι ένα εργαλείο για

την εφαρμογή του Ρυθμιστικού που ήταν απαραίτητο για να έχουμε

την στρατηγική αναφορά που απαιτεί η ευρωπαϊκή πρακτική στην

έννοια και στο ρόλο που πρέπει να έχει ένα Ρυθμιστικό. Είναι

στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμόζεται μέσω επιχειρησιακού

σχεδιασμού.

Η κυρία Μενούνου είναι η βασική υπεύθυνη της σύνταξης της

ΣΜΠΕ και θα σας το παρουσιάσει με ένα γενικό συνοπτικό τρόπο

για να μην σας κουράσει και στη συνέχεια θα έχουμε ένα διάλειμμα

μιας ώρας για το γεύμα και θα μείνετε το απόγευμα όσοι επιθυμείτε

για τις ερωτήσεις σας και τις τοποθετήσεις σας, ώστε να έχουμε

πλέον τις απορίες σας λυμένες, για να μπορέσετε να απαντήσετε

και να προτείνετε στα σημεία που σας ενδιαφέρει να τοποθετηθείτε .

Ευχαριστώ.

ΜΕΝΟΥΝΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.

Είμαι εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης της Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Ρυθμιστικού

Σχεδίου και ξεκινώντας, να πούμε το πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε

η σύνταξη της παρούσας μελέτης, που είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία

42/2001, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την

ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ 107017/2006.

Ποιος ήταν ο στόχος τώρα της Στρατηγικής Μελέτης. Είναι η

εκτίμηση, πάντα σε στρατηγικό επίπεδο, των επιπτώσεων που

μπορεί να φέρει η εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου στο

περιβάλλον της Αττικής.

Τι κάνει κατά βάση η στρατηγική μελέτη. Καταρχάς εξετάζει

τις εναλλακτικές λύσεις του Ρυθμιστικού ως προς τις επιπτώσεις

που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον αν εφαρμοστούν.
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Δεύτερον. Καταγράφει ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση,

ποιες είναι οι πιέσεις που δέχεται το περιβάλλον της Αττικής.

Τρίτον. Εκτιμά και αξιολογεί τις επιδράσεις της εφαρμογής

του επιλεγμένου πλέον σεναρίου, που είναι το παρόν ΡΣΑ που

παρουσιάζεται σήμερα, στο περιβάλλον.

Στο τέλος προτείνει μέτρα και τρόπους αντιμετώπισης των

δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύστημα

παρακολούθησης των επιπτώσεων αυτών.

Στη διαφάνεια αυτή παρουσιάζονται τα σενάρια τα οποία

εξετάσαμε. Το πρώτο είναι της μηδενικής λύσης. Το δεύτερο είναι

της υιοθέτησης περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το

τρίτο είναι της ανάδειξης του διεθνή ρόλου της πόλης ως κυρίαρχης

προσέγγισης.

Το τέταρτο είναι η παρούσα στρατηγική.

Λοιπόν, η πρώτη εναλλακτική είναι το παλιό ΡΣΑ, το οποίο

όμως θεσμοθετήθηκε πριν από 20 χρόνια και από τότε υπάρχουν

πολλές σημαντικές αλλαγές ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα,

αναφορικά με τα δεδομένα και τις υποθέσεις στις οποίες είχε

βασιστεί.

Το παλιό ΡΣΑ δεν μπορεί να καλύψει τα νέα προβλήματα,

ούτε και τις νέες ανάγκες που έχουν ανακύψει, τα οποία δεν είναι

ούτε λίγα, ούτε αμελητέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο

τομέας κλιματικής αλλαγής που όταν συντάχθηκε στο παλιό ΡΣΑ,

δεν υπήρχε καν ως θέμα, ως πρόβλημα και δεν γνώριζαν πολύ

καλά για αυτό.

Στο δεύτερο τώρα εναλλακτικό σενάριο που αφορά την

υιοθέτηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν

συνυπολογίζεται μέσα στο σενάριο αυτό η βιώσιμη ανάπτυξη και

όταν λέμε βιώσιμη ανάπτυξη, εννοούμε οικονομική ανάπτυξη και

όπως είναι γνωστό, χωρίς οικονομική ανάπτυξη, χωρίς βιώσιμη

ανάπτυξη, δεν μπορεί να έχουμε μέτρα για το περιβάλλον. Ποιος θα

ασχοληθεί με το περιβάλλον όταν έχουμε οικονομικά προβλήματα.
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Η τρίτη εναλλακτική έχει σχέση με την οικονομική ανάπτυξη

και μόνο. Εκεί το περιβάλλον έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έχουμε

ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον στην Αθήνα. Να έχουμε μονάχα

οικονομική ανάπτυξη χωρίς να λαμβάνουμε αντίστοιχα μέτρα για το

χώρο στον οποίο ζούμε μέσα, θα ήταν καταστροφή. Οπότε και αυτό

το σενάριο απορρίφθηκε.

Τελικά καταλήξαμε, ο Οργανισμός, στην τέταρτη εναλλακτική,

που είναι η παρούσα στρατηγική, η οποία αξιοποιεί ισότιμα και τις

τρεις προαναφερόμενες επιδιώξεις, την οικονομική ανάπτυξη

δηλαδή, τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και προστασία του φυσικού,

ιστορικού και πολιτ ιστικού περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Επίσης, με το σενάριο αυτό αξιοποιούνται και όλα τα θετικά

στοιχεία των υπόλοιπων σεναρίων, οπότε είναι και το

επικρατέστερο.

Συνεχίζοντας, να πούμε ότι προκειμένου να κάνουμε την

αξιολόγηση των επιπτώσεων του Ρυθμιστικού στο περιβάλλον της

Αττικής, έπρεπε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε την

υφιστάμενη κατάσταση. Οι παράμετροι οι οποίοι

χρησιμοποιήθηκαν για να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση,

είναι όπως παρουσιάζονται . Τα δημογραφικά στοιχεία, οι

παραγωγικοί κλάδοι , το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το κλίμα, το

έδαφος, το τοπίο με τις χρήσεις γης, βιοποικιλότητα, πανίδα-

χλωρίδα, οικότοποι και περιοχές υπό καθεστώς ειδικής προστασίας,

το θαλάσσιο περιβάλλον, υδατικοί πόροι, υποδομές και τα λοιπά.

Θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι όλα τα

στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν και μελετήθηκαν προέρχονται από

εγκεκριμένες μελέτες και θεσμοθετημένους φορείς παρακολούθησης

των παραμέτρων αυτών.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης,

εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις του ΡΣΑ, σύμφωνα με

τις παραμέτρους που ορίζει τώρα η Οδηγία 2001/42, η βασική

οδηγία ΣΜΠΕ και είναι οι παρουσιαζόμενοι : βιοποικιλότητα,
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πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, πανίδα-χλωρίδα, έδαφος, ύδατα,

αέρας και τα λοιπά.

Η αξιολόγηση που κάναμε ήταν κατά άρθρο του Ρυθμιστικού

Σχεδίου και χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία

προέρχονται από την Οδηγία 2001/42 και τα οποία σας

παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν, καταρχάς το είδος. Δηλαδή, είναι

θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες ή επιπτώσεις; Την ένταση. Είναι

ασθενείς, μέτριες ή ισχυρές; Το χρονικό ορίζοντα. Είναι

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες; Τη διάρκεια.

Μόνιμες ή προσωρινές επιδράσεις; Τη συσσώρευση. Έχουν

σωρευτικό χαρακτήρα, αθροίζονται με τον χρόνο; Την προέλευση.

Πρωτογενείς ή δευτερογενείς; Προέρχονται από κάποια άλλη

παράμετρο, κάποιο άλλο παράγοντα ή είναι από τις συγκεκριμένες

δράσεις του άρθρου; Υπάρχει συνδυαστική δράση με άλλους

παράγοντες προς την ίδια κατεύθυνση;

Εδώ είναι ο πίνακας τον οποίο χρησιμοποιήσαμε για να

αποτυπώσουμε την αξιολόγησή μας για κάθε άρθρο του

Ρυθμιστικού Σχεδίου. Εδώ βλέπετε το άρθρο 13 συγκεκριμένα,

οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομική αναμόρφωση. Δυστυχώς, δεν

φαίνονται τα χρώματα τα οποία είχαμε βάλει στη στήλη είδος και

ένταση, δηλαδή εκτός από το συν – πλην μηδέν που αφορά θετικές,

αρνητικές και ουδέτερες επιπτώσεις, με χρώμα απεικονίζεται και η

ένταση. Πράσινο είναι η ισχυρή, γαλάζιο είναι ασθενής και

πορτοκαλί είναι μέτρια. Βέβαια, εκεί που δεν υπάρχουν επιπτώσεις,

στο μηδέν, δεν υπάρχει χρώμα.

Στις υπόλοιπες στήλες όπως βλέπετε έχουν μπει τα κριτήρια

και αντίστοιχα με «χ» έχουμε σημειώσει τον ποιοτικό χαρακτήρα

της επίδρασης. Μακροπρόθεσμη, προσωρινή, μόνιμη και τα λοιπά.

Στη συνέχεια, επειδή είναι αδύνατο να παρουσιάσουμε για

όλα τα άρθρα του Ρυθμιστικού Σχεδίου την αξιολόγηση που έγινε,

τα πορίσματα, τα μέτρα και τους δείκτες παρακολούθησης,
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σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερο να σας παρουσιάσουμε συνολικά

το Ρυθμιστικό Σχέδιο, πως επιδρά στις διαφόρους παραμέτρους τις

οποίες ανέφερα και νωρίτερα, της Οδηγίας 2001/42, οι οποίες είναι

οι πιο κρίσιμες παράμετροι του περιβάλλοντος σύμφωνα με την

Οδηγία.

Προκειμένου να κάνουμε την αξιολόγησή μας, θα ήθελα να

πω σε αυτό το σημείο ότι χρησιμοποιήσαμε κάποιες αξιολογικές

ερωτήσεις. Παραδείγματος χάριν, εδώ στη βιοποικιλότητα, χλωρίδα

και πανίδα, η ερώτηση είναι «Συνεισφέρει στην προστασία της

βιοποικιλότητας της χλωρίδας και της πανίδας, το Ρυθμιστικό

Σχέδιο; Θα συντελέσει στην απώλεια ειδών;» Δεν έχουμε βάλει όλες

τις ερωτήσεις και από εδώ και πέρα όλα τα πορίσματα, γιατί θα

γινόταν μία τεράστια παρουσίαση και στο τέλος θα σας κουράζαμε

τόσο πολύ που δεν θα είχε νόημα. Βάλαμε κάποια ενδεικτικά, οπότε

να πάρετε κάποια ιδέα της δουλειάς μας.

Σε σχέση τώρα με τη βιοποικιλότητα. Τα πορίσματα της

αξιολόγησης μας λένε ότι έχει και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις .

Από ότι βλέπω, βλέπετε μονάχα τις θετικές. Οι θετικές προέρχονται

από την έκδοση διατάξεων για προστασία ορεινών όγκων και

ευαίσθητών περιοχών, από τις ζώνες προστασίας, από την

απαγόρευση δόμησης σε παράκτιους βιοτόπους και τα λοιπά. Άλλες

θετικές επιδράσεις θα προέλθουν από οικιστικές, αναπτυξιακές και

οικονομικές δραστηριότητες, από πρόβλεψη για αναδασώσεις και

ούτω καθεξής.

Αρνητικές τώρα επιπτώσεις θα προέλθουν από την κατασκευή

νέων υποδομών, νέων επενδύσεων, τη χωρική οργάνωση

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη τουριστικών

επενδύσεων. Στη βιοποικιλότητα λόγω της κατάληψης των

περιοχών που θα δημιουργηθούν αυτές οι δράσεις .

Ενδεικτικά μέτρα τα οποία προτείνουμε, είναι η

αποκατάσταση με φυτοκάλυψη των περιοχών οι οποίες έχουν

«πληγωθεί», να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις στις ήδη ευαίσθητες
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περιοχές, να προβλεφθούν μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης

και της ηχορύπανσης στους ευαίσθητους οικοτόπους και οι δείκτες

αφορούν την μεταβολή της έκτασης των οικοτόπων, ποσοστό των

προστατευόμενων περιοχών, βαθμός κατάτμησης οικοσυστημάτων

και τα λοιπά.

Προχωράμε τώρα στην επόμενη συνιστώσα, πληθυσμός και

ανθρώπινη υγεία. Εδώ υπάγονται όλες οι δράσεις οι οποίες έχουν

σχέση με τον άνθρωπο και την υγεία του. Οι αξιολογικές μας

ερωτήσεις είναι αυτές που φαίνονται . Ας πάμε κατευθείαν στα

πορίσματα της αξιολόγησης.

Θετικές επιπτώσεις. Θετικές επιπτώσεις προέρχονται από τα

μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του αστικού και περιαστικού

πρασίνου και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος, την ποιοτικών

αναβάθμιση των παραγωγικών τομέων και τη στροφή προς τους

τομείς αιχμής γιατί θα διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, τη

δημιουργία υποδομών περίθαλψης, τα μέτρα μείωσης των

επιδράσεων στους κατοίκους από το θόρυβο, από την

ατμοσφαιρική ρύπανση και το έντονο κυκλοφοριακό, θα μειωθεί το

στρες, η κούραση και η ένταση που έχουμε καθημερινά στη ζωή

μας. Επίσης, από τη δημιουργία χώρων ψυχαγωγίας, άθλησης,

πολιτισμού και κέντρων συγκέντρωσης λειτουργιών. Τα κέντρα

συγκέντρωσης λειτουργιών γιατί εκεί πέρα ο πολίτης θα πηγαίνει

γρήγορα και θα διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του.

Ας πάμε και στις αρνητικές. Αύξηση της κυκλοφορίας και των

επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης στις

ζώνες που θα συγκεντρωθούν οικονομικές δραστηριότητες και

βέβαια και στις νέες περιοχές αναψυχής λόγω της μεγάλης κίνησης

που θα υπάρχει . Αύξηση του όγκου των αποβλήτων από νέες

οικονομικές δραστηριότητες.

Μέτρα. Εντατικοποίηση ελέγχων εφαρμογής περιβαλλοντικής

νομοθεσίας και περιβαλλοντικών όρων. Αυτό το μέτρο θα δείτε

υπάρχει παντού. Είναι πολύ βασικό έτσι ώστε να υπάρχει ο
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στοιχειώδης έλεγχος έτσι ώστε αυτά που θέτουμε και εμείς εδώ στη

στρατηγική μελέτη και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια για τα επιμέρους έργα, να

εφαρμόζονται .

Ενίσχυση – εφαρμογή μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας,

μέτρων στάθμευσης. Αποφυγή διέλευσης βαρέων οχημάτων από

αστικές περιοχές. Ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Εφαρμογή μελετών θορύβου. Πρόβλεψη προγράμματος

ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων όπου προβλέπεται να

έχουμε μεγάλες ποσότητες.

Οι δείκτες παρακολούθησης δεν φαίνονται , θα σας τους

διαβάσω. Είναι ο αριθμός καταγγελιών το έτος ως προς το θόρυβο

και την έλλειψη μέτρων διαχείρισης των σκουπιδιών, η μεταβολή

των επιπέδων θορύβου και αέριων ρύπων και τα λοιπά.

Έδαφος. Ως προς το έδαφος έχουμε και θετικές και αρνητικές

επιπτώσεις. Οι θετικές επιπτώσεις προέρχονται από την πρόβλεψη

του ΡΣΑ για να εφαρμοστούν τα μέτρα που αναφέρονται στο

ΠΕΣΔΑ. Από την πρόβλεψη για ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης

υγρών αποβλήτων. Από την αποκατάσταση των ρυπασμένων

εδαφών και λατομικών περιοχών. Από την προώθηση της

βιολογικής καλλιέργειας.

Αρνητικές επιπτώσεις . Είναι οι πιέσεις που προβλέπονται

από τα κατασκευαστικά έργα και τις νέες οικονομικές

δραστηριότητες που θα γίνουν.

Τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σχετικά με το

έδαφος, ενδεικτικά είναι : η εντατικοποίηση της παρακολούθησης

της νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων όπως έχουμε ήδη

πει, οι αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης, είτε με φυτεύσεις

είτε με αναπλάσεις , ανάλογα τις ανάγκες. Οι εντατικοί έλεγχοι

σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και άλλα.

Προτεινόμενοι δείκτες: ο αριθμός αποκαταστάσεων των

χώρων ανά αριθμό επεμβάσεων που γίνονται , ο αριθμός έργων
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προστασίας του εδάφους από διάβρωση ανά αριθμό παρεμβάσεων

που υλοποιούνται . Ο αριθμός αναπλάσεων, φυτεύσεων, ο αριθμός

εγκαταστημένων και λειτουργούντων μέτρων πρόληψης και

προστασίας από διαρροές. Οι ποσότητες στερεών αποβλήτων που

διατίθενται τελικά σε ΧΥΤΑ και υγρών αποβλήτων που δεν

καταλήγουν σε βιολογικούς.

Προχωράμε στα ύδατα. Να σας διαβάσω μερικές αξιολογικές

ερωτήσεις. «Το ΡΣΑ θα επηρεάσει την ποιότητα των επιφανειακών

και υπόγειων υδάτων;» «Θα επηρεάσει την ποιότητα των

θαλάσσιων υδάτων;» «Θα έχει επιπτώσεις στην

υδρογεωμορφολογία των ποταμών και των λιμνιαίων συστημάτων;»

Ως προς τα ύδατα, περιμένουμε επίσης θετικές και αρνητικές

επιπτώσεις. Οι θετικές επιπτώσεις προέρχονται από μέτρα σχετικά

με την προστασία των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων

υδάτων που προβλέπει το Ρυθμιστικό. Από μέτρα σχετικά με τη

διαχείριση των αποθεμάτων του νερού. Την ποσοτική και ποιοτική

αναβάθμισή του. Βέβαια, από την ολοκλήρωση των έργων

υποδομής και συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων και

των βιομηχανικών αποβλήτων.

Οι αρνητικές επιπτώσεις προκύπτουν από τις πιέσεις οι

οποίες θα προκληθούν λόγω των κατασκευαστικών έργων και των

νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Μέτρα σε σχέση με την προστασία των υδάτων από τις

δράσεις που προβλέπονται από το Ρυθμιστικό. Λέω ενδεικτικά, την

εντατικοποίηση, παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας

σχετικά με τη διαχείριση και χρήση τους. Την εντατικοποίηση

παρακολούθησης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σχετικά

πάλι με τη χρήση του νερού και την επεξεργασία και διάθεση των

αποβλήτων όμως. Την παρακολούθηση της ποιότητας και

ποσότητας των υδάτων στις περιοχές που θα συγκεντρωθούν

δραστηριότητες και τα λοιπά.
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Προτεινόμενοι δείκτες: είναι αλλαγή στις παραμέτρους

ποιότητας των υδάτων, βελτίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων,

βελτίωση ποιότητας υπόγειων υδάτων, ποσοστό χρήσης του νερού

κατά τομέα και τα λοιπά.

Δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε ακόμα.

Τουλάχιστον να αναφέρουμε τις βασικές παραμέτρους του

περιβάλλοντος που εξετάστηκαν, γιατί είναι και απαίτηση της

Οδηγίας να εξετάζονται αυτές.

Να συνεχίσουμε με τον αέρα και τους κλιματικούς παράγοντες.

Εδώ αναμένουμε θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Θετικές: από τα

μέτρα που προβλέπει το Ρυθμιστικό για τη βελτίωση της ποιότητας,

από τη δραστηριότητα των παραγωγικών τομέων, από τη βελτίωση

της κυκλοφορίας και από τα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών

της κεντρικής θέρμανσης.

Επίσης, θετικές επιπτώσεις προβλέπονται από τα μέτρα

ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη δημιουργία

λειτουργικών κέντρων.

Αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται λόγω της αύξησης της

ρύπανσης στις περιοχές που θα συγκεντρωθούν οικονομικές

δραστηριότητες.

Ενδεικτικά να διαβάσουμε κάποια μέτρα: εντατικοποίηση –

παρακολούθηση της νομοθεσίας, εφαρμογή μέτρων ρύθμισης

κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της διέλευσης των βαρέων

οχημάτων στις αστικές περιοχές, οργάνωση των μέσων μαζικής

μεταφοράς.

Δείκτες. Προτείνονται η μεταβολή των εκπομπών στην

ατμόσφαιρα, τα μέτρα εφαρμογής, πρόληψης και περιορισμού της

ρύπανσης, ημέρες υπέρβασης των ορίων ποιότητας της

ατμόσφαιρας και τα λοιπά.

Σχετικά με τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. «Το ΡΣΑ θα

αυξήσει την αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων των

πολιτών;» «Θα επιφέρει αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες των
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υλικών περιουσιακών στοιχείων λόγω μεταβολής των χρήσεων;»

«Θα αυξήσει την ζήτηση γης;»

Αναμένουμε και εδώ θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.

Θετικές επιπτώσεις επειδή στις περιοχές που θα αναβαθμιστούν

περιβαλλοντικά ή αισθητικά, στις ζώνες οικονομικών

δραστηριοτήτων και στα πολεοδομικά κέντρα και στους πόλους

κεντρικών λειτουργιών θα ανέβουν οι αξίες.

Αρνητικές ή μάλλον καλύτερα θα έπρεπε να πούμε

αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες, περιμένουμε στις περιοχές που θα

γίνει αναθεώρηση των πολεοδομικών όρων και από τις εταιρείες ,

τις βιομηχανίες, τις οικονομικές δραστηριότητες που θα

αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν προς άλλες περιοχές, καθώς

επιβαρύνουν τον χώρο στον οποίο βρίσκονται .

Ενδεικτικά μέτρα. Θα πρέπει να δοθούν αντισταθμιστικά

μέτρα στους πολίτες, να δοθούν αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες

που θα θιγούν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ως προτεινόμενους δείκτες παρουσιάζουμε το ποσοστό

μεταβολής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στη γειτνιάζουσα

περιοχή με την παρέμβαση και την καταβολή αποζημιώσεων ή

εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων στους πολίτες.

Σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά δεν αναμένονται

αρνητικές επιπτώσεις , καθώς το Ρυθμιστικό Σχέδιο σε πολλά

σημεία του και σε πολλά άρθρα του αναφέρει δράσεις προστασίας

και ανάδειξης. Ενδεικτικά λέμε την μέριμνα σχετικά με τη διατήρηση

και ανάδειξη των παραδοσιακών στοιχείων και ούτω καθεξής.

Μέτρα δεν προτείνονται εφόσον δεν αναμένουμε αρνητικές

επιπτώσεις.

Δείκτες παρακολούθησης μπορούμε να πούμε τον αριθμό των

διατηρητέων κτιρίων που αποκαταστάθηκαν, τον αριθμό των

επισκεπτών στους χώρους πολιτιστικής και αρχαιολογικής

σημασίας.
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Τελευταία παράμετρος, το τοπίο. Εδώ έχουμε και αρνητικές

και θετικές επιπτώσεις . Οι θετικές προέρχονται από τα μέτρα που

προβλέπονται για βελτίωση του αστικού και εξωαστικού τοπίου,

από την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου, από την αναβάθμιση

των αστικών και των υποβαθμισμένων περιοχών και τέλος από την

ενίσχυση του πρασίνου.

Αρνητική επίπτωση προβλέπεται από τη μεταβολή στις

περιοχές στις οποίες θα εγκατασταθούν οικονομικές

δραστηριότητες και έργα υποδομής.

Μέτρα. Ως μέτρα παρουσιάζουμε τις αποκαταστάσεις των

χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις. Την

εντατικοποίηση ελέγχων εφαρμογής της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων των έργων που θα

γίνουν.

Δείκτες. Το ποσοστό εφαρμογής των μέτρων αποκατάστασης,

η ενσωμάτωση στο τοπίο της περιοχής παρέμβασης και το βαθμό

της αποκατάστασης τοπίου.

Κλείνοντας, μετά από όλη αυτή την ανάλυση που προηγήθηκε,

θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής: όλα αυτά τα οποία

παρουσιάσαμε μέχρι στιγμής, επιπτώσεις, μέτρα, δείκτες, είναι σε

στρατηγικό επίπεδο και εκτιμάται ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω

εκτίμηση των επιπτώσεων σε επίπεδο έργου.

Επίσης, προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας ενσωμάτωσης

των μέτρων που προτείνονται στη Στρατηγική Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στις μελέτες που θα γίνουν για τα

έργα και τις παρεμβάσεις, όπως βέβαια αυτές προβλέπονται από

την κείμενη νομοθεσία.

Σας ευχαριστώ πολύ.


