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8

Το θέμα 'ης Διπλωμα1lκής εργασιας ειναι ·01 συμμειοχlκές δlαδlιcασίες σ,ον χωρικό

σχεδιασμό σ'ην Ελλ6δα". Ειδlκό,ερα η μελέ,η ασχολεί,αl με ,ον ρόλο ,ον πολΗών εί,ε

α'OμIΙCά, εί,ε ως οργανωμένες ομάδες (φορείς) σ'ην όποια προσπάθεlO δlΕυθέ,ησης 'ου

χώρου από ,ο KενrρlKό κρά,ος, ,όσο σ,ο σ,6δlο 'ης εκπόνησης 'ης μελέ,ης όσο και

κα,ά 'ην δl6ριcεlα ,ης εφαρμογής 'ης. Οι κύριοι λόγοι, αΗιες, σ1lς οποίες βασίσθηκε η

επιλογή 'ου θέμα,ος είναι οι ακόλουθοι:

- Παρόλο που η έννοια 'ης αυ,οδιαχείρισης, 'ης συμμε,οχής 'ων πολπών σε όποια

διαδικασία λήψης αποφάσεων συναν,ά,αl σε πολλά lσ,ορικά παραδείγμα,α, σ,ο

σύγχρονο μον'έλο ανάπ,υξης δεν απο,έλεσε "πOλHIΙCή πρό,αση" για ,ην επίλυση

θεμά,ων δlΕυθέ.,ησης και διαχείρισης ,ου χώρου.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων περνάει έν,ονη φ6ση αμφισβή,ησης ,όσο ως προς

ης μεθοδολογίες που αΙCOλOυθOύν,αν κα,ά ,ην παΡαγωγή ,ων σχεδίων (προ,άσεων)

όσο και ως προς ,α ά,ομα που νομιμοποιούν,αl να λαμβάνουν ης ΠOλlηΙCές

αποφ6σεlς.

Απάν,ηση σ'ην παραπάνω αμφισβή,ηση για 'ην πλειοψηφία ,ων υπέρ-εθνικών

οργανισμών (ΟΗΕ, Ε.Ε.) και πολλών μη ΙCυβερνη1lKών ΙClνημά,ων (NGO's) απΟ'ελεί

η συμμεrOXIKή διαδlκασiα, σαν πoλιrlKή πρό,αση που νομιμοποιεί 'ην διαδικασία

λήψης 'ων αποφ6σεων, εππυγχάνον,ας 'ην KOlνωνlΙCή συναίνεση και αποδοχή 'ων

όποιων επιλογών.

- Ι,ην Ελλάδα οι συμμεrOXIKές διαδικασίες και προσπάθειες αυ,όωδιαχείρισης, αυ,ό

οργάνωσης 'ων κοινο,ή,ων (με ,ην ευρεία έννοια ,ου όρου) παΡα,ηρούν,αl σε

πολλές lσ,ορlκές περιόδους, οι οποίες έχουν να επιδειξουν εκπληκηκά

παραδείγμα,α. Σε συνδυασμό με ,ην εν,εινόμενη αμφισβή,ηση που δέχε,αl η

δlOδlκασία λήψης αποφάσεων, καθώς και ,α ά,ομα που νομιμοποιούν,αl για κάη

,έ,οlο, καθίσ,α,αl εΠΗακηκή η ενσωμ6,ωση συμμε,οχικών διαδικασιών σ,ο

σύγχρονο σύσ,ημα παραγωγής ΠOλl1lΙCής σ'ην χώρα μας και lδιαί,ερα σε θέμα,α

σχεδιασμού ,ου χώρου.
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Β. Η δομή ηις εργασίας
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Η Διπλωμαηκή εργασία απο,ελεί,α, από ,έσσερα κεφάλαια ,α οποία αναλύον,α, σε

αδρές γραμμές σ,ην συνέχεια:

1. Θεωρηπκές προσεγγίσεις και διεθνές πλαίσιο

Το κεφάλαιο αυ,ό απο,ελεί ,ο θεωρηηκό σκέλος 'ης μελέ,ης σ,ο οποίο εξε,άζον,αl

κάποιες αρχές 'ης συμμε,οχής 'ων πολlJών σ,ον σχεδιασμό. ΠΟΙΟ συγκεκριμένα

αναλύον,αl.

Η έννοια ,ης συμμε,οχής, όπως αυ,ή περιγράφε,αl σε θεωρηηκή βάση,

προσδιορίζον,αl οι αρχές και 'α χαρακ,ηρισηκά που νομιμοποιούν 'ην δράση 'ης

συμμετοχής ,ων πολlΙών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με τον χωρικό

σχεδιασμό και ,έλος αναφέρονται ,α πλεονεκτήματα και μειονεκτήμα,α 'ης

συμμετοχικής διαδlκασiας.

Αδρομερής αναφορά γίνεται σε κινήματα της συμμετοχικής διαδlKασiας, αναφορά

σης κυριότερες ·ιδεολογίες" οι οποίες ενέ,αξαν 'ην συμμετοχή ,ων πολlJών σ'ην

διαδικασία 'ου σχεδιασμού, με σ,όχο ,ην διευθέτηση του χωρου. Ποιο συγκεκριμένα

γiνε,αl αναφορά σ'ην συνηγορικό σχεδιασμό (Advocacy planning) σ'ην διαδlκασiα

,ου σuμμε,οχικού σχεδιασμού (PaJtiCΊρatory planning) και στην διακήρυξη για την

local Agenda21.

2. Η Ελληνική εμπειρία: Χωροταξικές μελέτες και οι συμμετοχικές διαδικασίες

Σ,ο κεφόλαιο αυ,ό γίνε,αl αναφορά σε χαρακ,ηρισηκούς σ,αθμούς σ,ην πορεία του

χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και εξετάζον,αl οι συμμε,οχlκές διαδικασίες που

προβλέπονταν και σ,ον βαθμό που εφαρμόσ,ηκαν. Οι ιςύριοι περίοδοι όπως αυτοι

προσδιορίστηκαν (με όχι απόλυ,ες διαδικασίες) για καθαρό μεθοδολογικούς λόγους

σύμφωνα με θεμαηκά χρονικά ΚΡlJήρlα και ανάλογα με τον χαρακ,ήρα 'ης μελέ,ης είναι:

- Εθνικό Χωρο,αξlκό Σχέδιο και Πρόγραμμα και 'α πρώ,α Ρuθμισηκά Σχέδια για 'ην

Αθήνα.

- Χωροταξικά Νομών, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ΡυθμlσJlκό Σχέδιο Αθηνων,

Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης.

- Ειδικές ΧωΡο,αξlκές Μελέτες.
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3. Η συμμετοχική διαδικασία στην περίπτωση της MUKOVOU
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-

Το κεφάλαιο αυ,ό αναφέΡε,αl σε μια χαρακ,ηρισηκη μελέ,η περίπ,ωσης (Case Study)

όπου επιχεlΡηθηκε η δlευθέιηση ,ου χώρου. Επlλέχ,ηκε ,ο παράδειγμα ,ης Μυκόνου

λόγω ,ου έν,ονου χαρακ,ήρα που λάβανε οι aνηπαλό,η,ες και οι συγκρούσεις

συμφερόν,ων που ουσιασηκά αδρανOπoloύσaν 'ην όποια προσπάθεια δlευθέ,ησης ,ου

χώρου από ,ο κένφο, αφηνον,ας, ουσlασJlκά, μόνο 'ον μηχανισμό ,ης αγοράς για 'ην

παραγωγη ,ου.

- Σ'ο εισαγωγικό ιμήμα ,ου κεφαλαίου γίνε,αι μια συνΟΠ1lκή αναφορά σε Οικονομικά

Κοινωνικά και Γεωγραφικά, χαρακ,ηρlσ1lκά ,ου νησιού 'ης Μυκόνου. ΕπιχεlΡεί,αl η

δlaπίσ,ωση και επισημανση 'ης lδιαnερό,φας που παρουσιάζει ,ο συγκεκριμένο

χώρο-κοινωνικό σύσ,ημα εξαnίας ,ης έν,ονης άσκησης ,ης ,0υρlσ1lκης

δρασ,ηριό,φας, η οποία προκαλεί: περlβaλλον1lκή υποβάθμιση, aνισορροπίες σ'ην

συνοχη ,ου κοινωνικού lσ,ού και οικονομικη αβεβαιό,φα αφού η οικονομία 'ου

νησιού βασiζε,αl σε μία μόνο οlκονομlκη, παΡαγωγlκη δρασ,ηριό,η,α.

- Σ'ην συνέχεια επlχεΙΡεί,αl ΚΡΙ1lκη επισκόπηση ,ων μελε,ών χωρικών ρυθμίσεων

που επlχεlΡηθηκαν σ,ο νησί με σ,όχο 'ην άρση ,ων αρνηηκών εmπ,ώσεων και 'ην

αύξηση ,ων πλεονεκ,ημά,ων 'ης ,0υρlσ1lκής δρασ,ηριό,η,ας. Προ,άθηκε μια σειρά

μελε,ών ·προ,άσεων· εκφράζον,ας ,α ιδεολογικά πισ,εύω 'ης κάθε περιόδου.

- Προσδιορισμός ,ων αιηών αδυναμίας εφαρμογής ,ων προ,άσεων. Αναφορά σ1lς

δυναμικές οι οποίες εξουδε,έρωσαν 1Ις μελέ,ες, (σε μεγάλο βαθμό προ,εινόμενες

aπό ,ο κένφο), αναφορά σ,ον ρόλο ,ης συμμε,οχης ,ων ,οπικών φορέων ,όσο

κα,ά 'ην φάση ,ης σύν,αξης όσο και 'ης εφαρμογής 'ης μελέ,ης.

4. Η αναγκαιότητα των συμμετοχικών διαδικασιών στον χωρικό σχεδιασμό

~ Εδώ γίνε,αl συνοπτική αναφορά σε κάποια συμπεράσμα,α ,α οποία προέκυψαν από

'ην μελέ,η και ,α οποία καθισ,ούν αναγκαία 'ην συμμε,οχική διαδικασία σ,ην λήψη

αποφάσεων.

Γ. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την ανάπτυξη του θέματος

Μεθοδολογικά ,όσο σ,ην ανάπ,υξη ,ων κεφαλαίων όσο και σ,α συμπεράσμα,α,

ακολουθηθηκε μια σειρά κλιμάκωσης από 1Ις γενικές, θεωρηnκές aρxές σε σχέση με ,ην

έννοια ,ης συμμε,οχής, ,ην αναφορά σ,α κυριό,ερα ιδεολογικά ρεύμα,α σ,α οποία η

συμμε,οχή ,ων πολΗών σ'ην διαδικασία λήψης aποφάσεων aπo,έλεσε πολΗlκή

πρό,αση. Σ,ην συνέχεια, εξε,άζε,αl η πρακnκή 'ης εφαρμογής 'ων συμμε,οχικών

διαδικασιών σ,ην Ελλάδα μέσα από ,ην εξέ,αση XαιχJK,ηρlσnKών προσπαθειών

χωρικού σχεδιασμού. Για έρευνα πεδίου (Case Study) επιλέχθηκε ,ο παράδειγμα 'ης
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Μύκονου λόγο 'ης lδιαηερό,ηιας που παρουσιάζει' Με αυ,όν ,ον φόπο θεωρούμε όη

δlOσφαλiζε,αl η εσω,ερική συνέπεια και συνοχή σ,ην μελέ,η ενώ σποφεύγον,αl

επαναλήψεις και εσω,ερlκές ανnφάσεις.

Δ. Πρρβλήματα κατά την εκπόνηση τ/ς εργασίας

ΟΙ κυριό,ερες lδιαηερό'ηΥες, δυσκοΝες αυ,ής 'ης διπλωμαnκής εργασίας συνοψίζονιαl

στις ακόλουθες παρα,ηρήσεις:

- Τα σ,οlχεία που ή,αν απαραί,ηια για 'ην εκπόνηση ,ης μελέ,ης προέρχον,ov εί,ε

από βιβλιοθήκες εί,ε από υπηρεσίες οι oπoiες βρίσκονιαl σ'ην Αθήνα και λόγω 'ης

φύσης ,ου θέμαιος (αφού νέες ανάγκες προέκυπ,αν σ'ην πoρεiα) και 'ης ελλιπούς

οργάνωσης ιων φορέων (ελλιπής μηχανογράφηση στις βιβλιοθήκες, γραφεlοκραnκές

διαδικασίες κλπ) χρειάσιηκε πολύς χρόνος για 'ην συλλογή 'ων απαηουμένων

σ,οlχείων. Η συγκεκριμένη δυσκολία, προφανώς, δεν εiναl γνώρισμα, lδlαlΥερόιη,α,

μόνο αυιής 'ης διπλωμαηκής εργασίας, αλλά απο,ελεί κοινό πρόβλημα κα,ά την

εκπόνηση πολλών επισιημονlκών εργασιών.

- Περιορισμένη βιβλιογραφία όσον αφορά την συμμετοχική διαδlKασiα στην Ελλάδα. Η

ξενόγλωσση βιβλιογραφία που διαπραγμαιεύεταl το ανηκείμενο περιορίζεται,

εξανιλείιαl σε θεωρηηκή ανάλυση «αl τα παραδείγματα της δεν αγγίζουν ης

lδιαιιερότητες 'ης Ελληνικής πραγμαnκό,ητας.

- Η διερεύνηση ιης έννοιας 'ης συμμε,οχής ,ων πολlΥών σε διαδικασίες λήψης

αποφάσεων άπ,ε,αl και άλλων γνωσηκών ανηκειμένων (KOlνωνIOλoγiα, πολιτικές

επιστήμες κλπ) πέραν 'ης Χωροταξίας και της Πολεοδομίας, lδlαΙΥερότητα η oπoiα

αρχικά αποιέλεσε πρόκληση για την επιλογή ,ου θέμαιος, αλλά στην πoρεiα

δημιούργησε πολλές δυσκολίες.

- Η έλλειψη κάποιας μελέ,ης παρεμφερούς θέμαιος που θα χρησίμευε ως οδηγός για

διάφορα εννοιολογικά και πρακηκά ζηιήμα,α.
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Γράφημα 1: πφιΥραφή τ/ς λογικής της αν6πτυξης του θέματος

ΓtvlΚές αρχές, Θεωρητικό πλα!σ1ο, θεσμικό πλα!σιο

Κrνήματα για τα οποια η συμμετοχική διαδικασ1α QΠOτtλεα'ι:

noλιTIKr'j πρόταση.

1
Η πρακτική της συμμετοχικής διαδι!\oσiaς στην Ελλάδα.

Αναφορά σε χαρακτηριστικές μoρφtς σχεδιασμού, καθώς και

στο υπάρχον ΘWμιKό πλαkno

1
Μελέτη τηςπφhπωσης της Μύκονου (Gase SIudy)

Συμπεράσμσια

Η αναγxaιότητα Συμμετοχικών

Διαδιιιασ!ών στον χωριιιό σχεδιασμό

Πηγή: ιδία επεξεργασία
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Στο γράφημα αναλύεται σχηματικά· η δομή της εργασfaς. Στο πρώτο τμήμα της yfνεται σε

θεωρητικό επlπεδo ανάλυση της tνvoιας της συμμετοχικής διαδΙKασfας, 'με στόχο την

νομιμοποΙηση της ως 'μεθόδου λήψης αποφάσεων, διερευνώνται εmσης τα

πλεονεκτήματα και τα 'μειονεκτήματα που η εφαρμογή της συνεπάγεται. Στην συνέχεκι

διερευνάται η πρακτική της συμμετοχικής διαδΙKασfας, όπως αυτή εκφράστηκε σε θtμσrα

χωρικού σχεδιασμού στην 'μεταπολεμική Ελλάδα. Στο τρπο τμήμα της 'μελlτης εξετάζεται

το παράδειγμα της Μυκόνου, ποιες δηλαδή συμμετοχικlς διαδικασfες παρήχθησαν στην

πρoστrCιθεια επιβολής χωρικών ρυθμίσεων πρoτεNoμlνων από το κΜρο. Arro την

ανάλυση των τριών Kεφaλαfων προκύπτουν τα συμπεράσματα για τον ρόλο της

Συμμετοχικής ΔιαδΙKασfας στον χωρικό σχεδιασμ6 στην Ελλάδα
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Οι συμμειοχlκές διαδιKoσlες στον χωρικό σχεδιασμό

1.1 ΠροσΙWισn<'l'n.ιιοιας του 'συμμεTOxιιι:oiί σχεδιασμού σε

θεωρnTlιιfιjβασn

1.1.1 Εισαγωγικά

Σ,ο παρόν κεφάλαιο επιχειρεί,αι μια αδρομερής θεωρηηκή ανόλυση ,ης έννοιας 'ου

Συμμε,οχικού σχεδιασμού. Αρχικά εξε,άζε,αι ο ρόλος ,ης συμμε,οχικής διαδικασίας ως

μεθόδου για 'ην λήψη πολιηκών, σ,ρα,ηγlκών αποφάσεων. Σ,ην συνέχεια επιχειρεί,αl

η νομιμοποίηση 'ης διαδικασίας, 'ης συμμε,οχής ,ων ΠΟλΗών, σ'ην προσπάθεια

διευθi:,ησης, διαχείρισης 'ου χώρου, ως λύση ιδιαi,ερα aπoδoηKή και απΟ'ελεσμαηκή

για 'ην άρηα διοχεiριση χωρικών προβλημά,ων.

Τέλος αναφi:ρoν,αι συνοπηκά 'α κυριό,ερα πλεονεκ,ήμα,α και μειονεκ,ήμα,α που

συνεπάγε,αl η συμμε,οχική διαδικασία κυρίως σε θεωρηηκή βάση και όχι όπως αυ,ά

εκφράσθηκαν από 'ην πρακηκή εφαρμογής 'ης σ'ην Ελλάδα, από 'ην εμπειρία που

υπάρχει σ,ο θέμα αuιό, από 'ην με,απολεμlκή περίοδο και ύσ,ερα.

Eπlγρaμμα'IKά σ,ο κεφάλαιο αυ,ό γίνε,αι μια αδρομερής θεωρηηκή ανάλυση ,ης

οργανωμένης συμμε,οχής κοινωνικών ομάδων σε θέμα,α που 'ους αφορούν και

άπ,ον,αl ζη,ημά,ων σχεδιασμού ιου χώρου.

1.1.2 Η έννοια της συμμετοχικής διαδικασίας στον χωρικό σχεδιασμό

Η συμμειοχή ,ων πολΗών απο,ελεί ένα lδιαί,ερο, ιδιόρρυθμο παράγον,α σ'η

δημοκρα,ική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εμπλοκή 'ου κοινού απο,ελεί μια

προσπάθεια που σιοχεύει σ,ο να διασφαλίσει όη οι πολί,ες έχουν άμεση πρόσβαση

σ'η λήψη aποφάσεων για θέμα,ο που ,ους αφορούν. Δυσ,υχώς, ,α προγράμμα,α σ,α

οποία συμμε,έχουν οι πολi,ες, ανημε,ωπιζον,αι συνήθως με σκεπ,ικισμό από 'ους

πολιηκούς.
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Σύμφωνα με ιις αρχές ιου κλασικού ορθολογικού σχεδιασμού' η εμπλοκή ιων πολΗών

σιην διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίες άπιονιαl χωρικών θεμάιων, δεν ήιαν

κάη ευκιαιο και σης περισσόιερες περlπιώCJtlς παρακάμΠ10νιαν, αφού θεωρούν όη

είναι από φύση ιεχνlκές2, πισιεύουν δηλαδή πως η παρουσία ιους είναι μόνο

συμβολική σε μια διαδικασία όπου όλες οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί. Σε πολλές

περιπιώσεις, φυσικά, όσα προαναφέρθηκαν αληθεύουν. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις

σΗς οποίες η όλη διαδικασία λεΗουργεί lδιαiιερα αποιελεσμαιικά.

Σε γενικές γραμμές η συμμειοχή ιων πολΗών σιην διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι

μια μέθοδος η οποια παρέχει σιους πολίιες μια ευκαιρία να επηρεάσουν Ης "δημόσιες"

aποφάσεις. Σε ιοπικό επίπεδο οι πολίιες εμπλέκονιαl σχεδόν αυιόμαια σιη λήψη ιων

αποφάσεων καθώς αυιές σχειίζονιαl με θέμαια άμεσου χωρικού ενδlαφέρονιος και

συνακόλουθα, γΙνονιαl εύκολα ανηληπιά νομιμοποιώνιας με αωόν ιον φόπο

αυιομόιως ιη συμμειοχή ιους.

Ωσιόσο, σε θέμαια ευρύιερου χωρικού πεδίου, ια οποία ιείνουν να είναι περισσόιερο

αφηρημένα και μακριά από ιη καθημερινή ζωή ιων ΠΟλΗών, η συμμειοχή σιη λήψη

αποφάσεων καθίσιαιαι προβλημαΗκή. Σια επίπεδα αυιά μόνο μεμονωμένα άιομα που

ανΗπροσωπεύουν οργανωμένες ομόδες ή έχουν σαφώς ιεκμηρlωμένες απόψεις

μπορούν να συμμειέχουν.

Το καθήκον ,ης ΤΑ, είναι να διαχειρίζειαl αποιελεσμαΗκά ιη συμμειοχή ιων ΠΟλΗών,

σε ανηδιασιολή με ,ο κενφlκό κρά,ος οποίου διαχειρίζον,αl θέμα,α μεγαλύιερης

κλίμακας, ιι:αl έχει ως σιόχο να διεγείρει σε πρώιη φάση ιη συμμειοχή ιων πολΗών και

κα,όπιν να ιην ενσωμαιώσουν σιην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η συμμε,οχική διαδικασία μπορεί να παρέχει ένα μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων

πλεονεκ,ημά,ων σε ολόκληρη ιη διαδικασία σχεδιασμού, ια οποία αφορούν

πληροφορίες και ιδέες πάνω σε "δημόσια" θέμαια, υποσιήριξη από ιους πολίιες σε

αποφάσεις που αφορούν ,ο σχεδιασμό, αφού συμμειείχαν και αυιοί καιά ιην σύσιαση

ιους, αποφυγή παΡαιειαμένων διαμαχών και καθυσ,ερήσεων που μπορεί να

κοο,ίσουν, διαιήρηση καλής φήμης (gooo will), η οποία μπορεί να συνεχισ,εί και σε

1 Τα αρνηιικά αυτής της μορφής χωρικού σχεδιασμού ι.ίναι λίγο πολύ γνωστά. κυρίως λόγο της ΈVΙoνης κριτικής

που ίχει δεκτή αυιό το είδοι; σχεδιασμού, πλην όμως tJΠάρJ(OUV κάποια πλιoνι.ιι.ιήΜCΙΤα ια οποία θιώρησα σκόπιμο

να aνaφφθoύν, κυρίως άπιονται αφενός στην εmσιημoνΙKή κοι τεχνική εγκυρότηια των μελετών που πapήXΘΗΣΑΝ

με αυτές ιης αρχές σχεδιασμού και αφετέρου στην συνολική πρoσiγγιση ιων όποιων θεμάτων.

2 Θεωρούν δηλαδή όη η διαδΙKασia διαχείρισης χωρικών θεμάτων μτιoρd να αvιιμειωπlOlεί με τεχνιιιά εργαλεία.

Δt:'J δt.Xoνται όη ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί μια KoινωνιK~πoλΙΤΙKή διoδιKaσiι:ι.
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μελλον1ικές αποφάσεις, πνεύμα συνεργασίας και εμπισ10σύνης με1αξύ 1ων πολl1ών και

1ης πολΗείας.

Η έννοια 1ης συμμε10χικής διαδικασίας ορίζε1αl "ως κάθε δραστηριότητα την οποία

αναλαμβάνει tvσ άτομο, μια ομάδα ατόμων, ή μια οργάνωση χωρίς καμία σχΙση με τους

αιρετους αντιπρόσωπους του λαου, ή τους αρμόδιους κρατΙKOUς υπάλληλους, ή τους

OργανισμoUς του δημoσfoυ με σκοπό, άμεσο ή lμμεσo, να συμμετάσχει στις υπoθl.σεις και

αποφάσεις της διοίκησης, ή των δημοσίων επιχειρήσεων, ή ακόμα και στις πολπικΙς

αποφάσεις ,ης KυfJlρvησης)o

Ο ρόλος 'ης συμμε10χικής διαδικασίας γίνε1αι όλο κ:αl πιο κρίσιμος αφού μειώνε1αl η

εμπισ10σύνη ,ων πολl1ών ,όσο ως προς ,ους εκπρόσωπους ,ων κένφων λήψης

αποφάσεων όσο και ως προς ,ους μηχανισμούς παραγωγής σχεδΙων. Δηλαδή η λογική

και η νομιμοποίηση 10υ σχεδιασμού σαν διαδικασία λήψης αποφάσεων δέχ,ηκε έν,ονη

κριηκή ανημε,ωπίζον,ας προβλήμα,α φερεγγυό,η,ας και αξιοπισ,ίας, αφενός ως προς

,ην ικανό,η,α και 'ην αρηό,η,α ,ων μηχανισμών και 1ων διαδικασιών με 10υς οποιους

10 κ:ενφικ:ό κ:ρό1Dς λάμβανε 11ς αποφάσεις και αφε1έρου ως προς 1ην νομιμοποίηση

1ων φορέων κ:αl ,ων προσώπων που συμμε1έχουν σων σχεδιασμό, δηλαδή ποιοι

φορεις ή πρόσωπα ειναl αρμόδιοι για 1ην λήψη ποιων αποφάσεων.

Η συμμε10χική διαδικασία ως κοινωνική δράση συναν,ά1αl κυρίως σ1ην μικρή και

μεσαία κλίμακα 10υ χωρικού σχεδιασμού. Δεν έχει νόημα να συζη1ήσουμε για 1ην

συμμε10χή 1ων πολl1ών σε μεγάλης κλιμακας χωρο,αξικ:ά σχέδια, όπου διάφορα

πρακηκά προβλήμαΥα (ο συν,ονισμός και η ενlαlα δράση μεγάλου αριθμού α,όμων

διαφορεηκών οικονομικών κοινωνικών πεποιθήσεων και συμφερόν,ων) καθώς και η

φύση Υων προιάσεων (εΠl1ελlκού, συμβουλευηκού χαρακιήρα, γενικών κα,ευθύνσεων)

δεν ευνοούν την σύσ,αση ,έτοιων κινημά,ων.

Γενικά αποδεlκνύεΥαl πολύ πιο απο,ελεσμαΥlκή η δράση μιας δυναμικής ευέλlκιης

μικρής ομάδας αΥόμων4, αφού μπορούν να συν,ονισ,ούν να συμφωνήσουν και να

δράσουν για ,ην επίΥευξη κάποιου κοινού σ,όχου ο οποιος εύκολα προσδlορίζεΥαl.

3 Γ. Σιουιη «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠEPΙBAΛΛONΤOΣ:t Φύση και Κoιvωνiα

3, ΓεVΙKή Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1968 σtλ.7,θ,9.

4 το μtρoς nιplt)(tTaI σιο όλο και 10 όλο mριέ)(εταl σιο μέρος. Σύμφωνα με αυιήν ιην αρχή η κοινωνία πιριtxιι lα

άιομα (από ΑUτά ΣUΣΤήνεται) αλλά κω πιρlέχειαl σε αυτά σαν οργανωμένη εμπειρία σιο μυαλό ιους.

Eclgan Μοι1π «Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ» Φύση και KOιvωVια-5, ΓεVΙKή Γραμμαιdα Νέας Γενιάς,

Αθήνα 199:1.
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Γράφημα 2: αναπαράσταση της αντιστρόφως ανάλογης σχέσης που υπάρχει

μεταξύ της «αποτελεσματικότητας» μιας κοινωνικής ομάδας σε σχέση τόσο με το

μέγεθας: της καθώς και την κλiμακα σχεδιασμού

Ενδιαφέρον ,ων πoλιrών

(απο,ελεσμαnκό,η,α)

-
Μέγεθος ομάδας

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Ενδιαφέρον ,ων πoλιrών

(απo,ελεσμαTlKό,ηrα)

-
Κλίμακα σχεδιασμού

Προφανώς η σχηματική γενΙκευση της σχΙσης της δράσης ενός κοινωνικού σχηματισμού

συvαρτήσD του μεγlθouς της εfvαι κάτι σχεrιKό. Υπάρχουν πολλά ισroΡΙKά παραδεIγμaτα

τα οπο!α την διαψεύδουν, Χαρακτηριστικά σvαφtρεται η Γαλλική επανάσταση η

εΠΑVΆΣΤαση των Mπoλσε{Jfκων, μαζικά κινήματα (]Τα oπofα λDτούργησαν άρισrες

συμμετο)(lκΙς διαδιKασfες. Θεωρώ όμως ότι στην πιpfτπωση της συμμεΤΣΧής κοινωνικών

ομάδων στον χωρικό οχεδιασμ6 για την άρτια εφαρμογή της διαδΙKασfaς απαιτούνται

μικρού μεγlθouς κοινωνικά σχήματα, αφού στις μεγάλες κοινωνικΙς ομάδες εγγενώς

σvaπaράγoνται θtματα fλλειψης συντονισμού δράσης, εσωτερικΙς aντιπαλότητες'

σκοmμ6τητες και ο προσδιορισμός του ατόχου αποτελεΙ πιρΙπλοκη και δύσκολη tmAoyή,

πράγμα που εξορισμού καθιστά τα μεγάλα κοινωνικά συστήματα προβληματικά ως προς

την συμπεριφορά τους και την λειτoυργfα τους σε oΡΓΑVΩμΙνες κοινωνΙες. Για αυτό και η

συμμετοχική διαδικασfα συvfσrαται στην μικρή κλΙμακα χωρικού σχεδιασμού.
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Πίνακας 1: περιγραφή της πιθανής συμβολής των πολπών στα διάφορα βήματα

της διαδικασίας του σχεδιασμού και σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης

Επimδα:δtofκ"σης

Δράσεις σχεδιασμοΟ Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό

ΔιαιΟπωση σιόχων • • •

Συλλογή δεδομένων και ανό:λυση • • •

Καθορισμός εναλλακιικών πολιτικών • • •

Αξιολόγηση εναλλακιικών πολιτικών · • •

Επιλογή πολιιικής · · •
Εφαρμογή πολlllκής • • •

ΠαρακολοΟθηση και αξιολόγηση • • •
Πιθανή συμβολή - - χαμηλή g =μέτριο •=υψηλή

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στον παραπάνω πfνσKα περιγράφεται πως η ΣUμμετσXΙΙ του κοινού σε εθνικό και Ι

περιφερειακό επ(πεδο είναι περισσ6τερο κατάλληλη και aποτελεσματική στα στάδια όπου

διατυπώνονται οι στόχοι και καθορίζεται η πολιτικΙΙ. Σε γεVΙKΙς γραμμΙς 'μετά τον

καθορισμό των στόχων και των πολιτικών, υπάρχουν μικρότερες mθav6τητες Υ'α τους

πολ1τες να συμμετΙχουν στη διαδιKaσfα του σχεδιασμού σε αντιδιαστολή 'με τους

τεχνοκράτες σχεδιαστΙς των oπolων ο ''τιιχνικός'' ρόλος αυξάνεται σημανrΙKά.

ΦαlVεται επfσης πόσο ουσιαστικός κpfvεTat ο ρόλος των πολιτών στο τοmκό επfπεδo στο

oπofo οι σuμμεΤOXΙKΙς διαδΙKασfες 'μπορούν να avσπαρα)(θoύν σε όλες τις δράσεις του

σχεδιασμού.

Η διαδικασία του σχεδιασμού με 'ην ευρύ,ερη έννοια ,ου όρου εμπλέκει ένα σύνολο

σχεηζόμενων δράσεων, που περιλαμβάνουν, ,η σ,οχοθέ,ηση, ,ον καθορισμό 'ης

πολιηκής που πρόκειιαl να ακολουθηθεί, ,ην υλοποίηση 'ης πολιιl,;ής, 'ον καθορισμό

'ων κανόνων σε δlοικηηκό επίπεδο, ης λειιουργiες ,ου προγράμμα,ος και ,ην

αξιολόγηση. Μέσα σ,ο πλαίσιο αυ,ό η συμμε,οχή ,ων πολιιών μπορεί να είναι από

μηδαμινή μέχρι πολύ ουσιασηκή.
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Ειδlκό,ερα η συμμε,οχή ,ων πολιιών απο,ελεί σ,όχο σε κάθε ιμήμα 'ης διαδικασίας

σχεδιασμού, αλλά η δυνα,ή συνεισφορά 'ου κοινού διαφοροποιεί,αl για ,ις διάφορες

δρασ,ηριό,η,ες και επίπεδα διοίκησης. Η ποιό,η,α ,ης συμμε,οχής ποικίλει επίσης και

επηρεάζε,αl από αυ,ούς που λαμβάνουν ης αποφάσεις, μέσω 'ης κα,ανομής ,ων

πόρων και 'ης δημιουργίας προσδοκιών με,αξύ 'ων συμμε,εχόν,ων.

Η συμμε,οχική διαδικασία χωρικού σχεδιασμού προσδιορίζε,αl ως μια κοινωνική δράση

(συμπεριφορά) νομιμοποίησης χωρικών διευθε,ήσεων, φοποποιών,ας και, η,

με,αβάλλον,ας ,ην όποια προσπάθεια εφαρμογής σχεδίων ,α οποία προ,είνον,αl από

,ο ·κένιρa5", λύσεις οι οποίες ενδiXε,αl να απέχουν ουσιασηκά από ,ις ανάγκες και ης

απαπήσεις ,ης ,οπικής κοινωνίας.

Για να προ,αθούν από ,ους διάφορους κοινωνικούς σχημαησμούς ,έ,οlες λύσεις

δlευθέ,ησης ,ου χώρου θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, αφενός η

αναγνώριση ,ης σχεηκής αυ,ονομίας ,ου κάθε κοινωνικού χώρου ως ενό,η,α με

lδιαί,ερα χαρακ,ηρlσJlκά ,α οποία δικαιού,αl και οφείλει να δια,ηρήσεl, αφετέρου η

αναγνώριση των ιδιαίτερων προ,άσεων τις οποίες κα,αθi.τεl η κάθε κοινωνική ομάδα,

σύνολο, εκφράζοντας τα χαρακτηριστικά της εμπειρίας 'ης βιώνοντας 'ον χώρο.

Λ~Η συμμε,οχική διαδικασία ως κοινωνική δράση δεν μπορεί να βασισ,εί σε κσπΟIΟ

νομικό πλαίσιο, (μόνο να υποστηριχτεi) αλλά απο,ελεί φυσικό επακόλουθο

~KεKριμένης στάσης απέναντί σε κοινωνικές επιλογές. Αποτελεί δηλαδή θέμα

κοινωνικής εμπειρίας και σχε,ίζεταl με ,ον φόπο που είναι δομημένα ,α κοινωνικά

σύνολα. Σ,ην Ελλάδα κατά το παρελθόν είχαν παρα,ηρηθεί εκπληκτικά παραδείγματα

αυ,ό-διαχείρισης και αυτό-οργάνωσης.

5 Για τις φος περιόδους παρσγωγής μελtιών οι οποlες έλαβαν χώρας στην μεταπολtμιl(ή Ελλάδα εμπεριtχoνιαι

συμμειOXIΚές διαδιl(ασ!ες τουλάχιστο σε θεωρηιική βάση (βλtπt Ι((.φ. 2). Σε καμία πφiτnωση όμως δεν

παρατηρείιαι αυσιαστιl(ή, rnoικoδoμηηl(ή δράση των πολιιών, ιόσο κατά ιην εκπόνηση, όσο Ι(α, Ι(αιά την

εφαρμογή της μελέτης. Στις μόνες πφnrιώσιις που μιλάμε για ουσιαστική συμμετοχι'ι • σfyouρo όχι

εποιl(οδομηιιl(oU χαρακτήρα είναι η δημιουργία αμόδων m.ιΜφΕΡΌVΙων για ιην άρση των όποιων XωpIl(ώy

ρυθμiσεων ενώ οι τρόποι έκφρασης αυιών των αντιδράσεων είνα. με κατάληψης Ι(ιιρίων, πορείες, μαύρες αημα{ες

Κλπ.
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Πίνακας 2: περιγραφή εναλλακτικών μορφών συμμετοχής

20

ί'l1JI')dtισg 2~6.. ιιι):a -ιrinι

- Συναlνεση σταθερότηια. - Σύγκρουση αλλαγή. - Συγκράτηση συνδιαλλαγή.

- Αντιπροσωπευτική - Συμμετοχική δημΟΚΡατία. - Πλουραλιστική δημοκρατία.

δημοκρατΙα.
Ριζοοπαστικές θεωρίες. Φιλελεύθερες θεωρlες.- -

- Συντηρητικές Θεωρίες.
- Συμμετοχικός σχεδιασμός - Συναινετικός σχεδιασμός..

- Τεχνοκρατικός

σχεδιασμός.

- Ψευδοσυμμετοχή - Ουσιαστική συμμετοχη - Συμβουλευflκη συμμετοχή

Πηγή: Χρισοφιλοπουλου Δημ. Γ. «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞlκαΣ ΣΧΕΔIΑΣΜαΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Εκδόσεις Σακκούλα, Αθήνα, (σελ.76)

Στο πίνακα περιγράφονται τρεις τύποι (θεωρητική πρoσΙWΙση) συμμετοχικών

διαδικασιών, οι οποΙες συνδΙονται, εξαρτώνται από τις ΤΤOλJΤIKΙς, ιδεολΟΥικΙς και

δημοκρατlκΙς συνθήκες που εmκρατούν στην συγκεκριμΙνη Koινωνfα. Στους τρεις τύπους

αυτούς εντάσσονται και τα εΙδη σχεδιασμού για την διιuθΙτηση 'Χωρικών θεμάτων

(τεχνοκρατικός συστιμικός σχεδιασμός, συμμετοχικός σχεδιασμός, συναινετικός

σχεδιασμός), σε συνάρτηση με τις μσρφΙς συμμετοχής που προκύτπουν ως απόρροια

πολπικών κοινωνικών ιδεολογικών και οικονομικών συγκυριών.

Η θεσμοθέτησή και η οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών θα πρέπει να αποσκοπεί (

στην δημιουργία ενός πλαισίου διαδικασιών και μεθόδων ικανών να αξιοποιεί και να

πολλαπλασιάζει τις ενδογενείς δράσεις, μετατρέποντας σε δημιουργική κοινωνική

δυναμική, τα ακόλουθα τοπικά χαρακτηριστικά:

- την προσωπική και συλλογική πείρα της ζωής, η οποία εγγενώς χαρακτηρίζει τους

μονίμους κατοίκους μιας περιοχής, η οποία οφείλεται στην παραγωγική και

οικονομική δραστηριότητα, στην κοινωνική ένταξη και δράση κλπ.

- την πρωτοπόρο δράση, καινοτομία σε οικονομικές, παραγωγικές και κοινωνικές

σχέσεις ως απόρροια της εμπειρίας, του βιωμένου χώρου.
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'ην αμφισβή,ηση ,ου κα,εσ,ημένου, 'ην σύγκρουση με ,ους φορείς 'ης κεvφlκής

εξουσίας. Η σποφασισηκή λεπουργlα 'ης συμμε,οχικής διαδικασίας ενδέχε,αl να

σημα,οδο,ησεl ανηπαλό,η,ες με ,ους σ,όχους και ης επιλογές ,ης κενφlκής

εξουσίας, αφού η βέλησ,η λύση δlOφοροποlεί,αl, σης διάφορες κλίμακες επιλογής

(εθνική, περιφερειακή, ,οπική) και αναλόγως σ'ους διάφορους φορείς λήψης ,ης

απόφασής (κενφlκή εξουσία, ,οπική αυ,οδιοίκηση).
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-

ΠΙνακας 3; οι μορφές συμμετοχής κατά Arnestein {1969} κατηγοριοποιούνται στις

εξής κλίμακες ανάλογα με την ένταση της συμμετοχής των πολιτών

lII~συlll'noxOς ~.μμι.1'OJΚ -rι.N:πaλnιiw

Ουσιασιιιι.:ή - Πλήρης έλεγχος 'ης διαδlιι:οσΙας ,ου χωρικού σχεδιασμού

από 'ους πολίτες.

- Εκχωρημένη εξοuσfα σε ορισμένα θέμαια ιομεακές

πολlllκές.

- Συνεργασfα - σύμπραξη της ιοmκής Koινωνlα με τον φοΡέα

άσκησης ιης κεντρικής εξouσfας.

Συμβουλευτική - Απλώς έκφραση γνώμης ιης Jοmκής κοινωνίας.

- Ανιαλλαγή πληροφοριών εμπειριών και απόψεων μειαξΟ

ιης 10mκής κοινωνίας ,ων πολιιών και του φοΡέα ΟΟιι:ησης

ιης κενφlκής εξοuσΙας.

Ψευδό-συμμειοχή - Δημόσιες σχέσεις.

- Ενημέρωση πολιτών

- Εκμειάλ/ευση πολιτών

Πηγή: Amstein Shery «Α LADDER QF CITlZEN PARTlCIPATlQN» Joumal ΟΙ Ameήcan

Institution ΟΙ Planners, 1969, (ρ. 216·244).

Στο παραπάνω διάγραμμα περιγράφονται οι μορφlς της συμμετοχικής διaδlKaσfaς

κaτηΥοριοποιημlνες σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την {νταση της συμμετοχfις των

πολιτών στις διαδΙKaσfεςλι)ψεις aπoφόσεων.

Η κάθε μia aπό αυτlς της μορφlς συμμετοχfις μπορε' να περιγρaφεf με κάποιες

εvαλλακτικlς δράσεις των πολιτών στην διαδΙKaσfa λf]ψης αποφάσεων. Οι δράσεις αυτlς

μπορε' να περιγράφουν τις ΣVVΘΉKες που εmκρaτούσav στις ΗΠΑ την δεKaεrfα του '60,

παρουσιάζουν όμως δIαXPOVΙKf] εmκαιρ6τητα.
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1.1.3 Η νομιμοποίησητης δράσης της συμμετοχικής διαδικασίας στον

χωρικό σχεδιασμό
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Η συμμετοχική διαδικασία αποτελεί πολιτική πρόταση για τον άρτιο σχεδιασμό του

χώρου, αφού η γνώση του φυσικού και κοινωνικού αντικειμένου αποτελεί προϋπόθεση

για υπεύθυνη και αποτελεσματική στάση απέναντι στην δύσκολη και καθοριστική

διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού6 στην λειτουργία και την εξέλιξη ενός τόπου.

Η διαδικασία της διαχείρισης (σχεδιασμού) του χώρου αποτελεί εξ' ορισμού μια δύσκολη

υπόθεση ειδικά όταν αυτή προέρχεται από την εφαρμογή ενός σχεδίου και δεν αποτελεί

το αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού μικρό-επιλογών, όπως συνέβαινε στην οργανική7

διευθέτηση, (παραγωγή) του χώρου.

Οι λόγοι που καθιστούν την συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού μείζονος σημασίας

κοινωνική δράση και ουσιαστικά την νομιμοποιούν σαν πολιτική πρόταση μπορούν να

σχηματοποιηθούν στους εξής άξονες

Η συμμετοχική διαδικασία συνεκτιμά την σχέση ανάμεσα στον πολίτη <χρήστη,

κάτοικο) στο παραγόμενο προϊόν, ή υπηρεσία (οικονομικές σχέσεις) και στο σύστημα

αξιών που διέπει την κοινωνία (θεσμοί, ήθη, έθιμα, κοινωνικές σχέσεις).

Η διατάραξη από την μεταβολή της αρχικής σχέσης, (πράγμα που συνεπάγεται η

όποια προσπάθεια διευθέτησης του χώρου), θα οδηγήσει σε μια σύγκρουση αυτών

των δυναμικών, με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας νέας ισορροπίας του

'- --
συστήματος.Η διαδικασίααυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμή για την εφαρμογή του χωρικού

σχεδιασμού.

- Η όποια προσπάθεια σχεδιασμού του χώρου αφορά την διαχείριση του με άμεσες

συνέπειες στην ποιότητα του περιβάλλοντος και προφανείς, άμεσες επιδράσεις στην

ποιότητα ζωής, καθιστώντας τον πολίτη De facto ενδιαφερόμενο για την διαδικασία.

- Κατά την διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού θίγονται θέματα των οποίων η σωστή

διαχείριση απαιτεί πλήρη γνώση του χώρου σαν κέλυφος (δομημένος χώρος,

6 Σε παραδοσιακά χώρο-κοινωνικά συστήματα η διαδιKασlα της λήψης αποφάσεων ενσωμάτωνε έντονα

συμμετοχικές διαδΙKασlες. αφού η παραγωγή του χώρου πραγματοποιούνταν με αυτές. Η πολυπλοκότητα και η

μεΤαβολή της κλίμακας των οικισμών που παρουσιάζουν οι σύνχρονες Koινωνlες δημιουργεί τις κεντρικά

σχεδιασμένες παρεμβάσεις, πρακτική η οπoiα την τtλευταiα πφΙοδο δέχεται έντονη αμφισβήτηση ως προς την

νομιμότητα της σαν διαδικασια.

7 Η οργανική διαδικασ\α παραγωγής Του χώρου εiναι παραγωγή αυτού μέσω της ΣUνέργιας μεγάλου αριθμού

ατομικών επιλογών δημιουργώντας τους λεγόμενους οργανικούς οικισμούς - άθροισμα μεγάλου αριθμού ατομικών

επιλογών.

\
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φυσικός) κσι Τις άϋλες σχέσεις (κοινωνικές, οικονομικές) που παΡατηρούνταl.

ΆΡTlα γνώση του χώρου μπορεί να έχει ο πολίτης, καθημερινά ενταγμένος σε αυτό

το πλέγμα σχέσεων και δομών στο οποίο με τον χωρικό σχεδιασμό επιχειρούμε να

επέμβουμε. Γνωρίζει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο τα ανωτέρω συμπλέκονται

αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την ισορροπία του συστήματος. Η γνώση αυτή

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άΡTlα διεξαγωγή του σχεδιασμού.

Αίτημα για περισσότερη άμεση δημοκρατία. Ο ρόλος της βουλής σαν μέσο

ικανοποίησης των απημάτων των ατόμων θεωρείται και είναι μέσο με διαρκώς

μειούμενη σημασία. Η διοίκηση λειτουργεί με ολοένα και περισσότερο πολύπλοκη

τεχνοδομή. Προβαίνει με 'ους μηχανισμούς 'ης σε αποφάσεις ,εράσnας οικονομικής

σημασίας για το σύνολο με χαρακ,ηρlσnκές, οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές

ζημίες για τα ά,ομα (π.χ. η επιλογή χωροΒέ,ησης ενός εργοσ,ασίου παραγωγής

ηλεκφlκής ενέργειας από λιγνίτη ενδέχεται να δια,αράξεl τον κοινωνικό και

οικονομικό ισ,ό μιας περιοχής και να επιφέρει ιδιαίτερες οικολογικές αλλοιώσεις σ,ον

,όπο). Η προσφορό,ερη λύση σ'ην ικανοποίηση προσωπικών αιτημάτων είναι η όσο

,ο δυνατό πιο άμεση συμμε,οχή σ'ην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

- Σε σχεnκή συνάρτηση με 'ην ανω'έΡω απία νομιμοποίησης της συμμε,οχικής

διαδικασίας σ'ην λήψη αποφάσεων είναι και η έννοια, για ένα σχεηκά πρόσφα,ο

δικαίωμα, για καθαρό και υγιεινό περlβάλλοv8 δηλαδή ·'0 δικαίωμαπου έχει ,ο ά,ομο

για ένα περιβάλλον υγιεινό και οικολογικά ισόρροπο·.

Το δικαίωμα για την προστασία ,ου περιβάλλον,οςείναι ένα δικαίωμαόπως ορίζε,αι

τρί,ης γενιάς, όχι α,ομlκό αλλά περισσό,εροκοινωνικό και συλλογlκό9. Η προάσπιση

αυτού ,ou δlκαιώμα,ος είναι περισσό,ερο αποδοηκή σε επίπεδο ατόμων, η ομάδων

α,όμων. καθώς δεν είναι δυνα,ή η πλήρης διασφάλιση ,ou από το κενφlκό κρά,ος.

a Για την διαχιΙριση ,ου πεΡιβάλλονιος l!θεται 10 θiμα από πλιυράς ανιικιιμένων (φυσικό περιβάλλον, δομημένο

πφιβάλλον, πoλIJ,σΊlKό περιβάλλον, τοπίο, άvθρωπoς ως ατομική και cruλλογιο;.ή οντότηια. Το θtμα lης διαχ.dρισης

ιξετάζειαι και από πλωράς επmτώσεων η οχλήσεων (μακροσκοπικές αλλoιώσtις 'ης φύσης, ρύπανση, μόλΙΙVΣΗ,

άλλες μoρφtς οχ.λήστων και εππττώΟ"εων).

9 Γλυκιpiα Σιούιη «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ» Φύση και

Koινωνiα -3, Γενική Γραμματι[α Νέας Γενιάς, (σελ. 23, 24,25).
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Γρ6:φημα 3: περrγραφή μέσων νομιμοποίησης της συμμετοχικής διαδικασίας ως

μηχανισμού παραγωγής χωρικών διευθετήσεων

Συσχέτιση De- Facto Πλήρης Αίτημα για Δι",αlωμα του

των avαyκώy -φφ6- γνώσητοο περιaσότιρo ατόμου για

'00 """
χ_

~Π'Poσω- ."",,,,,
πΛΗΘUσμoυ KOlVIι.M!toU πtUτι",ή -'"και της συστήματος δημσκραιlα

παραγωγής

Αναγιιαιότητα για κοινωνική σνμμποχή

στην διαδlκαάια λήψης αποφάσεων και

στην εφαρμογή τovς

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Συμπερασματικά η συμμετοχική διαδΙKασiα νομιμοποιείται στην διαδΙKασfα διευθέτησης και

πρoστασfας του χώρου, αφού Kαθtστά το κοινωνικό σιίνσλο De4acto ενδιαφερόμενο,

καθώς τα άτομα που καλούνται να συμμετάσΧουν έχουν πλήρη γνώση του χώρο

κοινωνικού σχηματισμού και των οχΙσεων που το διΙπουν. Η σύγχρονη απωτηση για

«περισσότερο» ενεργό και άμεση δημοιφarΙας στην διαδΙKασiα λήψης αποφάσεων

πράγμα που εmβάλει την εμπλοκή της τοmκής Koινωvfας, πρακτική η οποία διασφαλίζει

το δικαfωμα του ατόμου επl του περιβάλλοντος. Εκφραζει την διαρκώς

συνειδητοπσιούμενη ανάγκη ενός επαναπροσδιορισμού των δικαιωμάτων ρύθμισης της

κεντρικής εξοι.ισίας και της κοινωνίας των πολιτών, ως σύνολο δυναμικό 'με ρυθμιστική

ικανότητα, καθιστώντας την συμμετσχή των πολπών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων

ολοΙνα και περισσότερο απαραΠητη.
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Γράφημα 4: ανάλυση της συμμετοχικής διαδικασίας ως άρτια πρακτική σrην

διευθέτηση χωρικών 8εμ6:των

Αρτιότητο πpακτικΉc;

...., Θι.ματική ανάλυση
Πρακτική της

Συμμετοχικής -..j Κλιμακο ιφαρμογήςΔιαδικασίας στον

Χωρικό Σχεδιασμό

-11δmλoyiι.ς Πολ. Σuyκυρ/ις

π_

~ θισμικόπλΦσ1ο

Υ ΚoινωνιιIiς ιμπtιρlες

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Στο διάγραμμα απεικονίζεται η λογική, σύμφωνα με την οποία θεωρώ ότι maroπoIrfrOI η

αρτιότητα της συμμετοχής των πολιτών στην δΙOOKασiα λήψης αποφάσεων. Η εμπλοκή

της τοmκής Koιvωνlας mην διαδΙKασiσ παραγωγής σχεδίων αποτελεί πολιτική πρ6ταση,

σπσfτηση γJO την διαχε{ριση των σημαντικών π€pιβαλλOντlKών προβλημάτων.

Η αρτι6τηrα της πρακτικής εξαρτάται από σ) το θtμα, β) την κλίμακα χωρικού

σχεδιασμού, γ) το πολιτικό πλαlσιo στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Η συμμετοχή των πολιτών προφανώς δεν aπoτελεI πανάκεια για την διαχείριση των ,
περιβαλλovτικών θεμάτων. Για την άρrισ λειroυργίσ rης σπσιrείrσι η ύπαρξη σ) θεσμικού

πλαισioυ ΠΌυ να ανσπσράγει μηχανισμούς και διαδιKασfες ικανΙς να ενσωμarώσουν rIς

ενδογενείς δυναμικΙς στην πρ6rαση rης μελlrης 'β) καθώς και κοινωνική εμπεφΙα rης

rοmκής KOινωνfaς για rην αυr6-διαχεfριση θεμάrων που rην aφορούν άμεσα.
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1.1.4 Τα πλεονεκτήματακαι μειονεκτήματατης συμμετοχικήςδιαδικασίας

στον χωρικό σχεδιασμό

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού,

μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων, όπως αυτά

έχουν διατυπωθεί σε θεωρητική βάση, συνοψίζονται στους εξής άξονες:

- ενεργοποίηση1Ω των πολιτών. Οι πολίτες δραστηριοποιούνται από τον ρόλο και το

αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής στον χωρικό σχεδιασμό, δημιουργούνται ενεργές

και υπεύθυνες συνειδήσεις.

- αυξάνει την aντιπρoσωπευτιKότητα' αφού οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας γίνονται

μέτοχοι κατά την σύσταση των προτάσεων για την ρύθμιση (διευθέτηση) του χώρου

και πρακτικά θα υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους, τις οποίες

σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα από τους φορείς της κεντρικής εξουσίας.

- aνταλλαγή απόψεων στις τοπικές κοινωνίες, αναπαράγονται συγκρούσεις απόψεων,

αντιλήψεων και συμφερόντων ανάμεσα στης τοπικές κοινωνίες και την κεντρική

εξουσία. Η σύγκρουση αυτή οδηγεί, με την προϋπόθεση ύπαρξης του κατάλληλου

πλαισίου. στην παραγωγή γνώσης.

- οι αποφάσεις σε επίπεδο μελέτης έχουν λάβει υπόψη τους διάφορους κοινωνικούς

φορείς με αποτέλεσμα οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις ανάμεσα τους, να έχουν

εκτονωθεί και προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό κατά το στάδιο της πρότασης,

επόμενο είναι κατά την θεσμοθέτηση της μελέτης να μην υπάρξουν έντονες

αντιδράσεις με αποτέλεσμα την εφαρμογή των σχεδίων.

Η συμμετοχική διαδικασία σαν πολιτική πρόταση για περισσότερή και άμεση δημοκρατία

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Τα κυριότερα

μειονεκτήματα που συνεπάγεται η διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού μέσω της

συμμετοχής των πολιτών συνοψίζονται ως εξής:

Η εφαρμογή της συμμετοχικής διαδικασίας στον χωρικό σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα

χρονοβόρα ως προς την φάση σύνταξης της μελέτης (προτάσεων) αφού απαιτείται η

10 Η ενεργοποίησης των πολιτών μέσω συμμετοχικών διαδικασιών συνεττάγεταl την άρτια ένταξη αυτών στην

Koινωνiα με εττιδράσεις στα χαρακτηριστικά τους. Την δημιοι.ιργ[α δηλαδή υπεύθυνων, συνειδητών ατόμων τα οποία

ενταγμένοι σε ένα σύνολο απαιτούν να ορίσουν την μοίρα τους αυτό-διαχειριζόμενOl δικές τους υποθέσεις (σαν

σύνολο και όχι ατομικά). Άτομα με τέτοια κοινωνικά χαρακτηριστικά, ενταγμtvα ενεργά σε κοινωνικές ομάδες, tχoυν

μηχανισμούς αμύνης πάνω σε δυσάρεστα νεοεμφανιζόμενα χαρακτηριστικά που «μαστίζουν» τις σύγχρονες πόλεις,

(απομόνωση περιθωριοποίηση, αποξένωση κλπ) με γνωστές αρνητικές εττmτώσεις.
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σνημειώπιση όλων ,ων προβλημάιων που συνεπάγειοι η σύγκρουση συμφερόνιων

σε αυιήν 'ην φάση. Σε άμεση συσχέηση με ,ην μεγάλη απαίιηση σε χρόνο που

απαlJούν ΟΙ διαδικασίες συμμειοχής, είναι και το μεγάλο κόσιος λόγω ,ου

συνιονισμού των διαδικασιών δράσης κοι έκφρασης όλων 'ων κοινωνικών κο.

οικονομικών συμφερόντων.

Από ,ην άλλη μεριά, υποοιηρϊζειοl 6,. είναι πλασμorιKός ο χαpaκιηρισμός ,ης

συμμειοχικής διαδικασίας ως δραχμσβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό που

απλώς yiVEJOI, σης παραδοσιακές προσπάθειες παραγωγής σχεδίων, για ,ην

δlEυθiιηση χωρικών θεμάιων, είναι η μεΙΟΥόπιση ,ων ανηδράσεων ΚΟI των

προβλημάιων σε άλλα οιάδιa όχι σε αυιό ,ης σύσιασης ,ης μελέιης αλλά σε αυιό

'ης θεσμοθέτηση 'ης.

Σε OV1ίθεση με 1ην παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής σχεδίων, η μέθοδος

συμμε10χής 1ων πολΗών κα1ά 1ην σύν,αξη ,ης μελέ,ης συνεπάγε1αl διόγκωση 'ης

φάσης ,ης σύνιαξης ,ων προ,άσεων, ως προς ,ους απαlΙούμενους πόρους και ,ο

χρόνο, αλλά οι προ,άσεις και οι επιλογές που προκύπ,ουν είναι εύκολο να

εφαρμοσ,ούν YIOΙi έχουν 'ην κοινωνική συναίνεση. '> ,'\\",- '"~ ~.....ft:- "'" ""..ι r:;~)....
\ ι f1..,N)~ l'fW ι.......-~}"\ι" L..,f- t- ""I;)r;' ~

- Αδυναμία συνολικής έκφρασης. Σ,ην συμμε\?χική-διαδrκαe-iα--εμ~ίζε,αl η IJ~JL.,'~

αδυναμία να εκφρασ,ούν όλες οι κοινωνικές και οικονομικές ,άσεις λόγωtρραγμών Cr ol.MM~\WoΛ
(οικονομικών, πολιηκών, συγκυριακών) κα,ά 'ην διαδικασία προβολής ,ους. Η J

r
CΙ6'i:/J

συμμε,οχική διαδικασία εξε,άζε,αl σαν μέθοδος λήψης αποφάσεων κα, όχι ως προς

ης ποσοηκές επιλογές (η συμμε,οχή δηλαδή 40 η 400 α,όμων δεν έχει ση~-σ"iσ'--ως----

προς ,ην αρηό,ηια ιης διαδlκaσiας).
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1.2 Κινήματαοσυμμaoχικοίι σχεδιασμού

1.2.1 Εισαγωγικά

29

Ι,ο ακόλουθο κεφάλαιο επιχεφεί,αl αναφορά σ,α κυριό,ερα ιδεολογικά κινήμα,α για ,α

οποία η συμμε,οχική διαδικασία απο,έλεσε πολιηκή πρό,αση σ'ην νομιμοποίηση ,ων

διαφόρων επιλογών, κυρίως επιχειρησιακού χαρακ,ήρα (η συμμε,οχική διαδικασία

εμφανίζε,αl πιο σπο,ελεσμαηκή σ'ην μικρή κλίμακα χωρικού σχεδιασμού).

Νέες απόψεις, μεθοδολογΙες, εμφανίσθηκαν με,ά 'ην απο,υχία ,ου καθολικού

σχεδιασμού και 'ης συσ,ημlκής προσέγγισης, να δώσει επαρκείς λύσεις σ'α lδιαί,ερα

έν,ονα χωρικά προβλήμα,α 'ης εποχής. Οι νέες αυ,ές κα,ευθύνσεις σ,οχεύουν σ,ην

ανημε,ώπιση ,ου σχεδιασμού όχι μόνο ως ,εχνlκή διαδικασία, αλλά και ως

κοlνωνlκοπολΗlκού φαινομένου, προβάλλον,ας εΠΗακηκά ,ην ανάγκη ,ης συμμε,οχής

,ων πολΗών σ,ην διαδικασία παραγωγής σχεδίων, προ,άσεων.

Οι κυριό,ερες μορφές συμμε,οχικού σχεδιασμού (Pafticipatory Planning) που

εμφανίσ,ηκαν με 'ην μορφή ιδεολογικών ρευμά,ων ή,αν οι ακόλουθες:

- ΚοlνΟJlκός σχεδιασμός (Community Planning), ριζοσπασπκό, κίνημα ,ο οποίο

θεωρούσε όη ,α ζη,ήμα,α χωρικών ρυθμίσεων που αφορούσαν μια περιοχή,

νομψοποιούν,αν να ,α αποφασίζουν μόνοι οι κά,οlκοι ,ης. Μόνο αuιή η διαδικασία

εξασφάλιζε άρπο απο'έλεσμα.

- Ο συνηγορικός σχεδιασμός (advocacy planning), εισήγαγε ,ο δικαίωμα διάφόρων

μειονοηκών περιθωριακών ομάδων να εκφράζον,αl σ'ις διαδικασίες παραγωγής

σχεδίων προ,άσεων, μέσω ειδικών, οι οποίοι υπό μορφή συνηγόρων, προάσπιζαν

,α συμφέρον,α 'ης ομάδας.

- Local Agenda 21, σύμφωνα με ,ην διακήρυξη η οποία προέκυψε από 'ην διάσκεψη

κορυφής ,ου Rio Janeiro κάθε πολιηκή επιλογή νομιμοποιεί,αl ό,αν εμπεριέχει

συμμε,οχικές διαδικασίες, πράγμα που συνεπάγε,αl 'ην κοινωνική συναίνεση κο!

άρα 'ην καθισ,ά κοινωνικά αποδεκ,ή σαν λυση.
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1.2.2 Κοινοτική δράση (Community Plannlng)

Μια ακραία έκφραση 'ης συμμε,οχικής διαδικασίας απο,έλεσε ,ο κίνημα ,ης κοlνΟJlκής

δράσης, συσ,άθηκε σ'ην δεKaε,ία 'ου '60 ξεκινών,ας από Ης ΗΠΑ και σύν,ομα

εξαπλώθηκε σ,ην Μ. Βρε,ανία επηρεάζον,ας και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Από ,η δεKaε,ία 'ου '60 και με,ά καλλιεργεί,αl η αν,ίληψη, αρχικά σης ΗΠΑ και

αργό,ερα σ'η Μεγάλη Βρε,ανία, πως για ,ην επί,ευξη καλύ,ερων συνθηκών διαβίωσης

και για 'η βελ,Ιωση 'ης ποιό,η,ας ζωής γενlκό,ερα, είναι αναγκαίο οι ίδιοι οι πολί,ες

μιας περιοχής (κοινό,η,ας) να οργανωθούν και να συμμε,έχουν σης σχεJlκές

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η αν,ίληψη αυ,ή απο,ελεί ,ην ιδέα 'ης κοlνΟJlκής

δράσης11.

Σ,ο κίνημα ,ης κοlνΟΗκής δράσης12 ,άχθηκάν διάφορες μεlονΟJlκές ομάδες οι οποίες

KD'OIKOίIoav σ,α κένφα ,ων πόλεων, χαρακ,ηρlσJlκά υποβαθμισμένες περιοχές. Οι

ειδικοί 'ου σχεδιασμού αδυνα,ούσαν να προσφέρουν σε αυιές ,ίς ομάδες ,ις καλύ,ερες

συνθήκες περιβάλλον,ος. Σύμφωνα με ,ο κίνημα 'ης κοlνΟΗκής δράσης, ,ο οποίο

aπo,ελεί μια ΚΡIJlκή σ'ην οργάνωση ,ou σύγχρονου κρά,ους, η κάθε κοινό,η,α πρέπει -*
να οργανωθεί και να σχεδιάσει ,ο περιβάλλον ,ης έ,σl ώOJε ν~ ,ξασφαλίζον,αι σε .

αυ,ήν οι καλύ,ερες συνθήκες για ,ην διαβίωση ,ης. ~~.,ι ~ IW. )(ο ι \,Λ)r,\Cf([) .

Οι σ,όχοl αυ,ής ,ης κοινό,η,ας δεν μπορούν να πραγμα,οποιηθούν μέσα όΠό ,ο ..

κενιρικό κρά,ος, ,ην ,οπική εξουσία, αφού ου,οί οι φορείς επιδιώκουν ,ην διασφάλιση

'ων συμφερόν,ων μιας μεγαλύ,ερης κοινωνικής ομάδας, ,ης πλειοψηφίας. Αυ,ή η

άποψη tVIOXίIt,al και από 'ην ,αξlκή διάρθρωση 'ης κοινωνίας με απο,έλεσμο ,ο

διαφορεηκά συμφέρov,α ,ης κάθε κοινωνικό-οικονομικής ομάδας. Θα ή,αν ου'οπία να

θεωρήσουμε όJl οι πολύπλοκές σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να δράσουν ως ενιαία

σύνολα, ομάδες με κοινούς σ,όχους για θέμα,α δlευθέ,ησης 'ου χώρου.

Τα aπo,ελέσμα,α αυ,ού 'ου κινήμα,ος ή,αν ευεργεΗκά πάνω σ'α θέμα,α ,ου

σχεδιασμού, με 'ην λογική όΗ επίσημα ή ανεπίσημα, ομάδες ,ων πολlJών άρχισαν να

εμπλέκον,αl και ουσιασηκά να ελέγχουν με αυ,όν 'ον φόπο Jις αποφάσεις, πάνω σε

θέμα,α χωρικού σχεδιασμού που ,ους αφορούσαν.

11 Gans H.•;;SOCIAL ΑΝΟ PHYSICAL PLANNING FOR ΤΗΕ ELIMINATlON OF URBAN POVERTY:o Basic:
Books, 1968.

12 Gans .Η. SOCIAL ΑΝΟ PHYSICAL PLANNING FOR ΤΗΕ ELIMINATlON OF URBAN POVERTY:o BaSΊc

Books, 1968.

Oosthuizen Α.•PUBLIC PARTlCIPATtON ΙΝ ΤΗΕ PLANNlNG ΑΝΟ DEVELOPMENT OF URBAN AREAS.

GσNer,1984.
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Η διαδικασία αυτή έφερε στην επιφάνεια ένα από τα χαρακτηρισηκά της κοινωνίας, την

σύγκρουση συμφερόν των, κάη το οποίο η συστημική θεωρία σχεδιασμού αγνοούσε

θεωρώντας όΗ η κοινωνία διέπεται από συνεργασία παρά από σύγκρουση.

Η κριηκή στο κίνημα της κοινοτικής δράσης εσηάζεταl κυρίως στο εξής. Ήδη τα ασηκά

συστήματα είναι πολύ πολύπλοκα και χαοηκά άρα απαιfούν απλούς μηχανισμούς και

διαδικασίες για τον σχεδιασμό, ικανούς αφενός να αποδεικνύουν την αρηότητα τους και

αφετέρου να πραγματοποιούνται σε μικρά χρονικά διαστήματα και με σχεηκά χαμηλό

κόστος.

Από την άλλη όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες oπalfOUV δικαίωμα στο να

συνεισφέρουν και στο να επηρεάσουν ης πολlηκές αποφάσεις, αμφισβητώντας με

αυτόν τον φόπο την ικανότητα της εκλεγμένης ηγεσίας, της κενφlκής κυβέρνησης, ή

της τοπικής κοινωνίας να διαχειριστεί θέματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα

τη ποιότητα ζωής τους.

Η αμφισβήτηση αυτή ως προς την νομιμότητα και την αρηότητα της διαδικασίας του

σχεδιασμού, καθιστά αυτά τα κινήματα, ίσως όχι στην ολότητα των ιδεών τους αλλά σε

τμήμα αυτών, δισχρονlκής αξίας. Με ΚΡΙΗκή και επlλεΚΗκή ανΗμετώπlση, θα μπορούσαν

και σήμερα να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την διαχείριση θεμάτων χωρικού

σχεδιασμού.

1.2.3 ΣυνηΥορlκός Σχεδιασμός (Advocacy pIanning)

Το κίνημα του σUΝηγOΡΙKOύ σχεδιασμού βασίσθηκε σης θεωρίες των νέο--πλουραλlστών

όη η κοινωνία συντίθεται από κοινωνικές ομάδες με διαφορεηκά συμφέροντα οι οποίες

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον άνισου ανταγωνισμού.

Η διαδικασία του σχεδιασμού δεν πρέπει να είναι ουδέτερη ή απολΙΗκή. Θα πρέπει να

ενσωματώνει μηχανισμούς ώστε να προωθούνται και τα συμφέροντα των μειονοηκών

ομάδων. Ο σχεδιασμός σαν διαδικασία δεν αφορά τους λίγους ειδικούς, αλλά σε αυτόν

θα πρέπει να συμμετέχουν οι διάφορες κοινωνικές ομάδες εκφράζοντας τα αντίστοιχα

συμφέροντα τους.

Αυτή η διαδικασία χωρικού σχεδιασμού προτάθηκε στην δεκαετία του '60 με στόχο να

ενισχυθούν κάποιες αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να εκφραστούν δηλαδή τα

συμφέροντατους κατά την διαδικασίαλήψης αποφάσεωνχωρικών Θεμάτων.

Η λογική του συνηγορικού σχεδιασμού εντάχτηκε σε μια προσπάθεια, η οποία

επιβλήθηκεαπό την ΚΡΙΗκή που ασκήθηκε στην διαδικασία του σχεδιασμού, με στόχο η
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δlευθέ,ηση χωρικων ζη,ημά,ων να πρaγμα'OΠOlεί,αl με δlκαlό,εΡΟ ιρόπο, με σ'όχο ,ο

κοινωνικό περιεχόμενο ,ου σχεδιασμού, την αναδιανομή δηλαδή ,ων πόρων και 'ης

εξουσίας με όφελος κυρίως ως προς ,α αδύναμα και περιθωριοποιημένα κοινωνικά

σιρωμα,α.

Η διαδικασία ,ου συνηγορικού σχεδιασμού με σ,όχο την διαχείριση χωρικων ζη,ημά,ων

προ,άθηκε για πρω,η φορά από ,ον Davidoffl3 ,ο 1960. Η προσέγγιση του αυ'ή για την

διαδικασία ,ου σχεδιασμού προτάθηκε από ένα πάνιρεμα προσωπικών πεποιθήσεων

και 'ης πρακιικά απαλλαγμένης από αξιολογικές κρίσεις επαγγελμαιικής πρaKΙΙKής.

Ο Davidoff κα,αλήγεl σ,ο συμπέρασμα ό,ι ή διαδικασία του σχεδιασμού έχει έν,ονα

κοινωνική διάσ,αση και δεν είναι σκόπιμο να προσεγγίζε,αl σαν ένα καθαρά ,εχνlκό

ανιικ.είμενο. Είναι άσ,οχη σύμφωνα με ,ον Davidoff η προσπάθεια για 'ην επίλυση

δημοσίων ζη,ημά,ων μόνο με 'ην χρήση ,εχνlκών εργαλείων.

Σύμφωνα με ,ην διαδικασία 'ου συνηγορικού σχεδιασμού οι διαφορές περιθωριακές ή

αδύναμες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να συμμε,έχουν σ'ην διαδικασία ,ου

σχεδιασμού με δικές ,ους προ,άσεις και ομάδα ειδlκών14 ικανών να δlaπΡαγμα,ευ,ούν

,α συμφέρον,α ,ους με 'ην κενιρική, ή 'η ,οπική εξουσία, που λαμβάνει ιις aπoφάσεις.

Δηλαδή σύμφωνα με ,ην διαδικασία ,ου συνηγορικού σχεδιασμού πολεοδόμοι και

άλλων ειδlκο,ή,ων ειδικοί (,εχνοκ.ρά,ες) αναλαμβάνουν 'ην προάσπιση ,ων

συμφερόν,ων ,ων μειονεκιικών ομάδων (οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά, φυλειικά κλπ).

Η ανάγκη για εκπροσώπηση ,ων μειονοιικών ομάδων aπό ειδικούς, ουσιασιικά

επlβάΜε,αl από 'ην αδυναμία ,ων ανω,έρω ν' ανιιπαραβληθούν με 'ην κενιρική η

,οπική εξουσία η οποία ουσιασιικά ευνοεί 'ην προώθηση λύσεων που θίγουν ,α

συμφέρον,α ,ους. ΤΟ aπo,έλεσμα αυ,ής της πρακιικής είναι να διαμορφώνον,αl ποιο

ευνοϊκές ρυθμίσεις για αυτές ιις κοινωνικές ομάδες.

Το περιβάλλον για την λήψη αποφάσεων ουσιασιικά ιροποποιεί,αl aπό ,ο γεγονός όη

σ'ην διαδικασία λήψης αποφάσεων συμμε,έχουν πλέον ειδικοί οι οποίοι προωθούν 'α

συμφέρον,α κάποια κοινωνικής ομάδας.

13 Oaνidoπ Ρ. «ADVOCACY ΑΝΟ PLURALISM ΙΝ PLANNING» Joumal οι AmeΉCan Institιrte of ρlanners, 1965

(ρ.331 -337).

Frieden Β.•ΤΗΕCHANGING PROSPECTS FOR SOCIAL PLANNING» Joumal of AmeΉCan Institυte of ρlanners,

1967 (ρ.31 1-323).

14 Η διαδιKασfα .ου συνηγορικού σχεδιασμού (Advocacy Planning) ΟUl11ασιlκά αvαπαράyει .0 δικαίωμα του

Kαθtvός να πρoσφWyει σ.ην δικαιοσύνη με .ον δικηγόρο .ου (σuvήyoρoς-) ο οποίος dvαl υποχρεωμένος vα

uπφαστncrιείτα συμφέροντα.ου.
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Η διαδικασία αωη εχει δεχθεί ΙCΡIHKή για την αΡΗότητα της. Δηλαδή μια μικρή

μεlονεΚΗκή ομάδα15 πολιτών νομιμοποιείται να εκφράσει τα συμφέροντα της μέσω

κάποιου συνηγόρου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα συμφέροντα λόγω της

lδιαιιερότητας της, ενδέχειαl να είναι δlαφoρtHKά από αυτά της πλειοψηφίας των

πολΗών η οποία συνήθως έχει και την δύναμη να διαμορφώνει Ης αποφάσεlς16.

Συχνά το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι συμφέροντα αυτών των ομάδων να

μην εκφράζονται στην τελική πρόταση και ταυτοχρόνως να έχει δυσκολέψει η διαδικασία

του σχεδιασμού λόγω των οργανωμένων ανΗδράσεων των μειονοτικών ομάδων με όλα

τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται

15 Θέμα ιiθεταl για τον προσδιορισμό ιου ποια ομάδα πολιτών θεωρεlται μειονεκΙΙΚή. OUΣΙασΙΙKά όποια ομάδα

θεωρεί ότι θiγoνιαι τα συμφiρovτα ιης νομιμοποιείιαι να εκπρoσωπηθd σιην διαδικασία ιου σχεδιασμού μέσω

συνηγόρου.

16 MIIιptc; δυναμικές ομάδες ιων οποίων θίγονται ια σuμφtρoνια t)(tI aποδειχθεί πoMic; φορές: ότι είναι σε θέσει να

tπφε.άσει την διαδΙKασiα λήψης aποφάσεων τροποποιώνιας ιο aπoιέλεσμα.
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Γράφημα 5: περιγραφή της διαδlκασiας του σUΝηγOΡIKOύ σχεδιασμού
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Πηγή: ιδία επεξεργaσία

Στο διάγραμμα παριστάνεται η διαδιKασiα σχεδιασμού όπως περιγράφεται στο

συνηγορικό μoντtλo σχεδιασμού. Οι διάφορες KOΙVΩνΙKΙς ομάδες εκφράζονται μΙσω

κάποιου ειδικού τεXVOκΡάτη (συνηγόρου) στα KΙνrρα λήψης αποφάσεων. Η διαδιKαofα

σχεδιασμού ουσιαστικά μετατρΙπεται σε μια αναμΙrρηση συμφερόντων, στην oπolα όμως

μετΙχουν και οι μειονεκτικΙς ομάδες. Η διαδιKασfα αυτή του σχεδιασμού εκπροσωπει,

θεωρητικά τoυλά}(ισrόν, το KOινωVΙKό πρόσωπο του σχεδιασμού.

Η λογική αυτού του ειδους τΟυ σχεδιασμού δεν εfναl απολύτως ξεκαθαρισμΙνη. Ο

πολεοδόμος εγκσrαλεfπει το ρόλο ότι υπερασπlζεται τα συμφlρoνrα όλων των πολπών

πρoτε1νoνrας λύσεις KOινωVΙKά δiκαιες και εmστημοvικά άρτιες, αποδεχόμενος ότι

υπάρχουν αντικρουόμενα σuμφΙρoνrα, και προωθεΙ τα συμφlρoνrα κάποιας

συγκεκριμΙVΗς κοινωνικ6-0ικονομικής ομάδας.
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1.2.4 LocaI Agenda 21

Το πιο πρόσφα,ο κίνημα που θεωρούσε απαjΧΙi,η,η ,ην συμμε,οχή ,ων πολΗών για

,ην άρ,ια επίλυση ζη,ημά,ων που άπ,ον,αl θεμά,ων χωρικού σχεδιασμού εκφράσ,ηκε

από ,ο πρόγραμμα δράσης Local Agenda 21. Το 1992 πραγμα,οποιήθηκε σ,ο Rio

Janeiro η σύσκεψη 'ων Ηνωμένων Εθνών για ,ο Περιβάλλον 17 και ,ην Ανάπ,υξη18

εκφράζον,ας ,ην παγκόσμια ανησυχία για ης διαδικασίες που ακολουθεί η ανάπιuξη με

απο,έλεσμα ,ην περιβαλλονnκή υποβάθμιση πολλών περιοχών 'ου πλανή,η.

Η διάσκεψη ΠΡαγμα,οποlήθηκε σε επίπεδο κορυφής. Οι πρωθυπουργοί που

συμμε,ειχαν αποφάσισαν ,ην συλλογική δράση ,ων ΚΡα,ών μελών, για ,ην υlοθέ,ηση

'ης ανάπ,υξης, μέσα από διαδικασίες, οι οποiες δεν προκαλούν ουσlασJlκά αλλοιώσεις

σ'ο περιβάλλον, αποσκοπών,ας επίσης σ'ην βελ,ίωση 'ων όρων διαβίωσης 'ων

ανθρώπων σε ολόκληρο ,ον πλανή,η .

Ο προβλημαησμός που προέκυψε από ,ην διάσκεψη κορυφής 'ου Rio Janeiro

κα,αγράφηκε σε ένα κείμενο, ~πρόγpαμμα δράσης- για ,ον 210 αιώνα που ονομάσ,ηκε

-Agenda 21-. Σύμφωνα με ,ην Agenda 21 η ανθρωπό,η,α οφείλει:

17 Η έννοια του περιβάλλοντος είναι lδιώιερα δύσκολο να οριστό και αυτό απoδDKνύειαι από την πληθώρα

ορισμών που υπάρχουν, ανάλογα με την θεματική σπιική (οικολογική, γεωγραφική, οικονομική, κοινωνlκή) ιην

yωνicι εξέτασης ιου ανιικαμένου (σφαιρική, τομεακή) τις όψεις rou υλικού κόσμου (φυσική, λειτouργlκή διόσιαση)

και ιις εκφάνσεις της α~ινης δράσης (ιστορική, κοινωνική, πολιιιστlκή διάσταση).

Από ιην πληθώρα των ορισμών που υπάρχουν γιο. ιο περιβάλλον παραιηριiιαι ο ασαφής και δυναμικός, σιινtχtίις

μεταβαλλόμενος χαρακτήρας ιης έννοιας. Χαρακιηριστlκά αναφέρονται ΟΙ ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν σε

νoμoθtΙΙKά κείμενα:

σιον v:J:1JI76 Φuσ1Kό περιβάλλον ορΙζεται: «ο περιβάλλον ιον άνθρωπο xφσαioς θαλάσσιος και εναέριος

χώρος με ιην χλωρίδα, την πανΙδα και τouς φuσιKoύςπ6ρouς~.

- σιον Y.1ffi0i86 "ο σύνολο ιων φιJσ1KώY και aνθρωπογενών παρcrγόνΊων και σιoιXdων που βρiσι<oνrαι σε

αλληλεπίδραση και επηρεάζouν την οικολογική ισορροπία ιην ποιότηια ζωής και την υγεία ,ων κατοίκων, την

ιστορική και πολιιιστ,κή παράδοση και ιις αισθητικές αξίες».

- τελικό περιβάλλον ιείνα να γίνD «οllδήποτε ρυθμίζει την ζωή και τις δραστηριόιητες μας αλλά και οιιδήποιε

επηρεάζουν οι δρασιηρι6τηιες αυιές. Δηλαδή ιο μεγαλύτερο σύνολο σιοlχεΙων πσρσγόνιων και διαδικασ1ών

που βρίσκονιαl σε στενή αλληλεπίδραση κα, συσχέιιση μεταξύ τouς και με τον άνθρωπo~.

Μπφιάτος Η. ι.XQPOΤAΞIA lίl ΠΕΡIΒΑΜΟΝΤιΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔιΑΧΕIΡIΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠOPΩN~ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Xωρoιαξicις και Περιφερειακής Ανόπιυξης Βόλος 1997.

18 Η λογική ιης ισόρροπης σνόπιυξης σt σχέση με ιην πρoστασk:τ ιου περιβόλλονιος και την κorιωνιKή δικαιοσύνη

ιiθtτα, σαν νέος στόχος στον σχεδιασμό του χώρου. Η συσχέτιση του περιβάλλονιος με την ανάπιυξη QΠOιtλι:ί μια

διαδιKασlα ιων ιι:λι:υιαiων δεκαιτιών, μειό ια τέλη ιης δεκαετίας ιου ''70.
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- νο μειώσει ιην χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικών πόρων καθώς

και ιην παραγωγή απορριμμάιων και ρίιπανσης,

- να προοιοιευοεl ια ευαίσθηrα οlκοσυσιήμαια

- να KαΙΑVέμει δlκαιόfερα ιον πλουιο, ιις ευκαιρίες, και ιις ευθυνες για fO μέλλον

ανάμεσα σιον βορρό: και ιον νόιο, ανάμεσα σε χώρες και ανάμεσα σΗς κοινωνικές

ομάδες κάθε χώρας με lδιαίfερη έμφαση σΗς ανάγκες και ια δlκaιώμαfα ιων φιωχών

και μεlονεΚΗκών ομάδων.

Σιην Agenda 21 υΠΟΥρομμίζειαl επισης όΗ οι σfόχοl αuιοί μπορουν να εΠlfευχθουν

μόνο με ΠΡοσεΚΗκα σχεδιασμένες, δημοκροιικές κοι συναlνεnκές διαδικασίες,

προιεινειαl δηλαδή, ένας όλλος ιρόπος, (διαδικασία) διαχείρισης ιων χώρο·κοινωνlκών

σχημαιισμών αφου:

- η βιώσιμη ανόπιυξη19 δεν θα εΠlfευχθεί ιυχαία, αλλά με συνειδηιή δουλε,ό σε όλα

,α επιπεδα από {ο διεθνές μέχρι ιο ,οπικό.

19 Η Agenda 21 στοχεύει στηΥ "βιώσιμη α'lάτ"υξη" δrιλαδιl: Την ανάπ'uξη εκεivη που ΙKανoπoιεl τις ανάγκες του

σήμερα χωρΙς να υπονομεύει ,η δuνα'ό,ητα των μελ/ovιικών γενειiN 'ι'CI ικανοποιούν 'ις δικές ,ους ανάγκες.

Δηλαδή η ανάπτυξη που αν,αποκΡίνεταl στις ανάγκες 'ου παρόν,ος χωρίς να δtακlδεύoντOl οι ανάγκες ,ων

μελ/ovιικών γr:νw.ι. ΈKeιση Bruneιtfand (196Ί). Η tVVOkJ της βιώσφης ανάπτυξης βασlζεταl σε τέσσφις κύριους

άξονες: ,ην πρoστασfα του περιβάλλοντος, 'ην πρόβλεψη για 10 μέλλον, ,ην ποιότη,α ζωής την KOMιlVΙKή

δικαιοσύνη και αποσκοπεί στην ισόρροπη ανάπ,υξη αυτών.

Ισιορικά η twoια 'ης βιωσιμότητας με,αφtρθηKε aπό προγράμματα διαχεfρισης ,ων δασών ,ης Γερμανlας ήδη aπό

,ον 180 αιώνα. Η έννοια χρησφοποιήθηκε και σιις ΗΠΑ κατά ,ον 19:1 αιώνα. Η πρώτη σιίνδεση της έννοιας 'ης

ανάπ,υξης με βιώσιμα ,ρόπο προτάθηκε το 196) κατά ,ην ιδρυιική πράξη του ΟΟΣΑ. Σ,αθμό σιον σχεllκό

προβλημα,ισμόαποτελεί η b:θεση"The Ilmits οι gl'O'Mh" από ,ους Denls και Donefla Meadeows σαν απo,ελtσμα,α

'ου "Cfub οι Rome". Η έΚθεση κuκλοφόρησε σε 2 εκ. αντίτυπα σε 20 γλώσατς. Το 1972 σ,ην διάσκεψη του ΟΗΕ

σιην Στολκ:Φμη "Για 'ον άνθρωπο και το περιβάλλον προβάλλε,αl μια συνολική ρύθμιση και πολιτική για 'ην

περιβαλλovιική πρoστασfα. Αφορμή νια την επανάληψη των συζη,ήσεων για ,ην αvά'ΠluΞΗ με βιώστμο ,ρόπο

αποτέλεσε στην δεκαε,1α του '80 η κρlση του πε,ρtλαίou Το 19133 στην γr:νIKή συνΈΛΕUση ,ων Hνωμiνων Εθνών

συγκαλείται η παγκόσμια εm,ρoπή για το περιβάλλον και ιην ανάπτυξη στηΥ O1folα προεδρεύει η Brundfand. Η

έκθεση πόρισμα KαιαιtθηKε ιο 1967 με τΙτλο "ο".. Common Future" όπου συνοψίζον,αl τα ΠOΡiσμα,α ,ης

διάσκεψης και υlOθE,ήθηKε από 10υς υπέρ εθνικούς οργανισμούς.

Η έννοια της βιώσιμης ανάπ,υξης υιοθετήθηκε και στην διάσκεψη ,ου ΟΗΕ σιο ΡIο από όπου πρob:υψαν η

διακήρυξη για ιο περιβάλλον και ,ην ανάπιυξη, η Ατζένια 21 και η δήλωση ,ων αρχών για διαχείριση, διατήρηση

και βιώστμη ανάπιυξη ,ων δασών, Δημιουργήθηκε επίσης η "Εm'Ροπή για την βιώσιμη ανάπ'υξη ,ων Ηνωμένων

E&vών" Η twoιo ,ης βιώσιμης ανάπτυξης έχει δε)(θd κριτιιιή κυρ!ως από οικολογικούς κύκλους σαν κάτι αντιφατικό,

αφού η ανάπιυξη εξ' ορισμού συνδέεται με την κατανόλωση φUΣΙΚών πόρων πράγμα που ΣWεπάyετOl ιην

υποβάθμιση ,ου περιβάλλον,ος. Απλώς στηΥ βιώσιμη ανάπ,υξη αυ,ό ΣWτελεί,αl με πιο ήπιο φάπο.
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Όλοι οι πολι,ες πρέπει να συμμε,άσχουν σ,ις διαδlκασιες λήψης ,ων αποφάσεων

για ,ο περιβάλλον και ,ην ανάπ,υξη νομιμοποιών,ας 'ην συμμε,οχική διαδικασία σε

όποια προσπάθεια δlευθέ,ησης ,ου χώρου.

Όλες οι κοινωνικές ομάδες πρέπει να συνερΥασ,ούνε με κοινό σ'όχο 'ην

βιωσιμό,ηια. Ι,ην συμμε,οχική διαδlκασiα κρίσιμη κρινε,αl η συμμε,οχή όλων ,ων

κοινωνικών ε,αίρων σ,ην λήψη ,ης όποιας απόφασης.

Σε αρκε,ές χώρες 'ου κόσμου έχει υιοθε,ηθει η σιρα,ηγlκή 'ης Local Agenda 21 από ,α

διάφορα επιπεδα ,οπικής αυ,οδιοικησης κυριως ,ους δήμους2Ο. Ι,ης ΗΠΑ και ,ην

βόρεια Ευρώπη η σιρα,ηγική αυ,ή έχει αποδειχ,εί lδιαί,ερα απο,ελεσμαnκή και

εφαρμόζε,αl σε σχεnκά ευρεια κλίμακα.

Η Ε.Ε. υιοθε,ει ,ο σχέδιο δράσης ,ης Agenda 21 για ,ο περιβάλλον και ,ην ανάπ,υξη

σ,ο 50 πρόγραμμα δράσης για ,ο περιβάλλον. Ι,Ο κειμενο με ,Ι,λο «προς ,η

βιωσιμό,η,α" αναΥνωριζε,αl σ,η ,οπική αυ,οδιοικηση ο ρόλος σ,ο να "διασφαλ/σει την

βιώσιμη ΑVΆΤΠυξη 'μΙσα από την ενεργoπolηση των κανονιστικών τους λειτουργιών ως

αρμόδιες αρχΙς για την εφαρμογή πολλών απ6 τις υπάρχουσες oδηγfες και κανονισμούς.

Ο στ6χος της ΚΟΝΟτικής πολιτικής πρΙπει να εlVαι η ενθάρρυνση της τοπικής

αυτοδιο/κησης21 να αντιμετωτήσει την πρ6κληση που αποτελούν τα περιβαλλοντικά

προβλήματα πολλών π6λεων σήμερα κω η αρωγή της στην ανεύρεση του καλύτερου

τρόπου αντιμετώmσης τους22».

Ι,ην λογική αυιή εγκαινιάσιηκε σ,ην πόλη Αaήbοrg ,ης Δανίας η EKσrραIεία ,ων

Ευρωπαϊκών Βιώσιμων Πόλεων για να ενθαρρύνει και να υποσ,ηρίξεl ης πόλεις που

επιθυμούν να εργασ,ούν μέσα από ης διαδικασιες που υIoθε,oύrναl από ιην Local

20 ΛοΥlκή που tκφρόστηKE στο οικολογικό σύνθημα "think globally act locally"' ΠΡO,dvoντας μια διαδιKαoiα

ανάmlJξης η όποια λαμβάνει τις στραιηΥlκές επιιελlκές aπoφάσεις στ μtγόλη κλιμακα και ιις εφαρμόζει στ ιomκό

επίπεδα.

21 Αρχή ,ης ['Πlκουρικότηιας: Η K0ιv6ιητα δρα μΈΣCΙ στα όρια των αρμοδιο,ήτων που της ανcιθt,ει και των στόχων

που ιης ορl(ει η παρούσα συlιt!ήKη. Σ,ους ,ομας που δεν tJΠάyoνιαl σιην aπoκλειστΙKή της αρμοδιόιητα, η

K0ιv6,ηTα δρα σύμφωνα με ,ην αρχή της ['Πlκουρι<.όιητας. μόνο tάν και στο βαθμό που οι σιόχOl 'ης

πρoβι\tΠόμενης δρόσης dVGI αδύνατον να επι,ευXθoUν maρκώς aπό τα κρότη μέλη και δύνα,αl συνrnώς, λόγο

των διαστόστων η των aπoτtλto"μάιων της προβλεπόμενης δράσης, να tΠlτεU)(θoUν καλύτερα σε KOΙVOιικό

επίπεδα. Η δράση ,ης κοιν6ιητας δεν υπtρβαίνtι ,α αναΥκαlα όρια για την επlτεlJξη των στόχων της παρούσας

Συlιt!ήKης.

Συlιt!ήKη τou Maastricht 1991 Αρθρο 3Β (Προσθήκη στην συlιt!ήKη της ΕΟΚ).

22 Ε.Ε. «ΠΕΜΠΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΔΡΑΣΗΣΠΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ.Κtφάλmo3 & 51992
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Agenda 21. Από ,ην συνόν,ηση σ,ο Aar1borg προέκυψε η "Διακήρυξη ,ου Aarlborg" 'ην

οποία και υπόγραψαν 15 δήμαρχοι πόλεων 'ης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σ'η δεύ,ερη φάση 'ης εκσ'Ρα,είας με θέμα "Από ,ην διακήρυξη σ'ην Δράση". Οι

δήμαρχοι ,ων πόλεων αυ,ών συναν,ήθηκαν ,ο 1997 σ'ην Λισσαβόνα Υια να

συγκρο,ήσουν ,ο Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για 'ην υλοποίηση 'ης Local Agenda 21

σ'ην Ευρώπη. Σύμφωνα με αυ,ό οι δήμαρχοι δεσμεύ,ηκαν:

Να εmrίι)(ουμε στον δήμο μας σuναfνεση ανάμεσα σε όλους ,ου φoρεfς ,ης ,οπικής μας

κοινωνίας σε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Aurd δεν σπαιrεfrαι απλώς από ,ην Agenda 21,

αλλά ΙΣΧυροποιε' ,ον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μας αυξάνΟντας 'ις mθav6rηrες

επιrυχίας ,ου. Θα καθοδηγήσουμε ,ους πολίrες που θα πάρουνε μέρος στις σuμμεrσχικές

διαδΙKασiες με ευαισθησία, σταθερόrηrα αλλά και αfσθημα ευθύνης. Θα πρoσδισρfσoυμε

με σαφήνεια και ειλικρlVεια ,α συμφlροvrα κάθε KOινωVΙKής ομάδας και θα σuvεχfσουμε ro

διάλογο μαζ' ,ους για να οικοδομήσουμε ένα "pαyμorIKd κλfμα εμπιστοσύνης μέσα aπό

'ην διαφάνεια και 'ην προσήνεια.

Συχνά η συμμε,οχή των πολιτών σ,ον σχεδιασμό ,ου μέλλον,ος περιορίζεται μόνο σ'ην

προσφυγή σης κάλπες όπου οι πολίτες επlλέγούν ,ους τοπικούς διαχειριστές εξουσίας

εγκρίνοντας η όχι αυτά που έπραξαν σε προηγούμενες περιόδους, ή ης προτάσεις ,ους.

Στην συνέχεια οι εκπρόσωποι της ,οπι ..ής ..οlνωνίας αναλαμβάνουν 'ην διαχείριση ιι:αl

'ην επίλυση προβλημάτων.

Με αυ,όν τον μηχανισμό το έργο 'ης Τοπικής Αυτοδιοίιι:ησης περιορίζε,αl στην εmλογή

ειδικών επιστημόνων για ,ην μελέτη των προβλημάτων, σ,ην επιλογή 'ης

προσφορότερης λύσης ιι:αl σ'ην υλοποίηση της.

Οι πολίτες που επηρεάζον,αι από ης αποφάσεις αυ,ές αναγιι:άζον,αl ή να ης

αποδεχ,ούν ή να προσφύγουν σε πελαιεlαιι:ές σχέσεις με τους ιι::α,έχον,ες 'ην τοπική

εξουσία ή να ανηδράσουν δυναμιιι:ά.

Η λογιιι:ή ,ου συσ,ήμα,ος δημιουργεί δυναμlιι:ές που οδηγούν σε σύγκρουση της ,οπιιι:ής

εξουσίας με ης διάφορες κοινωνικές ομάδες που επηρεάζον,αl από ης αποφάσεις με

απο,έλεσμα άλλο,ε να μην εφαρμόζον,αl οι προτεινόμενες λυσεις ..αl όΜο,ε να

υπονομεύε,οl η επιλογή τους σ,ην πράξη.

Αυτή η πρακη ..ή δεν είναι lδιαί,ερα αποτελεσμαηκή και συχνα εχει πολιflκό ..αl

κοινωνικό κόσ,ος. Η στάση πολλών "οlνωνικών ομάδων οι οποίες ανησ,έκοντοl στην

εφαρμογή κάποιων προτάσεων εκ μέρους της τοπικής εξουσίας δεν οφείλεται μόνο σ,ο

όll θίγονται τα συμφέρον,α των ομάδων αυ,ών. Πολλές φορές σχε,ίζεταl με την άγνοια

,όσο για τα προβλήμα,α (,α αίnα, 'ην φύση, ης συνέπειες τους) όσο "αι για ης

προ,εινόμενες λυσεις. Για 'ην άγνοια όμως αυτήν δεν ευθυνον,αl ΟΙ πολί,ες, αλλά η
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aπουσία ,ους από ης διαδικασίες ,ου σχεδιασμού και 'ης εφαρμογής μέrρων σε κρίσιμα

ζή,ημα. Η άγνοια και η έλλειψη ενημέρωσης 'ων ποληών δημιουργεί ένα κλίμα

καχυποψίας και επlθεIlκό,η,ας υπονομεύον,ας 'ην ικανό,η,α ,ου δήμου να επιβάλει ,α

μέφα που έχει επιλέξει
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Γράφημα 6: περιγραφή τυπικού συστήματος παραγωγής πολιτικής

40

- Επιλογή τοπικής εξoυσfας μέσω προσφυγής σllς κάλπες

Emλoγή από την τοπική εξoυσfα "ειδ!κών" για την επ!λυση

προβλημάτων KαJ την παραγωγή προτάσεων

1
Οι πολπεςπου θiγoνται από τις προτάσεις των ειδικών είτε ης

αποδέΧονται ε1τε προσφεύγουν σης πελατειακές τους σχέσεις

Η πρακπκή αυτή αναπαράγει συγκρούσεις Tomκής ιξouσiας

και θιγόμενων κο!νωνlκών ομάδων

Η δlαδΙKασfα κρίνεται αναποΤελεσματική και με χαρακτηριστικό

πολιτικό κω κοινωνικό κόστος

•..•....• Κοινωνικήεπιλογή Ι

.- 1ΚοινωVlκή δράση

Πηγή: Ιδία επεξεργασία από το Φυλλάδιο: «LOCAL AGENDA 21: Το μέλλον είναι σΊα

χέρια μας» Μαρούσι Χαλάνδρι, Αθήνα, 1988

Στο γράφημα περιγράφεται η παραδοσιακή διαδΙKασfα παραγωγής πολιτικής, όπως αυτή

συνηθiζεταl. Σε πολλά σημεfα της δlαδΙKασfας τfθενταl θlματα νομιμοποΙησης και

αρτιότητας των προσώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και των μηχανισμών που τις

εφαρμόζοw.

Αν εξαιρεθούν η αρχική εmλογή των πολιτικών εκπροσώπων και ακραία δικαιώματα,

μΙσα διαμαρτυρfας (πσρεfες, καταλεΙψεις), δεν υπάρχουν δlαδlκασΙες που να

δlασφαλΙζουν ότι οι πολιτικΙς επιλογ{ς εfναl κοινωνικά οι βlλΤICΠες.
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Σύμφωνα με ,ην διακήρυξη 'ης Local Agent 21 ο σχεδιασμός ,ou μέλλοντος ,ης πόλης

πρέπει να βασιζειοl οιην ενεργό συμμειοχή ,ων πσλΗών ,ων κοινωνικών και άλλων

φορέων. Η συμμε10χή των πσληών και ,ων φορέων σης διαδικασίες αυιές θα τους

επιιΡέψεl:

- να KOIΑVOήσOUν τα ΟΗία, 1ην φύση και ιις συνέΠΕιες 'ων προβλημά1ων πολύπλευρα

και συνολικά.

- να επιλέξουν την προσφορόιερη λύση με ,ην βοήθεια των ε,δlκών μέσα από μια

διαδικασία η οποια νομιμοποιεί ,ην όποια επιλογή. Δηλαδή όιov η επιλογή

προκύΠ1ει από ,ο ίδια ,ο ά10μσ ,ης 10πικής κοινωνίας επομένως δεν δίναιε να

αμφισβηιηθεί.

Η συμμειοχή 'ων πολιτών ΟΙΟ κοινά προϋπσθέιεl αλλά και παράγει γνώση. Ο άρnα

πληροφορημένος πολίιης είναι εκείνος που θα βοηθήσει ενεργά τον δήμο τσυ

βιώνονtας ιην συμμειοχή 'ου σ,α κοινά ως έκφραση ,ης πολιtlκής 'ου IαυIόIηtας και

όχι απλά ως μέσο προώθησης lδΙΟ'ελών συμφερόνιων.

Είναι λοιπόν σημανηκό καθήκον ιης ιοπικής εξουσίας να ενιάξεl ιους πολίιες ,ης και

ιους φορείς σε οργανωμένες συμμειοχlκές διαδικασίες, με σ,όχο ,ην κα,ανόηση ,ου

αδιεξόδου σιο οποίο οδηγεί ιο σύγχρονο μον'έλο ανάπιυξης και να συνεΡγασιούν για

ιην υlοθέιηση ενός διοφορεηκού παραγωγικού και KαtΑVαλωIIKOύ μον'έλου, ιο οποίο

θα σέβειαl ιο όρια και ης ανοχές ιης φύσης, προωθών,ας ιην βιώσιμη ΑVάπIυξη για

ιην περιοχή ,ους.

Σ,ο εγχείρημα αωό η ιοπική εξουσία θα πρέπει να σ,αθμίσεl ια ανιlκρουόμενα

συμφέρονια που υπαγορεύονtαl από ιις δlαφορεηκές ανάγκες ,ων διαφόρων

κοινωνικών και οικονομικών ομάδων ('ης βιομηχανίας, ,ου εμπορίου, ,ων υπηρεσιών

και ιων κα,οίκων), καθισ,ώνιος δύσκολη και οριακή ,ην επίιευξη ,ης όποιας

ισορροπίας. Άλλωσιε αυ,ά ια συγκρουόμενα και διαπλεκόμενα συμφέρονια

δημιουργούν ιο αδιέξοδο σιο οποίο βρισκονιαl οι ιοπlκές εξουσίες σήμερα.

Οι ιοπlκές εξουσίες σήμερα KoλOwtQI να απανIήσouν σε έναν φαινομενικά

ανΗκρουόμενο σιόχο, από ιην μια πρέπει να λάβουν μέιρα ευεργειlκά για ιην

προσιασία ιου περιβάλλονιος και ιην ΠOlόIηtα ζωής ενώ πρέπει ιαυιόχρονα να

προσιαιεύσουν ,ην επlχειρημαΗκή και οικονομική δρασιηριόιηια σιην περιοχή ιους.

Με βάση αυιούς ιους όξονες πρέπει να διαμορφώνεtαl κάθε νέα πολιtlκή πρόιαση

ενσωμα,ώνονιας έισl περιβαλλονηκούς κοινωνικούς και οικονομικούς σιόχους.

Σύμφωνα με ιην διακήρυξη ιης locaI Agenda 21 η βιώσιμη ανάπωξη δεν μπορεί να

επιtευ)(θεί μέσα από παραδοσιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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Μια σφατηγlκή για την άρτια διαχείριση του χώρου ακόμα και όταν συνοδεύεται aπό

ολοκληρωμένες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, ανάλυση περιβαλλοντικών

προβλημάτων, συντονισμένος σχεδιασμός, συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση ενεργειών,

δεν μπορεί παρά να είναι καταδικασμένη σε περιορισμένα και βfXΙχυπρόθεσμα

αποτελέσματα αν δεν έχει εξασφαλίσει ένα πλαίσιο για την ενεργό συμμετοχή των

πολιτών, ένα υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης, οικολογικής σκέψης και -διαφορετικής

συμπεριφοράς στις ΠΟfXΙγωγlκές και καταναλωτικές συνήθειες

Η λογική της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία λήψης των aποφάσεων δεν

είναι νέα. ΠαfXΙ,ηρεί,αl σε πολλές lσ,ορlκές φάσεις για 'ην οργάνωση χώρο

κοινωνικών οχημά,ων σε περιπ,ώσεις όπου οι κοινωνικές και lσ,ορικές συγκυρίες

ευνοούσαν κάτι ,έ,οlο23. Σαν πολιτική πρό,αση έχει συσ,ηματικά υιοθε,ηθεί από

διάφορες χώρες κα,ά ,ην δεκαε,ία ,ου 80 και δια,υπώθηκε σαν μια προσπάθεια

έκφρασης της πλειοψηφίας σε θεσμικό επίπεδο (βουλή, δημοnκά και νομαρχιακά

συμβούλια κλπ) aπoσKoπών,ας σ,ην επί,ευξη συναίνεσης όσο 'ων δυνα,όν

περισσότερων κοινωνικών ομάδων. Δυσ,υχώς αυ,ή η προσπάθεια δεν είχε επαρκή

aπo'ελέσμα,α.

Η νέα αυτή πολιτική λογική προέκυψε από 'ην συνειδη,οποίηση ότι μέ,fXΙ ,α οποία

επιχειρήθηκε να εφαρμοσ,ούν χωρίς την κοινωνική συναίνεση εΙ,ε δεν εφαρμόζονται

σωσ,ά εί,ε υπονομεύον,αl σαν μια μορφή αντίδjΧIσης σε όποια μορφή εξουσίας

(κοινωνικοί αγώνες, απεργίες, πορείες κλπ).

Οι συμμε,οχlκές διαδικασίες εφαρμόσθηκαν κυρΙως σ,ο πολιnκό επΙπεδο ,ης ,οπικής

αυ,οδιοίκησης Δήμων. Οι Δήμοι παρουσιάζουν εκείνα ,α κοινωνικά πληθυσμιακά

χαfXΙκ,ηρlσnκά που 'ους καθισ,ούν lδιαί,ερα ευαlσθη,ους σε αυ,ό το ιδεολογικό ρεύμα,

αφού ρυθμίζουν 'ην καθημερινή ζωή ,ων πολιτών και yivov,al αποδέκ,ες ανJlδράσεων

και διαμαρτυριών. Σ'ην πολιτική διακήρυξη ,ης Agenda 21 γίνεται κα,ανοη,ό ο ρόλος

,ης ,οπικής αυ,οδιοίκησης και αναγνωρίζε,αl ότι:

....επαδlι μεγάλος αρtθμ6ς aπό τα προβλήματα και τις λύσεις που ανaφφoντσι στην

Agenda 21 lxow της ρΙζες τους σε τοmκlςKaθημερινΙςδραστηρι6τηrες,η συμμετοχήκαι

η συνεργασία της τοπικής αυτοδlOΙκησηςθα aπoτελΙσει KaθoριστΙK6 παρ(zγoνrα για την

εmτευξη της 'βιώσιμης av(rπτυξης ...Η romIζή αυτοδιοΙκηση ως το επΙπεδο διοΙκησης που

εiναι mo κοντά στους πολΙτες διαδραματfζα KαθopισrΙK6 ρ6λο στην εκπαfδευση,

ευαισθητοποΙηση και κινητοποΙηση των πολιτών για την επfτευξη της αειφορΙας. Για τον

23 Ανοφέρε,αl χαρακ,ηρκπικά το παράδειγμα της Μυκόνου όπου η ,οπική κοινωνία οργάνωσε το Κοινό ,ων

ΜιΛ(OVJ(JτώΥ το 1615. Έτσι KO'άφφt. ,ην πρoWθηση των τοπικών της συμφφόντων.

Ztλι.Vfη Π. «ΣγΠΑΣΗ ΤΟΥ KOINOY ΤΩΝ ΜΥΚΟΝΙΩΝ. Ιστορικά τόμος Δ Εκδόσας. EρμoύπQλής 1924.
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:λόγο αυτό καλούμε κάθε τοπική αυτοδιοίκηση να προχώρηση άμεσα στην υιοθΙτηση της

Agenda 21 και μΙχρι το 1996 να συγκροτήσει την δική της τοπική "Local Agenda 21" για

τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων που θα οδηγήσουν προς την

βιωσιμότητα με την συμμετοχή όλων των κοινωνικών φορΙων.
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Γράφημα 7: περιγραφή σχημάτων αναπαραγωγής συμμετοχικής διαδικασίας

"Δομή του εργαστηρίου Λαυρίου και Κω"

Θέματα προς Συζήτηση

καταΛογος στοχων

E1fαyyελμαTlες

6 Στόχοι

Ενέργεια

5 Ιδέες

Έδαφος

5 Ιδέες

Διάβiωση

5 Ιδέες

ΑπορρΙματα

5 Ιδέες

Ψηφοφορία

Πηγή: Σπυροπούλου Αικ. Βέη «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΠΑ ΕΥΡΩπΑίΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Εκδόσεις

Κω 1997
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Στο Γράφημα περιγράφεται Ινας μηχανισμός για την λήψη aπo'φάσεων 'βάση

συμμετοχικών διαδικασιών. Στο εργαστήριο λαμβάνουνμΙρος κάποιες ενδεικτικΙς ομάδες

με διαφορετικά συμφΙροντα και οι αποφάσεις λαμβάνονται από την συνΙργια αυτών.

Σfγουρα δεν καθίσταται δυνατόν να συμμετάσχουν όλες οι κοινωνικΙς ομάδες και

συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη περιθωριακΙς η μεlOνεκτικΙς ομάδες γεγονός που

αποτελύκαι Ινα σημεJo κριτικής της συμμετοχικήςδιαδικασίας.

Συμπερασματικά τη μόνη βιώσιμη διέξοδο από το αναπτυξιακό αδlέξοδ024 αποτελούν οι

κατάλληλα οργανωμένες συμμετοχικές διαδικασίες που οικοδομούν την εμπιστοσύνη

και την συνεργασία μεταξύ κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά η και συγκρουόμενα

συμφέροντα. Οι συμμετοχικές διαδικασίες αμβλύνουν η και επιλύουν τις συγκρούσεις

αφού εστιάζουν στην προσπάθεια επίτευξης αμοιβαίου συμβιβασμού. Η συμμετοχή των

πολιτών συνεπάγεται την ενημέρωση τους στα όποια προβλήματα και την ενεργή

ενσωμάτωση τους σε όποιες προσπάθειες εφαρμογής.

24 Η αναπτυξιακή διαδικασία περιγράφεται σαν αδιέξοδη από πολλούς κοινωνικούς εταίρους, λόγω των

οικολογικώνπροβλημάτωνπου έχει δημιουργήσει,των κοινωνικώνανισοτήτωνΒορρά· Νότou και των οικονομικών

αδιεξόδωνγια πολλές οικονομίες, Το μtλλoν της διαδικασίαςτης ανάπτυξηςέχει προβλεφθείσε δύο αντιδιαμετρικά

αντίθετα σενάρια. Το αισιόδοξο σενάριο, που θεωρεί ότι τα όποια οικολογικά προβλήματα που έχει προκαλέσει η

διαδικασια της ανάπτυξης μπορούν να παρακαμφθούναπό τεχνολογίες αιχμής. Σε ανηδιαμετρικάαντίθετη λογική

κινείται το απακnόδoξoυπόδειγμα"The limits to Growth" το οπoio αποτελεί το πόρισμα από το "Club of Roma" και

προβλέπει διακοπή της ανάmuξης θεωρώντας ότι το μόνο δίλημμα που τίθεται σαν επιλογή είναι το αν θα είναι

συνειδητή ή βίαιη διαδικασία,
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2.i"H ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

ΧΩΡΙΚΕΣ "ΜΕ1\ΕΤΕΣ ΚΑΙ(QΙΣVΜΜΕΤQΧΙΚΕΣ

~1A4IΚAΣIEΣ
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2.1. ΗπαρΩδοση των aUIIHEilOXIKώY διαδΙKασιiiίν στην ΕΜΩδα

2.1.1 Εισαγωγικά

Ι,ο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνε,αl αναφορά σε χαρακ,ηρlσηκές περιόδους ,ης

νεό,ερης Ελληνικής lσ,ορΙας25 όπου παΡα,ηρούν,αl μορφές κοινωνικής αυ,ό~

οργάνωσης. Αναλύον,αl συνΟΠJlκά lσ,ορlκές, οικονομικές ΚΟΙ πολlJlκές συγκυρίες ΟΙ

οποίες επέrρεψαν ή -επέβαλαν
W

'ην οργάνωση χώρο~κοινωνlκών συσ,ημό,ων με βάση

συμμε,οχlκές διαδικασίες.

Ι,ην συνέχεlα διαπισ,ώνε,αl η έλλειψη συμμε,οχικών διαδικασιών σ'ην σύγχρονη

Ελλάδα σε θέμα,α χωρικού σχεδιασμού και επιχεφεί,αl μια κα,αγραφή ,ων αιηών ,ους

σε αδρές γραμμές καθώς και ,ων προβλημό,ων που αυ,ή η έλλειψη δημιοuργεί σ'ην

διαδικασία επιλογών για θέμα,α χωρικού σχεδιασμού (διαχείρισης ,ou χώρου).

Θεωρήθηκε σκόπιμη η αναφορά σε παραδείγμα,α από 'ην νεό,ερη lσ,ορια όπου

κοινωνικές δομές αναπαρήγαν συμμε,οχlκές διαδικασίες για 'ην εύρυθμη λωουργία

,ους. Δύο κυρΙως είναι οι λόγοι γι' αυ,ό, αφενός σαν απόδειξη όη ,0πlκές κοινωνίες

έχουν εμπειρία, πάνω σε θέμαια αναπαραγωγής συμμε,οχικών διαδικασιών και

αφε,έρου οι lσ,ορικές αυ,ές αναφορές απο,ελούν διδαχές για ης σύγχρονες

προσπάθειες που γινον,αι με σ,όχο 'ην ενσωμά,ωση ,ης λογικής 'ης αυ,οδιαχείρισης,

αυ,ό-οργάνωσης 'ων ,οπικών κοινωνιών, σ'ην διαδlκασiα παραγωγής σχεδίων.

25 Ιδιαί,φο ενδιαφiρωνθα ιίχι η ΑVΑφoρά στην αρXαfα Ελλάδα, στην πφίοδο ,ης Κλασικής αρχοιότη,ας, όπου

αναπτύχθηκανίσος ΟΙ ,ε.λtιό,φι.ς δoμtς κοινωνικής αυ'ό-διαχιίρισηςκαι αυτό-οργόνωσηςενός J(ώρo-KOIVωVΙKOύ

σχημα,ισμού ο οποίος λtιτoυρyoύσι μι ,ο ποιο 'έλtιo πολί,ιυμα, άμιση δημοκρατία. α/ν κρίθηκι σκόπιμο σ,ο

πλαίσιο της διπλωματικήςφγασlαςη ανάλυση των ανωτέρωλόγο ,ων προορισμών τόσο σιην έκταση ,ης μtλtrης

όσο και σ,ov χρόνο παράδοση αυ,ής.
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2.1.2 Οι συμμετοχικές διαδlκαmες στην Ελλάδα στην νεώτερη lστορΕα

'"

Στην νεότερη ιστορία την Ελλάδας παρατηρούνται λαμπρά σχήματα αυτοδιαχείρισης,

αυτό-οργάνωσης των τοπικών κοινωνιών. ΧαρακτηρlσTlκά αναφέρονται τα

παραδείγματα οι δραστηριότητες στα Αμπελάκlα 26, στα Ζαγοροχώρια, στα

Μαδεμοχώρlα2 7 , στα 24 χωρία του Πηλίου, η αυτοδιοίκηση των Αγράφων, οι

Δημογέροντες26, που ασκούσαν πλήρη εξουσία στο χωριό, ο κοινοτικός σύνδεσμος

Κοσκινά (1909) ο κώδικας λαϊκής αυτοδιοίκησης του ΕΑΜ.

Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο ομαδικός τρόπος παραγωγής της κατοικίας κατά γειτονιά,

η διαδικασία κατασκευής κοινόχρηστων εγκαταστάσεων (εκΜησίες, πλαιείες, σχολεία,

καλνιερίμια, κρήνες) οι ομαδικές καλλιέργειες και βοσκές και ένα πλήθος ΠΟλlTlστικών

εκδηλώσεων και δράσεων που συνδέουν την παραγωγική διαδικασία σε μια θαυμάσια

λαϊκή αυιό-οργάνωση.

Στην Ελληνική κοινωνία υπήρξαν θαυμαστές μορφές αυτοδιαχείρισης και αυτό

οργάνωσης29. κατά την περίοδο ιης Τουρκοκραιίας και αργόιερα, όπου οι διάφορες

26 Ο σuνtταφισμός ,ου χωρΙΟυ Αμπελάκια της Θεσσαλlας ιδρύθηκε ,ο 1778 από οικοτεχνlες κατασκευής και

βαφής βαμβακερών νημάτων που ενώθηκαν ώστε να διαθέ,ουν ποιο ώκολα τα προ1όντα τους, Τα εΙKoσι,tσσερcτ

εΡγασιήρια που απο,ελσύσαν το ΣUΝε,αιρισμό, έστελναν εμπορεύματα σε δεκάδες Ευρωπαϊκές πόλεις από 'ην

Πε,ρούπσλη ως τη Βιέννη και την Λειψία.

27τα Μαν,εμσχώρια ,ης Χαλκιδικής οργανώθηκαν σε coμoσπovδia» γνωστή με ,ο όνομα Maν,εμσχώρια. Τα

μεταλλεία oργι:iρou 'ης περιοχής πaρaxωρήθηKαν για ειψετό:λλιυση στους κατοίκους από ,ον Σουλ,άνσ το 1Πδ

και ΟΙ κάτοικοι συνασπίστηκαν για να διασφαλlσουν ,ο δ!Kαiωμα που προέβλεπε το σχετικό φιρμάνι. Ένας

av,mpόσωπoς από κά9ε χωριό στέλνονταν σιην πpω,εύoυσa και όλοι μaζl απο'ελσύσαν την επιτροπή που

ρύθμιζε ,α θtμα,α της ομοσπονδlας.

28 Οι 'OΠIKol. κοινοτικοί άρxoν,tς ΟΙ οποίοι ικλέγον,αν από ,ην ανώ,εΡη κοινωνική τάξη με κριτήρια που

aφoρoίίσaν την τιμιό,ητα κοι 'ην εUφUIα τους, έπρεπε να ήταν εγγράμμα,οι και να έχουν οικονομική άνεση. Το

aξίωμα ή,αν τιμη"κό παρόλα αυ,ά ορισμένες κοινό,η,εςι1χαν θεσπlσει και κα,αβολή χρηματικού ποσού για ,ους

δημογέρον,εςλόγω ,ων υπηρεΟΊών που προσέφεραν. Οπωσδήπο,ε και παρά τις αδυναμίες ,ου, που δεν είναι

σκόπιμο στο πλαίσιο αυ,ής ,ης εργασίας να αναλυθούν, ο θεσμός ,ου ΔημσγέΡον,α είχε σημαντικές θετικές

επmτώσεις στην οργόνωση ,ων ,οπικών κοινωνιών, επέτρεψε να αναπ,υ)(θΟύνπρω,oβoυλiεςοι οποlες ξέφυγαν

από ,ην επέμβαση της τουρκικήςδtoίKησης.

29 Το μtρoς (άτομο) υποβαθμίζει τις δυνα,ό,ητες του εντασσόμενο σε ένα οργανωμένο σύνολο (KOΙYω'ι'iα). Το

σύνολο σαν σύστημα (KOMιJνia) είναι μεγαλύ,ερσ από το άθροισμα ,ων μερών ,ου αφού από την οργάνωση ,ου

δύνα,αι, να αναπηδήοοονκάποια IδIalItρo χαρακιηρισιικά,α oπola σιηρίζουν την ύπαρξη 'ους στην συνέργια των

μερώνπου 10 aπo,ελoύν(γλώσσα, ήθη, έθιμα κλπ).

Edgar Morίη cH ΠΡΟΚΛΗΙΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑΣ_ Φίιση και κοινωνία -5, Γενική Γραμμα,εία Νέας Γενιάς,

Αθήνα, 199:1.
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κοινό,φες αποφάσιζαν ,ο μέλλον ,ους μέσα από σχήμα ενεργού συμμε,οχής ,ων

πολιtών αναπ,ύσσον,ας ,ο αίσθημα συμμε,οχής και ευθύνης σ,α μέλη 'ους.

Μέσα από 'ην λειιουργία ,ους ξεπήδησαν οι ιδέες ,ης επανόσ,ασης και 'ης κοινωνικής

προόδου, συνέβαλαν κα,ηγορημαηκό σ,ην δημιοuργία ελεύθερων συνειδήσεων

ανθρώπων υπεύθυνων για ,ην ,ύχη ,ους, ικανών να φέρουν ,ο βόρος ,ων επιλογών- ,ους. Σ,ην Ευρώπη δεν υπήρξαν παρόμοια πολιιικό-κοινωνlκό σχήμα,α, για,ί

προφανώς οι lσ,ορlκές συγκυρίες δεν ευνοούσαν κόη ,έ,οlο (φεουδαρχία).

Σ'ην σύγχρονη Ελλόδα η δlοlκηηκή οργάνωση περιγρόφε,αl από ,ον lδιαί,ερο

κα,ακερμαησμό 'ης πρω,οβόθμιας ,οπικής αu,οδιοίκησης και από ,ην έλλειψη φορέων

ικανών να αναπαρόγουν μηχανισμούς αυ,οδιαχείρισης και αυ,όΜοργανωσης.

Σ'ο νέο ελληνικό κρά,ος δεν ευνοήθηκε η λογική αυ,ό-οργανωσης, οι ,οπικοί δεσμοί και

η κοινωνική εμπειρία κα,έρρευσε σ,ην σύσ,αση ενός «ΑθηνΟΜκενφlκού» κρό,ους

όκρως συγκενφωηκού σ,α πρό,υπα ευρωπαϊκών μον'έλων διοίκησης (γαλλικού).

Οι lσ,ορlκές και πολιιlκές συγκυρίες, η εξόρ,ησης από ης υπερδυνόμεις 'ης εποχής, οι

αuιαΡXIKές, αναχρονlσ,lκές, σφα,οκραηκές αν,ιλήψεις ,ων ΚΡα,ούν,ων, ή,αν αρκε,ές

για ,ην πλήρη απαλοιφή ,ων όποιων κοινοηκών συμμε,οχικών θεσμών.

2.1.3 Ιδιαιτερότητες από την εφαρμογή των συμμετοχικών διαδικασιών

στην Ελλάδα

Η όρηα λειtουργία συμμε,οχικών διαδικασιών σε θέμα,α χωρικού σχεδιασμού απαιιεί

'ην ύπαρξη κάποιων προϋποθέσεων. Προφανής απαί,ηση είναι η ενημέρωση και η

γνώση ,ων πολl,ών πάνω σε θέμα,α περιβόλλον,ος (περιβαλλονηκή παιδεία). ~~

Aπaραί,ηιη KPIvt,al επίσης και η ύπαρξη κάποιων μηχανισμών και διαδικασιών ικανώ]~
να ενσωμα,ώσουν δημιοuργlκό, σης μελέ,ες, πάνω σε θέμα,α διαχείρισης ,ου χώρου,

ενδογενείς δυναμlκές και απαιιήσεις.

Αναγκαία (αλλά όχι και ικανή) συνθήκη για 'ην εύρυθμη λειιουργία 'ης συμμε,οχικής

διαδικασίας σε Βέμα,α χωρικού σχεδιασμού, είναι η θεσμική κα,οχύρωση ,ου

δlκαιώμα,ος 'ης πληροφόρησης και ,ης συμμε,οχής ,οπικών φορέων ,όσο κα,ά ,ην

σύν,αξη όσο και κα,ό ,ην εφαρμογή ,ης μελέ,ης.

Σ,ην Ελλόδα 'ην 'ελευ,αία περίοδο (με,απολεμlκό) δεν υπόρχει σημανηκή εμπειρία για

συμμε,οχlκές διαδικασίες πόνω σε ζη,ήμα,α χωρικού σχεδιασμού. Η συμμε,οχή ,ων
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πoλιrών γιο ζφημσ,α που αφορούν 'ον χωρικό σχεδιασμό έχει εκφρασ,εί (σ,ον βαθμό

που έχει εκφραστεί) από ,ους ακόλουθους φορείς.

οργανωμένες μονάδες πολlJών, οι οποίες εί,ε εκφράζουν διάφορα συμφέρον,α

οlκονομlκης φύσης (παραγωγικοί σύνδεσμοι, συνδlκά,α) εί,ε έχουν κοινές ανΗλι1ψεlς

για ,ο περιβάλλον (οικολόγοι).

πολί,ες σε ,οπικό και ευρύ,ερο πεδίο, αοχέ,ως lδεOλoγlKή~ και οlκονομlκης

,0ποθέ,ησης οι οποίοι οργανώνον,αl σε ανοlκ,ές συγκενφώσεις (πορείες

διαδηλώσεις) εκφράζον,αι με δημοσιεύσεις σ,ον fύπo καθώς και με 'ην διαδικασία

,ων ενσ,άσεων.

Η Τοπικη Αυ,οδιοίκηση συμμε,έχεl βάση 'ου ν.1337/833) ~για 'ην επέκ,αση ,ων

πολεοδομικών σχεδiων κλπ" με γνωμοδοnκό και συμβουλευηκό ρόλο.

Η Πολεοδομlκη Επιφοπη Γειroνίας3' ενεργοποιεί συν,ονίζεl και δρασ,ηριοποιεί

πολί,ες σε σχέση με πολεοδομικά θέμα,α (προ,άσεις μικρής κλίμακας ,οπικού

επιπέδου) και σ,έλνεl προ,άσεις προς ,ο συνοικιακό συμβούλιο.

- Οι lδlοκ,ή,ες ακινή,ων υποχρεούν,αl για συμμε,οχή κα,ά 'ην πολεοδομική

ενεργοποίηση μιας οlκισnκης περιοχης που επιβάλει εισφορά σε γη και χρήμα για

,ην δημιουργία κοινόχρησ,ων χώρων και έργων.

Προφανώς οι ανω,έρω συμμε,οχlκές διαδικασίες δεν είναι επαρκείς για 'ην παραγωγή

σχεδίων KOI χωρικών διευθε,ήσεων που να ενσωμα,ώνουν ης ενδογενείς δυναμικές

και να χαρακ,ηρίζον,αl από κοινωνική συναίνεση. Για να εξελιχθεί η συμμε,οχική

διαδικασία σε ένα ουσιαστικό μέσο για ,ην διαχείριση χώρο-κοινωνικών θεμά,ων

απαηεί,αι ευθύνη και συνείδηση 'ων συμμε,εχόν,ων.

3) Στο άρθρο 3 του ν. 1337& ορΙζεται ότι mIβάλ/tIaI σε ειι:.ι.iνoν που Kιvd την διαδικασία εκπόνησης του ΓΠΣ

(κοινότηια, Δήμο, ΥΠΕΧΩΔΕ) η mιδίωξη της συμμετοχής των ενδιαφερομένωνΠΟλιιών στην διoδΙKασkι συνιαξης

του σχεδΙou. Η συμμειοχήαυιή tπ!δlωlωαι με κάθε πρόσφορο μtσo: ανοικτές συΥιςεντρώσαςενημέρωσηaπό τσ.ι

τύπο, έκθεση ,ης μtλtτoύμενηςειςπόνησηςστα yρaφι.Iα του Δήμου ή της Κοινότητας,

ΧριστοφιλοπούλouΔημ. ιΓ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Εκδόσεις

Σακκούλα, Αθήνα, 1!Β), (σελ. 157-158).

31 Στο άρθρο 3) του ν. 1337183 εισάγεται ο θεσμός της Πολεοδομικής Εmιροπής Γtlιονiaς με σκοπό ιην

ενεργοποίηση των πολιτων σχειlκά με πολεοδομικά θtματα ιης πφιΟ)(ής ιους. Η ΠΕΓ yνωμoδord σιην ΤΑ η oπola

έΧει μόνο Υνωμοδοιικό ρόλο στην διαδlκασfα του ΠΣ. Η διoδΙKασkι της γνωμοδότησης ενός οργάνου σε ένα ήδη

Υνωμοδοτικό όργανο καθΙστατal προβλημαιική, αυιό aπoτέλεσε και το σημdο κριτικής ιου θεσμού.

Xριστoφιλoπouλou Δημ. ιΓ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Εκδόσεις

Σακκούλα, Αθήνα, 1900, (σελ. 157-158).
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Σε πολλές περιπτώσεις οι φορείς δεν μπόρεσαν να προωθήσουν ουσιαστικά

συμμετοχικές διαδικασίες αφού οι ίδιοι ήταν δέσμιοι από τον κομματισμό και τις

πολιτικές και κοινωνικές ακαμψίες (πελατειακό σύστημα).

Στην Ελλάδα λόγω ιστορικών και πολιτικών συγκυριών οι κοινωνικές και παραγωγικές

ενώσεις ήταν aπρoετoίμαστες για μια τέτοια διαδικασία η οποία και σε τελική ανάλυση

ίσως να ήταν και αντίθετη με τον χαρακτήρα συγκρότησής τους. Η κεντρική εξουσία

προσανατόλισε τέτοιου είδους δυναμικές στην αδράνεια, αφού αντιμετώπισε αυτούς

τους φορείς σαν ένα μέσο κομματικής υποστήριξης

Δεν είναι λοιπόν τυXσfo το γεγονός πως σ!ιμερα η ποιο απoμακρυσμtvη Koιv6τητα, εκεί

όπου τα πάντα, υλικtς και πνευμαrικtς δρσσrηριότητες ήταν το απoτtλεσμα της

πρωτόβουλιακής δράσης των Kαroiκων. μιας δράσης δoσμtvης με πολύ μεράκι και

υπlρoxα πολιτιστικά στoιxεlσ, αυτός λοιπόν ο 'χώρο-κοινωνικός σχηματισμός για το

παραμικρό σήμερα απευθύνεται στις κεντρικtς υπηρεσίες της νομαρχίας.

Ο κρατισμός λοιπόν σήμερα δεν μπορε{ να νoηθεf μόνο σαν αυταρχική επιλoγr1 των

απόψεων και των επιλογών της Kενrρικής εξouσfσς στην κοινωvlα, βfαιη πρotκrαση του

κράτους αΜά και σαν vooΤΡOπfα, σαν vta διαπαιδαγώγηση(συνείδηση) της Koινωνfαςη

οπο/α φα/νεται να 'Χάνει την πρωτοβουλΙατης, αφού στηρίζεται όλο και περισσ6τεροστο

κράτοςκαι λιγότερο στην δική της εξουσία32.

Στην συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζονται οι συμμετοχικές διαδικασίες όπως

εκφράστηκαν στις οργανωμένες προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού που λάβανε χώρα

στην Ελλάδα κατά την μεταπολεμική περίοδο. Για την διευκόλυνση στην ανάλυση και

την διασφάλιση εσωτερικής λογικής στην εργασία σκόπιμο κρίθηκε ο διαχωρισμός σε

τρεις ενότητες, περιόδούς, παραγωγής μελετών, με στόχο την διευθέτηση χωρικών

θεμάτων.

Η λογική διαχωρισμού των τριών ενοτήτων έγινε βάση ουσιαστικήςλογικής στην οποία

εμπλέκονται, όχι με κάποιο απόλυτο τρόπο, κριτήρια του τύπου των μελετών, πολιτικό·

κοινωνικών lδιαιτεροτήτωνκαι χρονικά κριτήρια. Ποιο αναλυτικά ελήφθησαν υπόψη για

,ον διαχωρισμό τα εξής κριτήρια:

- Χρονολογική σειρά. Οι μελέ,ες εξέφρασαν κάποια κοινωνικά και πολιτικά ιδεώδη της

εποχής και για αυ,ό ,ον λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να ληφθούν υπόψη κα,ά ,ο

διαχωρισμό οι πολιτικές συγκυρίες που επικρα,ούσαν εκείνη την εποχή. Προφανώς

32 Bσρtλσς Β.- κωσισvrσKστoς Γ.- Ποπώλης Ν. «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ θΕΣΜΟΙ: ENNOIA ΣΗΜΑΣΙΑ,

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ,. Ειι:δόσας ΤΕΕ κενιρικής κσι δu"κής Θtσσαλlσς 1969.
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αυ,ό το κριτήριο δεν είναι απόλυτο και κάποιες μελέτες συνεχίζουν να υλοποιούνται

ακόμα και μετά το τέλος της αντίσ,οlχής περιόδου.

- Χαρακ,ηρισηκά των μελετών, και κάποιες lδιαιrερό,ηrες που περιγράφουν ης

μελέτες της κάθε ενότητας και ΟΙ οποίες μπορεί να οφείλονται σε ανTlκειμενlκές αιτίες

(,εχνολογία, θεσμικό πλαίσιο) είτε σε αξίες και ιδεολογίες που επικρατούσαν σης

αντίσ,οlχες εποχές.

Οι τρεις ενό,ητες μελετών που προέκυψαν, βάση ,ων ανωτέρω κριτηρίων και

αναλύονται σ'ην συνέχεια ιου κεφαλαίου είναι οι ακόλουθες:

- Οι συμμετοχικές διαδlκασiες στα πρώτα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας και σ,ο

Εθνικό Χωρο,αξlκό Σχέδιο.

- ΟΙ συμμετοχικές διαδικασίες σια Χωροταξικά Νομών στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

ΚΟΙ στο ΡυθμισTlκό Σχέδιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

- Οι συμμειοχlκές διαδικασίες σης Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ).
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2.2ΊΌI\'Συμμε1Oxlιιις~ιαδιιιααIε.ς· αταllπι(ώ1'α'::Ρuθμιαπιιδ,1ΣIΙδια

2.2.1 Εισαγωγικά

Σε αυτήν ,ην ενό,η,α επιχεφεί,αl σε αδρές γραμμές αναφορά σε μια χαpaκ,ηριστική

περίοδο για ,ην lσ,ορική εξέλιξη του χωρικού σχεδlOσμού στην Ελλάδα όπως αυτός

διαμορφώθηκε κα,ά 'ην μεταπολεμική περίοδο κα,ά ,ης δεκαε,ίες '60 και '70.

Σ,ο ακόλουθο κεφάλαιο αναλύονται κοινωνικοί, οικονομικοίκαι πολιτικοίπαράγοντεςκαι

συγκυρίες οι οποίες ως προϊόν είχαν την παραγωγή σχεδίων, προτάσεων στα oπoiα

απεlκονίζον,αlοι αντιλήψεις της εποχής για τον σχεδιασμό.

Θεωρήθηκε σκόπιμο και σύμφωνα με το πνεύμα 'ης διπλωματικής εργασίας. η

διερεύνηση 'ου Ρυθμισflκού Σχεδίου Αθηνών, όπως αυτό συστάθηκε στην πρώ,η φάση

από ,ον κ. Βασιλειάδη Π. και σιην συνέχεια συμπληρώθηκεαπό ,ον κ. Κοκωλειάδη και

του Εθνικού Χωρο,αξlκού το οποίο εκπονήθηκε από ,ο γραφείο μελετών Δοξιάδη το

1965 και κα,όπιν ανάθεσης από ,ο Υπουργείο Δημoσiων Έργων.

Ουσιαστικά στην συγκεκριμένη περίοδο δεKαε,kι του '60 και '70 οι μελέ,ες του γραφείου

Δοξιάδη σηματοδότησαν μια εποχή ως προς τον χωρικό σχεδιασμό στην Ελλάδα.

Υπήρξαν και άλλα μελετητικά γραφεία που παρήγαν χωρικές μελέτες αλλά θεώρησα

σκόπιμο να επιλέξουμε ως δείγμα ανάλυσης τις μελέτες Εθνικού Χωροταξικού και του

Ρυθμισflκού Σχεδίου Αθηνών ως ενδεικτικές για την νοοφοπία και 'ην αν,ίληψη που

επικρατούσε για τον σχεδιασμό στην συγκεκριμένη περίοδο.

2.2.2 Θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο

Η πρώ,η περίοδος προσπαθειών για την διευθέτηση και ρύθμιση χωρικών θεμάτων

περιγράφεται από ένα πνεύμα συνειδητοποίησης της αναγκαιόιη,ας για ΚΕVφIKά

προγραμματισμένες προτάσεις. Οι αναζητήσεις 'ης εποχής αφορούν θέμα,α
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διαδικασιών παραγωγής σχεδίων και νομικού πλαισίου. Δυστυχώς όμως η πρακηκή

που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται από αποσπασμαηκή αντιμετώπιση των όποιων

προβλημάτωνκυρίως με στόχο την εξυπηρέτηση μlκροπολιηκώνσυμφερόντων.

Η Ελλάδα είχε βγει από τον πόλεμο με πολύ σημανιικά προβλήματα οικονομικής και

κοινωνικής φύσης τα οποία έπρεπε να ανημετωπισθούν σε αυτήν την περίοδο. Η

αναπτυξιακή διαδικασία ΠΟυ ακολουθήθηκε βασίσθηκε κυρίως σε παραγωγικούς τομείς

οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδώσουν σύντομα, λύνοντας το πρόβλημα της ανεργίας

και της οικονομικής μεγέθυνσης, χωρίς αντίστοιχα να απαιτούν μεγάλες επενδύσειςσε

πάγια κεφάλαία και τεχνολογία. Τέτοιοι τομείς ήταν η οικοδομική δραστηριότητα, ο

αγροιικός τομέας και η ελαφρό βιομηχανία.

Οι τομείς παραγωγικής δραστηριότηταςπου προαναφέρθηκαν σε συνδυασμό με τον

Τριτογενή τομέα33 αναπτύχθηκαν χαρακτηρισΤικά κατά την πρώτη μεταπολεμική

περίοδο και σε συνδυασμό με πολιτικούς και κοινωνικούςπαράγοντες που συνέΤρεχαν

οδήγησαν σε μια έντονη πληθυσμιακή μετακίνηση34 προς τα ασιικά κένΤρα της Αθήνας

και της Θεσσαλονίκηςσυμβάλλοντας στην διάρρηξη του παραδοσιακούπαραγωγικού

ιστού και δημιουργώνταςέντονες κοινωνικέςανακατατάξεις.

Στης αρχές της δεκαετίας του '60 παρατηρείται μια σΤροφή της Ελληνικής οικονομίας με

την είσοδο ξένων κεφαλαίων σε επενδύσεις στην βιομηχανία, Η περίοδος αυτή διαρκεί

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70, Παρόλη την διεύρυνση του βιομηχανικού τομέα η

οικοδομική δραστηριότητα και ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο

ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας.

Οι κυβερνήσεις αυτής της περιόδου επιχείρησαν την ρύθμιση μιας ελεύθερης οικονομίας

και της επίλυσης του προβλήματος της ανεργίας μέσω της διόγκωσης του δημόσιου

τομέα (χωρίς ταυτόχρονα να γίνει και ποιο αποτελεσμαΤικός), σε ένα οικονομικό

περιβάλλον το οποίο γινόταν διαρκώς και ποιο ανταγωνισΤικό. Η πραΚΤική αυτή

δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα, αργότερα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή του

τόπου.

33 Κυρίως σιον τομέα ,ου τουρισμού, την δtκαε,ία ,ου '50 αρχίζουν να tισρtoυν σια νησιά ΟΙ πΡώτοι ,ουρ[στες

κυρίως για να θαυμάσ"ουνε της κλασσικές aρχαlότη,ες (Δήλος) εΙτε για την σπάνια ομορφιά των νησιών (Σαν,ορίνη)

σημaτo&nώνιας μια νέα εποχή γκι αυ,οίιι; τους ,όπους, με έντονη οικονομική ανάπτυξη κφ κοινωνικούς

με,ασχημα"σμούς.

34 Η Eσω'tρlKήμΕτανάστωσηπου παρα,ηρήθηΚΕσε oι:tiνη ,ην περioδo, έχει σoβaρtς ι:πιπ,ώσtις σιην ύπαιθρο,

τόσο λόγω ,ης ρήξης του ΚΟΜιΝlκού Ιστού (ένα ολόκληρο παραγωγικό σύστημα κα,έρρευσε) όσο λόγω της

εγKαHΣλtιψηςπου σιNOδtύ,ηKEμε καταστροφήτων παραδοσιακώνδΟμών.
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Στην δεκαπενταετία 1960 - 1975 αυξήθηκε εντονότατα η μετανάστευση προς 10

εξωτερικό ενώ συνεχίστηκε και η εσωτερική μετανάστευση προς τα κένφα. Η

συγκένφωση αωή πληθυσμού και παραγωγικών δραστηριοτήτων συνέβαλε στην

έντονη πόλωση του Ελλαδικού χώρου35, αναπτυξιακή επιλογή (η ιστορική συγκυρία) η

οποία θα επηρεάσει την ζωή του τόπου στην επόμενη περίοδο

Τα προγράμματα αυτής της περιόδου δεν αποτέλεσαν ουσιασηκά το πλαίσιο άσκησης

κάποιας αναπτυξιακής πολlηκής36. Οι κύριοι λόγοι όπου παραμείνανε ασκήσεις επί

χάρτου οφείλονται σης εξής απίες:

δεν υπήρχαν κατάλληλοι φορείς, ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν επαρκώς

οργανωμένες ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν της συγκεκριμένες προτάσεις,

επιλογές του κενφlκού κράτους. Οι επιλογές αυτές συχνά στερούνταν κοινωνικής

συναίνεσης αφού κατά την σύσταση lΟυς δεν είχαν ούτε στο ελάχιστο εμπλέξει

ενδογενείς δυναμικές.

- οι επιλογές των αναπτυξιακών φορέων δεν συνδέθηκαν με τις μελέτες αυτής της

περιόδου και ουσιασηκά λΕΗούργησαν ως μέσο ιδεολογικών διακηρύξεων και

8εκλογίκευσης" των κραηκών παρεμβάσεων.

- έλλειψη σταθερών στόχων οικονομικής και περιφερειακής πολπικής από μέρους του

κενφlκού κράτους Οι επιλογές του κενφlκού κράτους συχνά μεταβάλλονταν

αναλόγως των διεθνών συγκυριών και μlκροπολιηκών σκοπιμοτήτων.

- οι μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της

οικονομίας KOI των παραγωγικών δομών της χώρας, ανηγΡάφοντας «ξενόφερτα»

μοντέλα το οποία δεν θα ήταν δυνατόν να λεπουργήσουν ομαλά στην ελληνική

κοινωνία, με όλες ης lδιαπερότητες που την χαρακτηρίζουν. Η εφαρμογή δηλαδή

ενός τέτοιου σχεδίου ενδεχομένως θα προκαλούσε ιδιαίτερες ανισορροπίες στο

35 Ο Ελληνικός χώρος σύμφωνα με το γεωφυσικό ιου χαρακιηρισιlκό ΚΟΙ τις OIKoνo~Kές και κοινωνικές επιλογές

ΠQΙJ ΠροΥμο.ιοποlήθηκΟΥμπορε!να χαρακιηρισιόως:

- ομοιογενής ως προς την OΣUvt)(ειo και ιην διάσπαση οφειλόμενη Kυρiως στα γεωγραφικά χαρακτηριστικό ιης

Ελλόδας καθώς και ως προς τα φUλεflKό, Υλωσσlκό κοι θρησκευτικό χορακιηρισιlκό.

- πολωμένος χώρος. πληθυσμιακό, οικονομικό, πολιιισιικό ως προς ιην Αθήνα.

- ανιcτoτρomKός χώρος ως προς ιον όξονα ανόπιυξης .S. Πόιρα, Αθήνα, Θεσσαλoνfκη,Εύζωνοι.

Μπεριόιος .Η. ΔΟΜΗ ΚΑι ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. Πoνεπισιή~o Θεσσαλk.ις, Τμήμα

ΜηχανικώνXωρoιαξkιςΚΟΙ Π~ρειoKήςΑνόπιυξης, Βόλος 1993, σελ. 12,13,14.

36 Ayyελlδης Γ-kJνός .ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ - Η ΕΜΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Εκδόσεις Συμμειρio, Αθηνά 1991.
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χώρο-κοινωνικό σύσιημα με μάλλον αρνηTlκές επιπιώσεις. Η μειαφορά κεφαλαιων

σΥον βιομηχανικό Υομέα και σιην παροχή "μονιέρνών- υπηρεσιών ουσlασιlκά θα

εξαφάνιζαν 10 παραδοσιακό παραγωγικό δυναμικό ιης χώρας, κάη 10 οποίο σίγουρα

δεν είναι ευκιαίο.

Συμπερασμαηκά μπορούμε να πούμε όη σε αυιήν ιην περίοδο η περιφερειακή

ανάπιυξη 'ης χώρας δεν υπαγορεύ,ηκε από κάποια κενφlκή συνΙ0νισμένη δράση αλλά

προέκυψε σαν απορία 'ης ενίσχυσης συγκεκριμένων οικονομικών 10μέων. ΟΙ

περιφέρειες που εξειδlκεύον,αν σιην παραγωγή 10υ πρψοδΟΙ0ύμενου προϊόνΙ0ς

βρέθηκαν σε πλεονεκιlκή θέση σε σχέση με ης υπόλοιπες. Χαρακ,ηρlσ,lκές ήιαν οι

επιπιώσεις ιης 10υρισηκής ανάπιυξης37 από ιην οπο;α ωφελήθηκαν καιό κύριο λόγο οι

παραθαλάσσιες περιοχές.

37 Η ,οιιριστική δραστηριό,ητα ιμφανlαθηKΙ στην δo:αι'iα 'ου '50 κυρίως στις παραθαλάσσlες πιριοχές. Κατέλαβε

εξέχουσα θtση σαν οικονομική δρασ,ηριότη,α ικ,oπiζoν'ας fις παραδοσιακές παραγωγικές δρασ,ηριότη,ες. Σι

πολλές πιρππώσιις ο ,ουρισμός oπoτιλιi ,ην μόνη οικονομική και παραγωγική δραστηριότη,α μι χαρακτηριστικές

αρνηflκές ιπm'ώσιις σ,ην κοινωνική (διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. κοινωνικές αντιθέσεις) και οικονομική ζωή του

,όπου (σι μΙα κρ!ση της συγκιιφιμένης αγοράς καταρρέει όλη η τοπική οικονομία, μικρότιρες ανοχές προσαρμογής

σι νέα διδομαα).
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Πίνακας 4: περιγραφή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων που

mιχειρήθηκαν οπό το κεντρικό κράτος καΥό: την περιοδο 1923 - 74

Xρow>λoyfa ιψiση~.Χ<ιιρο~lt\jςCf1aJIι"ΚΙ\ς.

1923 - Ν.Δ. 17ΠΙ1923 «πεpi σχεδΙου πόλεων» ισχύει "αι σήμερα κοι ι<.αθοplζεl

την μορφή των σχεδΙων χρήσης του εδάφους.

1946 -1960 - Αμερικάνικη αποστολή, Σχέδιο Marshal,

- Υπουργεlο Συντονισμού.

- 5-ετές Πρόγραμμα Ανάπιυξης 1948 - 1952.

1960 ·1967 - Εκσυγχρονισμός ,ης διoiκησης και θεσμών

- Κέντρο Προγραμμαιισμού Κοινωνικών Ερευνών (ΚΕΠΕ.).

- ΥπηρεσΙα Περιφφειακής Ανάπτυξης (ΥΠΑ).

- Πενιοεlές Πρόγραμμα Ανάπιυξης (1960 -1964)

- Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε το εργαοlήΡιΟ πολεοδομlκων ερευνών 1963.

1964 - 1967 - Ρυθμιστικό Αθηνών, Πρ. Βασιλειάδη Υπ. ΔημοσΙων Έργων.

1967 -1977 - ΠεΡΙοδος δικτατορΙας

- 15-ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δοξιάδης).

1972 -1975 - ΧωΡοιαξlκό πρωτευούσης (Δοξιόδη)

- Εθνικό ΧωΡοιαξlκό Σχέδιο κω Πρόγραμμα

Πηγή: ΛOυKlσσaς Φιλ. Μπεριάτος Η. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Διδακτικές σημειώσεις» Πανεπιο,ήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος 1997, ΥΠΕΧΩΔΕ

«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ. Εκδόσεις

ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα. 1995
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Την περίοδο αυτή ΟU010στικά συνειδητοποιήθηκε η σvαyκαιότητα για συvrovισμΙνες και

συvaδητΙς προσπάθειες σε θέματα ρύθμισης του κώρου. Δυστυχώς η συνειδητοποlηση

της σvαyKαιότητσς πρoστασfας τ6ο0 του φυσικού 6σο και του ΑVΘΡωπoγεvoύς χώρου

περιορ!σθηκε σε θεωρητικό και πρoγραμμσrΙKό επίπεδο.

Τα Ιργα τα οποία απoτtλεσαν κσι την περιφερειακή πολιτική για εκεiνη την περ!οδο δεν

υλοποιήθηκαν στην βάση κάποιου σχεδιασμού, αλλά απoτtλεσαv σποσπασματικΙς

εmλογές συχνά για την εξυπηρΙτηση μικροπολιτικών συμφερόντων.

2.2.3 ΟΙ Συμμετοχικές διαδικασίες στα πρώτα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθηνών

του Υπουργείου Δημοσίων Έργων

Το πρώτο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών συντάχθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων

το 1965. Η έκδοση της πρότασης αποτελεί συνέχεια της εργασίας που έγινε στην

διεύθυνση πολεοδομικών μελετών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων38 από το 1952

έως το 1964. Συντονιστής της πρότασης του Ρυθμιστικού Σχεδίου ήταν ο αρχιτέκτονας

πολεοδόμος Βασιλειάδης Προκόπιος προϊστάμενος του ΡΣΑ.

Το ΡΣΑ aπoτελείται από ένα σύνολο χαρτών στους οποίους αναλύεται η υπάρχουσα

κατάσταση και απεικονίζονται οι προτάσεις. Στο τέλος της μελέτης παρατίθεται ένα

αδρομερές κείμενο στο οποίο περιγράφονται χαρακτηριστικά μεγέθη της μείζονος

περιοχής πρωτευούσης.

Αρμόδια για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν η ΤΑ οΙ υπηρεσίες της οποιας συχνά δεν

ήταν σε θέση να διεκπεραιώσουν άρτια τις διαδικασίες που απαιτούνται για την

σύσταση των πολεοδομικών σχεδίων με αποτέλεσμα την διαδικασία της πολεοδόμησης

μιας περιοχής να την αναλαμβάνουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους

δηλαδή η υπηρεσια των οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

Σκοπός του ρυθμιστικού σχεδίου είναι η κατάλληλη οργάνωση των αστικών λειτουργιών

με τρόπο ώστε να δημιουργηθούν τα πλαiσια ανάπτυξης ενός ισόρροπου

περιβάλλοντος για την αρμονική διαβιωση των κατοίκων της μείζονος περιοχής

Αθηνών.

38 Yπε>λluμlζειoι εδ<.iJ ότι πριν από ιην δημιουργlο ιου Υπουργείου Xωρoισξiσς (1reo) οι ορμοδιότηιες του

πoλtoδoμΙKoύσχεδιασμούaνήκον στο ΥπουργώΔημoσfωνΈργων (Διεύθυνση Οικισμού).
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Το ρυθμιστικό σχέδιο Αθηνών αποτελεί μια συστηματική ανάλυση της υφιστάμενης

κατάστασης, χωρίς να γίνει κάποια διάκριση, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε

πρωτο ούς QJ δευτερογενούς ενδιαφέροντος, για την μελέτη, τομείς.

Ορό ος της ΤΑ δεν • ται πουθενά κατά την δtαδι οσία σiJvταξης της μελέτης αφού ο

ρό ος της απoδwαμώθηκε στrό ης υπηρεσίες του Υπουρ είου Δημoσiων Έρ ων, σε

άμεση συσχέτιση με αυτό, στην μελέτη δεν ενεπ:' σαν ό ου οι τοπικές οινω ίες.

Το δεύτερο Ρυθ ιστι ό ΣΧέδιο την θήνα ΣWlάχτη ε, επiσης από το Yπouρ Ό

Δημoσiων Έρ . Συντονιστής lης πρόlασης του Ρυθμlσll ού ΣχεδΌυ ήlαν ο

αρχπέ 10νας πολεοδόμος Κο ο • ς, προίστά ος του ΡΣΑ. UΤή η μελέτη

ήθη ε Ύο πο ύ στη •,ουmαστι ά ήταν μια βελτιωμένη έ δοση του πρώτου

ΡΣΑ

Στην συνέχεια το 1979 σwτάχθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων Έρ με

πρω10βουλίατου τότε υ υπουργού ΟΙ σμού Στέφανου • ου το νέο (τρίτο κατά σειρά)

ρυθμιστικό σχέδιο3:! για την αντιμετώmση των πολεοδομl ών πρQβλημάl'ων της

πρωτεύουσας, το μέγεθος των οποίων καθιστούσε επιτα τική την άμεση εφαρμογή του.

Στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο έχουν ενσωματωθεj ορισμένες συμμετοχικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα από της αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου γίνεται προσπάθεια για την

εμπλοκή των σχετικών εmστημOνlKών και κοινωνικών φορέων καθώς και της τοπικής

κοινωνίας κυρίως μέσω της ΤΑ στην διαδικασία σύνταξης των προτάσεωvD. Η όλη

προσπάθεια σχεδιασμού συνδυάζεται με την Εθνική Χωροταξική Πολιτική η οποία

προτάθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΕΙΧΠ) στις 23

Μαρτίου του ίδιου έτους (1997).

3Β .nPOτεvoYΊA2!XD ΥΤΕΡΕΣ raIθHJ<E1: ΖΩιΗ:ε.Y~ ΔηJiιoσt'αν Έρνωοι 1979.
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2.2.4 Οι Συμμετοχικές διαδlκασΙες όπως προτάθηκαν στο Εθνικό

Χωροταξικό Σχέδιο και πρόγραμμα της Ελλάδος του γραφεΙου μελετών

Δοξιάδη

Η μελέτη ανατέθηκε στο γραφείο μελετών Δοξιάδη από το Υπουργείο Συντονισμού και

Προγραμματισμού το 1976. Η μελέτη Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα της

Ελλάδος αποτελείται από 10 τόμους, στους οποίου εξετάζονται συστηματικά και με

ορθολογικές, επιστημονικές διαδικασίες όλες οι πλευρές δράσης της χώρας μας.

Από την μελέτη προτάθηκαν άϋλες και υλικές υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν ακόμα

και σήμερα (σε κάποιο βαθμό) να θεωρηθούν επίκαιρες. Επιστημονικά και τεχνικά η

μελέτη είναί ιδιαίτερα καινοτόμα για την εποχή.

Στην διαδικασία σύσταση της μελέτης δεν υπήρξαν ουσιαστικές συμμετοχικές

διαδικασίες. Η κλίμακα (σε εθνικό επίπεδο) και ο χαρακτήρας (στρατηγικές, επιτελικές

ρυθμίσεις) της δεν ευνοούσε κάτι τέτοιο. Η συστημική θεωρία του σχεδιασμού, συμφωνα

με τις αρχές της οποίας, συντάχθηκε η μελέτη δεν πρότεινε την αναπαραγωγή τέτοιου

είδους διαδικασιών.

Οι προτάσεις της μελέτης δεν θεσμοθετήθηκαν, ουτε απέκτησαν δεσμευτικό χαρακτήρα

για τις επιλογές και τις δράσεις του κράτους.
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2.3 ΟΙ' συμμεΤOxικέςtl;διαδΙKασlεςστα Χωροταξικά Νομών, στο

Γενικό ΠολεοδομικόJa:χέδιο'και στα Ρυθμιστικάl Σχέδιά Αθηνών

και ΘεσσαλoνIKη~:

2.3.1 Εισαγωγικά

Σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται μια αδρομερής αναφορά στην δεύτερη περίοδο

χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα όπως αυτή εκφράσθηκε από το νεοσύστατο

Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ) και αποτέλεσε την

λεγόμενη πολlJlκή «Τρίτση».

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι κοινωνιιι;οί οικονομικοί ιι;αl πολlJικοί παράγοντες ιι;αl

συγκυρίες οι οποίες ως προϊόν είχαν την συγκεκριμένη παραγωγή σχεδίων και

προτάσεων. rrνEJaI επίσης ανάλυση του νομικού πλαισίου το οποίο παρήχθη στην

συγκεκριμένη περίοδο. Στην συνέχεια εξετάζεται, στην συγκεκριμένη περίοδο αναλύεται

ο ρόλος των Χωροταξικών Σχεδίων των νομών, την πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση

χωρικού σχεδιασμού που προτάθηιι;ε από το κεντρικό ιι;Ρότος. Αναλύεται επίσης ιι;αl ο

ρόλος της συμμετοχής πολlJών στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ιι;αl στο Ρυθμισηκό

Σχέδιο Αθηνών ιι;αl Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

2.3.2 θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο

Η δεύτερη περίοδος χωρικού σχεδιασμού περιγράφεται από έντονη θεσμική ιι;αl

προγραμμαηκή δράση, αφού σε αυτήν την περιοδο επιχειρήθηιι;ε να ιι;αλυφθεί το

θεσμικό κενό πάνω σε θέματα χωρικών ρυθμίσεων_

Στην περίοδο αυ,ή υλοποιήθηκε και η 1
η

γενιά χωρο,αξlκών μελε'ών, συνειδη,ή

παραγωγή σχεδίων με συσιημαηκό τρόπο. ΠαΡό ης προθέσεις και ,ο όραμα που
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χαρακ,ήριζε αυ,ήν ,ην προσπόθεια ,α απο,ελέσμα,α πάνω σ,ο πρόβλημα 'ης

οργάνωσης ,ου χώρου δεν ή,αν και ,διαί,ερα αισιόδοξα.

Α. Η πρώτη προσπάθεια νια αναδιάρθρωση της διοικηTlκης πuραμίδαc4 1

Σ,ην περίοδο αυτή, στην Ελλάδα, τίθεται έντονα ,ο πρόβλημα ,ης αναδιάρθρωσης της

διοικητικής πυραμίδας λόγω του μεγάλου κα,ακερμαησμού και 'ου μικρού μεγέθους των

πρωτοβάθμιων μονάδων τοπικής αυ,οδιοίκησης. Η δυσλεlΥουργία σε αυτό το επίπεδο

διοίκησης έχει έντονες επιπ,ώσεις σε όλη 'ην Διοικητική πυραμίδα αφού η πρωτοβάθμια

ΤΑ απο,ελεί ,ην βάση ,ης και οι ανισορροπίες σε αυτήν προκαλούν διαταραχές σε

ολόκληρο ,ο σύσ,ημα. Σημεlω,έον ότι η πρωτοβάθμια ΤΑ είναι ο φυσικός φορέας

έκφρασης του ,οπικού σχεδιασμού. rlD την άρση του προβλήματος της ανισορροπίας

'ης διοικητικής πυραμίδας (υπέρ - διογκωμένη βάση) γίνανε προσπάθειες

επανασχεδιασμού με στόχο την "ανακυτάρωση" του δlοlκηηκού συσ,ήμα,ος.

ΟΙ οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές με,αβολές που λαμβάνουν χώρα έχουν

δημιουργήσει κάποιες χωρικές δομές μη συμβα,ές με τις δlοlκηTlκές διαιρέσεις

κα6lσ,ώντας εΠlΥακηκή την ανάγκη για αναπροσαρμογή του μεγέθους του αριθμού και

των ορίων των εδαφικών και δlοlκηηκών οντο,ήτων. Η λύση ουσιαστικά θα προέλθει

από την συνένωση αριθμού κοινοτήτων με στόχο την δημιουργία βιώσιμων

αναπruξιακά μονάδων.

rlD την προσπάθειασυνένωσης των πρωτοβάθμιωνσΤΑ γίνανε σε αυ,ήν την περίοδο

οι εξής προσπάθειες.

- Ο ν. 1416/84; οι "γεωγραφικές ενό,ηrες" (γε) και οι αναπ,υξιακοι σύνδεσμοι.

Προωθεί,οι και αναβαθμίζε,αl η διακοινοτική συνεργασία με την θεσμοθέ,ηση των

"ανσπ,υξιακών συνδέσμων" που δημιουργούνται στην βάση μιας προκαθορισμένης

ενιαίας χωρικής μονάδας που oνOμάζεrαl γεωγραφικές ενότη,ες. Το σημανnκό,ερο

σε αυτήν ,ην προσπάθεια είναι ότι υπήρχε εκφρασμένη πολιnκή βούληση ώσ,ε ο

θεσμός αυ,ός να απο,ελέσεl ,ον πρόδρομο 'ης συνένωσης (όπου ή,αν και ο σ,όχος)

μέσα από την συνεργασία με,αξύ 'ους για την προώθηση της ,οπικής ανάπ,υξης. σ

41 Μπεριάτος Η «ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ

ΔIΟIΚΗΤιΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤιΚΩΝ ΔOMΩN~ Εισήγηση σιο Επισιημονικό συνέδριο: πtριφtραOJ\ή AVΆΠιυΙΙΙ

xωρoιαξiσ και πφιβάλλον σιο πλαίσιο ,ης Ενωμένης Ευρώπης. Αθηνά 1995.
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προσδιορισμός 'ων γε προέκυψε Q1Jό ,ην μελέ,η 'ου Υπ. Χωρο,αξίας όπου

προσδιορίσθηκαν ΟΙ ανοlκ,ές πόλεις42

Ο ν. 1622/86 οι «γεωγραφικές περιοχές (Υπ) και οι νέοι δήμοι» Q1Jο,ελούν 'ην

δεύ,ερη σημανηκή πολΗlκή προσπάθεια ·για ,ην ,οπική αυ,οδιοiκηση, 'ην

περιφερειακή ανάπ,υξη και δημοκραIlκό προγραμμαησμό-. Η νέα πολιnκή

προσπάθεια εν,άσσεl ,ο πρόβλημα ,ην αναδιάρθρωσης ΤΑ σε επιπεδο συνολικής

δlοlκηnκής αναμόρφωσης σε όλα ,α επιπεδα (,οπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό,

εθνικό). Σύμφωνα με ,ον ν. 1622186 προ,εινε,αl η συνένωση Κοινο,ή,ων σε Δήμους

βάση μηχανισμών κινήιρων με μοναδικό κρnήρι043 οι κοινό,η,ες να ανήκουν σε

συγκεκριμένει;44 Υπ.

Β. Περιβαλλοντική, Χωροταξική. Πολεοδομική νομο8εσiα

Η περιοδος αυ'ή χαρακ,ηρίζειαl επίσης και Q1Jό ,ην παΡαΥωγη μεγάλου αριθμού νόμων

για 'ην κάλυψη χωρικών ζη,ημά,ων, 'α οποία σε γενικές γραμμές έλυσαν σε μεγάλο

βαθμό ,α προβλήμα,α έλλειψης θεσμικού πλαισίου.

Ον. 1032180 "Περί συσιάσεως ,ου ΥΧΟΠ". Με ,ον νέο νόμο συν,άσσε,αl ένας

ειδικός πολnlκός και δlοlκηnκός φορέας για ,ην διαχείριση και ,ον συν,ονισμό

θεμά,ων χωρο,αξίας και περιβάλλον,ος. Είναι ,ο Q1Jοκλεlσnκά αρμόδιο Υπουργείο

σε θέμα,α περιβάλλον,ος και πολεοδομίας ενώ για ,ον χωρο,αξlκό σχεδιασμό ειναι

συναρμόδιο με ,ο ΥΠΕΘΟ. Η σύσ,αση ,ου ΥΧΟΠ Q1Jο,έλεσε πολιηκη επιλογή

μείζονος σημασιας για 'ην προσ,ασία ,ου περιβάλλον,ος εΠΗαχύνον,ας ης

διαδικασίες για θεσμική και οργανωηκή δράση.

Ο ν. 360Π6 «περί χωρο,αξίας και περιβάλλον,ος» Σ,ην Ελλάδα η χωρο,αξία

κα,οχυρώνε,αl μέσω 'ου συν,άγμα,ος για πρώ,η φορά κατά ,ην αναθεώρηση ,ου

,ο 1975 με ,ο άρθρο 24 (παρ.2) και μαζί με ης δια,άξεις (παρ.1 και παρ. 6) που

42 ΑνοικιέςπόΜlς ΟΙ ενόιηιις ΠOlJ θα αποιελέσοιΝ ιην μlιι;ροτερη cMJρωιrογεωγραφlιι;ήενόιητα στην οποία μπορεί

να υπάρξει στοιχειώδηςαναπιυξιακή ολοκλήρωση με τα σημερινά δεδομένα. Από την μελέτη αυτή η oπoicτ έγινε σε

στενή συνερyασicτ με ιις ΤΕΔΚ και τις νομαρχιακές υπηρεσlις πpotKυΨCΤΝ 502 ενόιηιις ανοlκιών πόλεων και 53

ινότηιες οστικού τύπου (χωρίς Αθήνα Θεσσαλονίιι;η).

43 Αγνοώνιαςπληθυσμιακάη άλλα XώρcH(OIYωVlKάχαρακιηρισιικά

414 Κομβικό σημείο στην επιλογή των ytwypaφIl<ώY περιοχών αποτελεί το όll δεν έλαβαν καθόλου υπόψη ιις

γεωγραφικές οοτηιις ΟΙ οπoitς εfχcτν βο:Ο1στεl σε ένα στιβαρό θεωρηllκό πλαiσιo και εΙχαν ήδη δημιουργήσει

ιι;άποια δuναμιl<ή. Η επίσημη πολιτιιι;ή διαχωρίζει πλήρως ης δύο πολιιιl<ές εδαφll<ής cτναδιάρθρωσης ενώ

ταυτόχρονα αφήνει σε ισχύ τις διαιάξεις ιου παλαιού καθεσιώιος.
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αφορούν το φυσικό και πολιτιστικό περιβόλλον αποτελούν το συνταγματικό πλαίσιο

άσκησης της χωροταξικής πολιτικής. Για την εφαρμογή των παραπάνω

συνταγματικών ρυθμίσεων εκδίδεται ν. 360Π6 «περί χωροταξίας και περιβάλλοντος»

με τον οποίο για πρώτη φορό καθορiστηκαν οι έννοιες του χωροταξικού σχεδίου και

προγρόμματος, της χρησης του χώρου, των επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού και

θεσπίζονται τα όργανα και οι διαδlKασiες σύστασης των ανωτέρων σχεδίων.

Ο νόμος έχει δεχτεί κατά καιρούς έντονη κριτική. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι

τηρουμένων των αναλογιών αποτελούσε με αξιόλογη προσπάθεια σε θtσμlKό

θεωρητικό επίπεδο για την διαχείριση χωρικών και περιβαλλοντικών θεμάτων στην

χώρα μας. Εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του ·φυσlκού- και ·πολιτιστικού"

περιβάλλοντος καθώς και την "προστασία" του περιβάλλοντος σαν βασικό στόχο του

χωροταξικού σχεδιασμού. Από τον νόμο προτείνεται και η δημιουργία ενός

διυπουργικού οργάνου για την διαχείριση περιβαλλοντικών και χωρικών θεμάτων

πράγμα το οποίο αποτελεί και το ζητούμενο σημερα, γlO έναν αποδοτικό οριζόντιο

συντονισμό, αφού στα θέματα χωρικών διευθετήσεων τίθενται διατομεακά ζητηματα

επηρεάζοντας περισσότερα από ένα υπουργεία. Περιγράφεται από σαφή

διαδικαστικό χαρακτήρα και από έντονες δυνατότητες ευελιξίας οι οποίες όμως δεν

χρησιμοποιήθηκαν.

Στον 360Π6 δlOκρίνονται οι επιρροές του από την γαλλικη νομοθεσΙα. Η εφαρμογή

του στην Γαλλία αποδείκνυε την αρτιότητα του θεωρητικού του σκέλους αλλά η

μεταφορά τους στην συγκεκριμένη κοινωνική και οlκονομlκη πραγματικότητα είχε

πρόβλημα. Σημειωτέον ότι και τα επιστημονικά στάνταρ του νόμου ήδη είχαν

ξεπεραστεί στις χώρες της δυτικής Ευρώπης.

- Ον. 1337/83 «πολεοδομικός σχεδιασμός». Ο ν. 1337/83 είναι καθαρά οικιστικός

νόμος με στόχο ρυθμίσεις για τον αστικό χώρο. Χαρακτηριστικές χωροταξικές

επιδράσεις για την χωροταξία είχε το άρθρο 29 όπου θtσπίζεl ης Ζώνες Οικιστικού

Ελέγχου. Σε αντίθεση με το πνεύμα του νομοθέτη το εργαλεΙο της ΖΟΕ

χρησιμοποιήθηκε για χωροταξικές ρυθμίσεις καθώς και στον περιβαλλοντικό

σχεδιασμό στις εκτός σχεδίου περιοχές, χώρος ο οποίος παραδοσιακά ανήκει στην

χωροταξία.

Ο νόμος έδινε την δυνατότητα όχι μόνο για τον καθορισμό όρων δόμησης αλλά και

ρύθμισης χρήσεων γης. Η λογική του νόμου ήταν να ορίζονται ζώνες γύρω από τις

αστικές περιοχές με στόχο την άρση της άναρχης (μη σχεδιασμένης, μη

προγραμματισμένης) εξωαστικής δόμησης. Στην παρ 2 του άρθρου 29 δίνεται η

δυνατότητα για τον καθορισμό ΖΟΕ και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής

προστασίας όπως όχθες ποταμών και ακτές. Εκμεταλλευόμενη αυτήν την διάταξη

του νόμου μετατράπηκε η ΖΟΕ σε εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος και
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-

γενικό,ερα άσκησης περlβαλλΟΥlΙκής πολιnκής.

Σε συνδυασμό με Jις διαιάξεις ,ου 1650/86 (άρθρο 21, 24) ,ο οποία ενισχύουν 10

ρόλο 'ης ΖΟΕ (αφού ουσιασnκά 'ην θεωρούν μεγαλύιερης κλίμακας από ης

ανιίΟ10lχες ζώνες 'ου 165018645) κοι σε συνδυασμό με 10 ότι ο v. 360Π6 ήιαν

πολlTlκά αδΡΑVOΠOlημένOς ο θεσμός 'ης ΖΟΕ έγινε ανllκείμενο υπερβολικών

προσδοκιών για 'ην λύση χωρο,αξlκών και περlβαλλΟΥΥ,κών προβλημά,ων πράγμα

που δεν αντσποκρίνειοι σ,ην ΠΡαγμαnκό,ηια ,ης ορθολογικής εφαρμογής ,ου

εργαλείου, αφού κά1' ,έτοιο δεν συμβαδίζει με ,ην φύση ,ou. Με 'ην ΖΟΕ δίνε,αl η

δυνaτόιηια για θεσμοθέιηση μόνο μέσω κανσνισ11κών ρυθμίσεών και όχι μέσω

μηχανισμών κινήφων που είναι απαραί'ηJOI για χωρικές ρυθμίσεις ,έ,οlα κλίμακας.

Η κα,άχρηση φυσικά ,ων δuνα,o,ή,ων ,ου εργαλείου έγινε μόνο σε θεωρηηκό

επίπεδο αφού ελάχισ,ες από ης προ,εινόμενες ΖΟΕ σ'ο πλαίσιο ΕΧΜ

εφαρμόσθηκαν σ'ην πράξη σε αν,ίθεση με ης μελέ,ες ης ΕΠΑ. ΤΟ πνεύμα ,ου

εργαλείου αναφέρε,αι σε άλλη κλίμακα πολύ μlκρό,ερη <,οπική) ενώ σ,ο πλαίσιο ,ων

ΕΧΜ οι ΖΟΕ χρησιμοποιήθηκαν για 'ην ρύθμιση ΧΓ σε ολόκληρα νησιά.

45 Δηλαδήσύμφωναμε. ιον ν. 1θ5tW6σια άρθρα του 23 Ζώνες Ειδικών Περιβαλλονιlκών Ενισχύσεων (ΖΕΠΕ) και

σιο άρθρο 24 Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοιήτων (ΖΑΠΔ) uπovodft όιι αυτές dναι μικρότερης

χωρικής κλlμαιι;αςαπό την ZώVΗ ΟικισιικήςΑνόπιυξης(ΖΟΕ) που ορΙζειαι από ιον 1337163 σιο άρθρο 29.
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Πίνακας 5: περιγραφή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων που

εΠIXιtρήθηκ.αν από το κεντρικό κράτος κατά την περίοδο 1975 • 85

ΧρονολοΥια lIράoη:JCwρoταξι",!ς'ΠoλΠIKιjς.

1975 Σύνταγμα lου "75 Θισμσθtιηση της χωροταξίας και τou πρoγραμμaιισμoύ.

1976 N.38:JΠ6 «TJερί χωρoταξiας και περιβόλλovτoς» νομοθετικό πλαίσιο.

- EΘVΙKό Συμβούλιο Χωροιαξίας και Περιβάλλοντος.

- Σύvιαξη Εθνικού XωρOιαξlKOύ ΣχεδJou Ελλάδας (Δοξιόδη).

1975 Σxiδιo πλαίσιο .Πρωιεύouσα 2CXX>>> (Σι. Μάνου).

- Ενίσχυση πόλων ανάπιυξης «.ΑνlΠταλες πόλεις»

- Κένtρα Ενιστικών Προγραμμάιων Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).

1919 N.9-fiJΠ9 «πιρί οικιστικών περlOχών.

- Ζώνες Ενφγού Πολεοδομίας.

1900 - Υπουργείο Xωpolαξfας OΙKισμoίi και Περιβόλλovιος (ΥΧΟ.Π.)

1"'" - Ν. 1262182 .περί KιVΉΤpUlν»

- EΚΊJόνηση πολεοδομικών μελετών. Επιχείρηση Πολεοδομικής Aνασuγκρ6ιησης

(Ε.Π.Α.). (ΤρΙισης)

1963 Ν. 1337183 Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ανόπιυξη και επέιααση πόλεων.

- Γενικά πoλtoδoμΙKά Σxtδια (Γ.Π.Σ.).

- Ζώνες Οlκισιικού Eλtνxoυ (Ζ.Ο.Ε.).

- Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (Ζ.ΕΧ).

- Ρυθμισεις Εισφοράς ιδιοκιητών σε γη και χρήμα.

- Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπιυξης ΚΕΠΕ 1983-1987 (τtλWταio)

19β4 Πρoιάσεlς Χωροταξικης Οργάνωσης Νομών ΥΧΟΠ

- Οικιστικές ενόιητες αγΡΟflκού χώρους «Αvoικιίς πόλεις»

19β5 - Ν. 1515n!5 Οργανισμός ΡυθμισllΚoU Σχεδίου και Πρoσιασiας "" Πφιβάλλονιος

Aθήνuς

- Ν. 1561ι'Β5 Οργανισμός ΡυθμισιικoU Σχέδιο και Προστασίας ιου Πφιβάλλονιος

ΘεσσαλOνiKης

- Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (Τρίτσης).

- Ν. 15ΠI85Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.ΟΧ)

Πηγή: Λouιcίσσας Φιλ. Μπεριότος Η. «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔlδαΙCJlιcές σημειώσεις» Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα

Mηxανlιcών Χωροταξίας ΙCαl Περlφερεlαιcής Ανόπτυξης, Βόλος, 1997, ΥΠΕΧΩΔΕ

«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ» Εκδόσεις

ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα. 1995
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Στο ΠΙνακα φαfvεται η παραγωγή μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων διευθlτησης χωρικών

θεμάτων. Η περloδoς αυτι'ι περιγράφεται απ6 συνειδητοποfηση της αναγκαι6τητας για

συστηματική και :λογική αντιμετώπιση του χώρου μΙσα απ6 κεντρικά προγραμματισμtvες

προτάσας.

2.3.3 Οι συμμετοχικές διαδικασίες στις Προτάσεις Χωροταξικής

Οργάνωσης των ΝομώΥ4β

ΤΟ 1982 ξειtίνησε να διαμορφώνεται ανά νομο ενας χωροταξικός αναπτυξιακός

προγραμματισμόςπου κατέληξε στην σύνταξη προτάσεωνχωροταξικήςοργάνωσης για

το σύνολο των νομών της χώρας 1984. Οι μελέτες αυτές αποτέλεσαν την πρώτη και

μοναδική συστηματική προσπάθεια χωροταξικού σχεδιασμού όλης της εθνικής

επικράτειας. Η διαδικασίας σύνταξης των μελετών Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης

των νομών έχει ως εξής:

Η Α φάση της Μελέτης ξειι;ινησε το 1982 όποτε άρχισαν από το ΥΧοπ47 οι διαδιιtασίες

για τον σχεδιασμό του εθνlιι;οίΊ χώρου με έμφαση στο επίπεδο του νομού.

Πραγματοποιήθηιι;ε μια γενιιι;ή αλλά συστηματιιι;ή αναγνώριση της χώρας με στόχο την

συγιι;έντρωση όλων των στοιχείων που ιφιθηκαν απαραίτητα για τον χωροταξιιι;ό

σχεδιασμό.

Στάλθηιι;αν τριμελείς έως πενταμελείς ομάδες τεχνικών ιι;αl άλλων επιστημόνων στους

νομούς για διάστημα 30 έως 45 ημέρες ώστε να συλλέξουν για ιι;άθε νομό:

- Μια έκθεση με πιναιι;ες ιι;αl σχεδιαγράμματα που να παρουσιάζουν την γενιιι;ή μελέτη

της υφισταμένης ιι;ατάστασης.

- Μια έιι;θεση για την οlιι;ολογlκή - περιβαλλοντική κατάσταση ειδιιι;ότερα.

46 Τα στοιχεία που χρηφμοποιήθηκαν γιο την συγγραφή αυτού του κεφαλαίου προέρχονιαι από ιην Εισαγωγή της

μελtιης σελ. 1Ο - 13.

ΥΧΟΠ «ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ). yxon Αθήνα 1964.

47 Αξίζει να σημειωθti όη η διαδικασία σίινιαξης των προιάσεων χωροιαξιι<ής οργάνωσης των νομών ξει<ίνησε μαζί

με ιην διoδιι<ασiα κατάρτισης του πενταετούς προγράμμαιος (1962·87) δίνοντας ιης δl.NOιόιητα για σuνtργασία

ανάμεσα σε αυιές τις δύο μορφές σχtδιασμoύ.
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- Τρεις σειρές χαρτών σε κλίμακα 1:50.000 που συνόδευαν "ς εκθέσεις και

παρουσίαζαν τις χρήσεις γης, τα δίκωα τεχνικής υποδομής και τον κοινωνικό

εξοπλισμό των οικισμών.

Οι εκθέσεις και οι χάρτες στάλθηκαν στις αντίστοιχες νομαρχίες για τυχών

παρατηρήσεις και στην συνέχεια έγινε η τελική επεξεργασία στο ΥΧοπ που "ς έστειλε

πάλι πίσω διορθωμένες στους νομούς για κάθε περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση τους.

Η σημαντική αυτή αναλυJtκή εργασία της Α φάσης καθώς και η εμπειρία οργανωJtκή και

επιστημονική που aπoKτήθηκε στο μεταξύ αποτέλεσαν ιην βάση για τα επόμενα βήματα

ιων στόχων και προτάσεων της 'Β φάσης ιου σχεδιασμού.

Η 'Β φάση είναι συνδεδεμένη με "ς μελέτες Επιχείρησης Πολεοδομικής

Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) όπου άρχισαν να εκπονούνιαl από ιον lούλιο τους 1983 καθώς

επίσης και με ιην περίοδο ορlσJtκοποίησης των προτάσεων του πενταετούς.

Έτσι τον Οκτώβριο ιου 1983 έγινε μια δεύτερη κάθοδος των κλιμακίων των κεντρικών

υπηρεσιών του ΥΧΟΠ στους νομούς όπου κάτω από τον συντονισμό του νομάρχη και

για διάσιημα 15 έως 30 ημέρες έκαναν μια πλήρη καταγραφή και χαρτογράφηση των

προτάσεων και απόψεων των τοπικών φορέων.

Στην συνέχεια στις κεντρικές υπηρεσίες και έπεtrα από επεξεργασία όλων αυτών των

προτάσεων συντάχιηκε ένα για κάθε νομό Συνοπτικό Σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων το

οποίο περιέχει "ς προτάσεις χωροιαξικής οργάνωσης οι οποίες παρουσιάζονιαι σε

κείμενα και μια σειρά χαριών.

Οι μελέιες αποτελούνταν από δυο φάσεις: α) Η Ά φάση ανάλυση, διερεύνηση

υφlσιαμένης κατάσιασης η οποία συνοψίζεται σιους εξής τομείς: δημογραφικής,

οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής ανάλυσης. Τα κρίσιμα μεγέθη αυτών των

αναλύσεων απεlκονίσιηκαν σε χάρτες 1:5.000. β) Η 'Β φάση αποτελούνταν από ιο

συνοπτικό σχέδιο δομικών παρεμβάσεων στο οποίο aπεικονίστηκαν σε κλίμακα

1:250.000 ΟΙ προιάσεις που ουσιαστικά αποιελούσαν το πόρισμα της ανόλυσης.

Συνέχεια αυτού του σχεδιασμού αποτελεί η σύνιαξη Σχεδίων Γενικής Θεώρησης της

περιφέρειας σιο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Συνεδρίων ιων Περιφερειών (1988) με

στόχο την υποστήριξη της συγκρότησης της δομής ιης περιφέρειας, με την προσέγγιση

της υπάρχουσας δομής, τον εντοπισμό προβλημόιων και δυνατοτήτων ανάπιυξης, και

τον καθορισμό ΠΡοΤεΡαlοτήrων παρέμβασης.

Οι Προτόσεις Χωροταξικής Οργόνωσης του yxon ενσωμότωναν συμμετοχικές

διαδικασίες καιό ιην εκπόνηση τους. Τόσο σιην πρώτη όσο και σιη δεύιερη φόση ιου

σχεδιασμού επιχειρήθηκε και πραγματοποιήθηκε, δημοκρατική συνεργασία με τους

δημόσιους και τους κοινωνικούς φορείς καθώς και ιην συμμετοχή ιου κοινού, για κόθε
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-

νομό που συν,άσσον,αν η μελέ,η. Η συμμε,οχή ,ων φορέων έγινε σε κενφlκό όσο και

σε νομαρχιακό επίπεδο.

Συγκεκ:ριμένα σ,ο αρμόδιο υπουργείο, έγιναν επανειλημμένες συν,ονlσηκ:ές συσκέψεις

με 'ην συμμειοχή όλων ,ων αρμόδιων υπουργειων και 'ων οργανισμών που ,ο

ανηκείμενο JOUt; αφορά ,ον χωρο,αξlκό σχεδιασμό. Επίσης σ,α ίδια πλαίσια

πραγμαιοποιήθηκαν συχνές διμερείς επαφές ανάμεσα σ,ο ΥχΟΠ και σιον κάθε

,ομεακό φορέα για ιη επίλυση πιο λεπ,ομερών θεμά,ων επlσJημονlκού και ,εχνlκού

χαρακ,ήρα.

Σ,ο επίπεδο ,ου νομού οργανώθηκαν σuμμεJοχlκές διαδlκασιες με ευθύνη ,ου

υπεύθυνοu ,ou κλιμακίου ,ου ΥΧοπ όποu πραγμα,οποιήθηκαν μια σειρά σuσκέψεων

και επαφών με ,ο νομαρχιακό συμβοίιλιο και όλες ιις νομαρχιακές υπηρεσΙες.

Σ,ο πλαίσιο ,ης σίιν,αξης ,ων προ,άσεων Χωρο,αξlκής Οργάνωσης ,ων Νομών έγιναν

πολλαπλές συνεννοήσεις με ,ην Τοπική Αυ,οδlοίκηση46 (ΤΕΔΚ) καθώς και με όλους

,ους κοινωνικούς φορείς ,ου νομού όπως Εμπορικό, Βιομηχανικό Επιμελη,ήρlο,

Τεχνικό Επιμεληιήρlο Ελλάδος, Εργαηκό Κένφο, Ένωση Αγροηκών Συνε,αιρισμών,

Επισ,ημονlκούς Συλλόγους κλπ.

Οι μελέ,ες αυιές (η πρώ,η γενιά χωρο,αξlκών μελε,ών) εφαρμόσ,ηκαν μερικώς η

παρέμειναν ασκήσεις επί χάρ,ου ανάλογος ,ων νομό, δέχ,ηκαν όμως έν,ονη κ:ριnκή η

οποία συνοψιζε,αl σιους ακόλουθους ,ομείς:

- Οι μελέ,ες αυ,ές πο,έ δεν υποσ,ηρίχθηκαν από κάποιο αν,ίσ,οlχο θεσμικό πλαίσιο

ού,ε υπήρξε η πολιnκή βούληση που θα επέβαλε ιην εφαρμογή 'ων προ,άσεων

,ους με αποιέλεσμα να παραμείνουν απλώς ασκήσεις επί χάριου.

- Δεν προέβλεπαν μηχανισμούς ανανέωσης και επικαιροποίησης. Ή,αν απλώς μια

σ,αηκή προσπάθεια η οποία με,ά aπό λίγο χρονικό δlάσ,ημα ή,αν aπαξΙωμένη. Δεν

είχαν προβλεφθεί κάποιοι μηχανισμοί ικανοί να ενσωμα,ώνουν σ,ην μελέιη ης

όποιες με,αβολές.

Δεν εν,άχιηκαν σε ένα ευρίι,ερο πλαίσιο μελε,ών διαφορεηκής κλίμακας

μεγαλύ,ερης και μlκρόιερης ανιίσ,οιχά, πράγμα που θα διασφάλιζε όη οι μελέ,ες θα

δέχον,αν εισροές από μεγαλύ,ερης κλίμακας χωρικά σχέδια και θα αποιελούν

εισροή για άλλες μελέ,ες μlκρόιερης κλίμακας, αναγκαιό,η,α που ,ίθειαι εΠlΙακιικά

46 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέχρι το 1994 εκφραζόταν μόνο στο ετιi'ITtδo τou Δήμou η της Κοινότητας αvrίσισιχα.

Στην σuνtxαcι ΣUστάθηKέ ο δευτεροβάθμιος βαθμός ΤΑ σt ετιi'ΙTεδο νομού (η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) με τον ν.

221&94.
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κυρίως σ,ο θέμα ,ης συνεργίας ,ων προ,άσεων και 'ων σ,όχων ανάμεσα σ,α

σχέδια διαφορεnκής χωρικής κλίμακας.

- Οι προσεγγίσεις ,ων θεμά,ων ή,αν lδιαi,ερα αδρομερείς πολλά θtμα,α και κυρίως

ποσοnκά σ,οlχεία και αναλύσεις ,έθηκαν σε πολύ γενικές γραμμές δημιουργών,ας

ασάφειες και αδυνα,ών,ας να καλύψουν πλήρως ,ο ανnκείμενο

Οι μελέ,ες είχαν κοινές προδιαγραφές, αλλά οι αναλύσεις οι οποίες γίνανε ή,αν

διαφορεnκής ποιό,ηιας, πράγμα που οφείλε,αl σ,ην διαφορεηκή ειδlκό,η,α ,ων

μελών ,ης κάθε ομάδας μελέ,ης.
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Γράφημα 8: περιγραφή της διαδικασίας σύvrαξης της μελέτης .Προτάσεις

χωροταξικής οργάνωσης (συνοπτικό σχέδιο δομικών παρεμβάσεων) των νομών,

ΥχΟΠ 1984.

Μάιος:1962 Σ-τ6λθηκε ΠMαμtλής" επιτροπή σε

K~ νομό νια 45 ημtρι.ς" ώσΊι μι τσmKoύς

φoρdς να IUIIαρτlσouv:

1
- Υινική tkθwη 'ης υφιστάμενης τσπικiς

KaιάσΊω:ιης. υπη-

- OIι<oλOyΙKι'J έKΘWΗ 5'" 1962-87

- )(άριες xr, ΔfKIUCI vπoδoμfΚ', Οοοστικό

δlKIUO.

-
1963 κάθοδο κλιμακlou ΤOU Υχοπ στους

νομοός για συλλσyι'j των πρoτάσtων των

τσπικών φoρtων

1
EττεξφyOσkι στο Υχοπ ΣυντΙWηKαY ΕΠΑ 1002-84
cΠροιάσεις Xωρoταξικr\ς Οργάνωσης Νομών

5ιτες 1962-841984».

Τσπικol φoρtς

Α φάση

(ανάλυση)

Β φάση

(πρόιαση)

Πηγή: ΥΧΟΠ «ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(ΣΥΝΟΠΤιΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ). ΥΧΟΠ Αθήνσ 1984
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Οι μελlτες «Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης των Νομων» πραγματοποιήθηκαν από

το ΥΧΟΠ το 1984. Ουσιαστικά aπoτ!λεσαν την μόνη προσπάθεια για συστηματικό

σχεδιασμό όλης της ελληνικής εmκράτειας. Οι μεΛlτες αυrlς εφαρμόστηκαν μερικώς,

ανάλογα με τις voμaρχιaκlς αρχlς σε κάθε νομό, υπήρξαν αvrΙKεlμενσ ευρύτατης κριτικής,

αποτελούν «σημείο αναφοράς» για κάθε χωρική μελlτη ακόμα και σήμερα.

2.3.4 Οι συμμετοχικές διαδικασίες στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (mΣ)

και ο ρόλος της Πολεοδομικής Επιτροπής Γειτονίας (ΠΕΓ)

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός σ'ην Ελλάδα περιγράφε,αl κυρίως σης δια,άξεις ,ου

ν.1337/8349.

Τόσο σ'ην περίπ,ωση του mr όσο και σ,ην περίπ,ωση ,ης ΠΜ ο ρόλος 'ης ΤΑ είναι

απλώς συμβουλευnκός ή γνωμοδοnκός. Η έγκριση προέρχε,αι aπό 'ην κενφlκή

δlοίκηση50. Σκόπιμο είναι η συμμετοχή ,ων ποληών κα,ά ,ην σύν,αξη ,ων Π.Σ. να την

διακρίνουμεσε δύο επίπεδα αυ,ό 'ου mr και αuιό 'ης ΠΜ.

Οι διαδικασίες έν,αξης, επέκ,ασης, και αναθεώρησης 'ου Σχεδίου Πόλεως

πραγμα,οποιούν,αlμε ,ο mr ,ο οποίο aπo,ελεί ,ην πΡώ,η φάση 'ου πολεοδομικού

σχεδιασμού. Το mr εκπονεί,αl για συγκεκριμένες περιοχές και αν,aπoκρίνε,αι σε

προσδιορισμένεςπροϋποθέσειςκαι ανάγκες.

49 Ο ν. 1337183 όνο. σι ισχύ σήμερα ιn και πcιρόλληλα l(7)(ύouν ο ν.947179 για μερικές διαιάξιις του και ιο ΝΔ ιης

17ΠΙ1923 για όλις του τις διατάξεις.

Πρόσφατα ψηφkπηKε ο νέος οικιστικός νόμος «για την βιώσιμη οικιστική ανόπιυξη των πόλιων και των οικισμών

ιης χώρας και άλ/ις διατάξεις» η ΙφCΙρμoγή ιου όμως ακόμα διν έχει ξεκινήσ"ιι και άρα. διν υπάρχουν

συγκικριμένα aπoιιλtσμαια τα οποία θα ήιιn σκόπιμο νο ιnαλυθoύν.

Xριcπoφιλoπoυλoυ Δημ. «Γ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» EKδόσ'tις Σακουλα Αθι')νο 1990 (σtλ.100).

50 Μπορεί υπό πρoOπoθtσttς νο μειαβιβασιούν σ1ην ΤΑ η διαδιKασlα έγκρισης ιης ΠΜ μι oρισμένtς

πρoQπoθtσtις και σε ορισμένους ΟΤΑ που θα καθαριστούν με προεδρικό διάταγμα. Χρήση ιου δικαιώματος αυιού

έχει γίνει ιΛCΙXισιις φορές μι aπoτtλισμα η κινιρική διοlκηση νο ιiνoι αρμόδta γlCl την ικπόνηση και ιων δύο

σ1αδ1ων του Πολιοδομlκού Σχεδιασμού.

Χριστοφιλοπουλου Δημ. «Γ. ΑΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» Εκδόσεις Σακouλα, Αθι')να 1900 (σελ. 111).
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Το mr αποσις;οπεί σ,ον προσδιορισμό, για 'ην περιοχή που εις;πονε;ιοl, α} ,ων ορίων

'ης ις;άθε Πολεοδομιις;ήςΕνό,ηιας περιοχής έν,αξης επέ,αασης ή αναθεώρησης, β) 'ην

υποδιαίρεση ,ης περιοχής επέιαασης σε ζώνες πυις;νοδομημένες, αραlοδομημένες ή

αδόμηιες, γ) 'ην γενιις;ή εις;'ίμηση 'ων αναγl<ών 'ων πολεοδομημένων ενο,ή,ων σε

ις;οlνόχρησ,ους χώρους, ις;οlνωφελείς εξυπηΡε,ήσεlς και δημόσιες παρεμβάσεις ή

ενισχύσεις σ'ον ,0μέα 'ης κα,οlκιας, δ) ,ην γενική πρό,αση πολεοδομικήςοργάνωσης

,ων πολεοδομιις;ών ενο,ή,ων σε συνάρ,ηση με ης παραπάνω ανάγκες που

αναφέρον,αl σης ΧΓ, ,α ις;έν,ρα, ,ο ις;ύριο δίκ,υο κυκλοφορίας, ,ην πυll:νό,ηια II:OI ,ον

μέσο ΣΔ και περιλαμβάνει ,υχών απαγορεύσεις δόμησης ή χρήσης, ε) ,ην επιλογή

φόπων ανάπ,υξης ή αναμόρφωσης ii:oi ,ον καθορισμό ,ων αν,ίσ,οlχων ζωνών, σ,)

,ην εκ,ίμηση ,ων αναμενόμενωνεπιπ,ώσεων σ,ο περιβάλλον.

Τα KUPIG,tρo μειονεκ,ήμα,α αυ,ής ,ης μορφής χωρlll:ού σχεδιασμού εσηάζον,αl σης

ακόλουθες κα,ηγοριες:

- ,ο mI δεν είχε αρκε,ές και δεσμευηκέςεισροές από κάποιο χωρο,αξικό σχέδιο με

απο,έλεσμα οι σφα,ηγlκές ισυ επιλογές να μην είναι εν,αγμένες σε μια ευρύ,ερη

λογιll:ή χωρικού σχεδιασμού.

- δεν περιλαμβάνει νομοθε,ημένες ΧΓ αλλά χρήσεις με αόρισ,ο περιεχόμενο που θα

προσδιορισ,ούν από 'ην διοίκηση, πρακnκή η οποία εγκυμονεί lδιαί,ερους

κινδύνους σύγχυσης και παρανόησης 'ων επιλογών ,ου mr.

Η διαδικασία παραγωγής 'ου mI περιλαμβάνει ουσιασηκά δύο σ,άδια ,ης εκπόνησης

,ης μελέ,ης και ,ης έγφισης.

Η διαδικασία εκπόνησης 'ου mr ξεll:ινάεl από ,ον Δήμο ή 'ην κοινό,η,α oν,iO'OIXa ή

από ,ο ΥΠΕΧΩΔΕαφού προηγηθείσχεηκή ενημέρωση ,ου οικείου Δήμου ή Κοινό,ηιας.

ΓΚJ ,ην εις;κίνηση 'ης διαδικασίας εκπόνησης mr εll:δίδειαl σχεηκή απόφαση ,ου

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ η οποία δημοσιεύειαl σ,ην εφημερίδα ,ης κυβερνήσεως με σ,όχο

να πάρει δημοσιό,ηιαη επιλογή.

Η εκπόνηση ,ου mr σύμφωνα με ,ον ν.1337/83άρθρο 351 δεν oπo,tAεi απόφαση μιας

ομάδας ειδικών αλλά εμπλέκει όλους ,ους κα,οίκους 'ου συμβουλίου περιοχής.

Επιβάλλε,αl σε εκείνους που κινούν 'ην διαδlll:ασία εκπόνησης (Δήμο, Κοινό,ηια,

ΥΠΕΧΩΔΕ) η επιδίωξη 'ης συμμε,οχής 'ων ενδιαφερομένων κα,ά ,ην σύν,αξη ,ου

σχεδίου.

51 Στον ν. 1337/83 alΟ άρθρο 3 πε.ριγράφι:,αl η διαδικασία «Εκπόνησης Ι(αl έγιφισης ,ου Γtνll(oU πoλtoδoμΙKoU

Σχέδlσυ.ι, aπoτtλd,ε. aπό 7 παραγράφους.
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Η συμμετοχή αυτή επιδιώκεται με κόθε πρόσφορο τρόπο52 (ανοικτές συγκεντρώσεις,

ενημέρωση από τον τύπο, έκθεση της προτεινόμενης εκπόνησης στα γραφεία του

Δήμου η της Κοινότητας συμμετοχή για την οποία πρέπει να γίνεται γραπτή μνεία στην

σχετική με την εκπόνηση απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου. Οι θετικές

ή αρνητικές απόψεις από την συμμετοχή κατά την εκπόνηση του mΣ θα πρέπει να

αναφέρονται στο συνολικό όφελος ή βλάβη και όχι σε ατομικά τα οποία άλλωστε δεν

θίγονται στο επίπεδο του mΣ. Στην λογική αυτή ο ν.1337/83 άρθρο 3 δεν έχει

προβλέψει καθόλου την διαδικασία ενστάσεων σε αυτό το στάδιο της μελέτης.

Στην πρώτη φάση του ΠΣ κατά την σύνταξη δηλαδή του mΣ ορίζεται στο άρθρο 3 του

1337/83 ότι θα πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ΠΟλιτών κατά

την σύνταξη του σχεδίου με κάθε πρόσφορο τρόπο με ευθύνη της ΤΑ. Για την

συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία του σχεδιασμού θα πρέπει να γίνεται ρητή

μνεία στην σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου...».

Από την παραπάνω διάταξη όμως δεν εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή γόνιμων

συμμετοχικώνδιαδικασιών κατά την εκπόνηση του mΣ. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο

άρθρο η συμμετοχή των πολιτών εξαντλείται στην ενημέρωση αυτών μέσω της

δημοσιοποίησης του σχεδίου και στην καλύτερη των περιπτώσεων στην ανταλλαγή

κάποιων απόψεων. Δεν διασαφηνίζονται σαφείς διαδικασίες με τις οποίες θα

εκφράσουν την γνώμη τους οι πολίτες και ούτε προσδιορίζεται η επιρροή που θα έχει

αυτή στην διαδικασία του σχεδιασμού.

Αξίζει να σημειωθεί όπ η κεντρική διοίκηση έχει την δυνατότητα να συνεχίσει την

διαδικασία εκπόνησης του ΓΠΣ και χωρίς να πραγματοποιηθείούτε η ενημέρωση των

πολιτών σι η οικεία ΤΑ δεν το πράξει για εύλογο χρονικό διάστημα.

Μετά την δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την κίνηση της

διαδικασίας εκπόνησης του mΣ εκδίδεται εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του

ΥΠΕΧΩΔΕ για την σύνταξη του σχεδίου. Αφού καταρτιστεί το mΣ αποστέλλεται στον

οικείο Δήμο η Κοινότητα για να γνωμοδοτήσει Σκοπός της γνωμοδότησης είναι η

ενημέρωση του Υπουργού για την κατάστασηστην περιοχή

Όταν η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία του Δήμου ή της Κοινότητας ο Υπουργός

ΠΕΧΩΔΕ μπορεί να επlφέρεί μόνο επουσιώδεις μεταρρυθμίσεις.Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ

μπορεί είτε να απορρίψει, είτε να τροποποιήσειείτε να αποδεχτεί το mΣ αιτιολογώντας

σε κάθε περίπτωση την επιλογή του.

52 Xριστoφιλoπouλou Δημ. «Γ. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑι ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤιΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» Εκδόσεις Σακouλά, Αθήνα 1990 (σελ. 158).
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Κα,ά ,ο δεύ,ερο επίπεδο ΠΙ αυ,ό lης ΠΜ η συμμε10χή ,ων πολΗών περlορίζεlαl σ,η

διαδικασία Ίων ενσlάσεων53. Προφανώς αυlή η πρaKlIKή δεν απο,ελεί συμμε,οχική

διαδικασία όπως νοεί,αl, σσιι ΠΟλlηκή πρόlαση αλλά απλώς διαδικασία για 'ην

διασφάλιση lων έννομων δlκαιωμά,ων Ίου πολί,η.

ΙΙ0 άρθρο 30 ,ου ν.1337/83 εισάγε,αl η έννοια 'ης Πολεοδομικής επιφοπής Γεπονίας

(πεΓ). ο θεσμός αυlός σσιι σκοπό έχει να ενεργοποιήσει ,ους πολί,ες σχεπκά με

πολεοδομικά θέμαια Ίης περιοχής ,ους, δηλαδή η πεΓ νομιμοποlείlαl να δlαluπώνει

προ,άσεις προς ,ο συνοικιακό συμβούλιο ή ,ο συμβούλιο 10υ δημοηκού διαμερίσμα10ς

ή προς ,ο δημοηκό η 10 κοlνΟllκό συμβούλιο. Η διαδικασία lης πεΓ ουσlασllκά παράγει

συμμε,οχlκές διαδικασίες και εν,άσσεl σ10ν σχεδιασμό lης «γΕΗονίας» 10υς πολί,ες. Το

πρόβλημα εσηάζε,αι σ,ο εξής: Η πεΓ απΟlελεί ένα γνωμοδοηκό όργανο ΊΟ οποίο

γνωμοδοΊεί σε ένα άλλο γνωμοδΟJlκό όργανο ,ην ΤΑ. Με άλλα λόγια η πεΓ

συγιι;εvφώνει lΙς ενδογενείς δυναμικές και απόψεις για να γνωμοδο,ήσει σε ένα άλλο

όργσιιο, συνοικιακό, δημοηκό ή κοlνΟJlκό συμβούλιο ,ο οποίο σ,ην διαδικασία ,ου

σχεδιασμού έχει πάλι γνωμοδοηκό ρόλο.

Ακόμα και αν η πεΓ είχε ουσιασπκές αρμοδlόlηlες και όχι μόνο γνωμοδΟJlκό ρόλο

αυΊός θα δέσμευε όργανα με συμβουλευηκές αρμοδlό'ηΥες. Προφανές είναι όη ο

θεσμός lης πεΓ υπολεπουργεί αφού δεν προωθήθηκε από ,ην ΤΑ. ελάχlσlες πεΓ

έχουν ιδρυθεί και ακόμα λιγό,ερες έχουν λεΗουργήσει

Για να προωθηθούν συμμε,οχlκές διαδικασίες σ,ο ΠΙ ,ο κρά10ς θα πρέπει να με,αφέρεl

ουσlασηκές αρμοδιό,η,ες σlην ΤΑ και σlην συνέχεια να θεσμοθε,ηθεί η συμμειοχή 'ων

πολΗών ώσlε οι αποφάσεις ,ους να επηρεάζουν ουσιασηκά 'ης επιλογές 'ων

εκλεγμένων ανJlπροσώπων ,ης ΤΑ. L-

Αξιοσημείω,ο είναι 10 γεγονός όη συμμε10χικές διαδικασίες φαίνε,αl να

πραγμαl0ποlούν,αl σε μεγαλύ,ερο βαθμό, σ'ην διαδικασία ΠΙ, σ,ο επίπεδο 10υ mI

και όχι σε αuιό ης ΠΜ επέκ,ασηςΑναθεώρησηςόπως θα ήlαν ,ο αναμενόμενο.

Υπενθυμίζε,ε εδώ όJl ,ο mI, απο,ελεί μορφή σχεδιασμού όπου λαμβάνον,αl οι

εΠIΊελlκές σφαlηγlκές, αποφάσεις για ,ην εξέλιξη ,ης πόλης. Σε αυlό ,ο επίπεδο

σχεδιασμού προσδlορlζονlαl οι πολεοδομικές ενόΊηlες, για κάθε. μία εκ lων οποlων

εκπονείlε ΠΜ ΕπέΚlασης Αναθεώρησης, για να εφαρμοσ,ούν σ10 επίπεδο ,ης

πολεοδομικής ενό,ηlας, ΟΙ εΠΠαΥές 10υ mI (κα'εξοχην μορφή σχε.διασμού όπου

απαnεί,αl η εμπλοκη ,ης ,οπικης κοινωνίας για 'ην σύν,αξη lων προ,άσεων).

53 Αξίζει να σημaωθtl ότι αΊΟ V.947179 δεν ορlζειαιτ!ποlο για ιην σuμμειoχTι ιων πoλιlώll ενώ αΊΟ ΝΔ lης 17Πf1:3

uπoχρεoύιαι η οικεία ΤΑ για ιην δημ0CJ10παίηση ιης ΠΜ με αΊόχο ιην ενημtρωση ιων πολιιών και ιην uπoβoλή

ιυxώll ενσrooεων.
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Αυτό που συμβαίνει σ,ην Ελλάδα είναι να αναπαράγον,αl κάποιες συμμετοχικές

διαδικασίες σ,ο επίπεδο ,ου mr ώσ,ε να λαμβάνον,αι κάποιεςαποφάσειςοι οποίες να

εξασφαλίζουν 'ην κοινωνική συναίνεση και μειά να ερών,α, στο επίπεδο 'ης ΠΜ

ΕπέκτασηςΑναθεώρησηςαπό κάποιες α,ομlκέςπράξειςδικαίου.

Δηλαδή να συμφωνεί Π.χ. η ,οπική κοινωνία σ,ην ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων

πρασίνου σ'ην πόλη (απόφαση που λαμβάνε,αl σ,ο επίπεδο mI) αλλά, ό,αν σ,ο

σ,άδιο 'ης ΠΜ Επέκ,ασης Αναθεώρησης αποφασίζε,αl η συγκεκριμένη χωροθέ,ηση

αυ'ών (βάση 'ων χορακ,ηρισηκών ,ης πόλης), οι lδlοκ,ή,ες ,ων οποίων ,α οικόπεδα

βαρύνον,αι από ,ην επιλογή, επιχειρούν λαμβάνον,ας υπόψη ,ο α,ομlκό ,ους

συμφέρον σ,ην άρση ,ης ρύθμισης. Αωό μπορεί να γίνει εί,ε προσφεύγον,ας σ'ην

δικαιοσύνη, σε περίπ,ωση που θίγε,αl έννομο δικαίωμα, εί,ε σε πελατειακές σχέσεις,

ώσ,ε να άρουν 'ην ρύθμιση από την ,δlοκ,ησία ,ους με,αφέρον,ας,ην σ,ον γείτονα.

Η λογική αυ,ή αναπαράγει μια α,ομlκή αν,ίφαση, αφού ,ο ά,ομο που στο επίπεδο mI,

όπου ,ο συλλογικό συμφέρον συμπίπ,εl με το α,ομlκό, ψήφισε την αναγκαιότητα για

δημιουργίας νέων χώρων πράσινου σ,ην πόλη, ,ο ίδιο ,ο ά,ομο ενδέχε,αl να

επιχειρήσει σ,ο επίπεδο 'ης ΠΜ Επέκ,ασηςΑναθεώρησης,όπου ,ο ατομικό συμφέρον

δεν συμπίπ,εl με ,ο συλλογικό, ,ην άρση 'ης δημιουργίαςτους.

Συμπερασμαηκά, στο επίπεδο ,ου mI αναπ,ύσσον,αl ουσlασηκές, εΠOIKOδOμηrlKές,

συμμετοχικέςδιαδικασίες οι οποίες αποτελούν κοινωνικό, πολιηκό φαινόμενο, ενώ σ,ο

επίπεδο 'ης ΠΜ ΕπέκτασηςAναθtώρησηςαναπαράγονταιατομικές πράξης δικαίου, με

στόχο ,ην προάσπιση ατομικών συμφερόντων. Η λογική που περιγράφηκε ανωτέρω

συνεπάγε,αl πολλά προβλήματα, αφού αναπαράγει φαύλο κύκλο που δυσκολεύει

ουσιασηκά την θεσμοθέ,ησητων μελειών.
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Γράφημα 9: περιγραφή της διαδικασiας εκπόνησης και έγκρισης του ΓΠΣ

π

Aναστo~ Eulνηση της διαδιKασiας
οικοδομικων

εκπόνησης mr ΙΙτε σε:
εργΟΟ"1ώνστην

τrεριoxι'! μtλtTηι;:. ..... - Δήμο η κοινότητα Δημo<noΠo!ηση

ΑπαΥόρωση ΥΠΕΧΩΔΕ
στην tφημιρ!δα

- της ΚUβέρνησης:.
κατατμήσεων

E"lρξη

ΣUμμΙΤOXIKών......"""'"
ΣUμβoιJλtUT1Koύ

Έκδοση aπ6φασής ατrό τον f-o περιεχOjJtvou.

γΊΤouονό ΠΕΧΩΔΕ.

Γνωμοδόιηση

1--0
από τον OIKεio

Σύνιαξη 'ης Μιλέ,ης Δήμο η

Κοινότη,α.

Ο UΠOUργός ΠΕΧΩΔΕ μπορει:

- να απoρρiψει

- να 'ΡοποπOlήσει.

- να αποδε)(θεί

Σύνταξη

Έγκριση

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Στο διάγραμμα περιγράφονται τσ στάδισ εκπόνησης του ΓΠΣ. Η διαδlKσσlσ Μαξης

επέκτασης ή aνtiθει:iιρησης του ΠΣ ξεκινάει με την εκπόνηση του ΓΠΣ στο 00010 τfθΕVΤαl

οι στρarηγικΙς εmrελlκlς επιλογές για την aνάrπυξη της π6λης προσδιορίζοντας τον

χαρακτήρα της. ΟΙ επιτσγlς του ΓΠΣ. με επουσιώδεις διαφοροποιήσεις, ειδικεύονται στο

επόμενο στάδιο του ΠΣ αυτό της ΠΜ. Η εφαρμογή των σχεδίων επί του εδάφους

πραγματοποιείται στο στάδιο της ΠΕ που αποτελεί το τελευταίο στάδιο του ΠΣ.
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-

2.3.5 Οι συμμετοχικές διαδικασίες στα Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) και

στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ)

Το ρυθμισηκό σχέδιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης ΡΣΑ και ΡΣΘ συσιήνειαl με ιους ν

1515/8554 και 1561/8555 ανιίσιοιχα. Τα σχέδια αυιά δεν αποιελούσαν απλώς μελέιες

<χάριες και κείμενα), όπως συνέβη με ια Ρυθμισπκά σχέδια ιου ν. 1262Π2, αλλά

εκφράζουν 10 σύνολο ιων σφαιηγlκών επιλογών που αφορούν ιην μείζονα περιοχή

ιης Αθήνα και ιης Θεσσαλονίκης, ανιίσιοιχα.

Ο σχεδιασμός σια προκείμενα σχέδια αποιελεί φόπο λήψης αποφάσεων KOI χάραξη

σφαιηγlκής για ιην χωροιαξlκή και πολεοδομική οργάνωση της περιοχής σχεδιασμού.

Ουσιαστικά αυιής της μορφής σχέδια ενσωματώνουν ιαυιοχρόνως και τα δύο επίπεδα

χωρικού σχεδlασμού 56 (πολεοδομικό, χωροιοξlκό).

Αποτελούν δηλαδή δομικά σχέδια (Structure plans) με ευρύ ανπκείμενο και πεδίο

δράσης αλλά θεμαιικά σαφές και εξειδικευμένο. Οι επιλογές με ιις οποίες υλοποιούνιαl

οι στόχοι και οι επιλογές ιων ΡΣ βρίσκονιαl σε μια σχέση ιεράρχησης και σε άμεση

εξάριηση μειοξύ τους.

Το χωροταξικό επίπεδο αποιελούν οι αποφάσεις και σφατηγlκές που περιλαμβάνονιαl

σιο ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προιεραlοιήιων εφαρμογής του ΡΣ,

10 οποίο συντάσσεται σε ειήσια ή πενιαειή βάση και πρέπει να εναρμονίζειαl με το

πενιαετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπιυξης για την περιφέρεια

Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοlχα57.

Το πολεοδομικό επίπεδο αποτελούν οι αποφάσεις που περιλαμβάνσνιαl σια ΠΣ ή

αφορούν άλλες πολεοδομικές επεμβάσεις. Η εκπόνηση mr πρέπει να εναρμονίζεταιμε

ης κατευθύνσεις του ΡΣΑ η ΡΣΘ οι οποίες είναι προκαθορισμένεςαπό ιους ν. 1515/85

και 1561185 για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ανιίσιοιχα. Με αυιήν ιην λογική το

ρυθμισnκό σχέδιο αποιελεί σχεηκή δέσμευση για την διοίκηση. Ως προς τους πολίτες η

54 βλέπε παρόρτημα v. 1515/85 «Ρυθμισιιιιό σχέδιο και πρόγραμμα πpoσιασiας περιβάλλοντος της εuρύ,tpI1ς

πtρlOXής ,ης Αθήνας» (ΦΕΙ<: 18 Ά).

55 Βλέπε παράρτημα Υ.1561ι'85 «PυθμlσTlKό σχέδιο 1101 πρόγραμμα πρoσιασlας πφιβάλλovτoς της εuρύτtpl1ς

πφιοχής της θtσσαλoνΙllης και όλλtς διατάξος» (ΦΕΚ 'Α 148).

56 XριστoφιλoπouλoυΔημ. cΓ. ΑΣΤΙΚΟ! ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ!ΣΧΕΔIΑΣΜΟΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΤΕΧΝΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΕΠΙΣΤΗΜΗ»ΕκδόσοςΣακouλά, Αθήνα 1900 (σtλ. 100, 191, 192, 193).

'S7 Η έλλειψη τέτοιου προγράμματος δεν εμποδΙζει την ιιατόρτιση ενιαΙου προγράμματος για την χωροταξική και

πολtοδομιιιή οργάνωση της περιοχής του ρυθμιστικού σχεδίου.
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δέσμευση άμεσα από ,ο ΡΣΑ η ΡΣΘ δεν είναι άμεση. Προέρχε,αl κα,ά ,ην εξειδiκευση

,ων σ,όχων που πραγμα,οποιεί,αl με tις ΠΜ οι οποίες συνεπάγον,αι υποχρεώσεις και

διιι;αιώμα,α για ,ους πολί,ες.

Με ,ην λογική αuιή δεν δημιουργεί,αι αν,ίο,οlχο έννομο δικαίωμα σ'ην ιι;α,άρtιση 'ων

σ,όχων ,ου σχεδιασμού. Άλλωο'ε η συμμε,οχή ,ων πολΗών σ,ο πρόγραμμα αυ,ό δεν

προβλέπε,αlαπό tις δια,άξεις ούν,αξης ,ων ΡΣΑ ιι;αl ΡΣΘ.



-
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2.4 Οι "·-συρμετοχιιιέ§ διαδιιmσίε9B.

Μελέτες (&ΧΜ)

2.4.1 Εισαγωγικά

80

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η τρίτη περίοδος προσπαθειών χωρικού

σχεδιασμού στην Ελλάδα όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά το 1986. Στο ακόλουθο

κεφάλαιο αναλύονται κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες και συγκυρίες οι

οποίες σαν προϊόν είχαν την συγκεκριμένη παραγωγή σχεδίων και προτάσεων.

Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν η χρηματοδότηση μεγάλου μέρους των

προγραμμάτων και των έργων που προέρχονταν από την ΕΟΚ. Σημαντικές επίσης

ήταν και οι επιρροές κυρίως σε προγραμματικό και θεσμικό επίπεδο της χώρας μας από

την Ε.Ε. σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης των διοικητικών δομών

καθώς και του θεσμικού και προγραμματικού πλαισίου.

Θεωρήθηκε χρήσιμη η διερεύνηση των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών σαν

αντιπροσωπευτικό δείγμα της περιόδου, αφού ουσιαστικά αυτές κατείχαν και το

μεγαλύτερο ποσοστό των μελετών αυτής της περιόδου.

Οι ΕΧΜ αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής ως προς την αποτελεσματικότητα

τους σαν εργαλείο χωρικού σχεδιασμού. Αποτέλεσαν επίσης αφορμή για δημιουργία

έντονης αντιπαλότητας μεταξύ κεντρικού κράτους και τοπικών κοινωνιώγ58.

58 'Οπως αναφέρεται στην συνέχεια της μελέτης έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κατoiκων της Μυκόνου κατά την

προσπάθεια εφαρμογής ΖΟΕ με πολύ αυστηρούς όρους δόμησης σε μεγάλο ποσοστό της εξωοικισlτκής περιοχής

επιτρέποντας σε κάποιους θύλακες έως και ιδιωτική πολεοδόμηση, xωρiς την πρόβλεψη, κάποιων αντισταθμιστικών

μηχανισμών των ωφελημένων σε σχέση με τις άλλες ιδιoκτησiες με αποτέλεσμα την δημιουργΙα έντονων αντιθέσεων

από την ενδεχόμενη εφαρμογή της μελέτης.
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2.4.2 Θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο

81

Η φίτη περίοδος προσπαθειών για την διευθέτηση χωρικών θεμάιων, περlγΡάφεJαl

από ένα κλίμα αμφισβήιησης και προβληματισμού για ιην αποιελεσματικότηια και

αριιόιηια ιου σχεδιασμού. σε θεωρητική ιουλάχισιον βάση. ΠOρaτηρείιαι μια σχετική

θεσμική ύφεση σε σχέση με την προηγουμενη περίοδο και έκρηξη προγΡαμμάιων με ιο

10 και 2° ΚΠΣ. ΤΟ 1987 ξεκίνησε η 3
η
γενιά χωρικών μελειών οι ΕΧΜ επιχειρησιακού

χαρακτήρα οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ΠΡαγμαιοποιήθηκαν σε ελλιπής αντισιοιχία με το

υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Α. Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της δlοlκπτικι)ς πυρgμίδας

Την περίοδο αυτή επιχειρήθηκε η ολοκλήρωση της διοικητικής αναδιάρθρωσης ιης

Ελλάδας. Η προσπάθεια αυτή έλαβε χώρα βάση δύο νόμων:

ο ν. 2218/94 για την «ίδρυση της νομαρχιακής αυιοδιοίκησης, τροποποίησης των

διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυrοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεJαρρυθμίσεlς σιο νομαρχιακό όπου και επέφεραν ουσιαστικές

ανισορροπίες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιαςΤΑ. Από τΟν νόμο εισάγεται και ένα άλλο

μέσο εδαφικής αναδιοργάνωσης, του οποίου το σημαντικότερο στοιχείο από

γεωγραφική άποψη είναι η καθιέρωση της γεωγραφικήςσυνεργασίας των ΟΤΑ.

Η επόμενη προσπάθεια YIO την αναδιάρθρωση της διοικηΤικής πυραμίδας ήρθε με το

πρόγραμμα ανασυγκρότησης της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης «Ιωάννης

Καποδίστρκις». Αποτελεί μια θεμελιώδη μειαρρύθμιση η οποία εντάσσεται μέσα σιο

συνολικό σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση του κράτους επlχειρώνJας ιη συνένωση

των 6.000 περίπου κοlνοτήJων και μικρών δήμων σε λιγότερους από 1000 νέους

Δήμους. Οι στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι η παροχή ισοδύναμων

υπηρεσιών με του κατοίκους ιων πόλεων με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό του

διοικητικού συστήματος. Η ενίσχυση του ρόλου των αφειών με την διεύρυνση της

πολιτικής βαρύτητας της πρωτοβάθμιας ΤΑ και η δημιουργία αντικειμενικών

προϋποθέσεων για την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των πρωτοβάθμιωνΟΤΑ.

ΤΟ πρόγραμμα αποσκοπεί στον συνδυασμό της ,οπικής δημOKραιiας και της

αποτελεσματικόιητας(μεγάλοι σΤΑ ισχυρή Δημοτική Αποκένφωση) την συνιονlσμένη

εφαρμογήνομικών ρυθμίσεων και αναπτυξιακώνμέιρων καθώς και 'ην εξασφάλιση της

ευρύτερηςδυναιής πολιτικής και κοινωνικήςσυναίνεσης.



Οι συμμtJοχlκ!ς διαδικασ!ες στον χωρικό ΣXεδΚJσμό

Β. Νέα περιβαλλονηκή νομοθεσία

.2

Αξιοσημείω,η ήταν και η προσπάθεια σύν,αξης ενός νόμου πλαίσιο για την προστασία

του περιβάλλοντος.Ο ν. 1650/86 «περί προσ,ασϊας του περιβάλλοντος», αποτελεί τον

νόμο πλαισιο για το περιβάλλον. Eival από ,ους αρτιότερους νόμους στην Ευρώπη59

- αφού εμπεριέχει την εμπειρΙα μιας δεκαε,ίας περίπου από όταν εμφανίσθηκαν οι

πρώ,οι. Στην ΕΜάδα συνέβαλε ουσιαστικά σε θεσμικό και θεωρηnκό επιπεδο αφού

βοήθησε στον ορισμό και προσδιορισμό θεμάτων '{tO το περιβάλλον. Ήρθε να καλύψει

την σύγχυση αρμοδιοτήτων και την πολυδιάσπαση της περιβaλλονnκής νομοθεσίας

προωθώντας ,ον οριζόντιο συνδυασμό των αρμόδιων υπουργείων και άλλων

εμπλεκομένων φορέων του κεντρικού κράτους, ενισχύοντας παράλληλα 'ην

αποκέντρωση.

Ο νόμος μπορει να θεωρηθει άρτιος από θεωρητικής πλευράς, παρόλα αυτά δεν

μπόρεσε να προσφέρει πολλά σ'ην προσ,ασία του περιβάΜον,ος, κυρίως λόγω του ότι

η εφαρμογή του απαιτούσε την έκδοση μεγάλου αριθμού εξουOlοδοτlκών πράξεων ΠΔ

και γΑ πράγμα που αποτέλεσε ισχυρό ανασ,αλnκό παράγοντα αν ληφθει υπόψη η

επιστημονική και διοικητική στήριξη που απαιτειτο καθώς και πολιτική βούληση.

Ο νόμος ειχε και χωροταξικό χαρακτήρα αφού πρότεινε την σύσταση χωρικών

ρυθμισεων σε μια προσπάθεια του νομοθέτη να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σ,ο

θεσμικό πλαισιο ,ης χωροταξίας. Η προσπάθεια αυτή δημιούργησε και μια προσθετή

σύγχυση ως προς την κλίμακα εφαρμογής της ΖΟΕ αφού 'ην όρισε σε μεγαλύτερη

κλίμακα από τις ζώνες60 που πρότεινε (εμπεριέχονται αυτές σε ΖΟΕ).

59 Μπεριότος Η.•ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 1974-1994,. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα NαυιιλΚJKών Σπουδών,

AΘΉW 1996.

00 Σύμφωνα με τον v. 1650ι'86 .περί πρoστασlας ιου περιβάλλονιος» θεσμοθειούνιαl:

- σιο άρθρο 19••Περιοχές απόλυιης ΠΡOστασiας της φύσης», .Περιοχές πρoστασlας της φύσης,., .Εθνικά

πάρκα», .Προσταιευόμενοι φυσlKOI σχηματισμοί,., .Περlοχές OIKovανάιnυξης., για της οποίες υπάρχουν

κάποιοιπεριορισμοίαντίστοιχα.

- στο άρθρο 23, cZώYη Ειδικών Περιβαλ/ονllκών Ενισχύσεωο και στο άρθρο 24, «Ζώνη Aνάmυξης

Παραγωγιt;ών Δραστηριοτήιων» στην οποία πρoβλtπoνιφ μηχανισμοί κινήτρων και άλλων οικονομικών

παροχών.
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Πίνακας 6: περιγραφή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων που

επιχειρήθηκαν από το κεντρικό κράτος κατά την περΙοδο 1986-94

Πηγη: Λοuκισσας Φιλ. Μπεριαιος Η. «ΧΩΡΟΤΑ=.ΙΑ 11: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δlδακ"κές σημειώσεις» Πανεπισ"lμιο Θεσσαλίας, Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπιυξης, Βόλος 1997, ΥΠΕΧΩΔΕ

«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ. Εκδόσεις

ΥΠΕΧΩΔΕ,Αθήνα 1995

Χ~_t"Δgdog~ιaςικl\ς'l1""lτlο«\ς.

1986 - Ν. 1660186 «mρί προστασίας περιβάλλονιος». Οριοθέιησης ζωνών

προσιασΙας.

1987 - Ειδικές Χωροιαξlκές Μελέτες α~γEντός (Μ.σπ.)

1989 - Σχέδια Περιφερειακής Ανόπτυξης (Σ. ΠΑ)

- EυρvJπdίKά προγράμματα M.σπ.~ Κ.Π.Σ.

1991 - Συνθήιtη του Mastrix EυρvJΠα1"Kή Ένωση - Πολιτική Οικονομική Σύγκλιση

κω κοινωνική προσιασία

1993 - Ειδικές Χωροιαξικές Μελέιες β-γενιάς (ENVIREG).

1994 - Εκπόνηση Σιρατηγιιtού ΣXεδloυ ΑνάΠτυξης της συγltOlνωνιακής υποδομής

Ελλάδα 2010 ΥΠΕΘΟ

- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (β' βαθμού αυτοδιοίκηση).

- Εmχείρηση Χωροταξικής Ανασυγκρότησης (ΕΧΑ.)

- Αρμοδιόιηιες σε συμβούλια περιοχής.

. -
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Στο πίνακα φαΙνεται μια θεσμική ύφεση cπ σχΙση με την προηγούμενη περΙοδο και μια

Ικρηξη προγραμμάΤωνκοι μελετών, μεγάλο μΙρος των οποΙων XρηματoδOτfιθηKOVαπό

π6ρουςτης ΕΟΚ

Την περΙοδο αυτήν στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκανπολλά. μεγάλα lργα με πόρους

κυρίως από την ΕΟΚ κυρ/ως στους τομείς των υποδομών και της ΠΡOστασfας του

περιβάλλοντος.

2.4.3 Οι συμμετοχικές δ,αδlKαcτiες στις Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ)

Οι Ειδικές Χωρο,αξlκές Μελέ,ες αποσκοπούσαν σ'ον σχεδιασμό και προσ,ασία σε

ιδιαί,ερες, εξειδικευμένες περιοχές 'ης ελληνικής επlκρά,εlας61 (ολόκληρος ο νησιω,ικός

χώρος, η παράκ,ια ζώνη ,ης Χαλκιδικής καθώς και η περιοχή βόριο και νό,ια ,ou

Κορινθιακού κόλπού). Συνολικά έχουν ανα,εθεί 34 μελέ,ες.

Η φύση ,ου εργαλείου ,ης ΕΧΜ ή,αν η δlευθέ,ηση ,ου χώρου βάσει κανονισηκών

ρυθμίσεων. Η κλίμακα σχεδιασμού ή,αν χωρικές ενό,η,ες περιορισμένης έκ,ασης. Οι

ΕΧΜ συν,άχ,ηκαν σε δύο φάσεις, η πρώ,η γενιά ΕΧΜ χρημα,οδο,ήΘηκε από ,α ΜΟΠ

και ΠΡαγμα,οποlήθηκαν μελέ,ες για 21 περιοχές. Η δεύ,ερη γενιά ΕΧΜ υποσ,ηρίχ,ηκε

από ,ο "οιvοηκό πρόγραμμα ENVIREG και μελέ,ες ΠΡαγμαJοποlήθηκαν για 13

περιοχές. Με 'ην λήξη και ,ης δεύ'εΡης γενιάς ΕΧΜ ουσιασηr;ά είχαν μελειηθεί οι

«ευαίσθη,ες» περιοχές ,ου ελλαδικού χώρου. Οι κύριοι στόχοι σ,ους οποίους

αποσκοπούσαν οι ΕΧΜ και οι οποίοι εκφράσ,ηκαν σε θεωρηηκή βάση ή,αν οι

ακόλουθοι:

Η αναβάθμιση και προσ,ασία 'ου περιβάλλον,ος περιοχών που παρουσιάζουν

προβλήμαια υποβάθμισης, λόγω ,ης υπέρμειρης ,0uρlσIlr;ής ανάπιυξης, αφού οι

ΕΧΜ προ,άθηκαν για μια σειρά ευαίσθη,ων οικολογικά περιοχών οι οποίες

παρουσιάζουν ένιονες πιέσεις για οικονομικές δρασ,ηριό,η,ες κυρίως ,ου

ΙΡIJΟΥενούς ,ομέα (,οuρισμός, οικοδόμηση κλπ).

61 ο. ΕΧΜ αποτέλεσαν ιην ιελευιαio προσπάθεια χωροταξικού σχεδιασμού σιην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει η

κατάρτιση νtou νόμου γιο την xωρoιoξiα, ακόμα διν υπάρχει ούιε σαν σχέδιο νόμου, με στόχο την

απOIελεσμαηKόIεpf1 ρύθμιση τοο εξωοlΚlσΤικού )(ώρου. Δι.v κρίθηκε σκόπιμο στο πλoiσJo αυιής της Δmλωμαιικής

φγασiας η διερεύνηση ιην διατάξεων του, αφού η λογική της μελtιης είναι κυρίως η διερεύνηση ιου 11 έΧει γίνει

μtxρι σήμερα.
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- Η δημιουργία κα,άλληλων υποδομών για 'ην ανημε,ώπιση 'ων πιέσεων από 'ην

,ουρισ,ική ανάπ,υξη, με ,αυ,όχρονη προσ,ασία 'ου περιβάλλον,ος. Μέσα από ης

ΕΧΜ προ,άθηκαν και μελε,ήθηκαν υποδομές υποσ,ήριξης 'ων οικονομικών

δρασ,ηριο,ή,ων που συν,ελούν,αl σης αν,ίσ,οlχες περιοχές ώσ,ε η ΠΡOσ,ασiα που

περιβάλλον,ος να μην συνοδευ,εί από διάσπαση 'ου κοινωνικού και οικονομικού

lσ,ού 'ης περιοχής.

- Υποσ,ηριξη ,ης ,ουρισιικής ανάπ,υξης, σε περιοχές που παρόιι δlαθέ,ουν ,ους

απαραI'ηJoυς ,ουρισιικούς πόρους παρουσιάζουν μlκρη ανάπ,υξη. Με σ,όχο μια

σχειικά ομογενης κα,ανομη ,ou ,ουρισιικού φόρ,ου σιις διάφορες περιοχές. Το

γεγονός αυιό συνεπάγε,αl 'ην αποσυμφόρηση ,ουρισιικά κορεσμένων περιοχών με

'ην με,αφορά φορ,ίων σε άλλες περιοχές και ,ην ανάπ,υξη περιοχών οι οποίες για

κάποιες συγκυρίες παρέμειναν οικονομικά ανεκμε,άλλευ,ες.
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Πfναιι:ας 7: Ειδιιι:ών Χωροταξιιι:ών Μελετών ΥΠΕΧΩΔΕ περιόδου 1987 -1990

OJA ΤlΤλος Mrλtrης

A'fJ>'N ΕΧΗ: Πφόδcιu 1987-9), Xρημcnoδόιηαηaπδ MtιnιyτιIιώ'

OλoιcληρwμtwaΠρoyράμμaπι;(MOΠ),ΠρόyρaμμαΔιμισtωνEtmeύcJσιΛt

ΙΠΔΕI.Π""",~Ε1fJ)(UP....,...ι1Προνρδμμσιαιπεπ), U.M.1'1ρurιTώof.

2 1!:.χ.Μ. l'1ρoιnι;ια\ιιιO ΚφIuρaϊuι6 Ταrrίou.

, e.x..M. ΛIμ'fικ Πλι;ιeπήpa Τcwρωιro(ι.

• 1!:JιM. ΓΊηι.kιu, δoρiw'fΣ~.

5 e'J(.M,N.~.

• ι.χ.Μ. Ν. XiDv.

7 Ι.χ.Μ.~_. Σ:ι:ιμnc:ιρbι.

• !)(.Μ. Ν.Σάμου.

• !.Χ.Μ. Ν. 1'ΊΔηιou.

" !.χ.Μ.. Ν. Νάψι.

11 !.χΜ. N.Σiιρou.

" Ι.χ.Μ. Μιαοηνιοιιήι; Mάvης.

" ι.χ.Μ. Ν. kι;ιρττόθou... ι.χΜ. Νάι_ A«ι~ Ν. PdIύμνou .

" Ι!:ΧΜ. Nάιlων Νιων Ν. H~CMI.

" I!:.χ.Μ. Nάιlwν NΙιόw Ν. ΛαolθlDU.

17 1!:.χ.Μ. eισβrκ ΔoμβρaiVη,..

" !.χ.Μ. ΛορδοΙΙ - Pόδou.

" ι.χ.Μ. Ouρανόrroλrκ Χαλκ!δlκήι;:.

20 Ι!:ρι.uνηιικό'EΡYQ OριI'lώνOyKων:Η ΠιριmωoηΤη,. ΚΡ"Ι'ικ:.

21 Mιλt.τη Πρoσι<XJίoι; l!:evlKOiI Δρuμού Σαμαριάς-.

8..-,nvt!i· ΕΧΜ: nφ6δou-'1S82-84,:,'Xf!n~ι0δ6lηση .απ6_lο ΚoI'ι'OIIK6

ο" 'ENVIREG
1 ι.χ.Μ. Νίατou ·lIιαθwνίδαι;· ~TρIKoV.

2 I!:.χ.Μ. Οροιις !!ορά.

, 1!:.χ.Μ. Γ1oρ6κ,ιwν ΓkF*'xών Ν XαλκIδιι;rIιι;.

• I!:.X.JιII. Ν Λή~ ·lIιaρlι:ις;· Φο(ιρνων.

5 e.x.M. Ν Λιι.ιιιάδας·ZcaUνβou.

• Ι.χ.Μ. Ν.κ,;~ • 1θ6ιυιι;.

7 !.Χ.Μ. l'ΊοράΙΙτ_ ΓkΡΚΙχώνll. WI Ν. Κoρινe-.oV Κόλπou.

• υ.Μ. Ν λνδρou - Τήνου· Mίιιιoνou.

• !.χ.Μ. Ν. ΚΙ..,. • Kιι&ιoou • Iίρ.,u - nr-ι.

,α 1!:..χ.Μ. Ν. ""\λoU-~.

" 1!:.χ.Μ. Γωιρou. λνιtιtaρou.

" 1!:.χ.Μ. θιΊρcις: ·1.....

" 1!:.χ.Μ. Ν. λιnuπωιι-ς-· Nισiιρcu. ΓuaλιD6 - Κωc; -Iiιμrκ-~.

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 1994
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οι ΕΧΜ οποιέλεσαν ουσιοσηκά ιην ιρίιη προσπάθειο χωρικού σχεδιασμού σιην

Ελλάδο, κυρΙως για ιις ιδιαίτερες και ευαίσθηιες περιοχές. ΟΙ προrάσεις ιων μελειών

ουιών εφαρμόσθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό με αποτέλεσμα ιο εργαλείο χωροrοξlκού

σχεδιασμού ΕΧΜ έχει δεχrεi σημανηκή κριηκή η οποία μπορεi να σχειίζειαl Eirt με ιην

φύση ιου, είιε με ιην αδυναμία λειτουργίας των ρυθμίσεων που προrείνεl, σιις

συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές πραγμαηκότηιες, που διέπουν ης χωρικές

ενότηιες που επιχείρησε να διευθεrήσεl. Η ΚΡIJlκή ιου θεσμού ιων ΕΧΜ συνοψίζειαl

σιους ακόλουθους άξονες.

- Ως προς ιην φύση τους. Η έλλειψη σαφών χωροrαξlκών επιλογών καθώς και η

απουσiα εξειδικευμένης πολlTlκής ανTlμειώπlσης των διαφόρων τομέων παραγωγής.

Οι ειδικές χωροrαξlκές μελέιες έχουν καrαλήξεl να αποιελούν γενικές μελέιες που

εσπάζουν σιο περιβάλλον. Ο όρος «ειδική» σων rirAo παρουσιάζειαι προβλημαηκός

αφού ιο περιβάλλον δεν αποrελεi ιομέα αλλά σύνολο ιομέων καθώς και το γεγονός

όη τέιοιες μελέιες δεν πραγμαιοποιούνιαι σε άλλους κρίσιμους ιομείς δημιούργησε

σύγχυση ως προς ιον προσaναrολισμό ιων ΕΧΜ. Σε ανιίθεση με ιον ν. 360Π6

«περί χωροιαξίας KOI περιβάλλονrος» που ο όρος «ειδική» προσδιορίζεrαl

συνολlκόιερα για τομείς Π.χ. υγεία, παιδεία Κ.Ι.λ. Λογικά και σύμφωνα με ιον όρο

«ειδικές» οι μελέιες θα έπρεπε να συντάσσονιαν ως προς κάποιους ιομείς

Η oιrία γιο ιην μη ορθολογική χρήση ιου όρου «ειδικές» οφείλειαl σιην πολlTlκή

προσιασΙας ιου περιβάλλονrος που ακολούθησε η Ε.Ε. χρημαιοδοτώνιας μέσα από

ια προγράμμαια (MOn. ENVIREG κnΣ.) μελέιες συγκεκριμένων ευαίσθητων

περιοχών (νησlωTlκές, παράκηες, ορεινές).

- nολλές μελέιες δεν έχουν ακόμα ιελειώσει. Κάθε μελέιη έχει δύο χρόνους ης νεκρές

χρονικές περιόδους, αυιές δηλαδή που απαιτούνιαι από ιην υπηρεσία ώσπου ο

μελειηrής να πάρει την έγκριση για να προχωρήσει η μελέιη σε επόμενο σrάδιο,

καθώς KOI την χρονική περίοδο που διαρκεί η μελέτη. Σιην πρακηκή ιων μελειών

αυιών παραιηρήθηκαν μεγάλα νεκρά χρονικά διαστήμαια καθώς η αρμόδια

υπηρεσία καθυσιερούσε ιην έγκριση της ανrίσrοιχης φάσης62 με αποιέλεσμα ο

μελετηιής να μην μπορεί να συνεχίσει

- Η διαδικασία σύσιασης ιης μελέιης την αναφούσε. Τα μεγάλα χρονικά διασιήμαιο

ια οποία διαρκούσε η εκπόνηση της μελέιες (έως και 7 χρόνια) κοιαργούσαν την ίδια

ιην μελέιη αφού δημιουργούνιαν ενιωμεταξύ de facto οι καrασrάσεις ης οποίες η

62 Ο λόγος εξ αιιίας του οπο[ου οι αρμόδιοι φορείς καθυσιερούν να την εyKΡfνoυν για YCI προχωρήσει η μελέlη στην

mόμενη φάση ήταν ΟΙ ΠΙέσεις που δεχόνιOUΣαv από lην lοπική Koινωlιiα λόγω αυτών που προιείνονταν στις

μελέlες, κανονιστικές ρυθμίσεις ΟΙ οποίες φαiνtlαι να αγνοούσαν πλήρως 10 κοινωνικό γiγνtσθαιlης πιριοΧτΚ
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μελέτη ευελπιστούσε να aπoφέψεl. Στην προσδοκία της μελέτης πολλές διαδικασίες

αλλοιωσης του περιβάλλοντος εντείνονταν63, δημιουργώντας το παράδοξο οι

μελέτες προστασίας να επιταχύνουν τους ρυθμούς αλλοίωσης, του περιβάλλοντος

λόγω της πρακτικής που εφαρμόζονται αυτές. Σε θεσμικό επίπεδο προβλέπονται

μηχανισμοί για την εξουδετέρωση αυτού του προβλήματος. Υπάρχει η δυνατότητα

για άρση όλων των οικοδομικών αδειών και για αναστολή των οικοδομικών

εργασιών. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέφου ενδέχεται να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις

για την τοπική οικονομία για αυτό τα συγκεκριμένα μέφα δεν είναι δυνατόν να έχουν

μεγάλη χρονική δlά~p:,~ει:Ω:... ----,

- Δεν-υπήρξε- Γε.λlκό προϊόν εφαρμογής, σχέδιο προς υλοποίηση. Από ένα---χαρακτηριστικά μικρό ποσοστό Ε.Χ.Μ οΙ οποίες θεσμοθετήθηκαν (5%) καμία δεν

μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών ανTlδράσεων που

προκλήθηκαν. ΧαρακτηρlσTlκό παράδειγμα aπoTέλεσε η ΕΧΜ Πάρου, όπου δεν ήταν

δυνατόν να υλοποιηθεί η ΖΟΕ, η οποία προτάθηκε aπό την μελέτη λόγω της έντονης

αντίδρασης της τοπικής κοlνωνlας. Παρεμφερείς ήταν οι ανΤιδράσεις και για ης

υπόλοιπε ΕΧΜ.

Αδυναμία υλοποίησης προτεινόμενων διευθετήσεων, δlόTl κατά κύριο λόγο σTlς ΕΧΜ

ορίστηκαν μόνο ΖΟΕ, παρόTl βάση του ν. 1650186 νομιμοποιούντο να ορίσουν και

άλλες ζώνες οι οποίες περιείχαν πιο aπoTελεσμαTlKOύς μηχανισμούς υλοποίησης

των αναγκαίων μέφων.

Η θεσμοθέτηση της ΖΟΕ έγινε από τον 1337/83. Με την χρήση αυτού του εργαλείου

πραγματοποιήθηκε μια σειρά μελετών64 στο πλαίσιο της ΕΠΑ σύμφωνα με Τις οποίες

θεσμοθετήθηκαν 30 ΖΟΕ. Από της 300 ΖΟΕ που προτάθηκάν στο πλαίσιο των ΕΧΜ

που έχουν ανατεθεί έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο 5 ΖΟΕ. Η

ουσιαστική διαφορά της λογικής οριοθέτησης ζωνών στο πλαίσιο της ΕΠΑ έναντί της

πρακτικής που ακολουθείται βάση των ΕΧΜ, είναι όTl σTlς πρωτες η επιβολή

63 Η διαδικασια επηριάζει ιο απoτtλι.o"μα. Η πραΚfική αυιή ονομάζεται αυιό-πρoιlαλoίίμι.vηπρoφηιdα. Οι ΕΧΜ

προτάθηκαν Ύια μια ευαkJθηιη OIKOλoΎlKO περιοχή σιην οποία παραιηρούνιαν μεγι:iλι.ς πlέσ"ιις για ιξωαστική

δόμηση και σιιγιφοίίσιιςχρήσιων γης. Η λογική κάτω από ιην οποία λι.ιιΟΙ:Ιργησεο eι.σμός ήταν η απαγόριυση

ιης ιξωαστικήςδόμησηςμtσω KOllOlllσTlKώIιριιθμkι'εων.

ΟΙ μελέιες άργησαν πολύ να ολοκληρωθούνκυρίως λόγω ιης πραΚfικής που ακολουθήθηκε. Η προσδοι<ία ιης

απαγόρευσης ιης δόμησης σuνέιεινε στην rniσπεuση ιων οικοδομικών δραστηΡιοτήιων από ιον φόβο μιας

μελλονιιιής απαγόρευσης με αποιέλεσμα στις περιοχές στις οποίες εκπονήθηκε οι ΕΧΜ. με σκοπό να

προσταιεύσει ιο περιβάλλον, να παραιηρείιαι ιιποβάθμιση ιου κυρίως λόγω ιης αύξησης ιης οικοδομικής

δραστηριόιητας.

64 lδlαίιερα συνοπτικώνμελειών.
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αυσ,ηρόιερων όρων δόμησης σιο πλαίσιο ,ης ΖΟΕ συνοδευό,αν από ,ην

προσδοκίαέν,αξης σ,ο σχέδιο, με απο,έλεσμαη lδlοκ,ησίανα ωφεληθεί με όλα αυ,ό

που κάη ,έ,οlο συνεπάγε,αl65. Από ,ην άλλη σ,ην περίπ,ωση ,ων ΕΧΜ η επιβολή

αυσ,ηρό,ερων ΟΔ και άλλων περιορισμών δεν συνοδε.ύ,ηκε από ,ην προσφορό

κάποιου χεφοπιασ,ού,άμεσου κέρδους για ,ους lδlοκ,ή,ες με απο,έλεσμααυ,οί να

ανηδράσουν.

Η διαδικασίαεκπόνησης 'ης ΕΧΜ ξεκινάει με ,ην πρόσκλησηεκδήλωσηςενδlαφέρον,ος

και ,ην υποβολή 'ων δlκαlολογηJlκώναπό ,ους ενδιαφερόμενους,α οποία μελε,ών,αl

από 'ην επιτροπή αξιολόγησης. Η ,ελlκή απόφαση ανάθεσης είναι ,ου Υφυπουργού

ΠΕΧΩΔΕ.

Η ομάδα μελέ,ης υποβόλεl ,ην Α φόσης 'ης μελέ,ης ,ην οποία και παρουσιάζει σε

σύσκεψη 'ων αρμόδιων φορέων και σ,ην εΠlΙροπή επίβλεψης. Η Ά φάση της μελέτης

αποτελεί ,ην ανάλυση 'ης υφισ,άμενης κατάστασης με απο,έλεσμανα μην εγείρον,αl

προβλήμα,ααπό ,ην τοπική κοινωνία.

Στην συνέχεια ξεκινάει η Β φάση ,ης μελέ,ης η οποία και παρουσιάζεται σε σύσκεψη

,ων αρμόδιων φορέων και σ,ην εΠlΙροπή επίβλεψης. Μετά υποβάλεταl η Β φάση της

μελέ,ης η οποία παρουσιάζεται στην Δ1νση χωρο,αξίας ,ου ΥΠΕΧΩΔΕ και σε λοίκές

συγκενιρώσειςσης αντίστοιχεςπεριοχές ρύθμισης.

Στην συνέχεια εκπονεί,αl η Γ φάση της μελέτης στην όποια συζη,ούν,αl οι ρυθμίσεις με

την οικεία ΤΑ, με,ά ,ην υποβολή της μελέ,ης, η οποία και αποσ,έλλε,αl σ,ους

αρμόδιουςΟΤΑ οι οποίοι έχουν γνωμοδοηκέςαρμοδιότητες.

Όπως φαίνεται από 'ην διαδικασία σύν,αξης ,ης μελέ,ης δεν εμπλέκονται ουσlασηκές

συμμε,οχlκές διαδικασίες, πρακηκή η οποία δημιούργησε σοβαρά προβλήμα,α ό,αν

επιχειρήθηκεη θεσμοθέτηση'ης μελέ,ης. ΟΙ ,0πlκές κοινωνίεςσης οποίες επιχειρήθηκε

η εφαρμογή 'ων προτάσεων των μελε,ών αν,έδρασαν έντονα με δυναμικές

κινητοποιήσεις με απο'έλεσμα οι μελέ,ες αυ,ές να μην θεσμοθετηθούν. Προφανώς η

έλλειψη συμμε,οχικώνδιαδικασιών κα,ά την εκπόνηση ,ων μελετών δεν είναι το μόνο

πρόβλημα αυτών. Όμως σιι είχαν εμπλακεί κα,ά 'ην διαδικασία σύσ,ασης οι τοπικές

κοινωνιεςσίγουρα θα υπήρχαν καλύ,ερα αποτελέσματα.

65 Η tν,αξη 'ης tδlοκτησ1αςστο σχέδιο πόλης συνήθως συνOOtuttαl από ,ην αUΞηση της αξicις 'ης γης λόγω της

αύξησης του ΣΔ, και της μιiωσης άλλων Ο/κοδομlκώv πιριορισμώlι' καθώς και την παροχή άλλων αστικών

VΠηρtσιώννφό, ριυμα, αποχέιειισηκλπ.
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Γράφημα 10; περιγραφή της διαδικασίας σύστασης της ΕΧΜ

Απόφαση ανάθtσης ΤΟΟ

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

J.
Υποβολή Α φόσης της Παρouσfαση ,ης Α φάσης

"""ης. στους αρμόδιους φoρdς κω

στην επιτρσπή tπlβλtψης

J.
Υποβολή Β φόσης 'ης Παρouσfαση 1ης Β φόσης σro

μελtτης. ΥΠΕΧΩΔΕ και αt λαrκές

σuyκMρώσtM;.

J.
Υποβολή Γ φάσηι; της Αποστολή Γ φάσης στους_.

OΙKdoυς ΟΤΑ γJα

γνωμοδότηση αυτων

J.
Εκπόνηση Γ1 φάσης

Πηγή: ιδια εlTεξεργασία

90

Στο διάγραμμα περιγράφεται αδρομερώς η διαδικaoίa εκπ6νηaης μιας ΕΧΜ. Γlvειαι

oαφlς 6τι Kσrά την διαδΙKασfσ σύστασης της μελέτης δεν αναπαράγονται oυσrαστΙKέςl)6

συμμετοχικέςδιαδικασίες. Στο τελευταίο στάδιο η ΤΑ έχει γνωμοδοτικ6ρ6λο.

Eίvαι λογικ6 αK6λouθo, της διαδικασίας εκπ6VΗσης της μελέτης, 6τl μια εvδεX6μΕVΗ

προσπάθεια για εφαρμογή των ρUΘΜiσεων που πρoτεfνει θα εγεlρει σημαντικές

αντιδράσεις απ6 την romIζή Koινωvfα. Σημειωτέον επfσης, 6τι αυτές Of μελέτες

εκπονήθηκαν για ιδια(τερα ευαfσθητα χώρο-κοινωνικά σuστήμσrα με πολύ λεπτές

ισορροπίες και έντονα οικονομικά συμφέροντα.

66 nρoβλέπoν,m σι κάποlCt σ,άδια της μtλί,ης η φπλοΚή των πολι,ών ylCt την αναπαραγωγή συμμιτοχικών

διαδικασιών όμως ΟΙ τοπικές Koινωνitς αν,έδρασαν αρνητικά κάτι το oπofo πρtπα να μας προβλημα,ίζα (βλtπι

κι.φ.4).
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3.1 ΓΕVΙKά"XαραKτ/ρισΤΙKά τ/ς'iΜuκόνοu

3.1.1 Εισαγωγικά

92

Σε αυιήν ιην ενόιηια περιγράφονιαι κάποια χαρακrηρισrικά Υης Μυκόνου που την

χαρακτηρίζουν ως ένα ιδιαίτερο xώΡO~KolνωνlKό σύσΥημα.

Η κύρlO (και ίσως η μόνη) παραγωγική δρασΥηριόΥηΥα Υου νησιού είναι ο ιουρισμός. Η

ιουριστική δρασιηριότητα αναπτύχθηκε σΥΟ νησι της Μυκόνου με χαρακιηρισθηκα βίαιο

και ένΥονο φόπο, πραKrιKή που ως απΟΥέλεσμα είχε μια σειρά παρενεργειών και

προβλημάιων με κοινωνική βάση, (διάρρηξη Υης συνοχής του κοινωνικού ισιού,

δημιουργίας φαινομένων κερδοσκοπίας), οικονομική βάση (μονοτομεακή παραγωγική

δραστηριόrηrα, υποβάθμιση παραδοσlQκών παραγωγικών δραστηριοrήrων) και

περιβαλλoνrιKές διασrάσεις, (μεγάλες αξiες γης, μεγάλες πιέσεις δόμησης) κλπ.

ο χωρικός σχεδιασμός με σΥόχο ιην διαχείριση αυΥών Υων προβλημάΥων. δηλαδή

oυσlασrιKά την άρση μιας χρόνιας πραKrιKής, οδηγεί στη σύγκρουση με ατομικά η

συλλογικά και οικονομικά συμφέρονια τα οποία tival πολύ ισχυρά.

ΣΥΟ ακόλουθο κεφάλαιο rεκμηριώνεrαι η lδιαιτερόrητα ιου νησιού ιης Μυκόνου τόσο

σαν OIKlσrιKό απόθεμα ·κέλυφος- όσο και σαν κοινωνικός oxημαrισμός. Η ιδlαιrερότηIα

που παρουσιάζει ο χώρο-κοινωνικό σxημαrισμός Υης Μυκόνου ήΥαν η κύρια αιrία

επιλογήςαυΥού ,ου νησιού για Υην διενέργεια Υης επιrόπlαςέρευνας (Case Study).

Θεωρήσαμε όrι τα προβλήματα σιην διαδικασία παραγωγής σχεδίων, προτάσεων για

την διευθέτηση χωρικών θεμάΥων θα είναι ποιο ένωνα σε ,έ,οlες ιδιαίτερες περιοχές,

όπου ,α προβλήμαια είναι εντονόιερα και επιζηιούν επιrαKTlKά λύση.

3.1.2 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Η Μύκονος βρίσκεται σrις Κυκλάδες σε απόσΥαση 94ν.μ. από τον Πεlpalά. Έχει έκταση

88 χλμ2 είναι άγονο και πεrρώδες νησί με πολλές πεδινές εκιάσεις. Οι υψηλό'εΡες
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κορυφές ,ου δεν ξεπερνούν ,α 350μ και είναι ο προφή,ης Ηλίας ο Βορνίο,ης και ο

Προφή,ης Ηλίας ο Ανωμερί,ης, σ'ην δυτική και ανα,ολlκή πλευρά ,ου νησιού

αν,ίσιοιχα.

Το νησί έχει πλούσιο υπέδαφος σε μόλυβδο, άργυρο και βαρίτη και σε συνδυασμό με το

όη αποτελεί μια από ης πλέον ανεμώδης περιοχές 'ης Ελλάδας οφείλε,αι το ό,ι έχει

πολύ περιορισμένηβλάστηση.

Το φυσικό τοπίο της Μυκόνου tvδEiKvu,al για ,ουρισ,ική δρασ,ηριότη,α. Στο νησί

υπάρχουν πολλές παραλίες οι κυριό,ερες από αυ,ές είναι στο νόηο ιμήμα, Άγιος

IΩΆVνης, Ορνός, Ψαρού, Πλατύς Γιαλός, Παράγκα, Paradise, Suρer Paradise Αγράρl,

Ελιά, Καλό Λιβάδι Αγία Άννα, Καλαφά,ης, σ,ην ΒόρlO πλευρά ,ου νησιού η Φ,ελιά και ο

Πάνορμος και Δυηκά ο Άγιος Σ,έφανος οι οποίες φαίνονται και στον χάρ,η1

Χαρακ,ηρισηκό επίσης ,ου νησιού, αποτελούν οι βράχοι σ'ους οποιους η διάβρωση

από ,ον αέρα και ,ην βροχή έχει δημιουργήσει σχηματισμούς lδιαι,ερης αισθη"κής

αξίας. Άλλο φυσικό αισθητικό σ,οlχείο ,ου νησιού είναι οι νεροσυρμοί, πράσινες

«γραμμές» από πικροδάφνες σ,ο ,υπικό αιγαιοπελαγi,ικο ξηρό ,οπίο.

Το υδατοσ,εγές υπέδαφος ,ου νησιού επέιρεψε ,ην κα,ασκευη δύο φραγμά,ων πράγμα

που σήμαινε ,ην απαλοιφή ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα, αυ,ό της λειψυδρίας,

το οποίο θα συνεπάΥον,αν ειδικές δυσκολίες στην ,ουριστική ανάπτυξη.
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ΥΠΌΜΝΗΜΑ

• OΙΚJΣMOI

~ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

.)- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

') ΦΡΑΓΜΑ

1. ΛΙΜΑΝΙ

ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΚΤΙΟ

ΔΕ.ΥΤΕΡΕΥΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΙΟ

Πηγή: Ψηφιοποίηση από υπόβαθρο της Microsoft Encarta 96 Word Atlas

3.1.3 Χώρα και Αρχιτεκτονικήτης Μύκονου.

Οι κυριότεροι οικισμοί της Μυκόνου είναι η Χώρα, ο Άγιος Στέφανος, η Τούρλος, η Άνω

Μερά. ο Καλαφάτης, ο Όρνος και ο Πλατύς Γιαλός.

Η Χώρα της Μύκονου είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Είναι κτισμένη δυτικά ανάμεσα

στους όρμους Αγίου Στέφανου και Τούρλο προς βορρά, την χερσόνησο του Αγίου

Ιωάννη, τη Διακοφτή, τον Κόρφο και τον Όρνο προς τον νότο. Σε αντίθεση με τις άλλες

"χώρες" των Κυκλάδων οι οποίες είναι κτισμένες σε υψώματα, φυσικά οχυρά, η χώρα

της Μυκόνου είναι κτισμένη στο επίπεδο της θάλασσας με μοναδική εξαίρεση το

κάστρο.
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Η χώρα ,ης Μυκόνου αποιελεί 'ην φυσική εξέλιξη ,ου Μεσαιωνικού κάσrpου 'ης

Μυκόνου. Η πόλη βγήκε έξω από 'α ,είχη, που ουσιασηκά ή,αν οι εξω,ερικοί ,οίχοl ιων

σπΗlών, με,ό ,ο ,έλος ,ης Τουρκοκpaιίας και γνώρισε lδιαί,ερη ανάπωξη με,ά ,ο ,έλος

ιου Β· παγκοσμίου πολέμου. Η χώρα 'ης Μυκόνου δια,ηρεί ,ο παραδοσιαχό κυκλαδικό

χρώμα με τα λευκά κυβόοχημα λαϊκά αρxιrεK,oνήμαIα και 'ην οργανlκη ρυμο,ομία67 .

Αξιοσημείωιος είναι ο ρόλος και η λειroυργία ,ου δημόσιου υπαίθριου χώρου68 'ης

Χώρας ιης Μυκόνου κυρίως καιά τους θερινούς μήνες (ιουρισ,ικής αιχμής). Αποτελεί

χαρακτηριστικό παράδειγμα κατάχρησης ,ου κοινόχρησ,ου χώρου από ,ον υπερβολικό

φόρ,ο που Kaλεί,αl να εξυπηρε,ήσεl. Μια σειρά από μέτρα κυρίως ήπιου χαρακτήρα

KpiVOv,al απαραί,ητα για την εύρυθμη λειroυργία 'ου ΟIΙζlσμού.

Τα σπίηα 'ης Μυκόνου εφόπ,ον,αι μεταξύ τους σε ένα συμπαγές σύνολο. Εξω'εΡlκά

έχουν ης ίδιες μορφολογlΙζές αναλογίες. Είναι κυρίως διώροφα. Ο πρώτος όροφος

χρησιμοποιεί,αl για αποθήΙζη και η κυρίως κα,οlκία είναι σJOν δεύ,εΡΟ όροφο. Μία

κα,αΙζόρυφη σκάλα KαIaλήγεl σ,ο μπαλκόνι (μπουνη) με χαρακ,ηρισηκό χρώμαια σια

στηθαία και τις κουπασιές. Άλλο χαρακτηρισηκό του ΟIΙζlσμού ιης χώρας είναι τα

·καιάστεγα- πόνω από 'ους δρόμους όπου πάνω σια ·βόλια- κιίζονταν κάποιο

δωμαηάκl. Σήμερα ελάχισια από αυτά σώζονιαι.

Χαραισηρlσηκές δομές για την χώρα της Μύκονου αποτελούν οι περιστερώνες. Η

εΙζrpοφή 'ων ΠεΡlσΙεΡlών αποιέλεσε οικονομική δρασ,ηριόιηια για ιο νησί. Οι

περlσΙεΡώνες απο,ελούν δομές lδιαίιερης πλασηΙζής Ιζαl μορφολογικής αξίας αν και

σήμερα έχουν σε μεγάλο βαθμό χόσεl ιην χρησηκή ιους αξία. Άλλες χαρακιηρlσηκές

παραδοσιακές δομές οι οποίες περιγράφουν ιην lδιαί,ερη φυσιογνωμία 'ης λαϊΙζής

αρxιrεKτoνlKής ,ης Μυκόνου είναι οι καμινάδες ·καπάσοl· και οι υδροροές οι οποίες

συντάσσουν ένα δίκτυο για ,ην εκμετάλλευση ,ων όμβριων υδάιων.

67 Οι λόγοι που Ο! παραδoσlαιι:.ol νησιώτικΟ! OIKlσμoi ήισν ρυμοτομημένοι με οργανικό σύστημα οφείλεται σε

πραιαικούς λό'Υοι.ις κυρίως, παρά ιο άριιο αισθηtlκό aπOιέλεo"μα που συνεπάγεται. Οι κυριότεροι λόγοι που

επέβαλαν ΑUτήν την μορφή ρυμοτομίας ήιαν αφενός η θωράκιση του οικισμού aπό τους αtρηδις και ιην έντονη

ηλιοφάνεια που taλamwρoύv χαρOlαηΡΙΟllκά τα νησιά ,ων Κυκλάδων και αφειέρου ότι οι οργανικοί οικισμοί με ια

δαιδαλώδη δρομάκια που πρόσφεραν tνa σημανtlKό αμυνιlκό πλεονέκτημα tνσνη ιων εισβολέων Ο! οποίοι

δυσκoλείιcινtαν να προσανα,ολισιούνσης σιενές οφιοειδής οδούς.

68 Γoσπoδiνη Ασπα «ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΡΣΗ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣίΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ ΜΕ Σ'ΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Σαρά Ερεuνηtlκών Εργασιών, Εκδόσεις

Πανεπlιτrήμιo Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Xωρoταξiας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θόλος 1997
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ΦωτογΡαφΙα 1

Η εKKλησfα της ΠαρcmOρτlανής στην συνοικία

Κόστρο της χώρας αποτελεί ένα εξOlρετlκής

πολυπλοκότητας βυζαντινό κτίσμα. Είναι ένα

συμπαγές σύνολο από πέV1ε μικρότερες

εKκλησfες, ΟΙ οποίες εμφανίζονται σαν

αλλεπόλληλες Kυβικtς μορφές. Οι εκκλησiες

είναι κτισμένες σε δύο διαφορετικό επfπεδα.

Το εσωτερικό των ναών είνaι λιτό με απλό

διόκοσμο ΚΟΙ εmβληΤΙKές εικόνες αφιερωμένες

σJOUς Αγίους.

Σε συνδυασμό με το λιγοστό φως, που έρχετω

σε αντίθεση, με τον εξωτερικό απασJραφΤΟV1α

λευκό χώρο προκαλεί δέος κω έντονο

θρησκευτικό συναίσθημα

Το όνομα της εκκλησίας ΠαραπΟΡTlανή οφείλεται στην τοποθεσία της. Είναι κτισμένη

ανάμεσα στην θάλασσα και το μικρό (παραπόρτι) πύλη του κάστρου. Η εκκλησία της

Παναγίας της Παραπορτιανής αποτελεί μοναδικό δημιούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Από τον Βασ. Κυριαζόπουλο έχει χαρακτηριστεί σαν ·χρονογενή" λόγω των

επιδράσεων. φυσικών και ανθρωπογενών, που δημιούργησαν αυτήν την μοναδικής

πλασΤικότητας μορφή.

Ο πρώτος και αρχαιότερος θεωρείται ο ναός των Αγίων Θεοδώρων ο οποίος λέγεται ότι

κατασκευάσθηκε στο τέλος του 14°U
αιώνα. Στην χώρα της Μυκόνου υπάρχουν πολλές

εκκλησίες. (περίπου 700) διάσπαρτες στο ιστό του οικισμού. Ο μεγάλος τους αριθμός

οφείλεται κυρίως στο έθιμο του νησιού να τοποθετούν τα λείψανα των νεκρών τους σε

σκευοφυλάκια στον τοίχο η στο πάτωμα ιδιωτικής εκκλησίας και στα τάματα που κάνανε

οι ναυτικοί.
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ΦωτογΡαφdα2

Τα καραβοκυρα!ικα σπfTlα ξεχωρίζουν από τα

υπόλοιπα οικοδομήματα της χώρας. 8ναι στην

πλεtoψηφrα τους πολύ μεγαλύτερα με τρεις

οράΡους και άνετους εσωτερικούς χώρους.

EξωΤεplKά εκτός από τα παpαδocnαKά

μυκονιάτικα αρχιτεΚ10νικά στοιχε!α (καπάση,

κουπαστές) έχουν πολλά νεοκλοοOlκά

χαρακτηριστικά και πολύ περισσότερα

ανolγματα.

Η μΙα πλευρά των σπιτιών βρέχεται από την

θάλασσα προς την οπofα υπάρχει άμεση

πρόσβαση μέσω μιας μ κρής πόρτας. Σε αυτήν

την πλευρά υπάρχει πάντα μια μικρή προεξοχή

διπλα στο παραδοσιακό μπαλκόνι (μπουνπ). ΟΙ

πόρτες των αυλών οδηγούσαν σε υπόγειους

αποθηκευτικούς χώρους που Xρησfμευαν για

την φύλαξη της πειρατικής λεlας

Η συνοικία της Αλευκάντρας, στην χώρα. πήρε το όνομα της από την χρήση που για

μεγάλο χρονικό διάστημα είχε η μικρή ακτή όπου οι γυναίκες του τόπου λεύκαιναν τα

ρούχα.

Τα σπίτια της Αλεύκαντας άρχισαν να κτίζονται από τα μέσα του 180υ αιώνα. Είναι

σπίτια πλουσίων εμπόρων και καπεταναίων. Η κατασκευή τους συμπίπτει με την

ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου και την εμφάνιση του πρώτου πυρήνα αστικής

τάξης.

Σύμφωνα με τον Γ. Β. Λέοντα πολλοί Έλληνες των νησιών συνεργάσθηκαν με τους

Μπερμπερίνους κουρσάρους. Για τον Α. Ρωμανό οι Έλληνες πειρατές έδρασαν ως

τοπικοί ληστές, μικρής ακτίνας δράσης, κυρίως γύρω από νησιά που προσφέρονταν για

κρησφύγετα. Από την πειρατεία πλούτισαν οι κάτοικοι τους και δημιουργήθηκε η πρώτη

ασrιKή τάξη.
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Η Μύκονος &tθετε πάντα σε αφθονία ως κύριους παραγωγικούς πόρους άφθονο ήλιο

αtρα και θάλασσα αλλά και την γειτονική Δήλο και ως Ιvα βαθμό οι ποιο ακμαfες για την

τοπική οικονομία εποχΙς του VΗOJOύ ήταν εKεiνες που πρόσφεραν τις καλύτερες

δυνατότητες γtα την αξιοποίηση αυτών των φυσικών πόρων. Η οικολογική αυτή θεώρηση

εivaι που δfνει κάποιο ιδιαfτερο εvδιαφΙρoν και διδακτική αξΊα σrην ιστορία της

MύKOVOιJ!!S.

Η σημανηκότερη περίοδος για το νησί της Μύκονου εσ,ιάζεται σ,α Ισ,ορικά χρόνια καιά

τα οποια είχε δύο σημανηκές πόλεις την Μύκονο η οποία απο,ελεί την σημερινή χώιχι

και τον Πάνορμο. Με,ά τους Περσικούς πολέμους το νησί πέρασε σε οικονομική

παρακμή.

Σ,ην Μύκονο αναπτύχθηκε ισχυρή ναυflκή δύναμη κατά την περίοδο 1750-1815 η

οποία συνοδεύιηκε από μεγάλη οικονομική ακμή κατά 'ην περίοδο της Τουρκοκρα,ίας.

Την περίοδο εκείνη αναπτύχθηκαν σ,ο νησί και θaυμασ,ές δlαδlκασίες'7Ό αυτό

οργάνωσης71.

69 Ρωμανός Αρ. ι:ΕΜΗΝIΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣ.ΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΣ.. Εκδόσεις Μέλισσα Αθήνα 1993.

'7Ό Ιστοριιιή στιγμή lδιαΙιερης σημασlας είναι ιο 1615 που συστάθηιιε το κοινό των Μυκον!ων. δηλαδή όιΟΥ

υλοποιήθηκε καθεστώς αυτοδιΟίκησης που επέτρεψε ιο 1537 ο ΚΟΠουδαν Πασάς με την παραχώρηση ειδικών

προνομίων. Το ψήφισμά και Ο! επιστoλtς του κοινοίι προς τον Πασά αποιελούν μαζί με τις voιαρlllές πράξεις της

εποχής πολίιτιμο πληροφοριακό υλικό για τις συνθήκες ζωής στην Μίικονο στο 170 και 180 αιώνα και ιδιαίτερα για

ιην φτώχια και ια χρέη ιης κοινόιηιας προς ιους εκάσ"ιοιε άρχοντες και βotδεβόδες ιου νησιοίι.

71 Σ.Jις β OKιωβρioυ 1615 ο λαός και ο κλήρος της ΜυκόΥου σuyις:εvτρώθηKε στον ΕΚιός 1ου κάστρου ναό του

Προφή1η Ηλία, Kα1tλUΣΑΝ 1ην Kυβtρνηση 1ων καπε1αναΙων και ίδρυσαν 10 Κοινό των MυKOνlων συγκεν1ρώνονιας

σt ένα βoίιλεuμα τις αρχές της λειToυρylας ιου. Με καθολική ψηφοφορία που γrνό1αν κάθε 1 Μαρτίου, 1ην

πρωιοχρονιά 1ων νησιωτών, εκλέγα/f. του επιτρόπους και τους λorπoίις αξιωματοίιχους και επlκίιρωναν ιην εκλογή

με συμβολαιογραφική πράξη με1αξύ KOrνό1ητας και επιτρόπων που υπέγραφαν οι εγγράμματοι. το Κοινό απέστειλε

πρέσβεις στην κωνσιαντινούπολη ή αλλού (στην Χίο η στο N1ριCι 1ης Πάρου ό1αν Υτνό1αν η επίσκεψη του

Καπουδάν Πασά).

Οι επίτροπΟ! δί",αζαν ιις ",οlνίς διαφορές και τιμωροίισαν με πρόστιμο, φυλακiσεις ",αl ραβδισμούς. Ο Καπouδάν

πασάς δi",αζε μόΥΟ ό1αν η προβλεπόμενη ποινή ήιαν ο θάνα1ος. Οι επίιροποl ασκοίισαν πολιτική ημών και

ημερομισθίων, φρόνιιζαν για ιην υyεiα ιων κατοίκων και vιa την συλλογή των φόρων των πληρωτέων στον

Καπουδάν Πασά για 10υς οποίου οι Μυ",ονιάτες (δηλαδή 10 Κοινό) ήταν σuλλoyι",ά υπεύθυνοι. Οι επί1ΡΟΠΟΙ

αμείβονιαν με ατελείς φόρους και με πρόστιμα δασμoUς και είχαν άλλης οικονομικής φύσης προνόμια, Αλ/οl

αξiωμαιoυxol ήσαν οι "'Ρι1ές (δικαστές), οι προεστοί (πρώην επlτροποι), ο ",αδερνιστας (αναΥραφέας φόρων), ο

Νοταράς (γραμμα1έας 1αμίας), ο φορόλογος κλπ.

Ztρλενιη Π. ι:Σ.ΥΣ.ΤΑΣ.ΗΣ. ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΜΥΚΟΝΙΩΝ. ιστορικά τόμος Δ, E"'δόσtις, Ερμουπολης 1924.
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Γκραβούρα 1

ο χάρτης απεικόνισης της Μυκόνου

χρονολογείται το 1584 και είναι διαστάσεων

15*18 εκ. Η περίοδο εκείνη ήταν ιδιαlτερα

δύσκολή για το νησί της Μυκόνου που

βρίσκονταν υπό Τουρκική κcrrοχή. Στο νησί

αναπτύχθηκαν εκπληκτικά παραδείγματα

αυτοδιαχείρισης με την σύσταση του κοινού των

MυKωνlων, όπου η τοπική κοινωνία

οργανώθηκε για την διασφάλιση των

δικαιωμάτων της.

Το νησί της Μυκόνου έλαβε ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 21 με κυρίαρχή μορφή

αυτή της Μαντώ Μαυρογένους.

Στα μέσα του 190υ αι. η επικράτηση των ατμοκίνητων πλοίων σήμαινε το τέλος, (αφού

οι Μυκονιάτες εφοπλιστές δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, τον

μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης). Η οικονομία δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα και

συνοδεύεται με την μετανάστευση μεγάλου μέρους των κατοίκων σε άλλες περιοχές για

την ανεύρεση καλύτερης τύχης. Η τάση αυτή διαρκεί μέχρι την δεκαετία του '50, όπου οι

πρώτοι τουρίστες, με προορισμό της αρχαιότητες της Δήλου, καταφθάνουν στο νησί.

Παραδοσιακά οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αλιεία, την ναυτιλία και την επισκευή

σκαφών ή ήταν γεωργοί. Στο νησί καλλιεργούνταν αμπέλια'72 και ξερικά κηπευτικά

προϊόντα τα οποία είναι ξακουστά για την γεύση τους. Στην Μύκονο παράγονταν και

σιτηρά όπου σε συνδυασμό με τους μύλους συντηρούνταν ένα παραγωγικό

παραδοσιακό δίκτυο.

'72 ΧαρακτηρισTlκά αναφέρεται ότι στις αρχές του 180. αιώνα το νησi της Μυκόνου παρήγαγε 3Ι1αχ> βαρέλια κρασί

το χρόνο ΤΟ οποίο ήταν εξαιρετικής ποιότητας.
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Τα ,ελευ,αία 40 χρόνια αναπ,ύχθηκε η ,ουρισηκή δρασ,ηριό,η,α όπου η μαζική,

εν,αηκή ενασχόληση με αυιήν είχε σαν συνέπεια ,ην διάρρηξη 'ου οικονομικού και

κοινωνικού lσ,ού ,ου νησιού. Η παραγωγική δρασ,ηριό,η,α 'ου νησιού πλέον είναι

μόνον ο ,ουρισμός, πραγμα,ικό,η,α η οποία συνεπάγε,αl μία σειρά κίνδυνων και

προβλημά,ων για ,ον ,όπο όπως για κάθε οικονομία η οποία σ,ηρίζε,αl σε μία μόνο- οικονομική, παραγωγική δρασ,ηριό,η,α. Η Μύκονος έχει 'ους πόρους για να ανσπ,ύξεl

,οuρισηκή δρασ,ηριό,η,α υψηλών προδιαγραφών (μεγάλος αριθμό παραλίων, 3.000

ώρες ,ο χρόνο ηλιοφάνεια, πεν,ακάθαρες παραλίες παραδοσιακούς οικισμούς κλπ).

ΤΟ πρόβλημα που πaρουσιάζε,αl, θεωρώ όη εσηάζε,αl σ'ον με,ασχημα,ισμό 'ης

παραδοσιακής οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός ,όπου σε σύν,ομο χρονικό

διάσ,ημα και με αρκε,ά βίαιες διεργασίες. Η πρω,ογενής ουσιασ,ικά δομή 'ης

οlκονομιας 'ου νησιού με,ασχημα,ισθηκε μέσα σε λιγό,ερο από 40 χρόνια σε ιΡ"ογενή

για 'ην παραγωγή υψηλού επιπέδου παροχης ,οuρισ,ικών υπηρεσιών.
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3.2 ΚΡΙΤική'περιγραφή των μελετών 'XωρΙKιίJν ρυθμiσεωv",πoυ

επιχειρήθηκαν στο νησl της Μυκόνου

3.2.1 Εισαγωγικά

Στο ακόλουθο κεφάλαιο καταγράφονται όλες οι προσπάθειες χωρικών ρυθμίσεων οι

οποίες επιχειρήθηκαν βάσει μελετών για το νησί της Μυκόνου κοτά την μεταπολεμlκη

περίοδο. Έμφαση δίνεται στην συσχέΤιση των προβλημάτων της κάθε κατηγορίας

μελετών χωρικού σχεδιοσμού, όπως αυτη προέκυψε από την πρακτικη της εφαρμογης

της στην Ελλάδα KOI το πως αυτά τα προβληματα συσχετίστηκαν με τις ιδιαιτερότητες

που παρουσιάζονται στο χώΡΟΜκοlνωνlκό σύστημα της Μύκονου (συγκρούσεις χρήσεων

γης, υποβάθμιση φυσικού και ανθρωπογενούς, παραδοσιακού περιβάλλοντος,

σύγκρουση ιδιαίτερα έντονων συμφερόντων κλπ).

ΟΙ μελέτες εξετάζονται ως προς τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα που αυτές

είχαν σαν προσπάθεια διευθέτησης του χώρου. Τα προβλήματα και οι αδυναμiες που

εμφανίστηκάν στην περίπτωση της Μύκονου ουσιαστικά περιγράφουν τις γενικές

αδυναμίες του θεσμού.

Στο κεφάλαιο αυτό μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό η άποψη της ΤΑ και κυρίως του κ.

Βερώνη Μιχ. δημάρχου Μυκόνου, ο οποίος περιέγραψε της δυσKoλlες και τις

lδιαιιερότητες που η τοπική κοινωνία αντιμετώπισε για την διευθέτηση χωρικών

προβλημάτων στο νησί, καθώς και τον ρόλο του κεντρικού κράτους, κυρίως του

ΥΠΕΧΩΔΕ, στην διαδικασία σύστασης και θεσμοθέτησης των μελετών.
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3.2.2 Μύκονος - Δήλος - Ρηνειο: Χωροτοξlκή Ρυθμιστική Μελέτη του

συμπλέγματος των τριών νησιών μετά Πολεοδομικών Ρυμοτομικών

Σχεδίων Οικισμών και Ζωνών Αναmuξεως73
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Η μελέ,η Καλλιγό Α.Σ. - noπayεwpyiou Α.Ν. - Πολί,ης Ι.Β. - Ρωμανού Α.Γ. ξεκίνησε ,ο

1970 και ολοκληρώθηκε ,ο 1972 ακολουθών,ας αρκε,ά συνοπηκές διαδικασίες οι

οποίες δεν ενέπλεκαν ούτε σ,ο ελόχισ,ο ης όποιες ενδογενείς δυναμικές βάσει ,ης

συμμε,οχής ,ων πολιtών σ'ην σύν,αξη 'ης μελέ,ης.

Σ,ο πΡώ,ο τόμο 'ης μελέ,ης αναλύε,αl η υπάρχουσα κα,άσ,αση ,ων νησιών και 'ης

χώρας ,ης Μυκόνου. Ι,ον δεύ,ερο 'όμο περlέχον,αν η προμελέ,η η οποία αφορούσε

'ην αξιολόγηση ,ης υφισ,άμενης κα,άσ,ασης, επισήμανση ,ων εναλλοκηκών

δυνα,ο,η,ων ανάπ,υξης, εκ'ίμηση 'ης ανάγκης για Oll(lotIKrl γη και 'ον απαροί,η,ων

υποδομών καθώς και εναλλακηκές λύσεις για την επέκ,αση 'ου σχεδίου 'ης χώρας.

Αυ,ές οι προ,άσεις 'ων μελε,ητών παρουσιάσθηκαν σ,ην Επιφοπή Επίβλεψης. Ι,ον

τρί,ο ,όμο 'ης μελέ,ης παΡα,ίθεν,αl οι ,ελlκές προ,άσεις ανάπ,υξης η οποία και

παραδόθηκε ,ο 1972.

Η μελέ,η «Μύκονος, Δήλος, Ρηνεια: Χωρο,αξlκη Ρυθμισηκη μελέ,η του συμπλέγμα,ος

,ων ιριών νησιών με,ά Πολεοδομικών Ρυμο,ομlκών Σχεδίων Οικισμών και Ζωνών

Αναπ,ύξεως» η οποία σημεlω,έων κρίνε,αl από 'ον Δήμαρχο Μυκωνίων κ. Βερώνη

Μιχ. πολύ αξιόλογη, ουδέπο,ε εφαρμόσ,ηκε, αφού δεν υπηρξε η πολιtlκή βούληση για

'ην θεσμοθέ,ηση της.

Η ,οπική κοινωνία δε δέχ,ηκε (αν,έδρασε αρνηιικά) σης προτάσεις της μελέ,ης, και

κυρίως ης ρυθμίσεις για 'ον εξωσσηκό χώρο. Ανηθέ,ως, οι προ,άσεις ,ης μελέ,ης για

την Χώρα 'ης Μυκόνου εφαρμόσ,ηκαν με απο,έλεσμα να έχει προσ,ατευ,εί (σ,ο βαθμό

που έχει γίνει κάη ,tTOIO) η χώρα της Μυκόνου. Οι ρυθμίσεις οι οποίες αφορούσαν τον

εξωοlκισιικό χώρ074 δεν πραγμα,οποιήθηκαν, αφού οι προ,άσεις ,ης μελέ,ης κρίθηκαν

lδιαί,ερα δραχμοβόρες διαδικασίες και δεύ'εΡον δε συνέφεραν άμεσα σ'ην κοινωνία

του νησιού ,ης ,ότε εποχής.

'73 Η μελέτη εκπονήθηκε από 10Uς μελετηlές ΚαλλΙΓCΙ Α.Σ.• ΠαπαγεωργΙουΑ.Ν. - ΠολΙτης ΙΒ.• ΡωμανόςΑ.Γ. ΚΟΙ

αναlέθηκεσε αυlOUς από 10 Βασιλειων της Ελλάδας Υπουργεί!ιΝ Κυβερνητικής Πολlllκής Διειίθυνση Χωροιαξικού

Προγραμματισμού Αθι'ινα 1972.

74 Όπως ΟΙ ρUΘμ[σιις που αφορούσαν ποιες ΚΟΙ πού θα ήιαν ΟΙ αφεlηρlες σιάθμευσης. τι Χώροι έπρεπε να

απαλλοτριωθούν, τι διαπλαιύνσεις έπρεπε να γίνουν.
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ΣυμπερασμαTlκό δυο ήταν τα σημανTlκά οφέλη από την μελέτη. Αφενός να συγκρατηθεί

η χώρα της Μυκόνου, δηλαδή να προσδιοριστουν κάποια όρια ώστε να μην συνεχιστεί

ανεξέλεγκτα η δόμηση και αφετέρου η ψήφιση του 336Δ του1976 συμφωνα με το οποίο

προσδιορίζονται όροις δόμησης, μιλάει επίσης γκι ζητήματα αρχιτεκτονικής και

αισθητικής, όροι οι οποίοι τηρούνται μέχρι σήμερα, ή τουλόχιστον τηρούνται στα

περlσσόΤεΡό σημεία τους και έτσι έχει προστατευτεί (στο βαθμό που αυτό έχει γίνει) η

πόλη της Μυκόνου, αλλό και γενικότερα το νησΙ

3.2.3 Νομός Κυκλάδων Προτάσεις Χωροτοξικής Οργάνωσης (Συνοπτικό

σχέδιο δομικών πορεμβάσεων)

Τον Μάιο του 1984 ολοκληρώθηκε η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για τον

χωροταξικό σχεδιασμό του Ελληνικού χώρου. Η μελέτη «Προτάσεις χωροταξικής

Οργάνωσης (ΣυνΟΠTlκό Σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων) Νομού Κυκλάδων» επεχείρησε

ουσιασTlκό να προβλέψει και να επέμβει σε κάποια κρίσιμα μεγέθη που θα επηρέαζαν

την εξέλιξη των Κυκλόδων.

Η μελέτη είναι συνολικής έκτασης 110 σελίδων, πρόγμα που αποδεlκνυεl όTl κάποια

θέματα ανTlμετωπίστηκαν αδρομερώς, πράγμα μόλλον προβληματικό σε αυτήν την

κλίμακα χωρικού σχεδιασμού, παρόλο που για τον νομό Κυκλόδων είναι από τους

μεγαλύτερους τόμους αυτής της κατηγορίας μελετών. Η μελέτη συνολικά αποτελούνταν

από πέντε ενότητες οι οποίες αναλύονται αδρομερώς στην συνέχεια.

Α. Βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι.

Στο κεφάλmο γίνεται μια γενική αναφορά στην θέση και τον ρόλο του νομού Κυκλόδων

και επιχειρείται προσδιορισμός των στόχων, των κατευθύνσεων, δηλαδή το πώς, θα

ήταν ευκταίο να εξελιχθεί η κατάσταση σε όλους τους τομείς δράσης του νομού.

Διαπιστώνεται από την μελέτη η δημογραφική αποψίλωση που πλήττει τον ν. Κυκλόδων

από Τις αρχές του αιώνα. Υπογραμμίζεται όTl ο νομός είναι πλουσιότερος από τον μέσο

όρο της χώρας. Προτείνεται η κατασκευή κοινωνικής υποδομής κυρίως για την άρση της

απομόνωσης του νησιού. Αναγκαία σύμφωνα με την μελέτη είναι επίσης KάπOΚl έργα

για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως αποχετευTlκό δίκτυο και βιολογικοί

καθαρισμοί.
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Σιο κεφάλαιο αυιό γiνειαι δlαχωρlσμός75 σε αγροnκό και μη αΥροηκό ιομέα και

αναλύον,αι ΟΙ παραγωγικές δρασιηριόιηιες που συνιελούνιαι σ,ον νομό συνολικά και

για κάθε νησί ξεχωρισιά. Θεωρώ ελλιπή ,ην ανάλυση η οποία αδυναιεί να συλλάβει ιον

ρόλο ιου ιουρισμού για ιην οικονομική ζωή ,ου νησιού και αναλώνε,αl αναλύονιας

σ,ον ίδιο βαθμό όλους ιου οικονομικούς ιομείς (πρωιογενή, δευιερογενή, τριroyενή).

Γ. Τεχνική υποδομή (Δίκτυο συγκοινωνιών - μεταφορών).

Σ,ο κεφάλαιο αυτό yiVEJOI κυρίως αναφορά σ,α δίκ,υα συγκοινωνιών και μεταφορών,

κομβικό θέμα για την τουριστική αξιοποίηση ,ων νησιών. Σ,ην μελέιη υπογραμμίζεται

,ο ελλιπές οδικό δiΚJυο του νομού καθώς και ο κομβικός ρόλος ,ου θαλάσσιου δικτύου

συγκοινωνιών. Η ανάλυση είναι lδιαί,ερα συνοπ,ική χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά

για κάθε νησί ξεχωριστά.

Δ. Οικιστική δομή.

Σ,ο κεφάλαιο αυτό ΠΡαΥμαιοποlεί,αι ιεράρχηση του OIKIOJIKOίI δlκ,ύου και

προσδιορίζον,αl οι νέες οικισnκές ενό,φες. Η πρωιεύουσα ιου νομού απο,ελεί οικισμό

100 επιπέδου, ενώ η χώρα ,ης Μυκόνου 3
0υ

επιπέδου. Το νησί απο,ελεί οlκισnκή

ενόιητα ΚΟΙ υπογραμμίζεJαl ο ρόλος ,ου ιουρισμού σιην εξέλιξη ,ης.

Ε. Ζώνες προοτασίας του περιβάλλοντος και ειδικού σχεδιασμού.

Στο κεφάλαιο αυ,ό yiVEJOI συνολική αναφορά σ,ο ανηκείμενο προστασίας.

Προσδιορίζονται ζώνες ειδικής προστασίας, ελέγχου και σχεδιασμού (ΖΟΕ) και

επισημαίνονται περιοχές ειδικών προβλημάτων και ρυθμίσεων. ΓΙα την Μύκονο

προιείνε,αl όλο το νησί εκιός της περιοχής των ορυχείων και αφορά τους

παραδοσιακούς οικισμούς, ,ο ,οπίο, ,ην παραeερισnKή ,ουρισnκή ανάπ,υξη, ης ακιές

και ,ην ΕΠΑ.

Η μελέιη δεν εφαρμόσθηκε ποτέ ούτε υπήρχε κόπOlα δέσμευση για άλλες μελέιες

μικρότερης κλίμακας ώστε να δεχιούν εισροές. Απλώς παρέμεινε άσκηση επί χάρτου.

75 θΕωρώ ότι ο διαχωρισμός του παραγωγικού σuσιήμα'oς σt αγΡΟflκό και μη αΥΡΟflκό ,ομέα θα ή,αν δόκιμος σΕ

κάποιο νομό ο oπoioς πφιγρ6φεται από ,ην παραγωγή σιov πρω,ογι.νή ,oμtα. Π.χ σιov νομό Τρικάλων η Λαρίσης

κλπ. Ειδικό για τον νομό 'ων Κυκλάδων που εξειδικεύΕΤαι σtoν τομέα παροχής υπηραπών (,ουρισμός). ο

διαχωρισμός του παραγωγικού ΣUσιήμαTOς θα tπρι.πι. να ή,αν ,oμtας παροχής υπηραπών και υπόλοmOl ,oμdς.
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Κα,ά ,ην εκπόνηση 'ης πρaγμα,οποιήθηκαν συμμε,οχlκές διαδικασίες οι οποιες

οuσlασΗκά είναι παρεμφερείς για όλες ης μελέ,ες αωού ,ου ,ύπου.

Σύμφωνα με ,ον Δήμαρχο ,ης Μυκόνου, κ. Βερώνη Μιχ, η μελέ,η αυ,ή δεν επηΡέασε

καθόλου 'ην Μύκονο, πράγμα ,ο οποίο έως έναν βαθμό είναι αναμενόμενο λόγω ,ου

όη η μελέ,η συν,αχηκέ για ,ον νομό Κυκλάδων και όχι για ,ο νησί 'ης Μυκόνου. Πρέπει

όμως να μας προβλημα,ίσεl η αδυναμία ,ης νομαρχίας να διαδώσει 'ην μελέ,η σ,ους

Δήμους.

3.2.4 Γενικό πολεοδομικό Σχέδιο Χώρας Μυκόνου

Ή,ανε μια μελέ,η που είχε μεγάλο αν,ίκ,υπο σ'ην ,οπική κοινωνία 'ης Μυκόνου76 . Η

μελέ,η ανα,έθηκε ,ο 1983 σ,ον Κ. Κα,σούρο για ,ην εκπόνηση 'ης μελέ,ης Επέκ,ασης

και Αναθεώρησης ,ου Σχεδίου Πόλεως, αλλά παράλληλα και για 'ην αναθεώρηση ,ου

336Δ ,ου 1976 (μελέ,η Καλλιγά Α.Σ. - Παπαγεωργιου Α.Ν. - Πολί,ης 1.8. - Ρωμανός

Α.Γ.). Το mΣ, θεσμοθε,ήθηκε ,ο 1967 με ,ο Διά,αγμα ,ου Κουλουμπή και από κει και

με,ά ξεκίνησε η μελέ,η Αναθεώρησης ,ου 336Δ ,ου 1976 και η μελέ,η Επέκ,ασης 1Ου

ΣΠ.

Μεγάλο πρόβλημα ανέκυψε κα,ά 'ην θεσμοθέ,ηση ,ης μελέ,ης από 'ην λάθος

εν,ύπωση που είχαν οι lδlοκ,ή,ες, θεωρών,ας δεδομένο, όη η Επέκ,αση ,ου Σχεδίου

Πόλεως θα πραγμα,οποιηθεl με ,ο διά,αγμα ,ου '2377, αφού κον,ά σ,ον οικισμό,

'76 Σίiμφωνα με τον Δήμαρχο MuKόYOU, κ. Βερώνη Μιχ. ,στην δημόσ1α πcφoUΣΊΑση που ΠΡαγμα,οποιήθηκε το

1963 για ,α θεσμικά φyaλdα που θα XρηoψoπO!Oίiν,ανστις νέες μελέτες (πολlJ1κή ,ου Τρί,ση), της διαδικασιε:ς

που προβλέπει δηλαδή ο 947/79 και άλλες ρυθμίσεις από ,ον 1337163. δημιουργήθηκαν αντιδράσεις. δηλαδή δεν

ακούσ,ηκε καλά, η ,ό,ε επαφή με αυ,oίi του είδους Jις ιδtες. Ισως δεν αναπτυΧθήκανε και σαφώς τα νέα θεσμικά

εpyαλtία (που tiναι εκ ,ων πραγμά,ων σύν8ε,οι μηχανισμοί, ακόμα "01 για ειδικούς, πόσο μαΜον για ανθρώπους

πιθανούς ιδιοκ,ήτες που δεν tχouν καμία σχέση με όλα αυ,ά). Αν είΧε τεθεί απλά η επιλογή. (σίiμφωνα με την

λογική του Δια,άγματος του 'Ζ3) στους ιδιοιαήτες που θtλoυν η περιοχή ,ους να μπει στον οικισμό, αν δηλαδή ήταν

πρόθυμοι εκ ,ων προτέρων, (πρoκειμivoυ να tvTCIXJoUν οι ιδιoκ,ησiες ,ους σε οικισμό), να &ίJσouν υπό μορφή

αυ,ό-αποζημΙωσης ,ο 25% της ιδιοκτησ!ας ,ους για κοινόΧρηστους χώρους. όλοι θα δε)(όvroυσαν.

77 ΣίiΜφΩVΑ με ,ο διάταγμα ,ου 'Ζ3, ,ο οποίο εφαρμόζεται για την ρυμο,όμηση σε ΠUKνoδoμημένες περιοχές, ο

ιδlοκτή,ης προσφέρει για κοινόχρηστο χώρο ίνα rμήμα ,ου οικοπέδου του, ενώ στις αραιoδoμημ!vες περιοχές

εφαρμόζε,αι η εισφορά σε γη και χρήμα του 947179 "περι ασJlκών περιοχών».
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-

πολλές ιδιοκτησίες είχαν ήδη δομηθεί και έπρεπε να ρυμοτομηθεί μια είδη

πυκνοδομημένη78 περιοχή.

Η σύγχυση την οποία προιι;άλεσε η παρουσίαση των διαδιιι;ασιών για την απόκιηση των

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ιι;αιά την επέκιαση του σχεδίου πόλεως, (είτε με

10ν μηχανισμό της εισφορές σε γη και σε χρήμα, είτε με την διαδικασία της

αυlαποζημίωσης, είιε με lην διαδικασία της απαλλοφίωσης) δημιούργησε μια άρνηση

σιην 10πική κοινωνία, με απΟIέλεσμα να υπάρχει άσχημη ανιίδραση από την πρώτη

επαφή με lη μελέτη. Η κατάσlαση επιβαρύνθηκε και από το γεγονός ότι μεγάλο

ποσοσlό 10υ πληθυσμού δεν ήθελε lην ΕπέΙΙ;lαση του Σχεδίου Πόλεως.

Την εκπόνηση του mΣ ανέλαβε αρχικά ο κ. Κατσούρος,79. Τελικώς την εκπόνηση lης

μελέτης ανέλαβε το ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1988 το οποίο όμως καθυστέρησε υπερβολικά,

παρ' όλες τις προσπάθειες που έγιναν από 1991 και έπειτα με στόχο την επιτάχυνση

1ης μελέ1ης.

Η μελέlη χωρίσθηκε σε δυο φάσεις. Η Ά φάση ήlαν η επικαιροποiηση 10υ δlαιάγμαlος

της μελέιης Καλλιγά· Ρωμανού (10 336ΔΠ6) και από αυlό προέκυψε 10 721Δ195. Το

πρώτο στάδιο ιης μελέlης ιελείωσε 10 1995 και προβλέπει κάποιες μικρές

τροποποιήσεις σΙ0 Σχέδιο Πόλεως ιης Μυκόνου, κραlάεl όμως γενικά τις προιάσεις

από την μελέτη «Μύκονος • Δήλος • Ρηνεια ΧωΡΟlαξlκή Ρυθμισηκή μελέτη 10υ

συμπλέγματος των τριών νησιών μειά Πολεοδομικών Ρυμοτομιιι;ών Σχεδίων Οικισμών

και Ζωνών Αναπτύξεως». Κάνει μόνο κάποιες τροποποιήσεις, ως προς ης

επιτρεπόμενες χρήσεις γης (λίγο πιο αυστηρές). Η μελέιη για lην Επέκιαση του Σχεδίου

Πόλεως που αποτελεί την 'Β φάση lης μελέτης, σ10 τέλος του χρόνου ενδέχεται να πάει

στην Εφημερίδα ιης Κυβερνήσεως (για να θεσμοθεlηθεi).

78 Πυκνοδομημένη ορίζε,αι μια περιοχή βάσει ,ων εξής κριιηρίων:

έγ.ωρα στον υπολογισμό κτίσματα oρ!ζoνταl μόνο αυ,ά που εiνoι μεΥαλύ,εΡα από 3)μ2 και μόνο αυ,ά

λαμβόνον'αι υπόψη στους υπολογισμούς.

η περιοχή μελέτης να περιέΧει έγκυρα κ,ίσμα τουλό):ιστον ,ο 5O'if., τον υφισταμένων ιδΙOKTηolών.

ιδloκ,ησiε:ς υπολοΥίζον,αι τόσες φoρtς, όσο άναl αKtραιO πολλαπλάσιο του 5αιμ2, η συ'lOλΙKή ίιααση ,ου

γηπέδου.

πρέπει 'α δυο έγκυρα κτΙσμα,α \1(1 είναι σε απόσταση μικρότερη των 4Ομ.

- ,ο '70% των κτηρίων \1(1 εiνoι κα,οικίες.

79 Η ομάδα ερyασiας εγκατέλειψε ,ην μελέ,η με,ά από προβλήμα,α που δημιουργήθηκCN, ΣΥVΕΧείς πρoστριβtς με

την ΕΠΑ της Σύρου.
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-

Οι αν,ιδράσεις σ,ο θέμα αυ,ό ,ης κοινωνίας ,ου νησιού σ'ην ,ελευ,αία φάση 'ης

μελέ,ης, όπου έγιναν οι ,ελευ,αίες αναρ,ήσεις, ,όσο για ,α εν,ός όσο και ης εκ,ός

σχεδίου lδlοκ,ησίες, που έγινε η επέκ,αση ,ο 1992 και 1993 γενικώς ή,αν αρνηηκές,

σ,ην γνωσ,ή λογική να μη δώσει κανείς. Είναι παράλογο από 'ην μία οι ,δlοκ,ή,ες να

θέλουν να μπουν σ,ο Σχέδιο Πόλης και από ,ην άλλη να μην είναι δια,εθειμένοl να

συνεισφέρουν για κοινόχρησ,ους χώρους. Ο. lδlοκ,ή,ες σ'ην εν,ός σχεδίου περιοχή,

δlκαιολογημένaOO να ανηδρούν ό,αν είναι σ,ο Σχέδιο Πόλεως από ,ο 1900 και ό,αν έχει

εκδοθεί ,ο 336ΔΠ6.

Η ολοκλήρωση 'ης μελέ,ης Αναθεώρησης και Επέκ,αση ,ου ΣΠ καθυσ,έρησε

χαρακ,ηρισ"κά. Τώρα ,ελειώνεl η επέκ,αση 'ου Σχεδίου Πόλεως ενώ έπε,αl ακόμη ΠΕ.

Συνεπώς σ,ην καλύ,ερη περίπ,ωση η μελέ,η θα ολοκληρωθεί σ,ο 2000, με απο,έΑεσμα

να έχει αλλοιωθεί, υποβαθμισ,εί ,ελείως η περιοχή 'ης Επεκ,άσεως, αφού θα έχει

οικοδομηθεί σε μεγάλο βαθμό, με άλλες διαδικασίες. Η περιοχή επέκ,ασης 'ου ΣΠ

κινδύνευε μέχρι ,ώρα διό" η ιριε,ής ανασ,ολή που δίνε,αl για ανασ,ολή ,ης

οικοδομικής δρασιηριό,η,ας δεν έφ,ασε για ,ην ολοκλήρωση ,ης ΠΜ και έληξε εδώ και

δύο χρόνια8l .

Ο Δήμος έχει αναθέσει 'ην ΠΕ82 εδώ και 2 χρόνια. Σ,όχος είναι η μελέ,η να έχει

ολοκληρωθεί μέχρι ,ου 2000. Έχουν lφαιηθεί κάποιοι δημόσιοι χώροι οι οποίοι

μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιες κοινόχρησ,ες και κοινωφελείς εγκα,ασ,άσεις.

80 OυmcισlΙKά CN όχι και ,υπικά, ,ο Σχέδιο Πόλεως θα έχει ολοκληρωθεί το 2αDμX με αποτέλεσμα νο μην

υπάρχει σιOuς Ιδιοκ,ή,ες η απOl,ούμενη εμπισιοσύνη ως προς 'ην εξέλιξη της μελt,ης και να αvJιδρoύν αρνηιικά

λiιγω ,ης αδικαιολόγη,ης KCΙΘUσιέρησης η σπoicι δημιούργησε πολλά προβλήμα,α, κατά ,ην σύνJαξη ,ης μελέ,ης.

81 Για αυ,ό ,ο θtμα έγινσν επανειλημμένα δΙOβήΜCΙ,α σιον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά δεν κα,έσιει δuνoτόν να

βριθεί άλλος τρόπος για να παρa,είνει την αναστολή ,ης οικοδομικής δροσΊηριό,ητας. Από την άλλη διν επίσπευσε

την διαδΙKaσkι έγκρισης της Επέκτασης τοο !Π, η σπoicι και υπεγράφει 'ώρα. Καrά συνέπεια οι απόψεις που

επικρατούν σιον κόσμο, η δημιouργicι αιιτού ,ou αρνηllκού κλίμα,ος δηλαδή γICI ,ον ρόλο ,ου ΥΠΕΧΩΔΕ εY'όθηκt.

82 Aξιoσημεiω,o ειναι ότι εισφορά σε γη και χρήμα σύμφωνα με τον 947Π9 δiνouν ",αι τα οικόπεδα τα εντός-, 'ου

ΣΠ ,α οποία tίνcιι αραιoδoμημένa. δηλαδή όχι μόνο οι αΡCΙιoδoμημένoι ,ομείς ,ης περιοχής Επέκτασης ,ου ΣΠ

αλλά και αυτά ,ου οικισμού. Με αφορμή το Διά,αγμα 10U 1995 που έδωσε το δΙ"'αίωμα σιο Δήμο να προχωρήσει

σιην ΠΕ. ξεKfνησε ο Δήμος κοι ανtθtστ ,ην ΠΕ.
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Γράφημα 11: περιγραφής κύριου άξονα επέκτασης αναθεώρησης τους ΣΠ μιας

περιοχής

mI: στΡCΠΗγJKίς,επl1tλlKίςεmλoγίςγια την εξέλιξη

τηςπόλης:.

1
ΠΜ: επέκτασης αναθι.ωρήστις τou ΣΠ. Εξειδίκευση

των εmλoyώv του mr. Με επουΟΊώδηςπαρaKλftσεις.

1
ΠΕ: ι:φαρμογή tπlτων ιδκ»:.τησtώv των ι:πJλoγώv της

ΠΜ

Πηγή: ιδία επεξεργασία

Η ολοκλήρωση της μελlrης ΕπΙκτασης Αναθεώρησης του ΣΠ της Χώρας Μυκόνου

Kαθυστlρησε αδικαιολόγητα. Efvαι 1998 η μελΙτη ξεκίνησε από το 1983, μια μελΙτη η

οπο(α ουσιαστικό θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 2,3 χρόνια διήρκησε 15 χρόνια.

Σήμερα θα Ιπρεπε να μιλάμε για την τρίτη επlκτaση του ΣΠ όχι για την δεύτερη.

ΕπιπλΙον ακόμα δεν Ιχει ξεκΝήσει η ΠΕ και κινδυνεύει πλΙον το ΣχΙδιο να μην Ιχεl

νόημα, και η περιοχή επlκτασης Ιχει υπoβαθμιστεf ουσιαστικά από την οικοδομική

δρσσrηριότητα ενώ οι αξfες γης Ιχουν αvφει πολύ. Πα την κατάσταση αυτή όλοι Ιχουν

ευθύνη σε κάποιο βαθμό το κεντρικό κράτος κυρ{ως το ΥΠΕΧΩΔΕ, η νoμαΡXfσ, η ΤΑ

Δήμος Μυκωνίων, σΜά και η τοmκή κοινωνία (ο προσδιορισμός του βαθμ6 ευθύνης δεν

εiναι δυνατόν να διασαφηνισθεί στο πλαίσιο αυτής της μελΙτης).

Το άλλο μεγάλο λάθος για 'ην δlευθέ,ηση ,ων χωρικών θεμά,ων σ,ο νησί 'ης Μυκόνου

ή,ανε ο φόπος που ορίσθηκαν οι νέοι οικισμοί με ,ο ΠΔ 244/3.5.199583. Δηλαδή οι

περιοχές που έγιναν οι οικισμοί με απλή χάραξη 'ων ορίων, όπως ο Πλαιύς Γυαλός, ο

Αη-Γιάννης. Το πρόβλημα με αωήν ,ην πρακ,ική ή,αν όη δεν εξασφαλίσ,ηκαν σε

αυ,ούς, ,ους νέους οικισμούς επαρκείς κοινόχρησ,οl χώροι Είναι καλό ,ο όη έγιναν οι

83 Το διάιογμα 24413.5.1965 και με τις πρόσθtιις: διατάξΕις ΟΙ oπoltς θtσμoθtιήθηKαν με ιον ν.2242ι94

αποσκοπούσαν στην oριoθtιησης οικισμών κάιω των 2αD KαfOίKων οι οποίοι προϋπήρχαν του 1983.
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οικισμοί, διότι αν η οικοδομική δραστηριότητα δεν κατευθυνθεί σε οργανωμένους

υποδοχείς θα οικοδομηθεί ο εξωοlκιστικός χώρος, υποβαθμίζοντας το φυOlκό

περιβάλλον. Ο τρόπος με 10ν οποίο προσδιορίσθηκαν οι νέοι οικισμοί δεν ήταν ο

καλλίτερος δυνατός84.

Έτσι λοmόν υποβαθμίστηκαν αυτές οι περιοχές, σήμερα υπάρχουν ελάχιστοι αδόμηΙ01

χώροι, για την εξασφάλιση των απαραΙΙη1ων κοινόχρησιων χώρων και άλλων

κοινωφελών υποδομώv85, με aπoτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να γίνει ρυμοιόμηση,

λόγω των τεράστιων συμφερόντων που οφείλονιαl στην μεγάλη αξία της γης86.

Συνοψίζοντας σύμφωνα με 10ν δήμαρχο Μυκονίων κ. Βερόνη Μιχ. τα λάθη τα οποία

δημιούργησαν αυτό το αρνητικό κλίμα στην τοπική κοινωνία ως προς την ολοκλήρωση

ιης διαδικασίας για ιην Επέκιαση και Αναθεώρηση του ΣΠ στην χώρα Μυκόνου είναι:

- Η επιπόλαιη διαδικασία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας του νησιού για 10

θεσμικό εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιούνταν στην ΠΜ, για την απόκτηση των

84 Σε πολύ ΣUν'OμO χρονικό διάσ'rημα, με μια απόφαση 'ου Νομάρχου, οι εκτός οικισμού περιοχές, εκεl που δεν

μπορούσε κανείς να οικοδομήσει ,ίποιε σε μια ίκ,αση 3 σιρεμμά,ων, (αφού η αρ,ιότη,α ή,αν 4 στρέμματα),

βρΙσκειαl ,ώρα να K,iζει 400 μέτρα σιο σ,ρtμμα. Αυ,ή η ρύθμιση ή,αν προβλημαllκή, αφενός ως προς την

επιτρεπόμενη οροφοεπιφάνια ανά στρέμμα (4ΧΙ μ2 είναι πολύ) και aφετέρου για αυ'ούς τους οικισμούς το κεντρικό

κράτος θα μπορούσε να είχε σwτάξει κανονικό πολεοδομικό σχέδιο απαιτών,ας από τους Ιδιοκτή,ες είιε με

αυ,αποζημΙωση ει" με εισφορά σε γη και χρήμα ένα ποσοστό επί της ιδιοκτησ;ας περίπου 25% (και όχι το

μικρότερο ποσοστό που πρόσφερε ο ιδιοιαήτης στον Δήμο η 'ην κοινό,ητα για 'ην διάνοιξη ,ου δρόμου κλπ)

πράγμα που ή,αν όλοι διατεθειμί.νol να δώσουν, αφού οι IδIOKτησiες 'ους aπoκ:,oύσαν πολύ μεγάλη αξία και από

την άλλη ο δήμος cιποιαούσε KoινόχρησJOUς χώρους.

Από ,ην άλλη πλευρά δεν θα ήταν δυνα,ή η ΣUν,αξη 11.000 ΠΣ, για όλους δηλαδή τους οικισμούς οι οποΙοι

απίκ,ησαν όριο, σiyoυρα όμως σε κάποιες ιδιCΙΊ,ερες, ευcιiσθητες, περιοχές θα έπρεπε να είχε συνοδευ,εΙ ο

προσδιορισμός ,ου ορΙου του OΙKlO"μoU και με κάποια μtλέ,η.

Ο προοδιορισμός νέων οικισμών με απλή χάραξη 'ων ορίων ,ους μπορεί σε κάποιες περιοχές να είΧε θετικά

aπo,ελέσμα,α σιην περiπ,ωση 'ης Μυκόνου όμως δημlOύρyησε πολλά προβλήμα,α ,α οποΙα είναι πολύ δύσκολο

να ξεπεραστούν.

85 Λύση για ,ο πρόβλημα θα μπορούσε να aπo'ελέσεις η μεταφορά σwτελεστή δόμησης σε κάποια άλλο

οργανωμένο υποδοχέα. Το μt,ρo 'ης με,αφοράς συν,ελεστή δόμησης έΧει κριθεί από το συμβούλιο της επlκρά,εια

αντισυν'αΥματικό παρόλα αυτά η προσεκτική εφaρμoyη 'ου θα μπορούσε να επιλύσει 'α σοβαρά χωρικά

προβλήματα κάποιων ευαίσθητων περιοχών όπως 'ης Μυκόνου.

86 ΕΙναι πολύ δύσκολο σήμερα Π.χ. σιον Πλατύ Γυαλό να απαλλo,ριωθti ,ο μοναδικό αδόμη,ο οικόπεδο, που

υπάρχει μiσα σιο κ.tντρo του οικισμού, κοντά σιη θάλασσα, ,ο oπofo κοστολογεί,αl 1 δις ,α 3 σ,ρtμματα, άσΧετα

με τις ανtlκειμενικές aξitς που υπάρχουν, (επειδή είναι μοναδικό η αξία του είναι ανεκτIι.wl,η). Πως θα γΙνεl η

απαλ/o'ρiωoη ώστε να γίνει πλατεία και με ποιο 'ρόπο, ο Δήμος αδιινα,εί για προφανείς οικονομικούς λόγους. Από

,ην άλλη αν ξεκινήσει μΙα ,έτοια προσπόθεια τρεις μήνες το OΙKάτrεδo αυτό θα έΧει OIKoδOμηθd.
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κοινόχρησιων χώρων (δηλαδή οι μηχανισμοί που προβλέπον,αl από ,ο ΠΔ '23, ιον

ν. 947Π9 και ,ον ν. 1337/83) και κυρίως κάποιες πολύπλοκες δlOιάξεlς ,ου. Από ιον

«απλό λαό» δεν έγινε κα,ανοηιή η λογική κοι η φύση Υων θεσμικών εργαλείων,

εΠΗείνον,ας Υην δημιουργία ενός κλίμαιος άρνησης και δυσπισιίας απένανη σΥην

προσπάθεια σύν,αξης και θεσμοθέ,ησης 'ης μελέιης.

- Άλλος λόγος αρνηJlκής ανιίδρασης Υων κα,οίκων ιης Μυκόνου, όπως αυιός

εκφρά:σιηκε σης δυο αναΡJήσεlς και κυρίως σιην ανάρ,ηση, 'ης επέ,αασης ,ου

σχεδίοu87, ή,ανε μlO δριμύ,αιη ΚΡIJlκή για 'ην καθυσ,έρηση ιης μελέιης, για ,ην

οποία ευθύνον,αν οι χρονοβόρες γΡαφεlοκραJlκές διαδικασίες που αναπαράγον,αl

σ'ο ΥΠΕΧΩΔΕ. Με αποιέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αφ' ενός, να θέλουνε

οι lδlοκ,ή,ες 'ης περιοχής Υην επέκιαση ιου ΣΠ να μπούνε οι lδlοκ,ησίες ,ους σ,ο

σχέδιο πόλης, και αφ' ειέρου να επιδιώκουν να δώσουν για κοlνόχρησ,ο8Β χώρο όσο

,ο δυναιόν λιγόιερο από ιην lδlοκιησία ,ους.

3.2.5 Ειδική Χωροταξική Μελέτη (ΕΧΜ) των Νήσων Άνδρου - Τήνου 

Μύκονου

Η Ειδική Χωρο,αξlκή Μελέ,η ιων νήσων Άνδρου - Τήνου - Μύκονου ανα,έθηκε σ,ον

Δασκαλάκη Κ. σJlς 19/11/1992. Η μελέιη εκπονεί,αl σε ,έσσερις φάσεις:

1. οιην πρώΥη φάση αναλύειαl η υπάρχουσα κα,άσ,ααη καθώς και η δια,ύπωση

εναλλαΚJικών προιάσεων.

2. σ,ην δεύιερη φάση περlλαμβόνεJαl η δια,ύπωαη 'ης πρό,ασης που έχει επιλεγεί

από ,ην δlνση 'ης υπηρεσίας.

3. σ'ην ιρί,η φάση περιλαμβάνε,αl η Jελlκή προσαρμογή 'ης πρόιασης και απο,ελεί

ουσlαΟJlκά ΙΟ σχέδιο Υου Π. Δια,άγμαιος ΥΟ οποίο αποσ,έλλεΥαl για γνωμοδόΥηση

87 Η δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας a:φράσθηκε στο Δημοτικό ΣυμβoUλιO. αρμόδιο νια την διαδικασια ,ων

ενστάσεων από 'ην ,οπική κοινωνία. στις δuo αναρ'ήσεις και κυρίως στην ΑVΌρτηση για την rntκ,αση ΤΟΟ σχtδlou

πόι\tως πou έγινε το , 993.

8Β Οι προτάσεις ποο έκαμε ,ο Δημοτικό ΣυμβούλΙΟ, να μην UΠάρχoυν σουβλα,ζίδικα. ή κλίμακες avόδoιι προς ΤOV

όροφο, να μην υπαρχουν στην πόλη ΣWΕΡγεία αυ'OKιvή,ων, ορισμένο χωράφια να μην κτιστούνε, δράσεις ΟΙ οποίες

είδη είχαν προταθεί σε προηγούμενες χωρικές μελέ,ες, QIIτιμε,ωπiσt:!ηκαν θειικά από ,ους κα,οίκouς.

Η κοινωνία ,ou νησιού αντέδρασε δηλαδή θιτικό στα ζητήμα,α που αφoρoUσαν ΡUΘμiσtις για την πρoστασiα του

παραδοσιακού στoιχtίou ,ou νησιού.
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σ,ο ΣΧΟΠ ,ου νομού Κυκλάδων και με,ά σ,ο αρμόδιο υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για

θεσμοθέτηση.

4. στην ,έ,αρ,η φάση περlέχε,αl η σύνοψη όλης 'ης μελέ,ης και περιλαμβάνε,αl η

,ελική διατύπωση ,ης πρό,ασης.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση 'ης ΕΧΜ ,ων νήσων Άνδρου, Τήνου,

Μύκονου είναι η ακόλουθη: Σημειωτέον όη η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η

μελέτη βρίσκε,αι στο ,ελευταίο στάδιο.

1111992

12/1992

911993

511995

Υπογραφή 'ης σύμβασης ανάθεσης ,ης μελέ,ης aπό ,ον Υφυπουργό

ΠEXQΔE.

Υποβολή Ά φάσης (παρουσίαση 'ης Α φάσης της μελέτης σε σύσκεψη

'ων αρμοδίων φορέων και της επιιροπής επίβλεψης στην Ερμούπολη

της Σύρου).

Υποβολής της 'S φάσης μελέτης (παρουσίαση της Β φάσης της μελέτης

στην Δινση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε λαϊκές

συγκεντρώσειςσ,α νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο).

Υποβολή 'ης Τ φάσης της μελέ,ης (σ,ους σΤΑ και γνωμοδότηση

αυτών).

711996 Υποβολή της Τ1 φάσης της μελέτης (επανα-υποβολή της Γ1 φάσης της

μελέτης με,ά από την ενσωμά,ωση των παΡα,ηρήσεων,

ιροποποιήσεων που ζή,ησε η δlνoυσα Υπηρεσία),

Στην περίπτωση της ΕΧΜ Νήσων Άνδρου, Τήνου, Μύκονου αναπαράγον,αl τα

προβλήματα που παρα,ηρούν,αl και σε άλλες περιπ,ώσεις όπου επιχειρήθηκε η

θεσμοθέτηση ΕΧΜ.

Η μελέτη διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα (ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεi), με

απο,έλεσμα η κατάσ,αση που πήγε να αποτρέψει, να aπo,ελεί τώρα πραγματικό,ητα.

Σε όλη αυιή 'ην περίοδο η οικοδομική δραστηριότητα (κύριος παράγοντας

περιβαλλοντικής υποβάθμισης) συνεχίσ,ηκε με πολύ έντονους ρυθμούς, αφού οι

ιδιοκτήτες φοβήθηκαν όη μια ενδεχόμενη εφαρμογή της μελέτης θα καθιστούσε ,α

γήπεδα τους μη άρτια, η θα μπορούσαν να δομήσουν με πολύ aπεxθείς όρους.

Μια ενδεχόμενη εφαρμογή της μελέτης συνεπάγον,αν την δημιουργία πολύ έν,ονων

αντιθέσεων μεταξύ των lδlοκ,ητών της Μύκονου. Από 'ην πρό,αση προβλέπονταν

περιοχές σης οποίες η δόμηση σχεδόν απαγΟΡεύον,αν, ενώ αντίθέ,α σε άλλες περιοχές

προβλέπονταν μέχρι και η δυνατότητα για lδιω,ική πολεοδόμηση.
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Στην ΕΧΜ χρησιμοποιηθηκαν μονάχα κανονιστικοί όροι και όχι μηχανισμοί οικονομικών

η άλλου είδους Klνηrρων η αποζημιώσεων με αποτέλεσμα η πρόταση της μελέτης να

αναπαράγει πολύ σημαντικές αδικίες. Για την ρύθμιση χωρικών θεμάτων τέτοιας

Κλίμακας, είναι απαραίτητη, η χρηση μηχανισμών οικονομικών κινητρων και όχι μόνο η

χρηση απαγορευτικών, κανονιστικών όρων.

Συμπερασματικά το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν έντονες αντιδράσεις στην

φάση της σύνταξης της μελέτης από την τοπική κοινωνία και η μελέτη να καθυστερήσει

χαρακτηριστικά αναπαράγοντας έναν φαύλο κύκλο, αφού η καθυστέρηση εφαρμογής

της μελέτης συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η προστασία του οποίου είναι

το ζητούμενο της μελέτης. Αν κατά την διαδικασία σύνταξη της μελέτης η τοπική

κοινωνία είχε εμπλακεί μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, η εφαρμογή της, μέσω

θεσμοθέτησης των προτάσεων, θα ηταν πολύ πιο απλή υπόθεση, αφού οι αντιδράσεις

θα είχαν εκφραστεί κατά την φάση σύνταξη αυτής και άρα ενσωματωθεί σης προτάσεις

της μελέτης εξασφαλίζοντας την κοινωνική συναίνεση.

3.2.6 Άλλες Μελέτες

Στην Μύκονο πραγματοποιήθηκαν και άλλες μελέτες οι οποίες δεν εντάσσονταν σε μια

συστηματική προσπάθεια σχεδιασμού εθνlκης κλίμακας (όπως, οι προτάσεις

Χωροταξικής Οργάνωσης των Νομών ΥΧΟΠ 1994, οι Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες η το

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που προαναφέρθηκαν), αλλά είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε

θεωρητικό και προγραμματικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι πολλά από τα

«μεγάλα» έργα που πραγματοποιήθηκαν στο νησί προτείνονταν από κάποια μελέτη η

οποία αν και δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ για κάποιους λόγους89 επηρέασε την ανάπτυξη

του νησιού. Στην συνέχεια αναφέρονται οι κυριότερες από τις μελέτες αυτές:

1. ΕΝΥΙΡLAΝ Τσε"ούρας Γ.•ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟIΝΟTlΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚΑΙ ΠΟΛIΤιΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑNOTlOV ΑΙΓΑΙΟΥ. Αθήνσ

ΥΠΕΧΩΔΕ γενικη Δfνση περιβάλλοντος ΔJνση Χωροταξίας 1997.

β9 Οι κύριοι λόγοι σUμφωνα με τα συμπεράσματα από συζήτηση που εi)(α με ιον κ. Βερώνη Μιχ. δήμαρχο

Μυκόνου, καθώς κατ με στελtχη από ιο ΥΠΕΧΩΔΕ, tχouν να κάνουν κυρίως με την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της

μελέΊης όσο και την αδυναμία θεσμοθέιησης ιης λόγω ανTlδράσεων ιης ισπlκής κοινωνίας. Οι λόγοι αυιοί dνατ

πολλοί και διΟΠλαόμενοl μεταξύ τους, dναι αυιoi που tχoυν να κάνουν με τις ιδιαιτερόιηιες ιου χώρο-κOI'IWVιΚού

συσιήμαιοςπου μελι.ιάιαι και άλλοι που έΧouν να κάνουν με προβλήμαια και αδυναμίες της [διας της διαδΙKασiας.
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2. AυγoυoIiνoς Δ. Τρίιων Σύμβουλοι Μηχανικοί, Kantor Σύμβουλου

Επlχειρήαεων«ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ

ΝΗΣΟ ΜΥΚΟΝΟ ΦΑΣΗ Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

Εκδόσεις ΕΤΒΑ 1992.

3. Epεννηrι,ό ΠρόγΡσμμα «ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑIΣΘΗΤιΚΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤιΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΤΗΣ» Πανεπισrήμιο ΘεσσCΛίoς 1997.
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Πίνα.ιας: 8: περιγραφής μελετών χωρικών ρυθμίσεων που επιχειρήΒη.ιον στην

Mύιr;oνo 90

ΠηΥη: ιδια επεξεΡΥασια

M<λbη ...ος !hrρίcς·ΙX8ί6νgσqς - .......
πaρ6δ0c7ης ........ σvμμιnoιιιαi)y

ιιι_.

Γενικό Πολιοδομlκό Ερμούπολης Καισούρος Κ ΥΠΕΧΩΔΕ Μικρή

Σχέδιο Χώρας 19β3

Μ",,,,",,, (όχι OUΣΙασJlKή αλλά

γΠΕΧΩΔΕ έντονες

1... διαμαριυρiες).

Ειδική XωΡOτCΙΞΙKή Aθt'ινα1996 Δασκαλακης ι<ων. γΠΕΧΩΔΕ ΔJνση Μικρή

Μελέτη Νήσων Χωροταξίας
(όχι OUΣΙασηKή αλλάΆνδρου· Τήνου·

Μύκονου M~"
διαμαριυρitς).

Νομος Κυκλάδων: Aθfινα 1994 ΥΧΟΠ.Δ!νση YXΩΠΔJνση MtKpή

Προτόσεις Χωροιοξίο.ς Χωροιοξ[ας
(ΣUστημOιιή

Χωροταξικής

Οργάνωσης προσπόθειο

(ΣυvoΠTIKό σχέδιο εμπλοκής τοπικών

ΔCιμlllών
φορέων).

παρεμβάσεων)

Μύκονος - Δήλος- Aθfινα 1972 Καλλιγος Α.Σ. - Boσiλιιων της Κοθόλο"
Pηvεια: Χωροιαξικη ΠαπαγεωρΥίου Α.Ν. Ελλάδας

Ρυθμισιική μελtιη - Πoλiιης Ι.Β. - Yπouρytiων

του συμπλέγματος ΡωμανόςΑ.Γ ΚuΒφVΗIlKής

των τριών νησιών Πολllll(ής

μειά Πολεοδομικών Διεύθυνση

Ρυμοτομικών Χωροταξικού

Σχεδίων Οικισμών Προγραμματισμού

KOιZωVΏν Αθήνα 1972
Αναπιύξεως

Μελέτη Χωρικών Αθήνα 1997 ΕΝΥIΡιΑΝ ΥΠΕΧΩΔΕ γενική Καθόλου

Εππιιώσεων των Τσεκουρας ΔΝση

κOIVOιlκών πιριβόλ/οντος

προγραμμάιων και Δlvση Χωροταξίας

πολιτικών στην

περιφέρι.ια νοτίου

Αιγαίου,

Μελέιη επισήμανσης Αθήνα 1992 Aυγoυστiνoς Δ. ΕΤΒΑ Μ!κρή

αναπιUΞιαKών ΤρΙτων Σύμβουλοι (ψιuδoσuμμιτoχή)

δuvατοιήτων στη Μηχανικοί, Κantor

νήσο Μύκονο Σύμβουλου

Επιχειρήσεων

. . .

-

00 Οι μελέ1tς ιαξινομήθηκov ανόλογα με ης ι:τnδρόσας που είΧαν στην Μύκονο όπως αυιό διαπιστι.ίJθηKΙ από την

σuνtν1ι.uξη μι ιον δήμαρχο ιου νησιού κ, Βι.ρώνη ΜΙ)(.
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3.:Ι.ί;I:f~;, πρακπκή ,της ~! εφαρμorή9!«σuμμετοχικWν»rΠ!διαδικασιών

κατα;''ΗΥηνi,.προσπάθεια χωρικού lΙ\σχεδιασμούt~στηv,!~περlπτιιJση

Ί'oυ::νησιoB[ιιης~.IKόνOI

3.3.1 Εισαγωγικά

Στο ακόλουθο κεφάλαιο περιγράφονται οι κυριότεροι λόγοι εξ αιτίας των οποίων δεν

κατέστη δυνατή η εφαρμογή των επιλογών των χωρικών μελετών που

πραγματοποιήθηκαν για την Μύκονο. Οι αιτίες αυτές ουσιαστικά είναι δύο κατηγοριών,

αφενός αυτές που αφορούν γενικά αδυναμίες των εργαλείων χωρικού σχεδιασμού στην

Ελλάδα και κυρίως αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου (αντιφατικά σημεία, έλλειψη

εσωτερικής συνέπειας και λογικής, νομικά κενά) και αφετέρου ιδιαιτερότητες που

αφορούν την συγκεκριμένη χώρο-κοινωνική ενότητα που εξετάζεται.

Η Μύκονος αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα το οποίο

λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί με τους νόμους της αγοράς. Η όποια

συντονισμένη προσπάθεια επέμβασης σε αυτό εγείρει έντονες αντιδράσεις, οι οποίες

την καθιστούν ανενεργή.

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται αυτή η ιδιαιτερότητα, καθώς και η πρακτική με την οποία

η τοπική κοινωνία διαχειρίζεται χωρικά ζητήματα. Από την ανάλυση αυτήν

υπογραμμίζεται, η επιτακτική πλέον αναγκαιότητα ενσωμάτωσης μηχανισμών

συμμετοχής, αυτοδιαχείρισης, της τοπικής κοινωνίας, στην σύνταξη και θεσμοθέτηση

αυτών των μελετών με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη.
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3.3.2 Ειδικά προβλήματα στην διαδικασία χωρικού σχεδιασμού στην

Μύκονο, ο ρόλος της ΤΑ

116

Η διαδικασία λήψης ιων αποφάσεων και η σύνιαξη ιης μελέιης είναι σιην αρμοδιόιηια

ιου υπουργείου. Η ΤΑ έχει απλώς γνωμoδorιKή αρμοδιόιηια. Σε κάποια σιάδια ιης

διαδικασίας ιου σχεδιασμού, δηλαδή, η ΤΑ έχει σιην ουσία λιγόιερες από rις

αρμοδιόιηιες εκείνες που θα μπορούσε να φέρει σε πέρας. Το αποιέλεσμα ιης

σύνιαξης ιων χωρικών μελειών από κενrρlKOύς φορείς είχε σαν αποιέλεσμα να

αγνοηθούν lδlαlΙερόrηrες ιου συγκεκριμένου χώρο-κοινωνικού συσιήμαιος ιης

Μυκόνου, αφού καιά ιην σύσιαση ιης μελέιης δεν ελήφθησαν, υπόψη ενδογενείς

δυναμικές, με aπoIέλεσμα ιην καθυσιέρηση ιης ολοκλήρωσης και θεσμοθέιησης ιων

μελειών.

Σίγουρα η ΤΑ κάποιες φορές προσπαθεί να εξυπηρειήσεl ιους καιοίκους, διόιl οι

Δήμαρχοι είναι εκλεγμένοι και καιά συνέπεια δεν μπορούν να πάρουν α,φαίες θέσεις,

προσπαθεί ενίοιε να εξυπηρειήσεl κάποιους οι οποίοι έχουν ιον φόπο να ασκούν

πιέσεις κλπ.

Επί ιης διαδικασίας ιων ενσιάσεων η γνώμη ιων Δήμων είναι απλώς συμβουλεωlκή

προς ιο γΠΕΧΩΔΕ παρόλο που η ΤΑ Μυκόνου θα μπορούσε να παίξει κομβlκό91 ρόλο

διευκολύνονιας ιις διαδικασίες έκβααης ιης μελέιης. Σια ΔημΟΗκά συμβούλια που είναι

αρμόδια για θέμαια διαχείρισης ιων ενσιάσεων, καιά Ης περιόδους ανάριησης ιης

μελέιης, υπήρξαν ένιονες ανΗδράσεlς από αωούς που θίγονταν από Ης ρυθμίσεις ιης

μελέτης. Επικρατήσαν όμως απόψεις οι οποίες ήιαν συμβατές με ιην μελέιη,

αποδεlκνύονιας ότι η ιοπική κοινωνία της Μυκόνου καιανοεί ιην αναγκαιόrηrα

συστηματικής και συντονισμένης ανrιμετώπlσης των χωρικών προβλημάιων που

αναπαράγον,αι σιο νησί.

Οι ανJlδράσεlς και οι ανΗπαλόιηιες που εμφaνίσιηKαν θα ή,αν πιο ήπιες σε περίπιωση

που είχαν εμπλακεί σιην διαδικασία σύνιαξης ιης μελέτης κάποιες ενδογενείς

δυναμικές, με άλλα λόγια να είχε εμπλακεί η ιοπική κοινωνία σιην διαδlκασlα

εκπόνησης ιης μελέ,ης.

91 Η ΤΑ voμlμoπoιd,ε να έxtι καθοΡIlΗlκό ρόλος σ,ην διαδΙKασiα χωρικού σχεδιασμού αφού: α) καθΙΟ1ό το

κοινωνικό σΙίνολο [)e.facto tvδιαφιρόμενo. β) τα όιομα που καλοιίντOl να συμμετόσχουν tχouν πλήρη γνώση τοιι

χώρο-κοινωνικού σχηματισμού και των σχέσεων που ,ο διέπουν γ) σύγχρονη απα[τηση για cπερισσό,ερo» ενεργό

και άμεση δημοκρα,ίας Ο1ην διαδικασια λήψης αποφάσεων. r,o κεφ. 1 αναλίιoνfαι διεξοδικότερα ΟΙ λόγοι που

καθισ'οιίν ,ην εμπλοκή της ,omκής Koινωνlας απαρα[τη,η πρo!Πrόθtση Ο1ην διαδικασία σχεδιασμού.
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Το συμπέρασμα είναι όπ όπου δόθηκαν κάποιες θεσμικές διέξοδοι, η κοινωνία της

Μυκόνου κινήθηκε ανεξάΡ'η1α. Πνανε κάποια πράγμα,α για ,ην ικανοποίηση ,ου

μεγάλου αριθμού αναγκών χωρικών διευθετήσεων που έχει το νησί. Όπου αναγκάσ,ηκε

η ΤΑ να περιμένει 'ην ολοκλήρωση ,ων χρονοβόρων διαδικασιών, που εξαρ,ιόνταν

από το κενιρικό κράτος δημιουργήθηκαν έντονα προβλήμα,α, όχι τόσο από ,ην- αν,ίδραση των κατοίκων, αλλά κυρίως από τις αδράνειες ,ου κρατικού μηχανισμού,

αφού ώσπου να ολοκληρωθεί η μελέ,η είχε ήδη δημιουργηθεί η πραγμαπκό,ητα που την

καθισ,ούσε παντελώς άκαιρη.

3.3.3 Τα έργα της Μυκόνου

Η ΤΑ πlέζε,αl περισσό,ερο από ,α τοπικά συμφέροντα. παρόλα αυ,ά είναι απαραι,ητο

να εκφράζει συγκεκριμένη θέση, πολΗική και αυτή να ενσωμα,ώνε,αl στις προτάσεις

των όποιων χωρικών μελετών. Σε αντίθε,η περίπ,ωση η πρακτική που ακολουθείται,

είναι να μην θεσμοθετούν,αl οι μελέ,ες92, αφού περιέχουν ρυθμίσεις τις οποίες δεν

αποδέχι,αl η τοπική κοινωνία αντιδρώντας δυναμικά.

Στην Μύκονο υπάρχει έντονη ανάγκη για ,ην υλοποίηση κάποιων έργων, ,α οποία

προβλέπον,αν λίγο πολύ από τις διάφορες μελέ,ες, που συντάχτηκαν κα,ά καιρούς, και

τα οποία κα,ασκευάζον,αl με κάποιους τρόπους. Σε αυ,ά η τοπική κοινωνία σνιιδράεl

θετικά. Προφανώς με αυ,ήν ,ην διαδικασία δεν μπoρεi να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις

που προέβλεπαν οι διάφορες μελέ,ες, ο δήμος δεν έχει την δύναμη να υποκαταστήσει

τον ρόλο του κρά,οuς, για αυιό πραγμα,οποιήθηκαν μόνο μερικά έργα.

Στην συνεχεία ,ου κεφαλαίου περιγράφον,αl κάποια «μεγάλα έργα» που

πραγματοποιήθηκαν σ,ο νησί. Αναφέρονται επίσης σε αδρές γραμμές οι διαδικασίες με

τις οποίες αυτά υλοποιήθηκαν, δικαιολογώντας λίγο η πολύ 'ην έλλειψη εμπισ,οσύνης

92Σ,ην περίπ,ωση της Μυκόνου από της μελέτες που πραγμα,οποιήθηκαν: α) Μύκονος - Δήλος - Ρηνεια:

χωροταξική Ρυθμιστική μελέτη του συμπλέγματος των τριών νησιών μετά Πολεοδομικών Ρυμοτομικών ΣXtδίων

Οικισμών και Ζωνών Ανσπ,ύξεως, β) Μελέ,η Χωρικών Επmτώσtων των κοινο"κών προγραμμά,ων κοι πολl"κών

σ'ην περιφίρεια νοτίου Αιγαίου ν) μtλέ,η επισήμανσης αvαπτιιξιαιιών διινατοτή,ων σιη νήσο Μύκονο δ) Ειδικη

Χωροταξικη Mελt,η Νήσων Άνδρου· Τήνου· Μύκονου ε) Νομός Κυκλάδων Πρoτάσtις Χωροταξικής Οργάνωσης

(Συνσπ"κ6 σχέδιο δομικών παρεμβάσεων) ΘtσμoθtτηθηKOV. Η μόνη μελέτη που θtσμoθε,ήθηKε ή,ΑV ,ο rινικό

Πολεοδομικό ΣΧέδιο Χώρας Μυκόνου και αυ,ή με χαρακ,ηρισιlκά χρονοβόρες διαδικασΙες, αφού η μελtτη έΧει

διαρκωει15 και ακόμα δεν έχει oλoκληρωθti η ΠΕ.
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που δηλώνε101, από 1ην 10πική κοινωνία, για 10ν ρόλο 10υ κεν1ρικού κρά,ους ως προς

'ην ρύθμιση χωρικών θεμά1ων.

Α. ΕξεύρεσηΧώρου Στάθμευσης

Για ,ην χώρα ,ης Μυκόνου η εξεύρεση οργανωμένουχώρου σ1άθμευσης είναι ζωηκής

σημασίας. Ο μοναδικός χώρος σ,άθμευσής που υπάρχει αυ'ήν 'ην σηγμή είναι ένας

σ10 ,έλος 'ης πόλεως, εκεί που είναι η αφε,ηρία ,ων λεωφορείων

Η Μύκονος έχει ανάγκη 1ην χρήση ,ου αυ10κίνη,ου αφού από πολύ παλιά ή,ανε

κα,οlκημένη σε μεγάλο βαθμό σε περιοχές εκ,ός 'ου οικισμού. Σήμερα σαν προέκ,αση

αυ1ής ,ης πρακ,ικής πολλά ξενοδοχεία είναι κ,ισμένα σ,ις παραλίες, με απο,έλεσμα,ο

αυ,οκίνη,ο να είναι πολύ χρήσιμο. Άρα θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα 'α κα,άλληλα

εκείνα έργα και όλες οι κα,άλληλες υποδομές με σκοπό 1ην θωράκιση ,ου νησιού. 1'ην

περίπ,ωση 'ης Μυκόνου δεν ισχύει η λογική όη ο Δήμος ή ,ο Κρά,ος κάνει ,ον

περιφερειακό δρόμο σ,η Μύκονο ή οργανωμένους χώρους σ,άθμευσης, ·άρα θα

έρθουν περισσό,ερα αυ,οκίνηια αφού με 'ην νέα υποδομή η χρήση 'ου γίνε,αl ποιο

ελκυσ,ική. Η Μύκονος είναι έ,σι κ,ισμένη που απαl,εί,αl η χρήση ενός με,αφορικού

μέσου, είναι προφανές όη η χρήση ,ου αυ,οκινή,ου μπορεί να υποκα,ασ,αθεί σε

μεγάλο βαθμό από δημόσια μέσα με,αφοράς.

Β. Η κατασκευήτου νέου λιμανιού στην θέση Τούρλο

Η κα,ασκευή ,ου λιμανιού είναι ένα από ,α σοβαρό,ερα έργα για 'ην ανάπ,υξη 'ου

νησιού. Κα,ασκευάζε,αlγια ,α κρουαζιερόπλοια, με σ'όχο 'ην προσέλκυση και άλλων

,ύπων ,ουρισμού σ,ο νησί (συνεδριακού,οlκο,ουρισμού, κλπ). Το Λιμάνι ,ου Τούρλου

,ο οποίο αναφερό,ανε σε παλαιό,ερες μελέ,ες ενδέχε,αl να αποσυμφορήσει ,ο

υπάρχον λιμάνι, ,ο οποίο αδυνα,είνα εξυπηρε,ήσει με ασφάλεια,ους φόρ,ους που έχει

,ο νησί ,ους μήνες ,ουρισηκήςαιχμής.

1'0 m1 δεν προβλέφ,ηκε93 η κα,ασκευή ενός νέου λιμανιού (,ο υπάρχον

αποδεδειγμέναδεν αρκεί να εξυπηΡε,ήσεl ,ους φόρ,ους που έχει ,ο νησί σε περιόδους

,ουρισηκής αιχμής) με απο,έλεσμα να αναγκασθεί ο Δήμος να κάνει μελέ,η για 'ην

χωροθέ,ηση,ου νέου λιμανιού.

93 Σιην αρχική μελέιη πρoβλmότανι σι ένα κομμάτι και μιτό μι κάποιους τρόπους οιι&οιο:.ιήτι.ς να ακυρώσουν την

κατασκwή ιou.
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Η μελέ,η έχει πάρει δικό 'ης ΠΔ, ως Λιμενικό Έργο, πλην όμως ,ο ΥΠΕΧΩΔΕ94., 'ην

ακύρωσε για περlβαλλονnκούς95όρους. Το πρόβλημα εσnάζε,αι σε κάποια κ,ίρια ,α

οποία σπαιιούν,αl, για ,ην σ,έγαση ,ου λιμεναρχείου, και 'ης ασ,υνομiας.

Η ακραία περιβαλλονnκή διάθεση 'ου να avtItiOεv,OI δηλαδή σ,ην κα,ασκευή ,ου

όποιου έργου για να μην επιβαρύνθει ,ο περιβάλλον δεν έχει νόημα σ,ην συγκεκριμένη

περίπ,ωση ό,αν έρχον,αl 6 έως β κρουαζιερόπλοια 'ην ημέρα και δεν έχουν πού να

αράξουν ού,ε καν ,α μlσ()96 με σπο,έλεσμα Ei,E να φεύγουν εi,ε να αράζουν αρόδου

εmβαρίJνον,ας ,ους αν,iσ,οιχοuς κόλπους.

Από 'ην άλλη αναμφισβή,η,α η κα,ασκευή ενός ,έ,οιου μεγάλου έργου όπως 'ου

λιμανιού σ'ην θέση ,ου Τούρλου ενδέχε,αι να έχει σημανnκές επιπ,ώσεις για 'ην

94 Οι υπηρεoiις ,ου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που από δικό 'ους λάθος διν ινέ,αξαν την κατασκευή ,ου νioυ λιμανιού στην

μελtτη γlα,1 διν 10 πρotβλιψαν εκείνη 'ην εποχή, διν ενέκριναν ,α Κfίρια με απo'tλισμα να μην μπoρoiJν να

πραγμα,σποιηθούνμε αυτοχρημα,οδότηση.Εμφανίζ"αl δtlλα&; μια αvΊίληψη στο ΥΠΕΧΩΔ.Ε από 'η μια \'Ο μη

δίνει σημασia και να KaθUCHιριI 'ην διαδιKaσiα και από ,ην άλλη μια ακραία πιριβaλλοvrlκή αvΊίληψη να μην

Ia,oθouv3 κ,ίρια στο λιμανι απαραίτη,α για λειτουργίες λlμενaρχεlo τιλωνΟΟ αστυνομία.

95 Απόδειξη για ,ην ιπιιοιαική cινάyKη κατασκευής ,ου έργου του λιμανιού εmσημαί'lε,αl και από ,ο εξής

ΠιΡισια"κό που ανέλυσε ο κ. Βιρώ\Ιης Μιχ. &')μaρχGς Μυκόνου...... • Το 1994 οιιναvrήθηκα με δυο Να6αρχους.

του αμtp/l((ιWΙ:ου ναυπκού μεγάλOl cπ ηλικfσ KOf cπ .μtyεf)oς» γrσ να rλtyξoυνε πού βγσfνoυνε με τα

ιι:Ρουαl)εΡσπλOlα ΟΙ αμεΡιιι:ανol πoλJτες. Το λιμ(ι\ΙΤ δεν ιΙχε ξαανήΟΘ στον Τούρλο, τους Ιδαξα το μουλαράκι

απtvαvπ στον ΤούΡλΟ που txo 10 μάρα μήκος /(αι βγσfνανε με τη λόγrσ, και άυχε να ι:1ιισι /(φ φουρτούνα ε/(ιIvη

την ημιΡα. Και σvσyJI"άcπηιι:α λαπόν να βγάλω τα σχΙδια του λιμσvτoιJ του Τούρλου. Ευτυχώς δεν γΡάψαν

αρνητι/(ά για την Mtί/(oνo. Γ06φοντας Ινα αpvηπκό οχ6λιο θα ηφlσrατo μι:γ(rλη ζημαfσ ο τουρισμός του νηάου, (ό.τι

tπσθε το Acρoδp6μIO των Αθηνών IJf την oδηyfa πιν "ι;pυaV!1 εξ Αμι:Ριιι:ής)>> .

•...0 τoυptσμός dναι tvα OOναlJlΚό ιι:φ μσαβαλλόμενο φαινόμενο. Ο πατιρας ο δfιι:ός σου μποΡιΙ να ερχότανε στη

Μύκονο το 1950 /(αJ να ζούσε βoαλJκ(r σι:. tνα ενoooσζ6μι:vo δcψlmo με πιν εξωΤι:Ριιι:ή τουσλΙΤα. Σήμι:Ρα εσύ δι:v

μπoρdς να ζας σε Ινα δωμάτιο και δεν μποΡιΙ ούτε ο (διος ο πστtpας σου αν ξανάρθει lJu(ι από 30 )(p6vια,

mθσv6ν να IJΗv του /(άνα και το /(αλιίrεpo ξεvoδoxιJo. Άρα λαπόν ειι:oυyxpo~ός σrσ θΙματα των υποδομών

πptπα να yfva, aM(r με προσοχή. με εmσrημoVΙ/Ι:tςμtλΙΤες ώστε να μην υπάρχα ιι:στασrpoφή του πιpιβ(JMovroς,

να ιιην υΠ(rρχα μεγάλη σΜοΙωοη, να ιm(rpxo μια θωp(ιισoη του Νηαοι)>>.

96 Τα "ρouaζιφ6πλoια έρχονται σ1η Μύ"ovo από ,ο 1965-1970. Τό" ιξυπηριτούν,αν μι ,ο υπάρχον λιμόνι

σήμερα όμως ΟΙ συνθήκες έχουν αλλάξιι πολU. Αφι.'Ιός η Μύκονος όλο ,ο "aλoκαίρι ΙΧΙI από 5 έως 7 μποφόρ άρα

ια "ΡΣUaζιε:ρόπλolα φιuγουν τα μισά με απoτtλισμα παράπονα διαμαρ,υρίις κλπ, αφι'έΡου έχουν αλλάξει ΟΙ

οδηγίες, δηλαδή ενώ παλιά ιπιιρι:πό1cινt, σήμερα διν εmφέπιι να έρχιιαι ,ο κρουαζιερόπλοιο "a, να βyαί'lεl ο

ηλι"ιωμtνoς,ουρίστας KατιβQίνoνιαςμια ανιμόσιι.αλα ,ων 20 μtιρων ύψους μπαίνονιος σε μια λάγια.

Bι:βQίως ιίχαμι τις λάγιες "αl προσπαθοuμε όλοι να τις διατηρήσουμε, \'Ο Τις εmδστήσoυμε "λπ. Δεν θέλαιμε να

χαθd από το νησί το γραφικό σ10IΧιίο, αλλά ιί\ιa, αδUνaιoν να ανιιμεΤWΠlσθσW οι σuγxρovες ΙΟυριστlt\ές ανάγκες

μόνο με πcιρaδoσιcικά μέσα χρααζόμαστε μοντέρνες λUσιις, να ι.πανιρtψouμε. ,ο παραδοσιακό με ,ο σuYXρoνo.



Οι συμμε,ο)(lκέ.ς διαδικασίες σ'ον χωρικό σχεδιασμό '20

Μύκονο, ,όσο από 'ην αισθη,ική αλλοίωση ,ου ,οπίου όσο και η ενδεχόμενη ρύπανση

από 'ην αύξηση ,ου φόρ,ου ,ων πλοίων.

Σ'ην κα,ασκευή 'ης μαρίνα υπήρξαν αξιοσημείω,ες ανJιδρόσεlς 'ης κοινωνίας 'ου

νησιού η αρχική θέση που ΠΡOβλεπό,ΑV για ,ην κα,ασκευή ,ου έργου ή,αν η παραλία

,ου Αγ_ Χαραλόμπους (δίπλα σ,ο Ξενία) 'ην ποιο κονJlνή παραλία σ,ην χώρα. Οι

κό,οlκοι κινηιοποιήθηκαν έφ,ασαν σ,ο Συμβούλιο 'ης ΕΠIΚΡα,είας με απο'έλεσμα ,ο

έργο να ακυρωθεί.

Γ. Η μoνoδρόυηqητης εισόδου του λιμανιού

Η μονοδρόμηση υλοποιήθηκε ,ο 1991 από ,ην Δήμο ο οποίος κίνησε διαδικασίες

αγοράς κάποιων lδlοκ,ησιών. Θα είχε δημιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα σε

περίπ,ωση που ,ο έργο δεν είχε ΠΡαγμα,οποlηθεί.

Η ΥΟπlκή κοινωνία αν,έδρασε πολύ θε,ικό σ'ην ΠΡαγμα,οποίηση ΥΟυ έργου καθώς η

αναγκαιό,η,α ,ου είχε είδη διαπισ,ωθεί από ,ους κα,οίκους, αφού ο απαιιούμενος

χρόνος από ,ην σηγμή που κανείς βγαίνει από ,ο βαπόρι με ,ο αυΥΟκίνηιο και για να

διασχίσει 500 μέφα χρειάζε,αl ως και 4 ώρες, σε περιόδους ,ουρισηκής αιχμής. Σε

,έ,o~ς περιπ,ώσεις ΟΙ πολί,ες αν,έδρασαν πολύ θεηκά. Η διαδικασία για ,ην

αποπερό,ωση ,ου έργου ή,αν ,αχύ,α,ή έγινε η απαλλοφίωση, ,ο έργο εν,άχ,ηκε σ,ο

πακέ,ο ΝΤΕΛΟΡ και ολοκληρώθηκε πολύ σύν,ομα.

Δ. Η κατασκευή του περιφερειακού της χώρας της Μυκόνου

Η ιδέα για ,ην προώθηση ,ου έργου 'ου περιφερι:ιακού ξεκίνησε από ,ον δήμο σε

συνεργασία με ,ο κενφlκό κρά,ος ,ο οποίο ανέθεσε ,ην μελέ,η 'ου έργου97 σε lδιώ,ες.

Η οδική υποδομή ,ου νησίου είναι από ,ο 1930 Ο περιφερειακός που υπάρχει σ'ο

λιμάνι γύρω από ,ην πόλη, που χωρίζει ,ην περιοχή που είναι εν,ός ,ου σχεδίου με

αυ'ήν που είναι ειοός, είναι έργο ,ου 1930. Ο δρόμος δεν είναι πια περιφερειακός αφού

η πόλη πρακ,ικό και με,ό ,ην ολοκλήρωση ,ης ΠΜ θα εκ,είνε,αl και από 'ην όλλη

πλευρά.

Tίeε,αl επιιαΚJικά πλέον η ανάγκη προώθησης 'ης κίνησης έξω από 'ην πόλη, δηλαδή

είναι πρόβλημα η κίνηση Π.χ. από ,ο Λιμάνι προς ΥΟν Πλα,ύ Γυαλό να διοχε,εύε,αl από

97 Το tρyo αναφερόταν και σ,ο mr . Απλώς σαν ιδtα δε ήτανε σ10 ανflκεfμεvo της μtλt'ης, Ο περιφερειαχός δεν

είναι σ1ην περιοχή mέκτασης εΙναι εκ'ός.
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την διασταύρωση των λεωφορείων. Θα πρέπει η κίνηση να διοχετεύεται εκτός της

πόλης ώστε να αποσυμφορίζεταl το οδικό δίκτυο.

Η χάραξη του περιφερειακού έγινε πρόσφατα έτσι ώστε να μην φαίνεται ο δρόμος από

τον ορίζοντα με αποτέλεσμα να μην τίθεται και θέμα αlσθηΗκής υποβάθμισης

Ε. Η κατασκευή του αεροδρομίου

Προωθήθηκε επίσης και το έργο επέκτασης του αεροδρομίου. Η ανάγκη

πραγματοποίησης του έργου ήταν επιταΚΗκή, αφού οι οδηγίες της ΕΟΚ απαιτούν

εγκατασ,άσεις ικανές να προσγειωθούν μεγαλύτερα αεροπλόνα με αποτέλεσμα να

δημιουργηθεί θέμα στην με,ακίνηση 'ων τουριστών.

Ζ. Η κατασκευή των Φραγυάτων

Η κατασκευή του φράγματος απο,έλεσε έργο ζωΗκής σημασίας για το νησί αφού τα δύο

φράγματα που υπάρχουν ουσιαστικά έλυσαν το πρόβλημα 'ης λειψυδρίας που

roλamwpoUOE την Μυκόνου (από τις ποιο όνυδρες περιοχές της Ελλόδας). Η

κατασκευή του έργου έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Ο ρόλος του

Δήμου ήταν πολύ καθοριστικός στην πραγμάτωση αυ,ού του έργου, αφού προώθησε Ης

διαδικασίες της σπαλλΟτΡίωσης99. Η τοπική κοινωνία αντέδρασε πολύ θετικά. Οι

lδlοκ,ησίες που πέσανε μέσα σ,ην έκταση που καλύπτει το φράγμα είναι περίπου 100

στρέμματα. Μεγάλη έκταση για τα δεδομένα του νησιού. Αν οι lδlοκ,ήτες δεν

δεχόντουσαν την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου θα ή,αν αδύνα,ον να υλοποιηθεί,

αφού η τοπική κοινωνία έχει την δύναμη να αντιδράσει δυναμικά αίρον,ας την

διαδικασία ,ης απαλλοτρίωσης. Εκεί δηλαδή που ο πολίτης βλέπει ότι το έργο πρέπει να

γίνει, στο ,έλος στηρίζει το Δήμο και το Δήμαρχο. Εκεί αντιδρά θετικά.

9β Πορόλες τις απσλλo,ριώσtις που σuvτελtστηKαν γιο ,ην κοτασκευή κάποιων μεγάλων έργων (μονοδρομήση,

φρόγμα, βιολογικός κλπ) θα περίμενε κανείς να υπάρχει μια σχεηκή αν,iδραση από ,ην ,οπική Koιvωνiα η οποία να

εκφράζOVΙαν σ,1ς mόμενες δημοτικές εκλογές πρόγμα που δεν φάνηκε. Ενώ την πρώτη τε,ραε,iα ,ο 1991,

εκλtK'IKέ ο δήμαρχος Μυκόνου κ. βερώνης Μιχ. για πρώ'η φορά, με ποσοστό '75%, τη διύτφη τε'ραε,iα, με όλες

αυ'ές τις αvτπταλότηιες, και τις συγκρούσεις ΣUμφεΡΌVΙων κλπ, εKλt){τηKε με ποσοστό 80%. Άρα λοιπόν

αποδεικνύεται όη οι KOlνωνiες αν'ιδρούν θετικό, σε προσπάθειες οι οποίες γiνov'rαι για 10 κοινό καλό, αρκιι να

ενημερωθοίιν και να κατανοήσουν την αναγκαιότη,α και την ανιδιοτέλεια πραγμα,οποίησης του έργου.



-
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4.1 Η πραγμαπκότηro των .σuμμετοlιικWν!iI!1διαδlκασl\ijy;ιι::σ~ο\l

χωρικό σχεδιασμό στην Μύκονο

4.1.1 Εισαγωγικά

Στο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που πρotκυψαν από την επιτόπια έρευνα

(Case Study, με την μορφή συνεντεύξεων), στο νησί της Μυκόνου. Περιγράφεται

συνΟΠTlκά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η τοπικη κοινωνία, τις προσπάθειες

που γίνανε από το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, για την ρύθμιση των χωρικών

προβλημάτων του νησιού τα οποία αναλύονται διεξοδικά στο κεφ. 3. Διαπιστώνεται η

άρνηση της τοπικής κοινωνίας σε κάθε προσπάθεια τόσο στην φάση σύνταξης όσο και

θεσμοθέτησης μελετών, και επιχειρείται η αlTlολόγηση αυτού.

Διερευνάται τελικώς αν υπήρξε OuolaOJlKrl και συστημαJlκή εμπλοκή της κοινωνίας του

νησιού στις μέχρι τώρα προσπάθειες για την διευθέτηση των χωρικών θεμότων, αν

υπήρξε σε ποιο βαθμό υπήρξε και τι προσέφερε στην διαδικασία του σχεδιασμού και

στην τοπική κοινωνία.

4.1.2 Η πραγματικότητατων συμμετοχικώνδιαδικασιώνστην ρύθμιση

χωρικώνθεμάτων στην Μύκονο

Ο βίαιος μετασχημαTlσμός της παραγωγικής βάσης του νησιού από τον πρωτογενή

στον τριτογενή τομέα παραγωγης, δηλαδη στην παροχή τουρlσTlκών υπηρεσιών

υψηλού επιπέδου, συντέλεσε στην δημιουργία μεγάλου αριθμού προβλημότων

(υποβάθμιση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος από την εξωοlκlσTlκή δόμηση,

υποβόθμιση των παραδοσιακών οικισμών από την λησφlκή εκμετόλλευση τους,

διόρρηξη του κοινωνικού ιστού από τον βiαιο μετασχηματισμό της παραγωγlκης βάσης

του νησιού κλπ). Την ρύθμιση όλων αυτών των προβλημάτων, επιχείρησε το αρμόδιο

υπουργείο, με μια σειρό χωρικών μελετών.
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ΚωδlκοποlώΥιας ,ο προβλήμαιο που περιγράφουν αυ1ήν 'ην προσπόθεια, δηλαδή 'ην

παραγωγή χωρικών μελειών και 'ην θεσμοθέ1ηση αυ1ών από 10 αρμόδιο υπουργείο,

ΥΠΕΧΩΔΕ οιην περίπιωση 1ης Μυκόνου, δισπιοιώνουμε ότι είναι δύο καJηγορlών.

Αφενός αυτά που έχουν να κάνουν με 11ς lδΙΟΗερόιηιες ,ou συγΚΕκριμένου χώρο

ιι;οlνωνικ;ού συοιήμα10ς που μελετάμε (σύγκρουση ιεράσιιων οικονομικών

συμφερόν1ων, βίαιος με1ασχημαησμός παραγωγικής βάσης κλπ), αφειέρου, ΟΙ

αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την φύση του εργαλείου που επιχειρούμε ,ον

χωρικό σχεδιασμό (έλλειψη εσω1ερικής συνέπειας και λογικής, αν1ιφΟllκό και ελλιπές

θεσμικό πλαίσιο κλπ).

Η προσπάθεια διαχείρισης ,ων χωρικών προβλημά1ων ,ου νησιού επιχειρήθηκε

ουσιασnκά με φεις μελέτες, στην συνεχεία παΡοτίθενταl αυτές και διερευνώνται α) σιι

υπήρξσιι συμμετοχικές διαδικασίες κατά την σύνταξη τους β) αν υπήρξσιι σε ποιον

βαθμό υπήρξαν και γ) τι αποτελέσματαείχσιι.

1. Η πρώτη μελέτη με σημαντική επίδΡοση στο νησί της Μυκόνου ήταν η «Μύκονος 

Δήλος - Pηνiα: Χωροταξική Ρυθμισnκή Μελέτη του Συμπλέγματος των φιών νησιών

μετά Πολεοδομικών Ρυθμισnκών Σχεδίων Οικισμών και Ζωνών Αναπτύξεων». Η

Μελέτη δεν θεσμοθετήθηκε στο σύνολο της, λόγω αφενός έλλειψης πολιnκής

βούλησης αφετέρου των ανnδράσεων της κοινωνίας του νησιού, (θεσμοθετήθηκαν

μόνο δύο ρuθμίσεις, η πρώτη αφορούσε τα όρια της Χώρας της Μυκόνου και η

δεύτερη το ΠΔ 336Π6 για την ρύθμιση των όρων δόμησης και αΡΧlfεκτονlκών

χαρακτηρισnκών της χώρας).

Η μελέτη αυτή κστά την διαδlκασiα σύνταξης των προτάσεων της, δεν ενέπλεξε

καθόλου την κοινωνία του νησιού, αφού δεν προέβλεπε ούτε στο ελάχιστο

συμμεroXΙKές διαδlκασίες. Από τεχνικής πλευράς, λαμβανομένου υπόψη την

ημερομηνία σύνταξης της μελέτης 1972, ήταν πολύ καλή, για την ομάδα μελέτης

όμως η διαχείριση χωρικών θεμάτων ήταν μια τεχνική διαδικασία στην οποία

νομιμοποιούνταν να συμμετάσχουν μόνο ειδικοί, και όχι ένα κοινωνικό, πολιηκό

ζήτημα στο οποίο η τοπική κοινωνία είχε δlκαiωμα συμμετοχής.

2. Η δεύτερη μελέτη με σημανnκές επιπτώσεις ήταν η μελέτη για την Επέκταση και

Αναθεώρηση του ΣΠ της Μυκόνου. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

(τώρα ανατέθηκε από την ΤΑ η ΠΕ που αποτελεί το τελευταιο στάδιο της μελέτης). Η

τοπική κοινωνία δεν αντέδρασε θεηκά σε αυτήν την μελέτη. Στην διαδικασία

σύνταξης της προβλέπονταν κάποιες συμμετοχικές διαδικασίες οι οποίες δεν

ενέπλεκαν ουσιαστικά την τοπική κοινωνία και ούτε υλοποιήθηκαν με συστημαnκό

φόπο. Το αποτέλεσμα ήταν η μελέτες να αργήσουν χαρακτηρισηκά δημιουργώντας

έντονα περιβαλλονηκά και κοινωνικά προβλήματα.

Η πρακηκή που ακολουθήθηκε και αναλύεται διεξοδικά στο κεφ. 2 ήταν να υπάρξουν
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κάποιες διαδικασiες συμμετοχικές στο επίπεδο του mΣ, ενώ στο στάδιο της ΠΜ

Επέκτασης Αναθεώρησης οι ιδιοκτήτες τις ακύρωναν, είτε κάνοντας χρήση των

έννομων δικαιωμάτων τους είτε με τις πελατειακές τους σχέσεις. Ουσιαστικά αυτά

που είχαν προταθεί στο προηγούμενο στάδιο του mΣ αίρονται στο επόμενο στάδιο

αυτό της ΠΜ, δηλαδή Π.χ αφενός είχαν συμφωνήσει στην δημιουργία νέων

πράσινων χώρων στο στάδιο του mΣ στο στάδιο της ΠΜ όπου χωροθετούνταν η

ακριβείς θέση αυτού επιχειρούσαν την μετεγκατάσταση σε άλλη ιδιοκτησία

προασπίζοντας τα aτομικά τους συμφέροντα.

3. Η Τρίτη μελέτη με σημαντικές επιπτώσεις για το νησl φαν η Ειδική Χωροταξική

Μελέτη των νησιών Άνδρου· Τήνου· Μυκόνου. Η ανάγκη για την εκπόνηση μιας

μελέτης αυτής της κλίμακας στο νησί (για την συνολική και συστηματική ρύθμιση των

χωρικών ζητημάτων) ήταν επιιακηκή, παρόλα αυτά η μελέτη κατέστη αδύνατον να

θεσμοθετηθεί. Από τις προδιαγραφές της μελέτης είχαν προβλεφθεί κάποιες

συμμετοχικές διαδικασίες, η εφαρμογή των οποΙων, δεν ήταν δυνατή λόγω του ότι

απορρίφθηκαν από την τοπική κοινωνία.

Σε μεγάλο βαθμό η κοινωνiα του νησιού αντέδρασε αρνητικά τόσο κατά την

διαδικασία σύνταξης της μελέτης όσο και στο στάδιο εφαρμογής της κυρίως λόγο των

γενικότερων προβλημάτων που είχε το εΡγαλεΙο των ΕΧΜ. Οι προτάσεις που

προέκυψαν από την μελέτη, οι οποίες μπορεί να χαρακτηρίζονται από επιστημονική

και τεχνική αρτιότητα, αγνοούσαν την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του

νησιού, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσουν έντονες αντιδράσεις.

Στην περίπτωση της Μυκόνου δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές συμμετοχικές

διαδικασίες. Η κοινωνία του νησιού αντέδρασε αρνητικά ακυρώνοντας της ρυθμισεl που

είχαν προταθεί από της μελέτε~, με αποτέλεσμα η μέχρι τώρα εμπειρία να μην έχει να

!:θ Ο. κύριοι λόγο για τους Oπoίouς η ιοπική Koινωνiα ανιέδρασε αΡVηΙΙKό σε ouτές ιις προσπόθειες χωρικού

σχεδιασμού ΟΙ οποίες προτάθηκαν από ιο αρμόδιο υπουργείο, ΠΕΧΩΔΕ, συνoψ!ζovτω σε ιια σορό λόγων οι οποίοι

αδρομερώς ΑΝCΤΠιύσσovται σιην συνέχεια και αφορούν κυρίως αδυναμίες ποο σχει!ζOVΤα. με την φύοη ιων

θεσμικών φyαλεiων και ιην εφαρμογή ιοος όπως πραγμαιοποιήθηκε σιην Ελλάδα:

- Ο. μελέτες καθυστέρησαν πολύ να ολοκληρωθούν. Υπήρξε δηλαδή μεγάλο χρονικό διάστημα από ιην φάση της

ανόθισης της μελέιης έως την ολοκλήρωση αυτής. Η πρακτική αυτή είχε σαν aπoιέλεσμα σιο χρονικό

διάσιημα ποο μεσoλaβoίισε, να δημιουργείτα. μια κατάσταση ftTOIQ, ώστε η μελtτη δεν ειχε νόημα, δηλαδή εiXε

ήδη uπσβαθμισιεί ιο περιβάλλον σιην πρoσιασiα τοο οποίου αποσκοπούσε η μελέτη.

- Πoλλσi lδιώιες σιην προσδοκια εφαρμογής aπαγopεUΙIKώY όρων aπό την ενδεχόμενη εφαρμογή της μελtιης,

οικοδομούσαν σιις lδlοκτησ1ες τοος, κάτι ιο οποίο δεν είΧαν σκοπό να Kάνouν σε αντίθειη περiπτωση. Δεν

υπήρχε δυναιόιητα για αναστολή ιων οικοδομικών φΥασιών σε τόσο μεγάλες χρονικές περιόδους ποο

απαιτούσε η ολοκλήρωση της μελέιης, με αποτέλεσμα να παραιηρείται έντονη υποβάθμιση 100 περιΒΆΛΛΣVΙoς

κυρίως λόγω ιης οικοδομικής δρασιηριότηιας.
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επιδείξει κάποια συγΚΕκριμένα πλεονεκτήματα από την εμπλοκή της ,οπικής κοlvωνΙας

στην σύν,αξη 'ων μελε,ών, κυρίως λόγο, αφενός έλλειψης κα,άλληλου θεσμικού

πλαισίου και διαδικασιών, αφετέρου λόγο έλλειψης κοινωνικής εμπειρίας. Σίγουρα όμως

η «διαπαιδαγώγηση» 'ης κοινωνiας του νησιού μας εΠΗρέπεl να ευελπιστούμε στην

εφαρμογή καλλΙΤεΡων και αποδΟflκό,ερων προσπαθειών για την ανflμετώπιση ,ου

δύσκολου και καθοριστικού προβλήμα,ος 'ου χωρικού σχεδιασμού.

Συμπερασμαflκά η συμμετοχική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει πολlflκή πρό,αση για

την διευθέτηση χωρικών ζητημάτων αρκεί να υπάρχει ένα πλαίσιο μεθόδων και

διαδικασιών, ικανό να εμπλέκει δημιουργικά την τοπική κοινωνία στην διαδικασία

παραγωγής σχεδίων, προτάσεων. Η εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών σ,ην Ελλάδα

μπορεί να κα,ευθυνθεί τόσο από την διεθνή εμπειρία (Συνηγορικός Σχεδιασμός,

Κοινοτική δράση, LocaI Agenda 21 κλπ) όσο και από ,α παραδείγμα,α αυτό-οργάνωσης

κοινοτήτων που συναντώνται στην νεό,ερη lσ,ορία.

- Στην ΕΧΜ προτάθηκαν κάποιες ρυθμlσεις οι οπolες δημιουργούσαν tνToνες κοινωνικές αν'ιθέσεις. Δηλαδή

ΠΡΟ,άθηκcιv ζώνες στις οποίες απαγορεύονταν τελείως η δόμηση ενώ σι άλλες περιοχές εm,ρtπoνταν μέχρι και

!διωιική πολεοδόμηση. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να έχει κάποια λογική Kυρiως αισθητικού περιεχομένου αλλά η

εφαρμογή της, σιην Μύιιονο όπως 1«11 σε άλλες περιοχές Kα,tστει αδΊΙVα,η.

- Η σημανιιιιό,ερη αδυvαμlα ,ων μελετών που επτχειρήθηιιαν στην Μύκονο ήταν ότι δεν εμπεριεΙΧαν μηχανισμούς

που να εμπλtKoυv ,ην τοπιιιή Koινωv[α ιιατά ,ην σύσιαση ,ης μελtιης. Το αποτέλεσμα ή,αν ΟΙ προτάσεις σιlς

οποίες lIαTtληγε η μελέ,η να μην εκφράζουν ,ην κοινωνία ,ου νη0'10ύ η οποία αντιδρώντας δυναμικά αιιύρωσε

,ην θεσμoθtrηση αυτών των μέιρων, με αποτέλεσμα ΟΙ μελtιες να παραμένουν απλώς ασκήσεις επί χόριου.

-



Οι συμμειοχlκές διαδιKασlες σtoν χωρικό σχεδιασμό 127

αιrDTdεσμαBιtδ~σιEδlασμδ

4.2.1 Εισαγωγικά

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η τεκμηρίωση σε θεωρητική βάση, καταλήγοντας στην

αρτιότητα της συμμετοχικής διαδικασίας, σαν μέσο λήψης αποφάσεων, τεκμηριώνονται

δηλαδή, οι κυριότερες αιτίες, οι οποίες καθιστούν τη συμμετοχή των πολιτών στις

διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού, απαραίτητη για την επίτευξη άρτιου αποτελέσματος. Η

ανωτέρω θέση, συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση (σε θεωρητική βάση) των

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που συνεπάγεται η εμπλοκή της τοπικής

κοινωνίας στην διαδικασία παραγωγής σχεδίων, προτάσεων, για την διευθέτηση

χωρικών προβλημάτων.

Στην συνέχεια καταγράφεται η εμπειρία (στο βαθμό που υπάρχει) από την εμπλοκή των

πολιτών κατά την διαδικασία σύστασης και τις προσπάθειες θεσμοθέτησης των

μελετών. Επιλέχθηκαν σαν δείγμα προς εξέταση, κάποιες χαρακτηριστικές μελέτες, οι

οποίες θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικές της εποχής και περιγράφουν την

επικρατούσα λογική και αντίληψη για τον σχεδιασμό και κατά επέκταση στον ρόλο των

πολιτών στην διαδικασία του σχεδιασμού. Σε αυτήν την ενότητα διαπιστώνεται η

ελλιπής ή και ανύπαρκτη εμπλοκή συμμετοχικών διαδικασιών κατά την παραγωγή των

σχεδίων προτάσεων. Αναφέρονται επίσης τα προβλήματα που δημιούργησε η αδυναμία

ενσωμάτωσης τοπικών δυναμικών κατά την διαδικασία σύστασης της μελέτης.

Ουσιαστικά σε αυτήν την ενότητα απαντώνται σαφώς τα ερωτήματα, α) αν υπήρξαν

συμμετοχικές διαδικασίες στις προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα β) αν ναι

τότε σε ποιο βαθμό γ) τι προσέφερε η συμμετοχή των πολιτών, δηλαδή αν είχε θετικές

επιδράσεις τόσο στην προσπάθεια του σχεδιασμού όσο και στις τοπικές κοινωνίες
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4.2.2 Η έννοια της συμμετοχής των πολιτών ως μέσο νομιμοποίησης των

mιλογών πάνω σε θέματα χωρικών διευθετήσεων

Η συμμε,οχή ,ων ποληών σε όποια διαδlκασiα λήψης αποφάσεων είναι μια σύγχρονη

πολιηκή πρό,αση, η οποία προέκυψε από 'ην αδυναμία ,ου συσ,ημlκού ορθολογικού

σχεδιασμού, να ανημε,ωπίσεl απο,ελεσμαJlκά ,α μεγάλα χωρικά προβλήμα,α ,ης

εποχής. Η κρηlκή που δέχ,ηκε αυ,ό ,ο είδος σχεδιασμού εσηάσ,ηκε κυρίως σ'ην

αμφισβή,ηση που αφορούσε αφενός 'ην αρηό,η,α ,ων μηχανισμών λήψης αποφάσεων

και αφε,έρου ,ην φερεγγυό,ηια ,ων φορέων και ,ων προσώπων που λαμβάνουν 'ις

αποφάσεις.

Οι πολί,ες εϊ,ε ως ά,ομα εί,ε οργανωμένοι σε μικρές ομάδες νομιμοποιούν,αl να

συμμε,έχουν σ,ον χωρικό σχεδιασμό πιi:ζον,ας για λύσεις οι οποίες θα

μεγισ,οποιήσουν ,ην ευημερία ,ους.

Η συμμε,οχή 'ων ποληών σ'ην διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να

διαφοροποιεί,αl ,όσο ως προς 'ην κλίμακα ,ου χωρικού σχεδιασμού (,οπικό,

περιφερειακό, εθνικό επίπεδο) όσο και ως προς ,ο είδος ,ων δράσεων ,ου σχεδιασμού

(σ,οχοθέ,ηση, ανάλυση, επιλογή πολιηκής, εφαρμογή ποληlκής, αξιολόγηση δράσης).

Από 'ην μέχρι ,ώρα εμπεφια έχουν αποδειχ,εί πιο αποδοηκές ΟΙ ευέλlκ,ες μικρές

ομάδες ΠΟλΗών, καθώς και η συμμε,οχή 'ους σε θέμα,α που αφορούν μικρή κλίμακα

σχεδιασμού (ισπικά θέμα,α που επηρεάζουν ,ην καθημερινό,ηια ,ους).

Η συμμε,οχή ,ων ποληών καθίσ,α,αl σαν διαδικασία που εξασφαλίζει ,ης αρηό,η,α

πολΗlκών προ,άσεων και θέσεων, διασφαλίζον,ας επίσης κοινωνική συναίνεση για μια

σειρά από λόγους οι οποίες σε αδρές γραμμές είναι οι ακόλουθες

- η συμμε,οχή ,ης ,οπικής κοινωνίας μπορεί να προσδιορίσει ης ανάγκες ,ης και να

συσχειισ,ούν αuιές με ης παροχές ,ου KEVΙPIKOίI κρά,ους. Η άρηα σχέση ,ων

αναγκών και ,ης προσφοράς δεν είναι κάη αυ,ονόη,ο.

- ΟΙ κά,οlκοι ΟΙ οποίοι θα συμμε,άσχουν σ,ην διαδικασία λήψης ,ων αποφάσεων είναι

De faeto ενδιαφερόμενοι, αφού οι αποφάσεις αυ,ές ενδέχε,αl να επηρεάσουν ,ην

καθημερινό,η,α ,ους.

- μια από ,ις απαραί,η,ες απαΗήσεlς για ,ην άρIlα ρύθμιση χωρικών θεμά,ων είναι η

γνώση ,ων χαρακ,ηρισΗκών 'ης ,οπικής κοινωνίας, καθώς και ,ων σχέσεων, με ης

οποίες αυ,ές εμπλέκον,αl.

- η συμμε,οχή ,ων πολΗών σ,ην διαδικασία λήψης αποφάσεων συμβαδίζει και με ,ο

αί,ημα για «περισσό,ερη» άμεση και ενεργή δημοκρα,ία σΗς διαδικασίες λήψης ,ων

αποφάσεων.
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- σε συσχέιlση με ιο ανωιέρω επιχείρημα είναι και η απαιιηση για ένα καθαρό και

υγιεινό περιβόλλον, ένα δικαίωμα τρίιης γενιάς, ιο οποίο είναι περισσόιερο

συλλογικό παρά αιομlκό. Η διασφάλιση αυιού επΗυγχάνειαl μόνο με ιην εμπλοκή με

κάποιον τρόπο ιης ιοπικής κοινωνίας σιην διαδικασία λήψης ιων αποφάσεων που

αφορούν θέμαια διαχείρισης ιου περιβάλλονιος.

Η συμμειοχική διαδικασία παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκιημάιων ια οποία αφορούν

κυρίως ιην δομής ιης σαν πολΗlκή πρόιαση. Συνοπιικά αυιά εiναl η ενεργοποίηση ιων

κοινωνικών ειαίρων, η εκπροσώπηση όλων ιων κοινωνικών ομάδων, η ύπαρξη άρηων

μηχανισμών υποσιήριξης αυιής ιης διαδικασίας η οποία εξασφαλίζει ιην παραγωγή

γνώσης, και 10 σημανIlκόιερο ίσως επιχείρημα ιης συμμειοχής ιων πολΗών σιην

διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι όIl οι όποιες και αν είναι οι ιελικές αποφάσεις έχουν

ιην κοινωνική συναίνεση και άρα είναι υλοποιήσιμες.

Η συμμειοχική διαδικασία έχει καιηγορηθεί όη είναι μια διαδικασία χαρακιηρlσJlκά

χρονοβόρα και σε άμεση συσχέπση με αυιό, δρaxμOβόρα. Η ΚΡIJlκή αυιή μάλλον εrναι

πλασμαnκή αφού ουσlασIlκά αυιό που γίνειαl σιο παραδοσιακό σύσιημα λήψης

αποφάσεων είναι να λαμβάνονιαl οι αποφάσεις με συνοπηκές δlOδlκασίες, αλλά να μην

είναι δυναιόν να υλοποιηθούν λόγο ιων ανιιδράσεων ιης ιοπικής κοινωνίας,

μειοφέρονιας ουσιασJlκά 10 πρόβλημα από ιην φάση ιης σύσιασης μελέιης σε αυιό

ιης εφαρμογής. Ένα άλλο θέμα που IiθEJOI σαν σημανIlκό μεlονέκιημα ιης

συμμειοχικής διαδικασίας είναι ια όρια ιης ιοπικής κοινωνίας να αποφασίζει για θέμαια

που ιην αφορούν, υπάρχουν πολλές περιπιώσεις όπού η ιοπική κοινωνία ανιέδρασε

σε βάρος ιου κοινού συμφέρονιος.

Από ια ανωιέρω, ια οποlα ουσιασηκά αναλύονιαι διεξοδικά σιο 10 κεφάλαιο ιης

μελέιης, προκύπιεl όιι η συμμειοχική διαδικασία αποιελεί αναγκαία (αλλά όχι και ικανή)

συνθήκη για ιην παραγωγή σχεδίων προιάσεων με σιόχο άρπες χωρικές διευθέιησης.

ΣυμπερασμαIlκά, από ιην ανάλυση ιης διαδlκασιας συμμειοχής ιων πολΗών σιους

μηχανισμούς λήψης ιων αποφάσεων ιάσσομαl σαφώς υπέρ ιης ενθάρρυνσης ιέιοlου

είδους διαδικασιών. Προφανώς η θεωρηηκή αρηόιηια ιης εμπλοκής ιης ιοπικής

κοινωνίας σιους μηχανισμούς παραγωγής πολιηκής δεν ιην καθισιά πανάκεια για ιην

επiλυση ιων lδιαίιερα ένιονων χωρικών προβλημάιων που εμφανίζονιαι σης

σύγχρονες κοινωνίες, απαlΙείιαl η ύπαρξη ενός σιιβαρού θεσμικού πλαισίου χωρείς

εσωιερlκές ανιιφάσεις και κενά καθώς και η λεlΙουργϊα μηχανισμών οικονομικών

κινήτρων Καθίσιαιαl επομένως εΠΗακηκή ανάγκη, η εφαρμογή ενός πλαισίου

κανόνων και μηχανισμών, ικανών να προάγουν ια πλεονεκιήμαια ιης διαδικασίας

απαλείφονιας ια μειονεκιήμαια που αυιή συνεπάΥειαl.
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Η συμμε,οχή 'ων πολιιών σης διαδικασίες σχεδιασμού ,ου χώρου σπο,έλεσε πολπική

πρό,αση για μια σειρά κινημά,ων σύμφωνα με ,α οποία η ,οπική κοινωνία

νομιμοποιεί,αl, να σπαπεί, από ,ο κενφlκό κΡά,ος, ρόλο σε Θέμα,α διαχείρισης ,ου

χώρου. Τα κυριό,ερα κινήμα,α που σπαί,ησαν 'ην ενεργή έν,αξη ,ου πολί,η σ'ην

διαδικασία χωρικού σχεδιασμου ή,αν:

Α. Κίνημα 'ης κοινο,ικής δράσης (Community planning). Σύμφωνα με ,ο κίνημα 'ης

κοινοnκής δράσης, η κάθε κοινό,η,α, πρέπει να οργανωθεί μόνη 'ης και

νομιμοποιεί,αl να ρυθμίσει 'ον χώρο όπως αυ,ή θέλει, αφού ,ο σύγχρονο κρά,ος

έ,σl όπως είναι οργανωμένο αδυνα,εί να προωθήσει ,α συμφέρον,α ,ων

μειονο,ικών κοινωνικών ομάδων.

Β. Συνηγορικός σχεδιασμός (Advocacy planning). ΤΟ κίνημα ,ου συνηγορικού

σχεδιασμού προ,είνεl 'ην πρόσληψη από κάθε μειονοηκή ομάδα συνηγόρου

(ειδlκου, ,εχνοκρά,η), ικανού να επηρtάσεl 'ην διαδικασία παραγωγής σχεδίων για

,ο όφελος ,ου «πελά,η» ,ου.

C. Local Agenda 21. Σύμφωνα με 'ην διακήρυξη 'ης Local Agenda 21, η οποία σπο,ελεί

,ο ποιο πρόσφα,ο κίνημα προώθησης συμμε,οχικών διαδικασιών, η ΤΑ σπο,ελεί

σημαν,ικό φορέα για 'ην προώθηση 'ης βιώσιμης ανάπιυξη. Οι ,0πlκές κοινωνίες

νομιμοποιουν,αl για 'ην προώθηση λύσεων, πραιοικών οι οποίες θα συν'ελέσουν

σ'ην ισόρροπη ανάπ,υξης. Δηλαδή επιδιώκον,αl δράσεις οι οποιες θα

σποφασίζον,αl και θα οργανώνον,αl σε ,οπικό επίπεδο εν,αγμένες όμως σε μια

οικουμενική λογική.

Τα ανω,έρω κινήμα,α, ,α οποία παρουσιάσ,ηκαν συνοππκά, θεωρούν όη η διαδlκασια

,ου χωρικου σχεδιασμού δεν είναι μια ,εχνlκή υπόθεση η οποία επιζηιάεl 'ην βέλπσ,η

επισ,ημονική, ορθολογική λύση, αλλά είναι ένα κοινωνικό, πολlπκό φαινόμενο όπου

εκφράζον,αl κοινωνικές ανηθέσεlς, αν,ιπαλό,ηιες, συγκρούσεις συμφερόν,ων κλπ ,α

οποία καλεί,αι ο σχεδιασ,ής (planner) να λάβει υπόψη JOυ, ώσ,ε να πε,ύχεl ,ο βέλπσ,ο

απο,έλεσμα.

Προφανώς οι ιδέες που πρεσβεύουν δεν σπο,ελούν πανάκεια σ'ην επίλυση ,ων

lδιαί,ερα δύσκολων και κρίσιμων χωρικών προβλημά,ων, σίγουρα όμως διδακηκή αξία

και θεωρεί,ε όη είναι απαραί,ηιο να λαμβάνον,αl υπόψη.
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- Σιην νεόιερη lσιορία ιης Ελλάδας, παραιηρούνιαl εKπληKrιKά παραδείγματα αυτό

οργάνωσης τοπικων κοινωνιων. Αυτός ο φόπος λειroυργίας των κοινοτήτων συνέβαλε

oυσlασrιKά σιην δημιουργία υπεύθυνων συνειδήσεων. Σrις χωρες ιης Ευρωπης σε

αυτήν ιην περίοδο δεν αναπτύχθηκαν παρόμοια πoλιrlKά σχήματα, ίσως οι lσιορlκές

συγκυρίες δεν ευνοούσαν Kάrι τέτοιο.

Σιην σύγχρονη Ελλάδα, μετά τον πόλεμο, δεν ευνοήθηκε η λογική ιης αυΥοδlαχείρlσης

ιων τοπικών κοινωνιων. Οι τοπικοί δεσμοί και η κοινωνική εμπειρία κατέρρευσε,

συμπιεζόμενη από ιο «Αθηνο-κενφlκό» κράτος. Οι τοπικοί φορείς που θα μπορούσαν

να προωθήσουν κοινοτικές πρωιοβουλίες, ανrιμειωπίστηKαν σαν ένα μέσο προωθησης

KOμμarιKων επιλογων. Ειδlκόιερα καιά κατηγορία μελειών χωρικού σχεδιασμού

καταλήγουμε σrις ακόλουθες διαπισrώσεις:

Α. Οι συμμετοχικές διαδlκασΙες στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και ΠΡόγραμμα τ/ς

Ελλάδος και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών

Ουσιαστικά η πρώτη περίοδος προσπαθειων για την διευθέτηση και ρύθμιση χωρικών

θεμάιων περιγράφεται σπο ενα πνεύμα συνειδηιοποίησης της αναγκαιόιητας για

κενφικά πρoγραμμαrισμένες προτάσεις με στόχο την αντιμετώπιση ιων όλο και

σοβαρότερων χωρικών προβλημάτων ιόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές

περιβάλλον.

Σε θεωρηrιKό επίπεδο οι αναζητήσεις ιης εποχής αφορούσαν κυρίως θέματα και

διαδικασίες παραγωγής σχεδίων καθώς και επέκιαση ιης υπάρχουσας νομοθεσίας σε

σχέση με περιβαλλoνrιKά και χωρικά ζητήματα. Δυστυχως όμως η πρaκrιKή που

ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεrαl από ιην απoσπασμαrιKή αντιμετώπιση των όποιων

προβλημάτων με στόχο ιην εξυπηρέιηση μlκροπολlΙlκών συμφερόντων.

Την περίοδο αυτή για τον σχεδιασμό (planning), επικραιούσε η αντίληψη ιης

συσιημlκής προσέγγισης του χώρου. Μελέιες, τεράσrιες σε όyιco, σύμφωνα με την

θεωρία του ορθολογικού σχεδιασμού, επιχειρούσαν να ανrιμειωπίσoυν, ρυθμίσουν όλες

ης πτυχές του χώρο-κοινωνικού συστήματος που μελετούσαν.

Οι ειδικοί (ιεχνοκράτες) που εκπονούσαν rις μελέτες δεν δέχονταν την συμμειοχή των

πoλιrών καιά την σύσταση ιης μελέτης, θεωρούσαν όrι η σύνταξη ιων προιάσεων για

την διευθέτηση χωρικών ήταν καθαρά ιεχνlκή υπόθεση. Οι μελέιες εκείνης της

περιόδου από επιστημονικής πλευράς ήταν αξιόλογες, δεν μπόρεσαν όμως να
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θεσμοθετηθούν, λόγω των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, η οποία δεν είχε

εμπλακεί ούτε στο ελάχισ,ο στην διαδlκασια σύσ,ασης της μελέ,ης με aπoτέλεσμα οι

προτάσεις 'ης να μην εξασφaλiζουν την κοινωνική συναίνεση.

Β. Η συμμετοχική διαδικασία στα Χωροταξικά Σχέδια των Νομών στο Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο mI και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης

ΡΣΑ και ΣΡΘ

Η δεύ,ερη περίοδος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα περιγΡάφετca aπo εντονη

θεσμική κσl προγραμμα,ική δράση. Την περίοδο αυτή επιχειρήθηκε να καλυφθεί ,ο

θεσμικό κενό πάνω σε θέμστα χωρικών ρυθμίσεων και έ,σl υλοποιήθηκε η 1
η
γενιά

χωροταξικών μελετών (Χωροταξικά, Σχέδια Νομών γχοπ 1984), σUΝεlδη,ή παραγωγή

σχεδίων με συσ,ηματικό τρόπο. Παρ' όλες τις προθέσεις και ,ο όραμα που χαρσκ,ήριζε

,ις προσπάθειες ,ης περιόδου τα aπoτελέσμα,α πάνω σ,ο πρόβλημα ,ης οργάνωσης

του χώρου δεν ήταν και ιδιαί,ερα αισιόδοξα.

Συμπερασματικά οι μελi:,ες αυ,ής 'ης περιόδου πραγματοποιήθηκαν aπό το κέντρο

λαμβάνοντας ελάχιστα υπόψη την ΤΑ (η οποia είχε μόνο γνωμοδοτικό ρόλο).

αγνοώντας δηλαδή σε μεγάλο βαθμό κατά την σύσταση της μελέτης τις ενδογενείς

δυναμικές. Όπως ήταν αναμενόμενο aπό ,ην διαδικασία με την οποία συσ,άθηκαν τόσο

,α Χωρο,αξlκά Σχέδια των Νομών όσο Ι(αl ,α Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, η ,οπική

κοινωνία αντέδρασε αρνη,ικά αφού δεν είχαν γίνει, ουσlασΗκές συμμετοχικές

διαδικασίες, ικανές να εξασφαλίσουν 'ην συναίνεση της ,οmκής I(olvwvioς για lΙς

προτάσεις της μελέτης.

Το aπo,έλεσμα της όλης προσπάθειας παραγωγής σχεδΙων ήταν, αφενός τα

Χωροταξικά των Νομών να παραμείνουν aπλώς QOl(ήσεlς επί χάρτου αφετέρου η

θtσμoθέ,ηση ,ων mr να καθυστερήσει σε πολλές περιπτώσεις. πρακτική που

δημιούργησεέντονα περlβαλλονllκάκαι 1(0lVWVlKci προβλήματα.

Γ. Η συμμετοχική διαδικασία σΤ1ς Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες ΕΧΜ

Η τρί,η περίοδος προσπαθειών για την διευθέτηση χωρικών θεμάτων, περιγράφεται

aπό ένα κλίμα αμφισβή,ησης και προβλημαΗσμού, για την aπoτελεσματΙKότητα και

aρτιότητα του ορθολογικού, συσ,ημlκού σχεδιασμού, 'α aπoτελέσμα,α των οποίων ήταν

πενιχρά, αφού η τοπll(ή κοινωνία αντέδρασε σε πολλές περιπτώσεις δυναμικά,

aπoτρέπoντας την θεσμοθέτηση της μελέτης. Η περίοδος περιγράφεται από έl(ρηξη

προγραμμάτων και την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών και έργα για την

προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους

(10 και ~ ΚΠΣ). Σε αντίθεση με την προγραμμαllκή έκρηξη στο θεσμικό επίπεδο
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παρατηρήθηκε ύφεση με αποτέλεσμα την δημιουργία σχεηκής αναντιστοιχίας μεταξύ

θεσμικού πλαισίου και παραγόμενωνμελετών.

ΣυμπερασματικάΟΙ διαδικασίες με ης οποίες συντάχτηκαν οι ΕΧΜ δεν προέβλεπαν την

ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην διαδικασία σύνταξης των προτάσεων.

Εμπεριείχανκάποιεςσυμμετοχικέςδιαδικασίες, οι οποίες όμως δεν ήταν ουσιαστικές και

ανημετωπίστηκαναρνητικά από την τοπική κοινωνία, πράγμα το οποίο πρέπει να μας

προβληματίσει, αφενός για τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινωνια

αντιμετώπισε το κεντρικό κράτος και αφετέρου για την αναγκαιότητα που επιτακτικά

τίθεται πλέον ευαισθητοποίησηςτης κοινωνίας του νησιού σε θέματα που την αφορούν

άμεσα1ΟΟ, όπου για την άρτια αντιμετώπιση τους απαιτείται η ενεργή συμμετοχή της

καθώς και η γόνιμη συνεργασίαμε το κεντρικό κράτος.

Στην Ελλάδα υπήρξαν κάποιες συμμετοχικέςδιαδικασίες, η οποίες ενσωματώθηκαν σε

κάποιο βαθμό στης χωρικές μελετών. Δεν μπορούμε να πούμε όη υπήρξαν σημαντικά

αποτελέσματα στο προϊών του σχεδιασμού, δηλαδή στην ρύθμιση του χωρου, αφού

ουσιαστικά σε καμία περίπτωση δεν ενεπλάκη ουσιαστικά η τοπική κοινωνία κατά την

σύνταξή της μελέτης.

Ο ρόλος της συμμετοχικής διαδlκασιες ήταν να αμβλυνθούν της τοπικές αντιθέσεις και

πολώσεις μέσω της έκφρασης απόψεων. έστω και αν αυτές είχαν μόνο γνωμοδοτικό

ρόλο.

100 0πως είδη έχει αναλuθd ΟΙ ΕΧΜ πρotβλrnσνιης αναπσραΥωΥήσυμμειο)(lκώνδιαδικασιών <όΧι OUσισσιlKtς)

σιις οποίες η Koινωνio ιης Μυκόνουσνιtδρσσεαρνητικά.
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