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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

το σύστημα σχεδιασμού και τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας Μαδρίτης

Οι μητροπολιτικές περιοχές κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στο ευρωπαϊκό αστιro σύστημα

τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Με δεδομένη τη

σημασία τους, όχι μόνο για τ/ν πορεία τ/ς ευρύτερης περιοχής επιρροής τους αλλά και

για το σύνολο του κράτους στο οποίο ανή1COUν, οι μητροπολιτικές περιοχές-
καταβάλλουν προσπάθειες για την απόκτηση ενός ευδιάκριτου ρόλου στη συνεχώς

μεταβσ)λόμενη ιεραρχία των μητροπόλεων στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό

περιβάλλον.

Προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στο ρόλο αυτό καθώς και στα σημαντικά

προβλήματα που αντψετωπiζoυν, οι μητροπολιτικές περιοχές, από τις αρχές τ/ς

δεκαετίας του '90, υιοθετούν πιο ολοκληρωμένες και ευέλΙΙCΤες φόρμες σχεδιασμού που

συμπυκνώνονται στην έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός

διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των στόχων και των πολιτικών και μέτρων υλοποίησής

τους με σκοπό τη διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων με βάση τις αρχές

τ/ς βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΕΕ εκφράζει τις βασικές κατευ9ύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού

τ/ς με το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Το ΣΑΚΧ αποτελεί

σημαντικό κατευθυντήριο πλαίσιο στην προσπάθεια προώθησης σχεδιασμών για τις

μητροπόλεις της Ευρώπης και ανάληψης σχετικών δράσεων, ενώ δίνει μεγάλο βάρος

στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, την προστασία των φυσικών πόρων και της

πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του

ευρωπαϊκού αστικού συστήματος. Ειδικότερα, διατυπώνει μία σειρά από βασικές

«εmλoγές πολιτικής» με εφαρμογή στις μητροπόλεις.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων που συντελούνται στο σχεδιασμό ευρωπαϊκό αστικό

σύσπιμο εξετάζεται η περίπτωση των μητραπόλεων Αθήνα και Μαδρίτ/. Εύλογα

γεwιoύνται δύο βασικά ερωτήματα. Για ποιό 'λ1Jγo επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες

μητροπόλεις και μέσα από ποιό πρίσμα προσεγγίζεται η περίπτωσή τους;

Όσο αφορά το πρώτο ερώτημα, η Αθήνα και η Μαδρίτη (εννοώντας όχι μόνο τη

μητροπολιτική τους περιοχή αλλά και την ευρύτερη περιοχή επιρροής της που
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θεωρούμε ότι ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής και της

Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης, αντίστοιχα) είναι δύο μητροπόλεις που

βρίσκονται στην περιφέρεια της ΕΕ, με όλες τις δυσκ:ολίες που εμπεριέχει το γεγονός

αυτό, δύο μητροπόλεις που δεν ανήκουν σπτν κορυφή της ιεραρχίας των ευρωπαϊκών

μητροπόλεων και που διεκδικούν ένα ενεργό ρόλο στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και

διεθνές περιβάλλον. Ακόμη, διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Μεσόγειο -στον-ευρύτερο χώρο της οποίας ανήκουν--- με τη Μαδρί'Πl. συγκεκριμένα, να διεκδικεί το

ρόλο της «πρωτεύουσας της Μεσογείου». Επιπλέον, έως τα τέλη της δεκαετίας του '70,

η lσπανία, προτού υιοθετήσειτο αποκεντρωτικόσύστημαδιοίκησης,αποτελούσεμέλος

της Ναπολεόντειας οικογένειας σχεδιασμού σπτν οποία ανήκει ακόμη και σήμερα η

Ελλάδα. Με δεδομένητην όμοια πορεία των δύο πόλεων,από τις αρχές του 200υ αιώνα

έως τα τέλη της δεκαετίας του '70, τις κοινές αδυναμίες αλλά και πλεονεκτήματα ως

προς τη -ΥεωγΡαφική τους θέση η διαφορετική οργάνωση της διοικητικής δομής που

εmλέχθηκεΎεννά ορισμέναερωτήματα:

- Πώς επηρέασε την εξέλιξη -του χωρικού σχεδιασμού της Αυτόνομης Περιφέρειας της

Μαδρίτης και σε πώς διαφοροποιείται από αυτόν της Αθήνας;

- Οι αυξημένες εξουσίες και αρμοδιότητες της Περιφέρειας Μαδρίτης στα πλαίσια της

αποκεντρωμένης διοικητικής δομής συνέβαλαν στην επίλυση των οξυμένων

προβλημάτων της και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητάς της;

- Ποιές τάσεις αναδύθηκαν στο σχεδιασμό τ/ς Μαδρίτης σχετικά με αυτά τα θέματα

και ποιά ήταν η αντίστοιχη εξέλιξη για την Αθήνα;

Αρχικά, κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία σύντομη αναφορά στην περίοδο

από τις αρχές του 200υ αιώνα έως τα τέλη της δεκαετίας του '70 προκειμένου να

εξετασθούν οι διαδικασίες που διαμόρφωσαν την κοινή φυσΙOΎVωμία πραρίλ των δύο

πόλεων και να ερμηνευθούνπιο σφαιρικά τα όσα συνέβησαν από τ/ δεκαετία του '80

έως σήμερα. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι δύο βασικές συνιστώσες του προφίλ των

δύο πόλεων: η εξέλιξη του πολεοδομικού τους σχεδιασμού και η δομή τα

χαρακτηριστικάτου συστήματοςδιοίκησης.
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Στη συνέχεια, εξετάζεται η περίοδος από τη δεκαετία του '80 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το πώς επηρέασε η διαφορετική δομή και η λειτουργία του συστήματος

διοίκησης την εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού σε καθεμιά, αντίστοιχα. Το ενδιαφέρον

επικεντρώνεται στο αν οι δύο Μητροπόλεις υιοθέτησαν στοιχεία στρατηγικού

χαρακτήραστα σχέδια χωρικής και πολεοδομικήςτους οργάνωσης.

- Έτσι, στην επόμενη ενότητα εmχειρείται η σύγκριση των σχεδίων χωρικής και

πολεοδομικής οργάνωσης, του ΡΣΑ και του PRET, της Περιφέρειας Αττικής και της

Περιφέρειας Μαδρίτης, αντίστοιχα, που ενσωματώνουν στοιχεία στραππικού

χαρακτήρα. Η σύγκριση της δομής και του περιεχομένου του ΡΣΑ και του PRET

πραγματοποιείται προκειμένου να καταλήξουμε σε χρήmμα συμπεράσματα σχετικά με

τον τρόπο που επιχειρεί να λύσει τα προβλήματά της και να προωθήσει την

ανταγωνιστικότητά της μια Μητρόπολη που ανήκει, όπως και η Αθήνα, στην

περιφέρεια της ΕΕ και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, έχοντας μάλιστα ακολουθήσει

όμοια πορεία με εκείνη μέχρι τη δεκαετία του '80.

Η μεΥάλη έκταση του θέματος Jα1Ι η πολύ δύσκολη απόκτηση του PREΤ αποτέλεσαντα

βαmκά σημεία δυσκολίας της εργασίας. Επίσης, η διαφορετική δομή των σχεδίων

(PRET και ΡΣΑ) και η μεγάλη έκταση του PRET δυσκόλεψαν πολύ την υλοποίηση της

σύγκρισης. Η δομή του PRET βασίζεται στην ανάλυση ανά τομέα, πράγμα που καθιστά

δύσκολη τη σύγκριση εξαιτίας των επαναλήψεων που πραγματοποιούνται.

Η διαφορετική δομή των Σχεδίων και ο μεγαλύτερος όγκος του PRET οδήγησαν στην

κατηγοριοποίηση των στόχων και πολιτικών του για τη διεξαγωγή πιο ολοκληρωμένων

συμπερασμάτων. Έτσι, η ιroγκριση έχει σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα αξιολόγησης

του PRET προκειμένου να αποσπαστούν στοιχεία καινοτομίας που θα χρησίμευαν,

mθανόν, στην επικαιροποίηση του PRET.
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-

Ι. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

1.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

1.1.1 ΗΦΥΣ/ΟΓΝΩΜΙΑΤΗΣΠΟΛΗΣ

Το 1833 η Αθήνα ορίστηκε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληVΙKoύ κράτους. Το

γεγονός αυτό τόνωσε τον ρόλο της ως διοικητικό κέντρο και σε συνδυασμό με την

αυξανόμενη προσέλκυση οικονομικών δραστηρωτήτων και το σημανηκό πληθυσμιακό

της μέγεθος -12.000 κάτοικοι- η Αθήνα κατείχε εξέχουσα θέση στο ελληνικό ασηκό

σύστημα. Το σημανηκόείναι όη, μέχρι την πρώτη δεκαετία του 200υ αιώνα, η σταθερή

πορεία ανάπτυξης της Αθήνας δεν πραγματοποιούνταν εις βάρος των υπόλοιπων

ελληνικώνπόλεων της επαρχίας που ανέπτυσσανπαράλληλασημαντικήδραστηριότητα

σε όλους τους τομείς (Σαρηγιάννης,2000α).

Στα τέλη του 190υ αιώνα, είχε ήδη διαμορφωθείη κατανομή των κοινωνικών ομάδων

στις διάφορες περιοχές της Αθήνας ενώ πλέον η μεγέθυνσή της καθιστούσε αναγκαία

τη διεύρυνση των ορίων της και κατά συνέπεια τη χρήση των δημόσιωνσυγκοινωνιών.

Το 1910, ο πληθυσμός και η έκταση της Αθήνας είχαν αυξηθεί κατά είκοσι και δέκα

φορές, σε σχέση με το 1830, αντίστοιχα (Σαρηγιάννης, 200Οα).

Με το τέλος της παρατεταμένης πολεμικής περιόδου 1912 - 1922 ξεκίνησε η

πληθυσμιακή και δωικηηκή διόγκωση της Πρωτεύουσας. Οι 453.037 κάτοικοι της

Αθήνας και του Πεφαιά το 1920 έφθασαν τους 801.622 το 1928,

συμπεριλαμβανομένων και των 222.709 προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Η διαδικασία

αυτή συνεχίστηκε και την επόμενη δεκαετία με αποτέλεσμα το 1940 ο πληθυσμός της

Αθήνας να είναι 1.124.098 κάτοικοι (Σαρηγιάννης, 2000α).

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού είχε άμεσες επιπτώσεις στον πολεοδομικό ιστό της

Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε διάχυση στην περιφέρεια είτε 'λόγω των

προσφυγικών οικισμών που δημιουργήθηκαν στις δυηκές κυρίως περωχές και σε

άμεση γειτνίαση με τη βιομηχανία -χωρίς ρυμοτομία και τις κατάλληλες υποδομές

δημωυΡΎώντας προβλήματα υγιεινής στην πόλη- είτε 'λiJγω των οργανωμένων, στα

πρότυπα της κηπούπολης, οικισμών που προορίζονταν για την ανώτερη ασηκή τάξη.
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Παράλληλα, με την καθιέρωση της πολυκατοικίαςως νέα μορφή στέγασης αυξήθηκε

αισθητά η πuκνότητα του 'Κέντρου πou φιλοξενούσε Κ\)ρίως την τάξη των μεσοαστών

και μεΥαλααστών(Σαρ!fY1άννης,2000α).

Η βιομηχανία ειcείvη την περίοδο δεν κτιτάφερε να δΙΕUρύνει τ/ δομή της αφού

περιορίστηκε στις μικρομονάδες παραγωΥής καταναλωτικών αγαθών ενώ τα φθηνά-
εΡΎατικά χέρια των προσφύγων αποτέλεσαν άμεσο στήριγμα για την ανάπroξή της. Το

χαμηλό επίπεδο ανάΠΤUξης της οικονομίας αντανακλάται και στο γεγονός ότι όταν μετά

το 1928 εκδηλώθηκε η πρόθεση εξοπλισμού της Αθήνας με τις απαραίτητες τεχνικές

υποδομές το θέμα το ανέλαβαν ξένες ιδιωnκές εταιρίες (ΣαΡηΥιάννης, 20ΟΟα).

Από τα μέσα της δεκαετίας του '50, αφού αποκαταστάθηκαν οι άμεσες εmπτώσεις του

πολέμou, πραγματοποιήθηκε μία ασύδοτη καταmcεuή ΠOλυκαΤOιιcι.ών με αποτέλεσμα

την μεΥάλη αύξηση των πuκνoτήτων στην περιοχή του κέντρου και στις περιφερειακές

σε αυτό συνοικίες. Οι συνέπειες του εμφύλιου πολέμου και η αποδυνάμωση της

οικονομικής βάσης της υπαίθρου οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της στην

αναζήτηση στέγης και φΥασίας στην Πρωτεύουσα. Ο πληθυσμός της Αθήνας

αυξήθηκε σους 1.378.586 κατοίκους το 1951 ενώ το 1961 ανέρχονταν στους 1.850.709

κατοίκους (Βαίου κ.ά., 2000· Σαρηγιάννης,2000α).

Το δραματικόέλλειμμα κατοικίας οδήγησεστην ραγδαία ανοικοδόμησημε το σύστημα

της αντιπαροχήςχωρίς να προβλέπονταικάποιου είδους υποδομές.Ένα μεΥάλο τμήμα

του νέου πληθυσμού εγκαταστάθηκε σε οικισμούς αυθαίρετης δόμησης που είχαν

αναδυθεί στη δυτική πλευρά του Λεκανοπεδίου, ως επέκταση των ΠΡOσφιryΙKών

οικισμών, με την ανοχή των υπευθύνωνκαι που τελικά εντάσσοντανστο σχέδιο πόλης.

Η απουσία κοινωνικής πολιτικής κατοικίας ωθούσε την αυθαίρετη δόμηση κάθε φορά

πιο πέρα από τα διευρυμένα όρια της πόλης ενώ παράλληλα οι κοντινοί στην Αθήνα

αγροτικοί οικισμοί ενσωματώνονταν σταδιακά στον ιστό της αποτελώντας, πλέον,

περιοχέςπροαστίων(Βαioυ κ.ά., 2000 . Σαρηγιάννης, 2000α).

Τη δεκαετία του '60 έως τα μέσα της δεκαετίας του '70 περίπου αναπτύχθηκε στην

Αθήνα έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του

πληθυσμού κατά 37.1% για το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος

Πρωτευούσης -2.540.241 mTOl1COl το 1971- και την έντονα διακριτή κατανομή των
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κοινωνικών ομάδων ως προς τον άξονα Ανατολή - Δύση. Οι δυτικές συνοικίες

παρουσιάζανε τους πιο υψηλούς ρυθμούς πληθυσμιακής αύξησης καθώς

συγκεντρώνανε την εργαηΙCΉ τάξη των εσωτερικών μεταναστών (Σαρηγιάννης, 200Οα).

Οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης που είχε προκαλέσει ο κορεσμός των lCεVtΡΙKών

περιοχών της Αθήνας εξαιτiας της ανεξέλεγκτης δόμησης πολυκατοικιών είχανε ως

συνέπεια την στροφή του πληθυσμού στα προάστια. Οι πιέσεις του κτηματομεσιπκού

εμπορίου ευνoήθηιcαν από τις πολιηκές συΎθήκες της δεδομένης περιόδου υπέκυψαν με

αποτέλεσμα τη μαζική ανέγερση πολυκατοικιών στα προάστια. Αυτό είχε ως συνέπεια

την καταστροφή του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στην περιφέρεια της

Αθήνας και την αυξημένη χρήση του ιδιωnKoύ αυτοκινήτου ως λύση στην αυξημένη

ζήτηση σε μεταφορές που είχε προκύψει (ΣαΡηΥιάννης, 2000α).

Ο ερασιτεχνισμός στην οικονομική πσλιπιcή που αΙCOλOύθησε το δικτατορικό καθεστώς

άφησε τη χώρα ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής

κρίσης (ΣαπουνάΚΤ]-ΔρακάΚΤ] και Σταματίου, 2000).

1.1.2 τσΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

·Εως τα τέλη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η Αθήνα αποτελούσε βασικό διοικηηκό

κέντρο της χώρας χωρίς όμως να εmσκιάζει το ρόλο των υπόλοιπων ασπκών κέντρων.

Η πληθυσμιακή υπερσυγκέντρωση στην πρωτεύουσα, από το 1922 και έπειτα,

συνοδεύτηκε από ένα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης της εξουσίας σε αυτή και οδήγησε

στον οργανωηκό μαρασμό και τη λειτουργική ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας

αυτοδιοίκησης. Ήδη, όμως, από το 1910, με τη μεταρρύθμιση του Βενιζέλου η

διάσπαση της τοmκ:ής αυτοδιοίΚΤ]σης σε δήμους και κοινότητες είχε οδηγήσει στο να

της αφαψεθούν οι αυξημένες αρμοδιότητες και τα προνόμια που είχε ως τότε για την

αντιμετώmση των τοmκών προβλημάτων (Μακρυδημήτρης και Σπηλιωτόπουλος, 2001

• Σαρηγuiννης, 20000).

Στα μέσα της δεκαετίας του '40, οι αρμόδιοι φορείς για την προώθηση και εφαρμογή

των πολεοδομικών μελετών που εlCΠOνOύνταν δεχότανε έντονες πιέσεις από ης

θιγόμενες κοινωνικές ομάδες και από εκπροσώπους των μεγάλων συμφερόντων. Το
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γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πελατειακή δομή του πολιτικού συστήματος είχε ως

αποτέλεσμα την αλλοίωση της αρχικής σύλ/ηψης των πολεοδομικών σχεδίων, όπως για

παράδειγμα την ελαχιστοποίηση των δημόσιων χώρων (Σαπουνάκη-Δρακάκη και

Σταματίου, 2000).

Την περίοδο της ανασυγκρότησης (1950 - 1960) οι αρμοδιότητες των δήμων στο-
σχεδιασμό περιορίζονταν στην γνωμοδότησή τους μόνο για τις επεκτάσεις του σχεδίου

πόλεως την ίδια στιγμή που το αρμόδιο υπουργείο είχε το δικαίωμα παρέμβασης σε ό'λο

το Λεκανοπέδιο. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο επικρατούσε σύγχυση σχετικά με την

κατανομή των αρμοδιοτήτων στο σχεδιασμό στους επιμέρους φορείς του κρατικού

μηχανισμού(Γιαννακούρου, 1999· Δελλαδέτσιμας,2000· ΣαρηΥιάwης,2000α).

Οι ρίζες του μεταπολεμικούμοντέλου ανάπτυξηςτου αστικού χώρου βρίσκονται στην

περίοδο από το 1922 έως το 1940. Η πελατειακή δομή του πολιτικού συστήματος και η

αναποτελεσματικότητα και διαφθορά της διοίκησης Ί(\)ριαρχούσανε ήδη από την

προπολεμική περίοδο. Έτσι, η ασάφεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων των φορέων

σχεδιασμού και η απουσία χάραξης κοινής ολοκληρωμένης και συντονισμένης

πολιτικής, η διάσταση μεταξύ της θεωρίας και της επίσημης χωρικής πολιτικής και της

χωροταξικής και πολεοδομικής πρακτικής, η ανοχή των αρχών στην αυθαίρετη δόμηση

και οι μακροχρόνιες διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής των σχεδίων αποτελούν

άμεσες και έμμεσες επενέργειες του γενικότερου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας

της διοίκησης τόσο προπολεμικά όσο και μεταπολεμικά διαφοροποιούμενο μονάχα στο

βαθμό ανάλογα με τις κατά περίοδο περιστάσεις (Μπίρης, 1966 . Οικονόμου, 1999 .

Οικονόμου, 2000 • Φιλιππίδης, 1990).

Στα τέλη της δεκαετίας του '50, οι προσπάθειεςεπίλυσης των οξυμένων προβλημάτων

της Αθήνας εξακολουθούσαν να μη γίνονται συντονισμένα αλλά με σπασμωδικές

ενέργειες ενώ την περίοδο της δικτατορίαςόχι μόνο διατηρήθηκαναλλά και εντάθηκαν

οι πιέσεις για την εκμετάλλευση της γης και οι αυθαιρεσίες στο σχεδιασμό. Επιπλέον,

υπήρξε συστηματικήανοχή στη διαδικασίααυθαίρετηςδόμησηςκαι θεαματική αύξηση

του συντελεστή δόμησης «ΣαρηΥιάwης,2000α • Σαπουνάκη-Δρακάκη και Σταματίου,

2000).
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1.13 ΤΟ ΘΕΣΜ1ΚΟΠΛAlΣ10ΠΩΛΕΟΔΟΜ1ΚΟΥΣΧΕΔlAΣΜΟΥ

Από το 1833 που εκπονήθηκε το πρώτο Σχέδιο από τους Κλεάνθη και Schaubert με το

όραμα της Αθήνας ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του 190υ αιώνα έως την πρώτη

δεκαετία του 200υ αιώνα η Αθήνα δεν είχε αντιμετωmστεί ενιαία και καθολικά από

πολεοδομική άποψη. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν είτε

επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως για την κάλυψη της ανάγκης στέγασης είτε σημειακές

τροποποιήσεις μορφολογικού κυρίως περιεχομένου στο επίσημο κέντρο και στις

γειτονικές σε αυτό περιοχές. Όλα αυτά, βέβαια. με την απουσία νομοθετικού πλαισίου

πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα υπόλοι.ιτα σχέδια που εκπονήθηκαν εκεί\oTl την περίοδο

είναι το προσαρμοσμένο στα αιτήματα των κατοίκων Σχέδιο του Leo νοη ΚIenze

(1834), του Σταυρίδη (1860) στην ίδια λογική αλλά με ακόμη μεγαλύτερη συμπίεση

των δημόσιων χώρων, το εξωραϊστικό Σχέδιο του Hoffman (1908) και το

απομακρυσμένο από την πραγματικότητα Σχέδιο του Mawsσn (1911) (Μπίρης,1966·

Σαρηγιάννης, 2000α . Τζίγκα-Χατζοπούλου, 1996).

Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και σε όλο το διάστημα του Μεσοπολέμου τα έντονα

oικισnKά και πολεοδομικά προβλήματα της Αθήνας οδηγούν τη διοίκηση να ασχοληθεί

πέρα από το κέντρο και την εικόνα του με το σύνολο του Λεκανοπεδίου και τα

λειτουργικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η πρόταση

του Λελούδα το 1918 με ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Λεκανοπεδίου. Επίσης,

εκείνη την εποχή ξεκινάει και η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κανόνων και θεσμών

για τον σχεδιασμό των πόλεων (Μπίρης, 1966 . Σαρηγιάννης, 2000α).

Το 1923 εκδόθηκε το Νομοδιάταγμα «Περί σχεδίων πόλεων,κωμών και συνοικισμών

του κράτους και οικοδομής αυτών» που αποτελούσε το πρώτο ολοκληρωμένο νομικό

πλαίσιο για το σχεδιασμό των πόλεων. Με το συγκεκριμένο νομοδιάταγμα έγινε

προσπάθεια συνδυασμού των ευρωπαϊκών νεωτερισμών με την ανάγκη

αναδιοργάνωσης του ασnκoύ χώρου. Στόχος του ήτανε η ομογενοποίηση της

πολυπολιτισμικής Ελλάδας με την προσαρμογή της παραδοσιακής αστικής δομής στα

πρότυπα της δυnκο - ευρωπαϊκής οικονομικής και οικιστικής ανάπτυξης. Επίσης.

προβλέπονταν μία πρώιμη μορφή εισφοράς σε γη ώστε να διατεθεί στις αναrιcαίες

συλλογικές εξυπηρετήσεις της πόλης (Μπίρης,1996 . Γιαννακούραυ, 1999 .

Σαρηγιάννης,200Οο).

8



Τιβlκέλη Ελευθερία το σύστημα σχεδ,αnμού κα, τα ριιθμ,nτ'Kά σχf:δ,α ι\θήνα/ Μαδρίτης

Στο πλαίσιο αυτό ψηφίστηκαν και οι πολεοδομικοί νόμοι που αφορούσανε τον τομέα

της δόμησης και του Σχεδίου Πόλης. Ο Ν.3741/1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας σε

συνδυασμό με τον πρώτο ΓΟΚ που δημοσιεύθηκε, ο οποίος προέβλεπε την αύξηση των

επιτρεπόμενων υψών, ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για τη διαμόρφωση του αστικού

χώρου εκείνης της περιόδου. Το 1924 εκπονήθηκε το Σχέδιο Καλ/ιγά το οποίο παρά το

γεγονός ότι αποτελούσε το πρώτο σχέδιο διαχείρισης του πολεοδομημένου χώρου η

- αδυναμία εξεύρεσης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την εφαρμογή του

οδήγησε στην απόρριψή του. Το 1940 ο Οργανισμός Διοικήσεως Πρωτευούσης, που

είχε αρμοδιότητες για θέματα πολεοδομίας σε όλους σχεδόν τους δήμους του

Λεκανοπεδίου, εκπόνησε νέο «Σχέδιο Πρωτευούσηρ, υπό την επίβλεψη του

Καραντινού. Το Σχέδιο περιορίζονταν κυρίως σε κυκλοφοριακές επεμβάσεις που, όμως,

αφορούσανε το ιδιωτικό αυτοκίνητο και όχι το σχεδιασμό του συστήματος δημόσιων

συγκοινωνιών (Μπίρης,1966' Σαρηγιάννης, 2000α' Τζίγκα-Χατζοπούλου, 1996).

Τα σχέδια που εκπονήθηκαν από το 1945 έως και τα τέλη της δεκαετίας του '50

επικεντρώνοντανστην προσπάθεια ανασυγκρότησηςτης Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, το

1945 δημοσιεύτηκε το «Σχέδιο Ανασυγκροτήσεως της Πρωτευούσηρ, από τον Μπίρη.

Η μεταφορά του διοικητικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο που προτείνονταν στο Σχέδιο

αποτελούσε ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο για τα έως τότε δεδομένα. Το Σχέδιο για τον

Πειραιά καθώς και το Σχέδιο του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως για την Αθήνα το 1947

είτε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα είτε αποτελούσαν απλή συνέχεια των

σχεδίων που είχαν προηγηθεΙ Το 1954 εκπονήθηκε ένα ακόμη Σχέδιο για την Αθήνα,

αυτή τη φορά από το Υπουργείο Δημοσίων ·Εργων, χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε

σχέση με αυτό του 1947 και που, σύμφωνα με τον Σαρηγιάwη, αποτελούσε μία

προσπάθεια ελέγχου και κατανομής των χρήσεων εδάφους «επί χάρτου», ποΑλές φορές

με υπερβολική αιmοδοξία και ουτοmκή διάθεση (Βαίου κ.ά., 2000 . Μπίρης, 1996 .

Σαρηγιάwης, 2000α . Σαρηγιάννης, 2000β . Φιλιππίδης, 1990).

Έως το 1960 οι κατευθύνσεις της κρατικής πολεοδομικής παρέμβασης, ήταν:

• επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλεως

• σχεδιασμός παρεμβάσεων ειδικών έργων

• περιορισμένος οραματισμός για το γενικότερο σχεδιασμό της Αθήνας

• διανοίξεις κεντρικών αρτηριών, προτεραιόπιτα στο αυτοκίνητο

• παροχή κινήτρων για την ασύδοτη κατασκευή πολυκατοικιών
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• αδιαφορία για το πρόβλημα στέγασης των εσωτερικών μεταναστών, κερδοσκοπία

κτηματομεσιτικού εμπορίου και ανάδυση αυθαιρέτων (ΣαρηγιάVVΗς, 2000β).

Από τη δεκαετία του .60 οι προσπάθειες στράφηκαν στην οικονομική ανάπτυξη ενώ

παράλληλα τα πολεοδομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Αθήνα είχανε οξυνθεί.

Έτσι, και οι συζητήσεις για την πόλη και η ενασχόληση με το σχεδιασμό γινότανε με-mo έντονο και συστηματικό τρόπο. Εκδηλώθηκε, λοιπόν, έντονο ενδιαφέρον για τις

εξελίξεις της ξένης πολεοδομικής θεωρίας και διοργανώθηκαν πέντε Πανελλήνιο

Αρχιτεκτονικά Συνέδρια με έμφαση στην πολεοδομία και τη ρύθμιση του χώρου (Βαίου

κ.ά., 2000 . Σαρηγιάννης, 2000 . Φιλιππίδης, 1990).

Το 1960 ο Δοξιάδης επανέφερε ως επίκαιρο θέμα το πρόβλημα της Αθήνας, που από το

1954 είχε ατονήσει, με την πρότασή του για το νέο κέντρο της στο Τατόι. Η πρόταση

αυτή (θεωρία για την οικουμενόπολη) δεν αποτελούσε πλήρες Ρυθμιστικό Σχέδιο της

Αθήνας αλλii ασχολούνταν με το κέντρο της, την οργάνωσή της σε κοινότητες

διαφορετικού βαθμού και τη διάνοιξη περιφερειακών οδών (ΣαρηγιάVVΗς, 2000 .

Φιλιππίδης, 1990).

Το 1965 ολοκληρώθηκε η μελέτη για τις δημόσιες συγκοινωνίες του W. Smith που του

είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Η μελέτη αυτή ισχύει μέχρι σήμερα

με ορισμένες τροποποιήσεις. Το αρνητικό ήταν ότι έδωσε έμφαση στις οδικές

μεταφορές του Λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση του ιδιωτικού

αυτοκινήτου (Σαρηγιάννης, 2000 . Φιλιππίδης, 1990).

Στο Ε' Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο το 1966 πέρα από τον Δοξιάδη που

παρουσίασε την πρόταση του '60 σε mo αναλυτική και ολοκληρωμένη μορφή, το

Υπουργείο Δημοσίων Έργων με το Βασιλειάδη και η ΕΜΟΚΑ (Εταιρεία Μελετών

Οικονομικής και Κοινωνικής Αναπτύξεως) παρουσίασαν τις προτάσεις τους για μία

πολυκεντρική Αθήνα προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο της (ΣαρηγιάVVΗς,

2000 . Φιλιππίδης, 1990).

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Βασιλειάδη αποτελούσε μία πρώτη προσπάθεια σύνταξης

Ρυθμιστικού Σχεδίου, μια αρκετά προωθημένη από την άποψη των αναλυτικών
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στοιχείων αλλά και ιδεών μελέτη, που πάντως ούτε εγκρίθηκε ή θεσμοθετήθηκε ποτέ

ούτε υλοποιήθηκε (Αραβαντινός, 1997).

Ο χώρος αναφοράς ήταν το Λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσιο Πεδίο. Αντίθετα.

τα Μεσόγεια θεωρήθηκαν ότι δεν υπάρχουν στην ευρύτερη Πρωτεύουσα και δεν

εντάχθηκαν στη μελέτη. Πιθανόν να υπήρχε τότε η αντίληψη ότι θα μπορούσαν τα-
Μεσόγεια να μείνουν μία αμιγής γεωργική περιοχή με κάποια παραδοσιακά χωριά

(Αραβαντινός, 1997).

Ένας βαmκός στόχος τ/ς μελέτ/ς ήταν να εξασφαλιστούν η ΠOλυΙCΕΝΤΡΙKότ/τα και η

αποκέντρωση στο σύνολο της περιοχής και για το Λ1ΥΥο αυτό και ως ένα από τα

συν&ήματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η έκφραση «πόλεις εντός πόλεως»

(Αραβαντινός, 1997).

Πέραν αυτού, σχεδόν όλα τα προτεινόμενα στοιχεία και μεγέθη οργάνωσης του χώρου

ήταν θεωρητικά σωστά. Όμως υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην απογραφή της

τότε κατάστασης και στον εντοπισμό των προβλημάτων της αφενός και στις προτάσεις

που δεν ήταν εφαρμόσιμες αφετέραυ (Αραβαντινός, 1997).

Η πρόταση που είχε παρουσιάσει ο Δοξιάδης συντάχθηκε τελικά στις αρχές της

δεκαετίας του '70, μετά από ανάθεση στο γραφείο του από το τότε Υπουργείο

Συντονισμού (σήμερα Εθνικής Οικονομίας). Αποτελούσε μία δεύτερη προσπάθεια

εκπόνησης Ρυθμιστικού Σχεδίου με χώρο αναφοράς ολόκληρη τ/ν Απική. Και σε αυτό

το Σχέδιο, όπως και σε άλ/α του ίδιου γραφείου, θεωρήθηκε ότι θα υπάρξει μία

αλματώδης αύξηση του πληθυσμού, κάτι που αποτελούσε ένα βασικό στοιχείο των

θεωριών του Κ. Δοξιάδη, όπως για παράδειγμα η περί οικουμενούπολης.Έτσι και το

Σχέδιό του για την Αθήνα προέβλεπε ένα γιγαντισμό της Πρωτεύουσας και μάλιστα

θεωρούσε αναγκαίο ένα αρκετά πυκνό ορθογωνικό κύριο οδικό δίκτυο σε όλη την

ΑτnΚ'ή. Αυτό θα σήμαινε την κατασκευή μεγάλου αριθμού νέων αρτηριών προς

συμπλήρωση του οΡθσΥωνικού κανάβου. κάτι που συναντάμε σε Αμερικάνικες

μεγαλουπόλεις, αλλά εiXΕ και για την Αθήνα πραταθεi από τις προΥενέστερες

κυκλοφοριακέςμελέτες του W. Smith. Παρόλληλιι, το Σχέδιο Δοξιάδη επισημαίνοντας

τη συμφόρηση των κεντρικών λειτουργιών στα υφιστάμενα ως τότε σχεδόν μοναδικά

κέντρα (Αθήνας, Πειραιά) πρότεινε τ/ δημιουργία ενός νέου Διοικητικού Κέντρου της
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Πρωτεύουσας (υπουργεία κλπ.) σε περιοχή παρά το Τατόι και την εθνική οδό Αθηνών

Λαμίας (Αραβαντινός, 1997).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο Σχέδιο Δοξιάδη μία περιβαλλοντική θεώρηση με

κατάταξη των φυσικών περιοχών ανάλογα με τον απαραίτητο βαθμό προστασίας. Αυτό

μάλιστα σε μια εποχή κατά την οποία ούτε τα προβλήματα ήταν τόσο εκρηκτικά όσο

σήμερα ούτε υπήρχε κάποια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως σήμερα. Όμως

γενικά σε αυτό το Σχέδιο διακρίνεται εκζήτηση ως προς τις μεθόδους ενώ μεγάλο μέρος

των προτάσεων χαρακτηρίστηκαν ουτοπικές (Αραβαντινός, 1997).

Χαρακτηριστικό πάντως των σχεδίων που παράχθηκαν το διάστημα 1960 - 1970 ήταν

ότι ακολουθούσαν το πρότυπο του ολιστικού σχεδιασμού και επιπλέον ότι παρέμειναν

τελικά ανενεργά. Η περίοδος της διιcτατoρίας που ακολούθησε αναίρεσε την δυναμική

των νέων προβληματισμών που είχαν αναδυθεί με αποτέλεσμα την παγίωση του

μεταπολεμικού μοντέλου σχεδιασμού. Εξάλλου, η εΙCΠόνηση ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου

αποτελεί μία διαδικασία χρονοβόρα, πολύπλοκη, πολυδάπανη και χωρίς εξακριβωμένο

θετικό αποτέλεσμα. Διαδικασία που οι υπεύθυνοι του δικτατορικού καθεστώτος δεν

είχαν τη διάθεση να δρομολογήσουν καθώς δεν είχε άμεσα θετικά οφέλη για την

πολιτική τους (Βαίου κ.ά., 2000 . Οικονόμου, 1999 . Φιλιππίδης, 1990).

1.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1.2.1 ΗΦΥΣ10ΓΝΩΜ1Α ΤΗΣΠΟΛΉΣ

Από το 1561 και έπειτα η Μαδρίτη αποτελούσε το κυριότερο κέντρο υπηρεσιών της

χερσονήσου. Στοιχείο καθοριστικό για την μελλοντική οικονομική και κοινωνική της

εξέλιξη. Στο πρώτο τρίτο του 200υ αιώνα μία από τις διαρθρωτικές αΜ.αγές που

διαδραματίζονταν στη Μαδρίτη ήταν η συγκέντρωση σε αυτήν των ΙCΥριότερων

οικονομικών κέντρων και γενικότερα η άνθηση του τομέα των υπηρεσιών. Επίσης,

στον τομέα της βιομηχανίας πραγματοποιούνταν ένα σύνολο μετασχηματισμών που

αποτελούσανε τις βάσεις για την ανάπτυξή της ιcΑΙ που επέτρεπαν τη συνύπαρξη των

παλιών παραδοσιακών δομών ιcΑΙ της μοντέρνας βιομηχανίας. Δικαιολογημένα,
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επομένως, χαρακτηρίζονταν η Μαδρίτη ως πρωτεύουσα της ισπανικής οικονομίας

(CarνajaI-Otero και Magro-Bahamonde, ]999).

Το κύμα μετανάστευσης που δεχότανε η Μαδρίτη αποτελούσε τη βασική αιτία αύξησης

του πληθυσμού της το χρονικό διάστημα από το 1900 έως το 1930. Έτσι, οι 539.835

κάτοικοι το 1900 ανέρχονται στους 952.832 κατοίκους το 1930 από τους οποίους μόνο

- το 37% ήταν αυτόχθονες. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την θεαματική άνοδο

της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και την κρίση της παραδοσιακής αγροτικής

οικονομίας (Carνajal-OΙero και Magro-Bahamonde, 1999).

Στις αρχές του 200υ αιώνα, στη Μαδρίτη, η διεκδίκηση της μέσης αστικής τάξης για

συνθήκες άνεσης και ποιότητας του χώρου συwπήρχε με την mεσηκή ζήτηση

κατοικίας από την άπορη τάξη. Μάλιστα, η αδυναμία πρόσβασης της σης περιοχές

οργανωμένης επέκτασης οδήΥησε στο να αναδυθούν αυθαίρετοι οικισμοί που

στερούνταν κάθε είδους υποδομών σε συγκεκριμένα όρια της πόλης. Επιπλέον,

προβλήματα προκαλούνταν εξαιτίας της πυκνής δόμησης του κέvtρoυ και της

ανεξέλεγκτης κάλυψης της περιφέρειας, καθώς και εξαιτίας των άσχημων συνθηκών

υγιεινής που προέρχονταν από την εγκατάλειψη των αρχαίων κελυφών. Εκείνη την

περίοδο άρχισε να διαμορφώνεται έντονα και η διαδικασία κοινωνικού διαχωρισμού

στον αστικό χώρο (Encinar, 2003 . Troyano, 1996).

Η περίοδος μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, από το 1939 έως το ]959, χαρακτηρίζονταν από

την απομόνωση του έθνους, την εκτεταμένη καταστροφή της πόλης και από ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα φτώχειας. Το γεγονός αυτό καθιστούσε αναγκαία την οικονομική

ανασvyKρότηση της Μαδρίτης και την απόκτηση ενός ελάχιστου επιπέδου αστικής

ζωής (Carvajal-Otero και Magro-Bahamonde, 1999 . Encinar, 2003).

Η σvyKεντρωτική ιδεολογία της δικτατορίας προώθησε τη δημιουργία μίας

ιμπεριαλισηκής και ισχυρής πρωτεύουσας της Ισπανίας. Το Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο της Μαδρίτης που συντάχ&ηκε το 1946 προέβλεπε την προσάρτηση νέων δήμων

σε αυτήν και έτσι από το 1948 έως το 1954 η επιφάνεια της πόλης αυξήθηκε από 66,2

lαn2 σε 607 km2 (Troyano, 1996· Tomiιs,2002· Encinar, 2003).
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Τη δεκαετία του '40, ο σVΥκεντρωτικόςχαρακτήραςτης δικτατορίας ενίσχυσε το ρόλο

της Μαδρίτης ως κένφο λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Ωστόσο, δεν

ευνοήθηκε η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμόςτου τομέα των υπηρεσιών. Ο αυταρχικός

τρόπος άσκησης της οικονομικής πολιτικής οδήγησε σε αντιδράσεις από μέρους των

πολιτών που κατέληξαν σε σημαντική αναδιάρθρωση της κυβερνητικής ιεραρχίας το

1951. Το Σχέδιο Σταθεροποίησης του 1959, που προώθησε η κυβέρνηση, αποτέλεσε

- στροφή της οικονομικής πολιτικής όσο αφορά τη βιομηχανία με στόχο το άνοιγμά της

στην παγκόσμια αγορά. Έτσι, με την κραπκή υποστήριξη και τα άφθονα φθηνά

ερrαΠKά χέρια της τοmκής αγοράς θεμελιώθηκαν οι βάσεις για τη βιομηχαV1κή

ανάπτυξη της δεκαετίας του '60. Ο νέος αυτός προσανατολισμός της οικονομίας

προκάλεσε ριζικές oJJ.n.γές στην οικονομική και κοινωνική δομή της Μαδρίτης, τα

επόμενα είκΟΟ1 χpόV10 (CarνajaJ-Otero και Magro-Bahamonde, 1999).

Στα τέλη της δεκαετίας του '50, η αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη οδήγησε στην

εντατική βιομηχανοποίηση,την μαζική έξοδο από τις α-Υροτικές περιοχές και σε υψηλά

επίπεδα μεγέθυνσης της Μαδρίτης. Στην μητροπολιπκήπεριοχή της Μαδρίτηςυπήρχαν

σημαντικές ελλείψεις σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές σε όλους τους

τομείς. Παρά την ύπαρξη του Νόμου Χρήσεων Γης του 1956, η ιδιωτική πρωτοβουλία

κατεύθυνε την ανάπτυξη της Μαδρίτης χωρίς να διαθέτει τα κατάλ/ηλα εργαλεία για

ένα ολοκληρωμένοπολεοδομικό σχεδιασμό (Tomas, 2002).

Η θεσμοθέτηση, το 1963, του Γενικού Σχεδίου Οργάνωσης της Μητροπολιτικής

Περιοχής της Μαδρίτης, η οποία ιδρύθηκε το 1964 και περιλάμβανε 23 δήμους,

καθόριζε δύο κύριες περιοχές ανάπτυξης προσανατολίζοντας με αυτό τον τρόπο τη

χωροθέτηση της κατοικίας και της βιομηχανίας στον βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό

άξονα, αντίστοιχα (Tomas, 2002).

Το μητροπολιπκό μοντέλο της Μαδρίτης στις αρχές της δεκαετίας του '60, μπορεί να

ταυτιστεί, σε μεγάλο βαθμό, με το μονοκεντρικό, λειτουργικά εξειδικευμένο και

KOινωνηCΆ διαχωρισμένο μοντέλο, με μεγάλη ανεπάρκεια σε υποδομές κάθε τύπου

(Preciado, 2000).

Τη δεKαετiα του '60 η ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης βίωσε μία έντονη δημογραφική

μεγέ&uνση. Η εΥκατάσταση της νεοαφιχθείσας εΡΎατικής τάξης στη μητροπολιτική
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περιφέρεια, "λόγω του χαμηλού κόστους κατοικίας και της άμεσης πρόσβασης στις

βιομηχανίες, είχε ως συνέπεια την θεαμαηκή πληθυσμιακή της αύξηση (620.000 άτομα

κατά την περίοδο 1960-1975) (CarνajaI-Otero και Magro-8ahamonde, 1999 . Preciado,

2000).

Την περίοδο,1960 έως 1975, της οικονομικής ανάπτυξης η Μητροπολιηκή Περιοχή της

Μαδρίτης αποτελούσε έναν από τους mo δυναμικούς άξονες της ισπανικής οικονομίας

τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και στον τομέα της βιομηχανίας. Πράγματι,

αποτελούσε μία από nς κυριότερες βιομηχανικές ζώνες της Ισπανίας αφού κατάφερνε

να προσελκύει σημαντικό μέρος των ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούνταν στον

τομέα αυτό (CarνajaI-Oteτo και Magro-8ahamonde, 1999).

Ο μετασχηματισμός του οικονομικού μοντέλου είχε ως αποτέλεσμα την ιφίση του

παραδοσιακού κλάδου της γεωργίας και τη μετακίνηση του αγρoτιιcoύ πληθυσμού στο

ασηκό κέντρο της Μαδρίτης. Το χρονικό διάστημα από το 1950 έως το 1970, η μαζική

εΎΚατάσταση της βιομηχανίας στο νοτιοανατολικό τμήμα της επαρχίας μετέτρεψε τους

κοντινούς αγροτικούς δήμους σε εστίες συρροής πληθυσμού μεταναστών. Η

συνύπαρξη των παραδοσιακών αγροτικών μονοκατοικιών με τα σύνολα φθηνών

πυιcνoδoμημένων κατοικιών που προορίζονταν για την εργατική τάξη προκάλεσε την

παραμόρφωση του αστικού χώρου και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας των δήμων και

των κατοίκων τους. Εmπλέον, οι αγροτικοί δήμοι του βορειοανατολικού και

νοτιοανατολικού τομέα αδυνατούσαν να ανταγωνιστούν την εθνική και διεθνή αγορά

και επίσης βίωναν τη μόλυνση των εδαφών τους από τις γειτονικές βιομηχανίες

(Carνajal-Otero και Magro-Bahamonde, 1999 . Preciado, 2000).

Ο σxrιματισμός της μητροπολιτικής περιφέρειας, κατά τις δεκαετίες '60 και '70,

πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες ανεξέλεΥκτης ανάπroξης και οικονομικής

υπερεκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια της σε κάθε τύπο υποδομών,

εξοπλισμού ή υπηρεσιών (preciado, 2000).

Η οικονομική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του '70 επηρέασε σε διαφορετικό βαθμό

τη Μαδρίτη σε σχέαη με την υπόλoυrη lσπανία εξαιτίας της ιδιαίτερης θέσης της σε

εθνικό επίπεδο, ως πρωτεύουσα και ως οικονομικό κέντρο και κέντρο των υπηρεσιών.

Παρόλο που η κρίση είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας στη Μαδρίτη
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υπήρξε άνοδος του τομέα των υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης που λειτούργησε

εξισορροπητικά. Βέβαια, η κρίση δεν επηρέασε με όμοιο τρόπο όλες τις περιοχές της

Μαδρίτης. Ο νότος ήταν εκείνος που βίωσε πολύ έντονα nς άσχημες συνέπειες της

κρίσης. Σε συνδυασμό με την συγκέντρωση των υπηρεσιών στις περιοχές του κέντρου

και του βορά έγινε ακόμη mo έντονος ο κοινωνικός διαχωρισμός (Carνajal·Otero κα.ι

Magro-Baharnonde, 1999).

Η διαδικασία μητροπολιτικού σχηματισμού προκάλεσε την αναδιοργάνωση των

αστικών λειτουργιών στο χώρο, κυρίως της βιομηχανίας και της Ία/τonCΊας, που με τη

σειρά της επηρέασε την χωρική ανακατανομή του πληθυσμού. Η τάση

προαστιοποίησης αποτελούσε ΠJ.j;ov δεδομένο και οδήΥησε στο σχηματισμό ενός

διαχωρισμένου και χωρίς ισορροπία δημΟΎραφικού μοντέλου. Προς τα τέλη της

δεκαετίας του '70, η ),."'εVtρική περιοχή συΥκέντρωνετον mo γηρασμένο πληθυσμό και

παρέμενε στάσιμη δημΟ'Υραφικά ενώ η περιοχή της περιφέρειας χαρακτηρίζονταναπό

αυξανόμενη πληθυσμιακή μεγέθυνση και τομεακή ετεΡΟΎένεια.Έτσι, καθώς ο δυτικός

1α/Ι βόρειος τομέας, με μικρότερη πληθυσμιακή βαρύτητα, στεΥάζανε τον πληθυσμό

ανώτερου κοινωνικού επιπέδου, ο νότιος Ία/Ι ο ανατολικός είχαν επιλεΥεί Ύ\α την

προώθηση της βιομηχανίσς με cncoπό την αποκέντρωση της 1α/Ι την μαζική καταcncευή

καΤΟΙ1CI.ών Ύια τις νέες εΡΎατικέςτάξεις μεταναστών (Preciado, 2000).

Στο χρονικό διάστημα από το 1950 έως το 1980, η Μαδρίτη έχει υποστεί μία σειρά από

πολύ δυνατές προσκρούσεις ως συνέπεια των παρακάτω Ύεγονότων:

• Ένα έντονο κύμα μετανάστευσης που προκλήθηκε από την εγκατάλειψη της

υπαίθρου και των αΎροτικών περιοχών.

• AJJ..n.Ύές στην Ία/τανομή των χρήσεων Ία/Ι των δραστηριοτήτων στην πόλη που

παρήΎαΎε η ταχεία μεγέθυνση.

• ΛειτουΡΎικοί μετασχηματισμοί ως συνέπεια των αλλαΎών στους ρυθμούς

περιφερειακής μεΥέθυνσης.

• ΑνεκτιΙCΌτητα στην κατάληψη α/Ι την οικοδόμηση της πόλης.

• 'Ελλειψη δημοτικής πρωτοβουλίας (Encinar, 2003).

Έτσι, στα τέλη του '70, η κατάστασηστη Μαδρίτηχαρακτηρίζεταιαπό:

• Την εγκατάλειψη του αστι'Κ"ού κέντρου και των ιστορικών ιcελυφών.

• Τον μετασχηματισμό των περιοχών επέκτασης.
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• Σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα.

• Στασιμότητα στην μεγέθυνσή της (Encinar, 2003).

Στα τέλη του '70, η ανοχή στην κατάληψη και Oιιcoδόμηoη της πόλης και η έλλειψη

ενδιαφέροντος για τις περιοχές της περιφέρειας αντικαθίστανται από την βαθμιαία

απόΚτ/ση μίας νέας αστικής συνείδησηςπου χαρακτηρίζονταναπό:

- • Τη συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.

• Την ανάληψη των ευθυνών τους από τα δημαρχεία στο πλαίσιο της αστικής

αλλαγής.

• Τη γενίκευση ενός συγκαταβατικού κλίματος στην επίλυση των αστικών

προβλημάτων.

• Τον σεβασμό στην ιστορική παράδοση και τις γεωμορφολογικές συνθήκες.

• Την εκμετάλλευση των αστικών και φυσικών πόρων.

• Την προτεραιότητα του κοινού συμφέροντος.

• Την ιδιαίτερη προσοχή στον ολοκληρωμένο και ομοιογενή εξοπλισμό της πόλης

(Encinar,2OO3).

1.2.2 ΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕΔΙΚΤΑΤΟPlΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣ

Η σύντομη περίοδος διοικητικής αυτονομίας τ/ς περιοχής τ/ς Καταλανίας και τ/ς

Χώρας των Βάσκων (1931-36) κατέληξε στον Εμφύλιο Πόλεμο (1936-39) και στην

εmβολή του αυταρχικού συγκεντρωτικού καθεστώτος υπό την κυριαρχία του Φράνκο

που έληξε με τον θάνατό του το 1975. Όλο αυτό το δtάστ/μα το κεντρικό κράτος

συγκέντρωνε κατά αποκλειστικότητα τ/ν εξουσία και λειτουργούσε εξομοιωτικά ως

προς τη μοναδικότητα κάθε περιοχής και τ/ν ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα των

κατοίκων. Το ηγεμονικό ύφος και ο απορριπτικός εθνικισμός που επικρατούσαν

οδήγησαν το ισπανικό κράτος για πολ/ά χρόνια στην απομόνωση (Giordano και Roller,

2003 . Cubillas, 2003).

Η συΥκεντρωτική ιδεολογία της δικτατoρiας προώθησε τη δημισυργία μίας

ιμπεριαλιστικής και ισχυρής πρωτεύοοοας της Ισπανίας και ενίσχυσε το ρόλο της ως

ΙCΈΝΤρo λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων

(http://www.ucm.esIinfolhcontempl1eoclmadήd%20lJl.htm).
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Η Ισπανία είχε υιοθετήσει το Ναπολεόντειο σύστημα διοίκησης και σχεδιασμού που

εξαιτίας του αυταρ-χικού καθεστώτος κατέληγε να είναι ακόμη mo συγκεντρωτικό. Η

χωρική της οργάνωση με βάση τους δήμους και τις επαρχίες αποτελούσε ιστορική

παράδοση που ήταν βαθιά ριζωμένη στην ισπανική κουλτούρα (CubiJJas, 2003 .

Newman και Thornley, 1996).

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ο σχεδιασμός αντιμετωπίστηκε με μία /αΊSsez fαire

προσέγγιση. Το σύστημα σχεδιασμού εφαρμόστηκε τμηματικά σύμφωνα με ένα

αντιδημοκρατικό πολιτικό πρόγραμμα που ουσιαστικά παρέμεινε αμετάβλητο όλο το

διάστημα κυριαρχίας του Φράνκο. Η διαφθορά ήτανε άμεσα συνδεδεμένη με την

αστική ανάπτυξη αφού η καταστροφή του δομημένου περιβάλλοντος από τους

ιδιωτικούς επενδυτές πραγματοποιούνταν με την ανοχή των υπευθύνων (CompiteJJo,

2003 . Madaήaga, 2002).

Παρά τις αυστηρές ρυθμίσεις του Νόμου Χρήσεων Γης από το 1956, η ανάπτυξη της

Μαδρίτης κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο από την ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία δεν

διέθετε τα κατάλληλα εργαλεία για ένα ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό

(httΡ:llwww.ucm.esIίnfο!hcontemΡ/Ιeοc!madήd%20m.htm).

1.2.3 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑ1ΣΙΟ ΠDΛΕΟΔΟΜ1ΚΟΥ ΣΧΕΔlΑΣΜΟΥ

Στο δεύτερο μισό του Ι 90υ αιώνα, οι επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης και

της ραγδαίας αστικοποίησης των πληθυσμών είχανε ως αποτέλεσμα την έντονη

υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την διατύπωση

ενός συνόλου προβληματισμών και την εμφάνιση νέων μοντέλων σχετικά με την

ιδανική σύγχρονη πόλη. Οι σημαντικότερες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για

τις νέες συνθήκες που επικρατούσανε στον αστικό χώρο αναπτύχθηκαν στα τέλη του

Ι 90υ και στις αρχές του 200υ αιώνα. Αφορούσανε, κυρίως, την οργανωμένη επέκταση

των ορίων της πόλης και την αναβάθμιση του εσωτερικού της πυρήνα αφού, οι

ανεξέλεγκτες και συνεχείς επεκτάσεις για τη δημιουργία νέων περιοχών κατοικίας, η
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μόλυνση της ατμόσφαιρας από τις βιομηχανίες, η χαμηλή ποιότητα κατοικίας της

εργατι1dις τάξης και η πυκνή δόμηση του κέντρου αποτελοΟΟανε τα βασικότερα

χαρακτηριστικά της (Γοσποδίνη, 1995 . Teran Troyano, 1996).

Η Ισπανία, παρά την εμφανή καθυστέρηση στην διαδικασία βιομηχανοποίησής της,

_ παρακολουθοΟΟε ενεργά τις διεθνείς εξελίξεις σnς τάσεις του σχεδιασμού. Μάλιστα., σε

ορισμένες περιπτώσεις. είναι αξιοσημείωτη η πρωτογενής συνεισφορά της στην

πoλεoδoμιΙCΉ κουλτούρα. Ήδη από τις αρχές αλλά tcυρίως στο δεύτεΡο μισό του 190υ

αιώνα, συντελούνταν στις ισπανικές πόλεις σημαντιΙCΈς παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις

αυτές πρακάλεσαν αJJ.trγές στη σχέση μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας της

πόλης καθώς και στον τρόπο εξάπ4οοής της (Teran Troyano, 1996).

Η ιδέα της οργανωμένης διεύρυνσης του υπάρχοντος αστικού ιστού, με την επικόλληση

νέων οργανωμένων και γεωμετρικών τμημάτων στον κορμό της υφιστάμενης πόλης

αναπτύχθηκε στην Ισπανiα. όπως και σε κάποιες άλλες χώρες, στο δεύτερο μισό του

190υ αιώνα. Μάλιστα, στην περίπtωση της Ισπανiας, συνδυάστηκε με τη χρήση του

ορθογωνικού ιστού λόγω της επαληθευμένης αποτελεσματικότητας του όσο αφορά τη

βασική οργάνωση των διαδικασιών πολεοδόμησης. Ουσιαστικά, αποτέλεσε τη

συνέχιση της πρακτικής που ακολουθήθηκε κατά την ίδρυση των αποικιών στην Ν.

Αμερική. Ο I1defonso Cerda με το έργο του «ΓενιΙCΉ Θεωρία για την Αστικοποίηση))

("Teoπa General de Ia Urbanizacion") διαμόρφωσε με τρόπο ξεκάθαρο και συνεκτικό

τις βασικές ιδέες της νέας μορφής διεύρυνσης (Teran Troyano, 1996 . Trapero, 2003).

Ο ενιαίος τρόπος υλοποίησης του σχεδιασμού, που χαρακτήριζε την προηγούμενη

μορφή παραγωγής του αστικού χώΡου, αντικαθίσταται πλέον από τη διαδοχή διαφόρων

σταδίων. Το γενικ6 διάγραμμα οργάνωσης του εδάφους, της πρώτης φάσης, επέτρεπε

την ανάπτυξη πολλαπλών δράσεων κατά τις επόμενες φάσεις της πολεοδόμησης και

οικοδόμησης των οικισμών (Teran Troyano, 1996).

Η ανάγκη ρύθμισης των πολλαπλών αυτών δράσεων καθιστούσε, πλέον, ανεπαρκή την

απλή αναπαραγωγή ΠΡο'ΤΥούμενων σχημάτων χωΡιΙCΉς οργάνωσης. Για το σκοπό αυτό,

παράχθηκε ένα σύνολο νέων σχεδιαστικών και νομικών εργαλείων που εισήΥαγαν

χρήσιμους μηχανισμοι'>ς για την ευκολότερη υλοποίηση των σχεδίων (Teran Troyano,

1996).
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-

Ο συγκεκριμένος τρόπος διεύρυνσης των ορίων της πόλης μεταφέρθηκε σε μικρό

βαθμό στην πράξη όσο αφορά την ισπανική πραγματικότητα. Πρόκειται, λοιπόν,

περισσότερο για μία συνεισφορά εννοιολογική και μεθοδολογική (Teran Troyano,

1996).

Το 1924, δημοσιεύθηκε επίσημα το «Δημοτικό Θέσπισμα» που προέβλεπε την

υλοποίηση μίας σειράς Σχεδίων ανάπλασης, οργανωμένης διεύρυνσης ή απλής

επέκτασης των ισπανικών πόλεων. Η καινοτομία του θεσπίσματος βρισκότανε στο ότι

εισήγαγε μία νέα μορφή εργαλείου που ουσιαστικά αποτελούσε μία μορφή διεύρυνσης

αμεσότερης εφαρμογής. Πλέον, το προστιθέμενο στον ήδη υπάρχοντα αστικό ιστό

τμήμα δεν ήταν απαραίτητο να έχει ενιαία μορφή. Σύμφωνα με το θέσπισμα, ήταν

υποχρεωτική η τήρηση των προτεινόμενων χαράξεων του Σχεδίου, καθώς και η

παραχώρηση από τους ιδιοκτήτες του τμήματος που τους αναλογούσε για τη

δημιουργία του οδικού δικτύου. Όμως, δεν εξασφαλίζονταν κάτι αντίστοιχο για την

απαιτούμενη γη για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Επιπλέον, οι σχετικές

με την επέκταση διαδικασίες αποτελούσαν πλέον αρμοδιότητα των δημαρχείων αφού,

δεν χαρακτηρίζονταν πια από κάποια ιδιαιτερότητα που να καθιστά αναγκαία την

κρατική παρέμβαση. Τα Σχέδια της επέκτασης χρησίμευσαν για την υποδοχή της

αστικής ανάπτυξης της μεταπολεμικής περιόδου. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα,

επιμηκύνθηκε η λογική τους ακόμη και πολύ μετά την έγκριση του μεταρρυθμιστικού

Νόμου του 1956 (Teran Troyano, 1996).

Ο ιδιόμορφος τύπος κηπούπολης που οραματίστηκε ο Arturo Sοήa Mata, ήδη από το

1882, ενσωμάτωνε το δίκτυο μεταφορών και τις βασικές παροχές της υπάρχουσας

πόλης. Όμως, παρά την προσπάθειά του σύνδεσης του νέου χωρικού μοντέλου με τον

ευρύτερο χώρο η επιθυμία του για μια εναλλαΚΤΙkή πόλη απέτυχε σε μεΥάλο βαθμό. Η

μόνη της υλοποίηση και μάλιστα όχι ολοκληρωμένη, η CΊudad Lineal στη Μαδρίτη,

αποτέλεσε ουσιαστικά και αυτή μία ακόμη περίπτωση επέκτασης (Γοσποδίνη, 1995 .

Teran Troyano, 1996· Sambricio, 1999).

Έτσι, κατά τις δεκαετίες '20 και '3Ο η μεγέθυνση της Μαδρίτης πραγματοποιούντανμε

τη μορφή ασυνεχών επεκτάσεων που ουσιαστικά ήταν σχηματισμοί στην περιφέρεια

της πόλης, αποκομμένοι από τον αστικό ιστό και που θεωρούνταν τμήματα
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κηπούπολης. Η καινοτομία εστιάζονταν στη διαφορετική μορφή του εσωτερικού αυτών

των τμημάτων διεύρυνσης του αστικού χώρου. Παρά το γε-Υονός ότι δεν βρίσχ:ονταν σε

συνάφεια με τον συμπαγή ιστό της υφιστάμενης πόλης και την διαφορετική προσέγγιση

στο σχεδιασμό και την τυπολσΥία που ακολουθούνταν, μόνο σε εξαιρετικές

περιπrώσεις γίνεται αvrιληπτή η εμφάνιση μίας ouσιαστΙKά καινούριας πόλης. Στην

πραγματικότητα, δεν επρόκειτο Ύ\α μία εναλλακτική πόλη αλλά για μία διαφορετική

μορφή επέκτασης με εναλλακτικό τρόπο ΟΡΎάνωσης του χώρου. Οι εφαρμαΥές του

μοντέλου της κηπούπολης που πραγματοποιήθηκαν απευθύνονταν κυρίως στη μεσαία

τάξη. Τμήματά τοα; συναντιούνται ακόμη και σήμερα σε περιοχές της περιφέρειας ή

εκτός ορίων της πόλης σε όλες σχεδόν τις ισπανικές πόλεις (Teran Troyano, 1996 .

Trapero, 2003).

Την ίδια περίοδο, η επικράτηση του κινήματος City BeautίfuJ επιδίωκε τον επιβλητικό

μετασχηματισμό της εικόνας του ήδη υπάρχοντος αστικού χώρου χρησιμοποιώντας

χαρακτηριστικά στοιχεία της νεοκλασικής ή μπαρόκ πόλης. Η μπαρόκ αντίληψη του

χώρου οδήγησε στην ολοκληρωτική απόρριψη του ορθογωνικού ιστού (Teran Troyano,

1996).

Σε γενικές γραμμές, όμως, υιοθετήθηκε μάλλον σε περιορισμένο βαθμό από τις

ισπανικές πόλεις. Ο έντονος προβληματισμός για τις άσχημες συνθήκες υγιεινής και

την κατάσταση φθοράς που επικρατούσαν στις περιοχές του κέντρου σε συνδυασμό με

την πρόθεση βελτίωσης της εικόνας τους αποτέλεσαν κίνητρα για την εισήγηση

ορισμένων παρεμβάσεων. Η νομοθεσία Ανάπλασης του Εσωτερικού (Legislacion de

Reforma Interίor), εισήγαγε τα βασικά εργαλεία 'για αυτό τον τύπο παρεμβάσεων.

Πράγματι, επιτεύχθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ευχάριστων και βιώσιμων συνθηκών

στους χώροα; αυτούς. Από την ά/.λη, οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσανε στο να

αποκτήσουν μεΥαλύτερη αξία ορισμένες προνομιακές τοποθεσίες της πόλης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάνοιξη της Gran Via στη Μαδρίτη, που

πραγματοποιήθηκε το 1910, με την πρόθεση να διαπεράσει τον ιστό της παλιάς πόλης

και να δημιουργηθεί μία ευρεία εΥκάρσια επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό. επιτεύχθηκε

και η ανατίμηση τ/ς αξίας των παρακείμενων οικοπέδων (Temn Troyano, 1996 .

Trapero, 2003).
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Οι ιδέες της οργανωμένης επέκτασης και της κηπούπολης καθώς και το κίνημα City

BeautifuI με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις τους ανταποκρίνονταν κατάλληλα στα

συμφέροντα και τις πρoσδo1dες της μεσαίας αστικής τάξης. Ομως, δεν προβλέπονταν

1α/Vενός είδους μέτρο για τα υγειονομικά και λειτουργικά προβλήματα που

προέρχονταν από την ε-Υκατάλειψη των αρχαίων κελυφών ούτε για τη λύση του

προβλήματος της ανεξέλεγκτης κάλυψης της περιφέρειας, που προκαλούνταν απά τη

- ζήτηση για κατοικία καθώς η έκταση των οργανωμένων επεκτάσεων δεν επαρκούσε

(Τeran Troyano, 1996).

Ο Νόμος Εξυγίανσης και Bελτiωσης των Οικισμών του 1895 προέβλεπε τις άμεσες

ενέργειες που ήταν απαραίτητο να γίνουν για τη συντήρηση των αρχαίων ιαλυφών. Η

αδυναμία του πληθυσμού με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους να έχει πρόσβαση στις

οικοδομές της οργανωμένης επέκτασης οδήγησε στο να αναδυθούν περιθωριακοί

οικισμοί σε συγκεκριμένα όρια της πόλης που όμως στερούνταν των ελάχιστων

αστικών υπηρεσιών. Η πιεστική ζήτηση κατοικίας που απασχολούσε την lσπανία από

τα τέλη του 190υ αιώνα λήφθηκε υπόψη στα νομοσχέδια κοινωνικής ανασυγκρότησης,

από το 1883 και έπειτα. Η ίδρυση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ανασυγκρότησης το

1903, προώθησε τους διαδοχικούς Νόμους για Κατοικίες Χαμηλού Κόστους του 1908,

1911 και 1921. Σύμφωνα με αυτούς προβλεπότανε η δημιουργία ορισμένων συνόλων

κατοικίας περιορισμένου κόστους κατασκευής με τη μορφή αυτόνομων δορυφόρων, με

τις δικές τους συλλογικές υπηρεσίες, σε κοντινή απόσταση από τις κύριες αρτηρίες

επικοινωνίας ή τους μεγάλους πόλους εργασίας. Έτσι, στις περιφέρειες πολλών

ισπανικών πόλεων εμφανίστηκαν οικισμοί καθόλου αξιόλογης αρχιτεκτονικής που σε

καμία περίπτωση δεν προσέγγιζαν το μοντέλο της κηπούπολης. Επίσης, ο Νόμος αυτός

δεν έλυνε το πρόβλημα της πολεοδόμησης των περιχώρων (Teran Troyano, Ι 996 .

Trapero,2003 . httΡ:!!www.ucm.esιίn[0!hcοnΙernp!leoclmadrid%20ΙΠ.htrn).

Το πρώτο δείγμα συνολικής ΠΡΟσέΥΥισής του σχεδιασμού εντοπίζεται το 1882 στην

πρόταση του Arturo Sοήa Mata. Το 1923. στην πρόταση «Ασυνεχούς Επέκτασης» της

Μαδρίτης εξετάζεται η δuνατότητα αύξησης της επιφάνειάς της όχι ως μία συμπα"fής

μορφή αλλά σε αποκομμένα από αυτή τμήματα. Αυτό δημιουργούσε άμεσα την ανάγκη

να προβλεφθεί ένα κατάλληλο σύστημα συνδέσεων των οδικών αξόνων όλης τ/ς

περιοχής μελέτης. Η πρόταση αυτή αποτελούσε μία πρώτη προσέΥΥιση της Μαδρίτης

ως πόλη ενταγμένη ατην χωρική της περιφέρεια. Η προβλημαπκή του <<regional
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p1anning», που ήδη απασχολούσε τις ΗΠΑ και την Απλία, προσεπίστηκε ευρέως ως

θέμα στο Εθνικό Συνέδριο Αρχιτεκτόνων του 1926 (Teran Troyano, 1996).

Λίγο αργότερα, η Μαδρίτη πρωταγωνιστούσε στον διεθνή διαγωνισμό του 1929 με το

Σχέδιο Επέκτασής της των Zuazo και Jansen που αποτελούσε μία αξιόλογη πρόταση

"(Ul το σχεδιασμό της πόλης. Αναγνώριζε τον κεντρικό ρόλο της Μαδρίτης ως

- Πρωτεύouσα και ως <JU'y1Cοινωνιακός κόμβος κ:αθώς και ένα σημαντικό ρόλο στους

κοντινούς της ΟΙΌσμούς, που πλέον λαμβάνονταν υπόψη ως ενεργά κομμάτια της

σύνθετης πραγμαπκότητας, ώστε να επιτευχθεί μία λογική διάρθρωση της επέκτασης

της πόλης. Η συνολική διάσταση πολεοδομικής παρέμβασης του Σχεδίου αποτέλεσε το

κυριότερο πρόβλημα "(Ul την εφαρμογή του. Από τη φιλόδοξη αυτή πρόταση

εφαρμόστηκαν μόνο ορισμένα τμήματά της ενώ χρησίμευσε ως βάση στο Σχέδιο της

Μαδρίτης του 1935 και στις προτάσεις ανασuγx:ρότησης τόσο του Χωροταξικού

Σχεδίου που συντάχθηκε από την Προεδρική Δημοκρατία μεταξύ 1937 και 1939 όσο

και του Σχεδίου του Pedro Bidagor του 1946 (Τeran Troyano, 1996 . Traρero, 2003 .

http://www.ucm.eslinfo/hcontemp/leocJmadrid%20II1.hιm ).

Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που διήρκεσε έως τα τέλη της δεκαετίας του

'20, απουσίαζε η εκδοχή της πόλης σαν σύνολο και κατά συνέπεια η πρόθεση

οργάνωσής της με ένα συνολικό εργαλείο παρέμβασης. Στην καθημερινή πρακτική η

διαδικασία παραγωγής του αστικού χώρου γινότανε προσθετικά με ολοένα και

περισσότερο βελτιωμένους μηχανισμούς. Το κύριο εργαλείο παρέμβασης, όμως,

εξακολουθούσε να είναι το οργανωτικό διάγραμμα (Teran Troyano, 1996).

Στα τέλη της δεκαετίας του '20, οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και τα εργαλεία

που είχαν υιοθετηθεί για την οργάνωση του ασnKoύ χώρου και της ευρύτερης ζώνης

εmρροής του χαρακτηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό από αδυναμία να ανταποκριθούν με

αποτελεσματικό τρόπο (Τeran Troyano, 1996).

Συχνή ήτανε η εκδήλωση κριπκής και ανnπαράθεσης σης ιδέες της προηγούμενης

περιόδου. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του σχεδιασμού έγινε ανnληπτή η ανάΎτ/

συνολικής αντιμετώπισης του χώρου. Στη λογική αυτή πραγματοποιήθηκαν αξιόλογες

προσπάθειες προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα νέα δεδομένα και να υλοποιηθούν

νέου τύπου παρεμβάσεις (Teran Troyano, 1996).
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Πλέον, από ης αρχές της δεκαετίας του '30 ξεΚ1νούσε ένα στάδιο αλλαγής όπου

εκφραζόταν η πρόθεση συνολικής οργάνωσης της πόλης και του χώρου. Όπως ήταν

αναμενόμενο, ο διαφορεηκός τρόπος προσέΥΥισης της πόλης είχε άμεσες επιπτώσεις

στην αντίληψη του σχεδίου. Ο σχεδιασμός απομακρύνθηκε με σαφή τρόπο από τ/ν

αρχιτεκτονική, την εφαρμοσμένη μηχανική και την οικοδόμηση. Η παρέμβαση στον

- αστικό χώρο 'Υ1νότανε συνυπολΟ'Υίζοντας όχι μόνο τον χωρικό αλλά και τους

κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες με μία πρόθεση αντικειμενικής προσέΥΥισής τους

(Teran Troyano, 1996).

Η παρέμβαση δεν γινόταν ανηληπτή ως μία δημιουργική ενέΡΥεια με μεγάλα περιθώρια

ακαθοριστίας αλλά οι αποφάσεις του σχεδιασμού εκπίπτανε και καθοριζότανε από τα

επιστημονικά δεδoμiνα την πληροφορία με αυτόματο πρακτικά τρόπο. Αναπόφευκτα, η

αντίληψη όλης της διαδικασίας του σχεδιασμού στηριζότανε στην ανάπτυξη των

ποσοηκών μεθόδων. Προκύπτει, δηλαδή, όη υπήρχε η πρόθεση επίλυσης των αστικών

προβλημάτων μέσω μαθηματικών μοντέλων. Όμως, τα προβλήματα της αστικής

πραγμαηκότητας, όπως το πρόβλημα της Κ1VΗΤΙKότητας, της χωροθέτησης των

δραστηριοτήτων και αυτά που προκύπτουν από τη διάδραση τους, που αφορούσαν την

καλύτερη οργάνωση της πόλης συνολικά μάλ/ον απαιτούσαν οξυμένη κρίση για την

επίλυσή τους και όχι τις μεθόδους ποσοηκοποίησης και μοντελοποίησης (Teran

Troyano, 1996).

Στην Ισπανία, ο αντίκτυπος ήταν ιcuρίως διαλεκτικός, αν και ευθύνεται για τον

υπέρμετρο εξοπλισμό με συσκευές πληροφορικής πολλών οργανισμών της διοίκησης

και για αρκετές αλJ.iJ. ανεπιτυχείς προσπάθειες προσέγγισης της πρακτικής του

σχεδιασμού μέσω αυτής της μεθοδολογίας. Στην πραγματικότητα, εκείνο που

επιτυγχάνονταν ήταν η περισσότερο επιστημονική παρουσίαση του Σχεδίου. Υπήρχε η

φιλοδοξία ότι χάρη στην επιστημονική αυστηράτητα και την τεχνολογική επεξεΡΥασία

της πληροφορίας θα ήτανε δυνατό να αιηολοΥηθούνε με mo πειστικό τρόπο οι

προτάσεις παρέμβασης (Teran Troyano, 1996).

Από τη δεκαετία του '40, άρχισε να διαμορφώνεται μία νέα άποψη για την πόλη σε

συνάρτηση με το χώρο. Το γεγονός ότι, π'λioν, γινότανε αντιληπτή ως μία μεΥάλη

οικονομική και κοινωνική δομή συνοδεύτηκεαπό τον συνολικό χειρισμό της σύμφωνα
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με τον οποίο κάθε τμήμα του αστικού ιστού δεν λειτουργούσε αυτόνομα, αλλά ως ένα

κομμάτι ενταγμένο στο σύνολο που κατείχε το δικό του ιδιαίτερο ρόλο στη γενική της

λειτουργία. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός απέκτησε μία ιεραρχικά οργανωμένη δομή

ώστε να ανταποκρίνεται στην πολύπλοκη διάρθρωση της πόλης. Αποτελούνταν από

λειτουργικά επίπεδα, με το συνολικό σχέδιο απαραίτητα αφηρημένο και τα υπόλοιπα

σχέδια για τα επιμέρους τμήματα της πόλης περισσότερο λεπτομερειακά. Συχνά, όμως,-
το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού εmκεvτρωνόταν στα δομικά Xαραιcτηρισπκά τ/ς πόλης

σε βάρος των μορφολογικών στοιχείων που αφορούσανε τη διαμόρφωση του ασnKOύ

τοιήου (Teran Troyano, 1996).

Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην εντατική

ανασυγκρότ/ση των κατεστραμμένων πόλεων και χωριών με σκοπό την απόΙCΤΗση ενός

ελάχιστου επιπέδου αστικής ζωής. Την ίδια περίοδο, υπήρχε έντονη η ανάγκη να

υπάρξει μία συνεκτική οργάνωση των πόλεων και των χωριών και προετοιμάστηκε ένα

Σχέδιο που επιχειρούσε να διευθετήσει το σύνολο των ασπκών προβλημάτων και την

οργάνωση της μεγέθυνσης των ισπανικών πόλεων. Το Σχέδιο του Pedro Bidagor για τη

Μαδρίτη, που εγκρίθηκε το 1946, παρουσίαζε ενδιαφέρον τόσο για την υψηλή του

ποιότητα όσο αφορά την προτεινόμενη οργάνωση του χώρου όσο και για το ότι

καθόριζε τα επίπεδα του σχεδιασμού και τον βαθμό ακρίβειας του καθενός. Η αδυναμία

του Σχεδίου Bidagor να ρυθμίσει την αστική μεγέθυνση της Μαδρίτης οφείλονταν

κυρίως στην κερδοσκοπία του εδάφους, στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας των

δημοτικών αρχών και στις ανεπαρκείςυποδομές (Teran Troyano, 1996· Trapero, 2003 .

http://www.ucm.eslinfolhcontempl1eodmadrid%201II.htm ).

Στον Νόμο Χρήσεων Γης του 1956 καθιερώθηκε ο υποχρεωτικός καθορισμός επιπέδων

στο σχεδιασμό. Ως άμεση συνέπεια, ξεκίνησαν να συντάσσονται τα Γενικά Σχέδια των

κύριων δήμων. Αρχικά, σε πολλά από αυτά τα Γενικά Σχέδια η ανοικοδόμηση της

πόλης πραΎμαΤOΠOΙOύVΤαν ακόμη πάνω στον ορθογωνικό ιστό, όπως στα Σχέδια

επέκτασης της προηγούμενης περιόδου. Αργότερο, με την εφαρμσΥή του θεμελιώδους

φoνξΙOναλισnKOύ δόγματος για τον διαχωρισμό των βασικών λειτουργιών της πόλης

δεν ορίζονταν με συγκεκριμένο τρόπο το πώς έπρεπε να διαμορφωθεί η ανοικοδόμηση

της πόλης (Teran Troyano, 1996).
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Επιπλέον, η καθυστέρηση στη διάθεση των Σχεδίων χάραξης του ορθογωνικού ιστού,

τα καθιστούσε τελικά αναποτελεσματικά. Αυτό οδήγησε τα δημαρχεία, που ήτανε

υπεύθυνα για την εφαρμογή τους, να διευκολύνουν την έκδοση οικοδομικών αδειών

παραβλέποντας τις γραφειοκρατικές δωδΙKασiες του νόμου. Μέσω του υποχρεωτικού

αναδασμού που προέβλεπε ο Νόμος εmτιryχάνoνταν η εξασφάλιση μεγαλύτερου

τμήματος γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Όμως, η πρακτική του

αναδασμού ευνοούσε μόνο τις περιπτώσεις όπου επρόκειτο για ενιαίες εκτάσεις γης του

ίδιου ιδιοκτήτη. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε οοοιαστικά κίνητρο για την παρέμβαση

των μεγάλων κτηματομεσιτικών εταιριών (Τeran Τroyano, 1996).

Η διεύρυνση του αστικού χώρου της Μαδρίτης τη δεκαετία του '50, εξαιτίας της

δημογραφικής της μεγέθυνσης, οι προτάσεις του Σχεδίου Bidagor και η υπερβoλικi)

άνοδος της αξίας γης εξαιτίας της κερδOO1CΟπίας που επικρατούσε οδήγησαν ταν

€J.εrxo της αστικής ανάπτυξης της Μαδρίτης στην ιδιωτική πρωτοβουλία,1Ο1ρά την

ύπαρξη του Νόμου του 1956. Όπως ήταν αναμενόμενο η πολεοδομική και

κατασκευαστική της δραστηριότητα γινότανε αποκλειστικά με οικονομικά κίνητρα

(Teran Troyano, 1996 . Trapero, 2003 .

http://www.ucm.es/infolhcontemp~eoclmadrid%20IlI.htm ).

Κατά τις δεκαετίες '50 και '60, στα πλαίσια αυτής της πρακτικής και με δεδομένο το

πιεστικό πρόβλημα εξασφάλισης κατοικίας επιχειρήθηκε μία μαζικi) κατασκευή

κατοικιώνσε νέα, μεγάλα και πλήρη τμήματαγης, τα πολύγωνα. Η επιχείρησηαυτή δεν

ασχολήθηκε με την πολεοδόμησητων οδών και των κοινόχρηστωνχώρων ούτε με την

επάνδρωση των οικισμών με τον απαραίτητο κοινωνικό εξοπλισμό αλλά αποκλειστικά

με τα οικοδομικάτετράγωνα κατοικίας (Teran Τroyano, 1996· Τrapero, 2003).

Κατά τη δεκαετία του ' 50, καλύφθηκε ο σχεδιασμός του μεΥαλύτερου μέρους των

ισπανικών πόλεων άνω των 50.000 κατοίκων. Ακολουθήθηκε το μοντέλο που είχε

εισάγει το Σχέδιο της Μαδρίτης του 1946, τόσο ως τρόπος οργάνωσης της πόλης όσο

και ως προς τη λειτουργική του ιεράρχηση. Το ίδιο μοντέλο εmκράτησε και τη δεκαετία

του '60, με τη διαφορά ότι αυξήθηκε η επιφάνεια γης που προοριζότανεγια ανάπτυξη

(Teran Troyano, 1996· Trapero, 2003).
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Το Γενικό Σχέδιο Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Περιοχής που εγκρίθηκε το 1963

προσπαθούσε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της χαοτικής μεγέθυνσης που

προκαλούνταν από την κερδοσκοπία και από το γεγονός ότι η Μαδρίτη ξεπερνούσε

πλi;oν τα αυστηρά όρια του δήμου και ασκούσε εmρροή στην ευρύτερη βιομηχανική

ζώνη που δημιουργούνταν. Το Σχέδιο προέβλεπε δύο περιοχές ανάπτυξης,

νοτιοανατολικά την περιοχή αποκέντρωσης της βιομηχανίας και βορειοδυτικά την

- περιοχή κατοικίας (httΡ://www.ucm.es/ίnfο!hcοntemΡ/Ιeoc/madήd%20ΙΙJ.htm).

Η πόλη, σε θεωρητικό επίπεδο, αποτελούσε μία συμπαγή μονάδα με σαφώς

καθορισμένη περίμετρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις γινότανε αντιληπτή και η ύπαρξη

των κοντινών οικισμών που λειτουργούσανε ως δορυφόροι και συμβάλανε στην

κατανόηση της ΈWoιας του αστικού ενταγμένου στον ευρύτερο χώρο. Η ζωνοποίηση

εξακολουθούσε να αποτελεί τον βασικό τρόπο διαχωρισμού των χρήσεων. Η

αδικαιολόγητη προσκόλληση στον ομόκεντρο τύπο σχεδίου και η ανάγκη για

διεύρυνση των περιοχών επέκτασης οδήγησαν στην εμφάνιση ενός άλλου τύπου

σχεδίου όπου η μεγέθυνση επικεντρώνονταν προς μία κατεύθυνση (Teran Troyano,

1996).

Το σύστημα διαχείρισης του σχεδιασμού κατέληγε να είναι αρκετά σύνθετο εξαιτίας

της καινοτομίας του και της αργής και δύσκολης εφαρμογής του από τους δήμους.

Επίσης, η ακαταλληλότητά του σε μία κατάσταση όπου απαιτούνταν άμεση και μέγιστη

αποτελεσματικότητα αλλά και η ανοχή των δήμων στο άπληστο κτηματομεσιτικό

εμπόριο σε συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα της αρχιτεκτονικής ευθύνονται για τα

άσχημα αποτελέσματα διαμόρφωσης μεγάλων τμημάτων των πόλεων, κατά τις

δεκαετίες '50 και '60, όταν μάλιστα πραγματοποιήθηκεκαι η μεγαλύτερη βιομηχανική

και δημογραφική έξαρση σε αυτές (Teran Troyano, 1996 . Trapero, 2003).

Προς τα τέλη της δεκαετίας του '60, οι φιλόδοξες προσδοκίες συνεχούς οικονομικής

ανάπτυξης προκάλεσαν, όπως ήτανε αναμενόμενο, αf.λαγές στην αντίληψη της πόλης

σε θεωρητικό επίπεδο καθώς και στη μεθοδολογία των σχεδίων. Οι διαφορετικές

κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και οι έντονες εmρροές από τις γειτονικές χώρες

καθιστούν κυρίαρχες τις τάσεις της αποκαλούμενης τεχνοκρατικής πολεοδομίας στην

Ισπανία. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ο ζήλος για την τελειότητα που συνοψίζονταν

στον ολοκληρωμένο και βασισμένο σε μοντέλα σχεδιασμό. Η μεθοδολογία του
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«επιστημονικού σχεδιασμού» της δεκαετίας του '60 συνδέεταιάμεσα με nς υπέρμετρες

τεχνητές προβλέψειςτων σχεδίων της δεδομένηςπεριόδου προκειμένουνα μπορέσουν

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της αφθονίας. Θεωρητικά, ο

σχεδιασμός επιχειρώντας να είναι ιδανικός από οποιαδήποτε άποψη απομακρύνθηκε

από συγκεκριμένασυμφέροντα.Όμως, οι ισχυρές οικονομικά ομάδες στην επικείμενη

κατασκευή μίας νέας πόλης βρήκανε την ευκαφία να προο>θήσουν τα προσωmκάτους

- οφέλη. Η κατάσταση αυτή στη Μαδρίτη εκδηλώθηια: με γενναιόδωρα παραδείγματα

παραλο-Υισμού και υπέρμετρων καταστάσεων στο σχεδιασμό (Teran Troyano, 1996 .

Tnιpero,2003).

1.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ

Την περίοδο από nς αρχές του 2Οου αιώνα έως και τα τέλη της δεκαετίας του '70, οι

δύο πόλεις ακολούθησανόμοια πορεία.

Πράγματι, ως πρωτεύουσες του ελληνικού και ισπανικού κράτους, αvrίστoιχα,

αποτελούσαν το σημαντικότερο οικονομικό και διοικητικό κέντρο σε εθνικό επίπεδο.

Το γεγονός ότι και οι δύο αποτελούσαν μέλη της Ναπολεόντειας οικογένειας

σχεδιασμούσε συνδυασμό με την πολυδιάσπασητης τοmκής αυτοδιοίκησηςαπό τη μία

και το συγκεντρωτικό δικτατορικό καθεστώς από την άλλη οδήγησαν στη διόγκωση

των αρμοδιοτήτωντους εις βάρος της περιφέρειας.

Τόσο η Αθήνα όσο και η Μαδρίτη δέχθηκαν ένα ισχυρό χύμα εσωτερικής

μετανάστΕUΣΗςεξαιτίας της συγκέντρωσηςτων οικονομικώνδραστηριοτήτωνσε αυτές.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον άναρχο τρόπο δόμησης μεγάλου μέρους iης περιφέρειας

των δύο πόλεων που επεκτείνονταν συνεχώς. Έτσι, λοιπόν, ο κυρίαρχος τρόπος

υποδομών, κοινόχρηστωνχώρων και KOινωΝUCOύεξοπλισμού. Παράλληλα,έντονο ήταν

το πρόβλημα και στην περιοχή του κέντρου με την κυριαρχία υψηλών πυκνοτήτωνστο

δομημένο περιβάλλον και της χρήσης του αυτοκινήτου. Με όλα αυτά, ο κοινωνικός

διαχωρισμόςστις δύο πόλεις αποκτούσεολοένα και περισσότεροξεκάθαρη δομή.
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Στον πολεοδομικό σχεδιασμό η έμφαση δίνονταν σε μορφολογικές παρεμβάσεις στην

περιοχή του κέντρου και σε επεκτάσεις του αστικού ιστού χωρίς την πρόβλεψη των

απαραίτητων υποδομών και κοινόχρηστων χώρων σε μία προσπάθεια να συμβαδίσει με

τις γρήγορες εξελίξεΙς που, όμως, δεν κάλυπταν τις εκτεταμένες ανά"flCEς για στΈΥαση

της εργατικής τάξης που μετασχηματίζανε την πρωτεύουσα με άναρχο τρόπο. Ως

συνέπεια. τα πολεοδομικά σχέδια χαρακτηρίζονταν από μία αποσπασματική αντίληψη- του χώρου αφού αποσκοπούσαν στην επίλυση των άμεσων προβλημάτων της

πρωτεύουσας.

Ο σχεδιασμός, όμως. αντικατοπφίζει το πολιτικό σκηνικό της εποχής του και

επηρεάζεται από αυτό. Η επίλοοη των έντονων προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι δύο

πόλεις δεν διευκολύνονταν από την κατάσταση που εmκρατοοοε στη διοίκηση. Η

διάσπαση των αρμοδιοτήτων στο σχεδιασμό και η απουσία ολοκληρωμένης και

συντονισμένης πολεοδομικής πολιτικής, το πελατειακό σύστημα και η ανοχή των

αρχών στις αυθαιρεσίες αποτελούσαν κοινά γνωρίσματα του διοικητικού χάους στην

Αθήνα και του συγκεντρωτικού δικτατορικού καθεστώτος στη Μαδρίτη. Το σκηνικό

αυτό δεν επέτρεπε μια ανατροπή της κατάστασης αλλά, μάλλον, τη συντηΡοί>σε.

Η αποσπασματικότητα αποδίδει σε μεγάλο βαθμό αυτό που συνέβαινε εκείνη την

περίοδο. Αποσπασματικότητα στα πολεοδομικά σχέδια αφού απουσίαζε ένα συνολικό

όραμα για την οργάνωση του χώρου, η προσέγγιση του αστικού χώρου λαμβάνοvtας

υπόψη και την ευρύτερη περιοχή επιρροής του. Από την άλλη, εκείνα τα σχέδια που

χαρακτηρίζονταν από μία συνολικότερη αντίληψη του χώρου είτε δεν ανταποκρίνονταν

στην πραγματικότητα είτε παρέμεναν ανενεργά. Αποσπασματικότητα και στη

λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού που δεν επέτρεπε μία mo ολοκληρωμένη και

ψύ_ιμη προσέγγιση των προβλημάτων. Οι άσχημες συνθήκες στtς δύο πόλε"

οξύνονταν. Ήταν. άραγε. η κοινωνία αρκετά ώριμη να αντιμετωπίσειτην κρίση;
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2. ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2.1 Η ΑΘΗΝΑ ΜΈΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

2.1.1 ΜΙΑ MHTPOΠOΛHΓlNETAI

- ΓεωyooφικU χαΡαΚΤΙΨΙστικά

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και ειδικότερα

καταλαμβάνει το νοποανατολικό τμήμα της Στερεάς 'Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 χμ2

και καλύπτει το 2,90,/0 της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα η οποία

αποτελεί και την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Αττικής γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες. το

πολεοδομικό σιryκρότημα και το υπόλοιπο Απικής. Η περιφέρεια πρωτευούσης

περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά

της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης (λεκανοπέδιο AmΙCΉς). Η έκτααη της

περιφέρειας πρωτευούσης είναι 427 χμ2 και καλύπτει το 11,2% της συνολικής έκτασης

της Περιφέρειας AmΙCΉς.

Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της Περιφέρειας

Αττικής. Ειδικότερα, έχει έκταση 3.381 χμ"' και καλύπτει το 88,8% της συνολικής

έκτασης της Περιφέρειας. Χωρίζεται στην δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη

Νομαρχία Πειραιά. Στη Νομαρχία Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του

Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα.,

Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία Τρο!ζηνίας που βρίσκεται

στην Πελοπόννησο.

ΔημΟΥοοφικά χαρακτηριστικά

Η Περιφέρεια ΑττιΙCΉς συγκεντρώνει το μεΥαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Ειδικότερα, ο πληθυσμός της Περιφέρειας ανέρχεται σε 3.761.810 κατοίκους (σύμφωνα

με την Απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ) και καλύπτει το 34,3% του συνολικού
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πληθυσμού της χώρας. Ωστόσο, ήδη από ης αρχές της δεκαετίας του 198θ ο ρυθμός

αύξησης του πληθυσμού στην Αττική μειώνεται.

Η ανακοπή της πληθυσμιακής συγκέντρωσης οφείλεται κυρίως, σης τάσεις κορεσμού

και συμφόρησης πληθυσμού και δραστηριοτήτων, που διαφαίνονται από τις αρχές της

δεκαετίας του 1980 με σημαντικά προβλήματα στο αστικό περιβάλλον και ης

- λειτουργίες της πόλης, καθώς επίσης και στις πολιτικές περιφερειακής ανάπroξης που

ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η πληθυσμιακή συγκρότηση της Περιφέρειας Αττικής επηρεάζεται σημαντικά τα

τελευταία χρόνια από την αθρόα εισροή οικονομικών προσφύγων κυρίως από τις χώρες

των Βαλκανίων (σύμφωνα με εrnμηση του ΕιΕ, ο αριθμός των οικονομικών

προσφύγων της Αττικής φθάνει περίπου ης 350.000). Κύριες περιοχές κατοίκησης των

προσφύγων αποτελεί κυρίως το κέντρο της Πρωτεύουσας αλλά και περιοχές

συγκέντρωσης δραστηριοτήτων μεταποίησης.

Οικονομικά χαρακτηριστικά

Απασχόληση

Η Περιφέρεια Ατπκής συγκεντρώνει ολοένα και μεΥαλύτερο μέρος του οικονομικά

ενεργού πληθυσμού της χώρας. Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια συγκεντρώνεται το

37,3% του συνολικού ενεργού πληθυσμού, παρουσιάζοντας αυξητική τάση διαχρονικά.

Ο πληθυσμός αυτός χαραΙCΤΗρίζεται από το υψηλό μορφωτικό επίπεδο παράγοντας

σημαντικός για την αναπroξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Ατπκής η οποία θα

πρέπει να αξιοποιήσει κατάλληλα το υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό προς την

κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομικών δραστηριοτήτων, της

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Γενική

Γραμματεία Περιφέρεια Ατπκής, 2θΟ1).

Η αύξηση του ενεργού πληθυσμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σχετική αύξηση της

απασχόλησης στον τριτογενή τομέα εις βάρος του πρωτογενή πρωτίστως, όπως

εξάλλου αναμένονταν, αλλά και του δευτερογενή σε μικρότερο βαθμό. Η υπεροχή αυτή
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-

αντανακλά τις σύγχρονες αλλαγές στη δομή της παραγωγής στα πρότυπα των

μητροπόλεων του αναπτυγμένου κόσμου, στη φάση περάσματος από τις οικονομίες

μεταποίησης στις οικονομίες των υπηρεσιών (Καψαλιώτη και Παπακωνσταντίνου,

2003).

Πρωτογενής τομέας

ηπως προαναφέρθηκε η δυναμική του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια της Αττικής

είναι περιορισμένη ως αποτέλεσμα των πιέσεων για επέκταση του οικιστικού δικτύου

και την αστική ανάπroξη προαστιακού. εξωαστικού και παραθεριστικού χαρακτήρα Οι

δυναμικοί ΙCΛΔΔOι του πρωτογενή τομέα αφορούν την ανθοκομία. την κηπουρική, τις

αμπελοκαλλιέργειες, την αλιεία και τα αλιευnκά προϊόντα σης παράκτιες περιοχές της

Περιφέρειας Αττικής.

Δευτερογενής τομtας

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει το 39% των απασχολουμένων της χώρας στη

βιομηχανία και το 40% στην ενέργεια. Βασικό πρόβλημα του τομέα είναι η

αποβιομηχάνιση που πλήπει το μεΥαλύτερο ασnκοβισμηχανικό κέντρο της χώρας τα

τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα κυρίως της κλαδικής διάρθρωσης της βιομηχανίας

και των μέχρι σήμερα περιοριστικών οικονομικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών

πολιτικών, αλλά και λόγω των δυσχερειών εκσυγχρονισμού μεγάλου αριθμού

υπαρχουσών μονάδων, που οφείλονται σε γενικότερους λόγους οικονομικών συγκυριών

και ιστορικής σvyKρότησης κοι εξειδίκευσης της ελληνικής βιομηχανίας Πληροφορίας

(Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Αττικής, 2001). Τα προβλήματα αυτά εκφράζονται με

πτώση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων, αύξηση του βαθμού εισαγωγικής

διείσδυσης, στασιμότητα της βιομηχανικής παΡογωγής, επάλληλους κλάδους

προβληματικών επιχειρήσεων, αύξηση της βιομηχανικής ανεργίας και συμπτώματα

ιδιαίτερης παρακμής περιοχών.

Ωστόσο, σημανnκότερoι κλάδοι στον δευτερογενή τομέα αποτελούν τα είδη διατροφής

και ενδύσεως, υποδήσεως κ.α. γεΥονός που επιβεβαιώνει την παραδοσιακή δομή του

κλάδου της μεταποίησης (Οικονόμου, 2000β).

32



Τιβικέλη Eλεuθερία το σύστημα σΖεδιασμού και τα ρυθμιστικά σιέδια "θήνα, ΜαδρίΤΙJS

Βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Περιφέρεια Αττικής μέχρι πρόσφατα

αποτελούσε η απαξίωση των υποδομών και κύρια η κυκλοφοριακή συμφόρηση που

δυσχεραίνει τη διακίνηση πρώτων υλών, προϊόντων και εργαζομένων αλλά και ο

μεΥάλος βαθμός διασποράς σε ακατάλληλες θέσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη

ουσιαστικών ελ/γχων για την τήρηση των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων ανάλο'Υα

με το βαθμό εκπεμπόμενης ρύπανσης των μονάδων. Η μείξη μονάδων βιομηχανίας και

βιοτεχνίας με τις περιοχές κατοικίας ή η διασπορά τους στον περιαστικό χώρο και εκτός

των σχεδιασμένων ζωνών ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ-ΒΕΠΕ, συνιστά πολεοδομικό πρόβλημα που

χρήζει επίλυσης με κριτήρια περιορισμού της ασυμβίβαστης μείξης χρήσεων,

κυριότερα όμως με αlJ..αγές μεθόδου παραγωγής και εισαγωγή φιλικότερων προς το

περιβάλλον τεχνολογιών. Πληροφορίας (Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Α=κής,

2001)

Η ολοκλήρωση των σημαντικών για την Περιφέρεια κατασκευαστικών υποδομών με

αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Αεροδρόμιο, Αττική οδός κ.α.) άρει πο'MiJ. από τα

βασικά προβλήματα αλλά παράλληλα καθιστά αναγκαία την εφαρμΟ'Υή πολιτικής

προσέλκυσης νέων δυναμικών κλάδων υπερεθνικής σημασίας.

Τριτογενής τομέας

Εμπόριο

Όσον αφορά τους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, το χονδρικό εμπόριο

αποτελεί στρατηγικό τομέα για την Περιφέρεια Αττικής και την ενίσχυση του

μητροπολιτικού χαρακτήρα της, παρά την παρατηρούμενη σχετική αποκέντρωση προς

άλλα σημαντικά αστικά κέντρα της χώρας (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδος). Ήδη

πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και κυρίως η περιοχή του Θριασίου Πεδίου

και εν μέρει η πεδιάδα των Μεσογείων, εξελίσσονται σε περιοχές εΥκατάστασης

μεγάλων σύγχρονων μονάδων χονδρεμπορίου με διαμετακομιστικό ρόλο Πληροφορίας

(Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Α=κής, 2001). Εξάλλου οι νέες και βελτιωμένες

υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνια Πειραιά.Ραφήνας-Λαύριο, Αττική οδός) αποτελούν

ιδιαίτερα δυναμικό στοιχείο ανάπτυξης της πόλης για την εγκατάσταση δυναμικών

μονάδων του κλάδου με εμβέλεια τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη.
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Το λιανικό εμπόριο λαμβάνει χώρα σε περιοχές κατοικίας πλησίον σημαντικών οδικών

αρτηριών αλλά και σε παλιές βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές (Ελαιώνας). Η

δυναμικότητα της δραστηριότητας αυτής εξαρτάται σε μεΥάλο βαθμό από την

παράλληλη αξιοποίηση της με άλλες, όπως υγεία, αναψυχή, και τον τουρισμό

(Οικονόμου, 2000β).

Υπηρεσίες

Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει μεΥάλη ανάπτυξη και κατέχει κυρίαρχο ρόλο στους

τομείς των υπηρεσιών και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης,

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, σnς υπηρεσίες της

δημόσιας διοίκησης και στις παραγωγικές υπηρεσίες.

Χωρικά ο τομέας παροχής δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια

ΑττιJC'ής συναρτάται με τη χωρική εξειδίκευση γενικότερα του δικτύου των κεντρικών

λειτουργιών. Παραδοσιακά, έδρα των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ήταν η κεντρική περιοχή της Αθήνας και

του Πειραιά και το βασικό δίκτυο αξόνων κυκλοφορίας, με διαφορετικές εξειδικεύσεις.

Μεταγενέστερα, στο πλαίσιο της έκρηξης των τριτογενών δραστηριοτήτων,

πραγματοποιήθηκαν αJJ..nγές στα κριτήρια επιλογής τόπου εγκατάστασης κύρια των

ιδιωτικών υπηρεσιών, προς οικιστικές περιοχές με ποιοτικό περιβάλλον και εύκολη

προσπελασιμότητα (Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Αττικής, 2001). ·Ετσι,

δημιουργούνται εστίες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, σε συνάρτηση με τις τάσεις

επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών αιχμής, όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας,

οι ασφάλειες και γενικότερα το σύστημα παροχής υπηρεσιών κατά προτίμηση στις

περιοχές των Β.Α. και Ν.Α. προαστίων του λεκανοπεδίου, καθώς και σε βασικούς

κυκλοφοριακούς άξονες, όπως είναι οι λεωφόροι Συγγρού, Βουλιαγμένης, Κηφισίας,

Μεσογείων και τελευταία στην Αττική οδό.

Οι κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά, χωρίς να έχουν απωλέσει το ρόλο

τους ως περιοχές που συγκεντρώνουν σημαντικές διευθυντικού χαρακτήρα λειτουργίες,

εν τούτοις απορροφούν με μικρότερο ρυθμό παρόμοιες επιχειρήσεις παροχής

υπηρεσιών. Παράλληλα, η εντατικότερη αξιοποίηση των τηλεπικοινωνιών, διευκολύνει
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την κινητικότητα των εμπορικών επιχειρήσεων στον ενδοαστικό χώρο - ιδιαίτερα με τη

δημιουργία υποκαταστημάτων στην ευρύτερη ζώνη της Αθήνας, ενώ η βάση των

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών παραμένει στο παραδοσιακό κέντρο της πόλης.

- Έρευνα και τεχνολογία

Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των Ιδρυμάτων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ερευνητικής υποδομής και των τεχνολογικών κέντρων

και εργαστηρίων, παρά την υπαρκτή τάση αποκέντρωσης των ΑΕΙ που ήδη έχει

συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό και ενισχύεται συνέχεια. Σε αντίθεση με την επαρχία, η

κυριότητα των υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας βρίσκεται ε1('tός ΑΕΙ (Οικονόμου,

2000β). Ωστόσο, η συγκέντρωση ερευνητικών ιδρυμάτων δίνει μεγάλες προοπτικές

τόσο στον διεθνή ρόλο της Αθήνας, όσο και στην στήριξη και τεχνολογική ανάπτυξη

των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής. Οι προοπτικές αυτές συναρτώνται σε

μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση των υποδομών στις τηλεπικοινωνίες και τις διεεΝείς

μεταφορές.

Τουρισμός

Η δυναμική τ/ς Αθήνας στον τομέα του τουρισμού (ιδιαίτερα των παραδοσιακών του

μορφών) έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια για μια σειρά από

λόγους όπως, η ρύπανση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα συγκοινωνιακά

προβλήματα, η ελλιπής διασύνδεση και ανάδειξη της υπάρχουσας αρχαιολογικής και

πολιτιστικής υποδομής σε συνδυασμό με τ/ν υπoβαθμισμtνη αισθητική και

αρχιτε1('tονική φυσιογνωμία των αστικών περιοχών, η έλλειψη υΠOστηρι'Κ't1Kών

υποδομών (γήπεδα γκολφ, συνεδριακοί χώροι, μαρίνες, χώροι πολιτιστικής υποδομή

κ.α.) καθώς και η παράκαμψή τ/ς ως ενδιάμεσου τόπου άφιξης αεροπορικών

δρομολογίων με προορισμό την νησιωτική, κατά κύριο λ&Υο, αλλά και ηπειρωτική

Ελλάδα.

Η σημαντική κληρονομιά των υποδομών που απέκτησε η Αθήνα αλλά και ολόκληρη η

Περιφέρεια Αττικής λόγω της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων δημιουργούν
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σημαντικές προϋποθέσεις ανάκαμψης. Σύγχρονο δίκτυο μεταφορών που ολοένα και

εξελίσσεται, αισθητική αναβάθμιση περιοχών και κτιρίων, ανάδειξη της πολιτισμικής

κληρονομιάς, εμπεφία και αύξηση του αισθήματος αυτοπεποίθησης από την διεθνώς

αναγνωρισμένη επιruχία των Αγώνων για τη διοργάνωση σημαvnKών αθλητικών και

μη γεγονότων είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της,

Η διαδικασία ανάκαμψης απαιτεί όμως και αvnμετώmση βασικών παραμέτρων που

διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την διεθνή ειιcόνα του τoυρισnιcoύ προορισμού

Αθήνα. Τέτοιοι παράμετροι είναι η ξενοδοχειακή υποδομή (πληράτητα, κλίνες υψηλής

ποιότητας κ.α.), η διεθνή προβολή της πόλης μέσω στροτηγικού σχεδιασμού (η

απουσία του πριν και κατά τη διάρκεια των Αγώνων ήταν ΈVΤOvη), η διατ/ρηση του

έντονου ρυθμού διαμόρφωσης του αστιιcoύ ιστού (στο βαθμό του εφικτού) μέσω

παρεμβάσεων και αναπλάσεων.

Μεταφορές

Η ολοκλήρωση σημαvnKών έργων για τη διοργάνωση των Ολυμmακών Αγώνων

βελτιώνει τόσο την εικόνα όσο κυρίως τη λειτουργικότητα της Αθήνας. Μεγάλοι

οδικοί άξονες (Αττική οδός κ.α,), συνεχόμενη επέκταση του δικτύου του μετρό, η

έναρξη λειτουργίας του τραμ και του προαστιακού σε συνδυασμό με την βελτίωση των

γραμμών των αστικών λεωφορείων έχουν μετατρέψει την Αθήνα σε μια σύγχρονη

μητρόπολη. Τα προβλήματα συντονισμού των παραπάνω - σε κάποιο βαθμό

δικαιολογημένα από το μικρό χρονικό διάστημα παράλληλης λειτουΡΥίας - αναμένεται

να ξεπεραστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ότι αφορά τις μεταφορές και μετακινήσεις από και προς την Πρωτεύουσα τα

προβλήματα εντοπίζονται στη μη ολοκλήρωση μερικών από αυτά, Συγκεκριμένα, στο

οδικό δίκτυο η καιtuστέρηση που εξακολουθεί να παρατηρείται στην ολοκλήρωση της

κατασκευής της ΠΆΘΕ (Τέμπη, Στυλίδα κ.α.) διατηρούν την χΡονοοπόσταση της

Αθήνας από την βόρεια Ελλόδα σε σχετικά υψηλά ακόμη επίπεδα. Αντίθετα, οι

υποδομές νοτιότερα έχουν βελτιώσει την προσβασιμότητα και ιδιαίτερα προς το

σημαντικότερο λιμάνι της δυτικής Ελλόδας (Πάτρα) μετά την παράδοση της γέφυρας

Ρίου-Αντιρίου.
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Επίσης, το σιδηροδρομικό δίκτυο υπεραστικό και προαστιακό (δύο υφιστάμενες

γραμμές με αφετηρία δύο διαφορετικούς σταθμούς στο λιμάνι του Πειραιά)

παρουσιάζει προβλήματα χωρικής διάρθρωσης και λειτουργίας, 'λi:Jγω των οποίων

υποεξυπηρετείται η μητροπολιτική περιοχή, όπως: ξεχωριστοί σταθμοί των δικτύων

Πελοποννήσου και Βόρειας Ελλάδας στην Αθήνα και τον Πειραιά, έλλειψη

συντονισμού και συμπληρωματικότητας των μέσων, ισόπεδη διέλευση των γραμμών

καθ' όλο το μήκος του αστικού ιστού κ.ά,). (Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Αττικής,

2001) Η αδυναμία του υπάρχοντος δικτύου σιδηροδρόμων να ανταποκριθεί σε υψηλές

ταχύτητες συνιστά βασική παράμετρο δυσλειτουργίας και είναι αναγκαία η κατασκευή

νέων γραμμώνυψηλών ταχυτήτων για ένταξη της Απικής στο διευρωπαϊκό δίκτυο.

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η λειτουργία των θαλάσσιων τερματικών

σταθμών της Απικής έχει εν μέρει ορθολογικοποιηθεί με τη μεταφορά του

εμπορευματικού λιμένα του Πειραιά στο Κερατσίνι-Ν.Ικόνιο Περάματος και την

αναβάθμιση του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας (Πειραιάς). Όμως καθίσταται

απαραίτητη η ιεράρχηση και διάκριση της λειτουργίας των υπόλοιπων λιμανιών της

Περιφέρειας Απικής (Ραφήνας και Λαυρίου) με κύριο προορισμό την επιβατική

εξυπηρέτηση (Ραφήνα) και δευτερευόντως και την εμπορευματική (Λαύριο), είναι

επίσης απαραίτητη ενώ παραμένει προβληματική η παρουσία και λειτουργία στο

συγκεκριμένο σημείο που λειτουργεί σήμερα του εμπορευματικού λιμένα της

Ελευσίνας, 'λi:Jγω της άμεσης επαφής του με τον οικισμό, ενώ η εμπορευματική κίνηση

από αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ως προς τις αεροπορικές μεταφορές η μεταφορά του αεροδρομίου του Ελληνικού στην

περιοχή των Σπάτων και η δημιουργία νέου διεθνούς αερολιμένα ΕλΕυθέριος Βενιζέλος

αναβάθμισε διεθνώς τον μητροπολιτικό ρόλο της Περιφέρειας Απικής, συντελώντας

στην άρση της γεωγραφικής της απομόνωσης και εντάσσοντάς την σε διεθνείς

αεροδιάδρομους σύνδεσης της Ευρώπης με Μέση Ανατολή, Άπω Ανατολή, Ανατολική

και Νότια Αφρική, Ωκεανία. Η πρόσβαση στο νέο αερολιμένα είναι πλέον εύκολη και

γρήγορη 'λi:Jγω των της σύνδεσής του με τον προαστικό, το μετρό, την Απική οδό και

τα αστικά λεωφορεία.

Η Αθήνα αντιπροσωπεύει μια χωρικά ομοιογενοποιημένη κοινωνία. Είναι μία από τις

Πρωτεύουσες με το χαμη'λi:Jτερo βαθμό εΥκληματικότητας στην Ευρώπη και με πολύ
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χαμηλή εσωτερική ανομοιογένεια. Μάλιστα, στη ΜΠΑ η εγκληματικότητα

παρουσιάζει τάσεις μείωσης.

Στην περίπτωση της Αθήνα η διαδικασία της κοινωνικής πόλωσης δεν εμφανίζεται σε

μεγάλο βαθμό, σε σύγκριση με πολλές μεγαλουπόλεις του δυτικού κόσμου. Λόγω,

μάλιστα, και της εμφάνισης της μεσαίας τάξης παρατηρήθηκε μια σχετική χαλάρωση

στην ανισοκατανομή.

Σε αντίθεση με την κοινωνική πόλωση που είναι περιορισμένη, με τον KOινωVΙKό

διαχωρισμό δεν παρατηρείται το ίδιο. Κατά την εικοσαετία '71-'91 παρουσιάζεται

έντονη χωρική κινητικότητα των υψηλών KOινωVΙKOεπαγγελμαΤΙKών κατηγοριών, με

χαρακτηριστικό την απομάκρυνσή τους από το κέντρο και τη εγκατάστασή τους στα

βορειοανατολικάκαι νότια πρoάσnα (Μαλούτας, 2000).

Ταυτόχρονα, λόγω και του γεγονότος ότι η Αθήνα αποτελεί έναν από τους

μεγαλύτερους πόλους έλξης μεταναστών, αυξήθηκε η παρουσία νέων χαμηλών

κατηγοριών, όπως οικονομικοί μετανάστες. Αυτήν η μεταβολή οδήγησε στη βαθμιαία

ανάπruξη του φαινομένου της κάθετης, αντί της οριζόντιας, κοινωνικής

διαφοροποίησης, με βάση τον όροφο, στις Π1Jιcνoδoμημένες περιοχές του κέντρου

(Μαλούτας, 2000).

Από την άλλη οι μισθωτοί εργάτες εμφανίζουν περιορισμένη κινητικότητα κατά την

περίοδο αυτή, κυρίως λόγω του ότι περιορίστηκαν στη λα·ίκή αυτοστέγαση και συ'Χ\'ά

στην αυθαίρετη δόμηση (Μαλούτας, 2000).

Κατοικία κω κοινωνικός διαχωρισμός

Η Αθήνα αντιπροσωπεύει μια χωρtκά ομοιογενοποιημένη κοινωνία. Είναι μία από τις

Πρωτεύουσες με το χαμηλότερο βαθμό εγκληματικότητας στην Ευρώπη και με πολύ

χαμηλή εσωτερική ανομοιογένεια. Μάλιστα, στη ΜΠΑ η εγκληματικότητα

παρουσιάζει τάσεις μείωσης.

Στην περίπτωση της Αθήνα η διαδικασία της κοινωνικής πόλωσης δεν εμφανίζεται σε

μεγάλο βαθμό, σε σύγκριση με πολλές μεγαλουπόλεις του δυτικού κόσμου. Λόγω,
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μάλιστα, και της εμφάνισης της μεσαίας τάξης παρατηρήθηκε μια σχετική χαλάρωση

στην ανισοκατανομή.

Σε αντίθεση με την κοινωνική πόλωση που είναι περιορισμένη, με τον κοινωνικό

διαχωρισμό δεν παρατηρείται το ίδιο. Κατά την εικοσαετία '71-'9] παρουσιάζεται

έντονη χωρική κινητικότητα των υψηλών κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών, με

χαρακτηριστικό την απομάκρυνσή τους από το κέντρο και τη εγκατάστασή τους στα

βορειοανατολικάκαι νότια προάστω (Μαλούτας, 2000).

Ταυτόχρονα, λόγω και του γΕΎονότος ότι η Αθήνα αποτελεί έναν από τους

μεγαλύτερους πόλους έλξης μεταναστών, αυξήθηκε η παρουσία νέων χαμηλών

κατηγοριών, όπως OΙKoνoμιιcoί μετανάστες. Αυτήν η μεταβολή οδήγησε στη βαθμιαία

ανάπτυξη του φαινομένου της κάθετης, αντί της οριζόντιας, κοινωνικής

διαφοροποίησης, με βάση τον όροφο, στις πυιcνoδoμημένες περιοχές του κέντρου

(Μαλούτας,2000).

Από την άλλη οι μισθωτοί εργάτες εμφανίζουν περιορισμένη κινητικότητα κατά την

περίοδο αυτή, κυρίως λόγω του ότι περιορίστηκαν στη λαϊκή αυτοστέγαση και συχνά

στην αυθαίρετη δόμηση (Μαλούτας, 2000).

Η Αθήνα αποτελεί μία πόλη εξαφετικά πρόσφατης δόμησης για τα ευρωπαϊκά

δεδομένα. Η πληθυσμιακά μεγέθυνσή της κατά τη μεταπολεμική περίοδο είχε σαν

αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης στέγασης και αναπόφευκτα την επέκτασή της,

παρακάμ1Ποντας τα γεωμορφολογικά της εμπόδια (Μαλούτας, 2000).

Κατά τις δεκαετίες του ' 50 και ' 60 εμφανίστηκε το φαινόμενο της λαϊκής

αυτοστέγασης στους δήμους γύρω από το δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα της

δυτικής πλευράς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (ΩΣ). Η αυτοστέγαση αποτέλεσε

τον κύριο τρόπο απόκτησης κατοικίας από τα λαϊκά, κυρίως, στρώματα - με

ταυτόχρονη εμφάνιση της αυθαίρετης δόμησης - αλλά και των υπολοίπων κοινωνικών

στρωμάτων σε άλλη μορφή (Μαλούτας, 2000).

Τις δεκαετίες του ' 60 και ' 70 υπήρξε έντονη oιιcoδόμηση με το σύστημα της

αντιπαΡο'Χ'Ίς στο δήμο Αθηναίων και στους όμορους δήμους της ανατολικής και νότιας
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πλευράς του. Eξυπηρετήθηιcε όλJJ το KOινωνιΙCό φάσμα με έμφαση στα ευρύτερα μεσαία

στρώματα (Μαλούτας, 2000).

Από τη δεκαετία του '70 ιcαι μετά ενισχύθηκεη oιιcoδόμηση στα προάστια κυρίως στο

βoρειoανατoλιιcότμήμα του ΠΣ και στη συνέχεια στο νότιο ιcαι στις ευρείες περιοχές

του υπολοίπου Αττικής. Επίσης, κυριάρχησε η KατασΙCευή μoνoιcατoικιών στην

ευρύτερη περιφέρεια της πόλης ιcαι ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές δεύτερης

παραθεριστικήςκατοικίας, όπου η αυθαίρετη δόμηση γνώρισενέα άνθηση.

Η ειιcόνα που παρουσιάζει σήμερα είναι αποτέλεσμα όλων των παραπάνω. Η δυτική

περιφέρεια της πόλης παρουσιάζει μία στασιμότητα, 'λ/γω της χαμηλής ποιότητας της

αυτοστέγασης και του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος. Επίσης στο δήμο Αθηναίων

εμφανίστηιcεμια υποβάθμισητων συνθηκώνζωής γΕΎονός που είχε σαν αποτέλεσμανα

γίνουν mo ελιcυστικές οι νέες κατοικίες στην περιφέρεια του ΠΣ ιcαι στα περιφερειαιcά

ΙCΈVτρα της ευρύτερης περιοχής.

ΠεριβάJλoν

Η Περιφέρεια Αττικής εξαιτίας της υπερσυγ'Κέvτρωσης πληθυσμού και

δραστηριοτήτων αντιμετωπίζει αιcόμα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ένα από

τα σημαντιιcότερα προβλήματα είναι η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων με ότι αυτό

συνεπάγεται.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας διαχρoνιιcά παρουσιάζει

πτωτική τάση ή τάση σταθεροποίησης. Η τάση αυτή πρέπει να αποδοθεί στη λήψη

ορισμένων μέτρων αντιρρύπανσης που αφορούν τις κινητές πηγές (σταδιακή

αντικατάσταση του στόλJJυ των αυτοκινήτων με αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας,

εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων) ή τα καύσιμα (μείωση της

περιεκτιιcότητας σε θείο) και γενΙΙCά στο σχέδιο αντιρρύπανσης που εφαρμόζεται από το

1994 με τον τίτλο Αττική SOS. (Γενική Γραμματεία Περιφέρεια Αττικής, 2001)

Πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει με το όζον. Ο ρύπος αυτός εμφανίζει μεγάλες τιμές

λόγω της αυξημένης ηλιοφάνειας της περιοχής με αποτέλεσμα σε θέσεις

απομακρυσμένες από πηγές ρύπανσης να εμφανίζονται σχετιιcά υψηλές τιμές
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Επίσης, τα χωροταξικά προβλήματα και τα προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης

στην Περιφέρεια Αττικής είναι σημαντικά, πολλές φορές επιδεινούμενα και αφορούν

τόσο στον αστικό όσο και τον εξωαστικό χώρο. Τα προβλήματα αυτά έχουν ως

συνέπεια την γενικότερη υποβάθμισητης ποιότητας ζωής των κατοίκωνστις πόλεις και

τους οικισμούς και την παρεμπόδιση της αποτελεσματικήςλειτουργίας των διαφόρων

δραστηριοτήτωνπου αναπτύσσονταιμέσα σ' αυτές.

Αναφορικά με την προστασία του φυσικού οικοσυστήματος στον περιαστικό και

εξωαστικό χώρο και παρ' ότι προωθήθηκαν ορισμένα θεσμικά μέσα προστασίας, η

ισχυρή ακόμα τάση για προσπόριση κερδών από την αστική γεωπρόσοδο με

αξιοποίηση της γης, λειτουΡΎεί ως βασικό αίτιο ποικίλων ενεργειών μεμονωμένων

πολιτών και ομάδων πίεσης που δρουν και διεκδικούν σε βάρος της προστασίας των

φυσικών πόρων. Οι αρνητικές αυτές δράσεις εκτείνονται συνήθως σε πιέσεις διαρκών

οικιστικών επεκτάσεων στην ενδοχώρα, σε συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης για

παραθεριστικήχρήση, σε ηθελημένεςπυρκαγιέςτων δασών και των δασικών εκτάσεων

κ.ά. (Γενική ΓραμματείαΠεριφέρειαΑττικής, 2001)

2.1.2ΗΠΕPlΦΕΡΕΙΑ AΠIΚJJΣ: ΗΔIOlΚHTIΚJJ. ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο 1622/1986, η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε δεκατρείς

διοικητικές περιφέρειες. Αργότερα, με το Νόμο 2503/1997 πραγματοποιήθηκεη ίδρυση

των Περιφερειών ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους, που

πλέον συνιστούν τον μοναδικό βαθμό αποκέντρωσης και επιτεύχθηκε η πλήρης

αναδιοργάνωση του συστήματος διοικητικής αποκέντρωσης. Στις αρμοδιότητες της

Περιφέρειας ανήκουν ο σχεδιασμός. προγραμματισμός και συντονισμός των

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών πολιτικών που αφορούν το πεδίο ευθύνης

της καθώς και η διασφάλιση αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων

διοίκησης (Σιοuτη, 2001 . Οικονόμου, 2002).

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε η Περιφέρεια Αmκής η οποία περιλαμβάνει συνολικά

91 δήμους και 31 κοινότητες που κατανέμονται στις τέσσερις Νομαρχιακές

4\



ΤιβΙΚFλη Εmιθιφία το σύστημα σχεδιασμού και τα ρυθμιστικά σlέδια ι\Οήνα, Μαδοίτις

Αυτοδιοικήσεις που την αποτελούν. Πιο αναλυτικά, η διοικητική δομή της

Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας (ΜΠΑ) διαμορφώνεται ως εξής:

α' βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Μετά την περιορισμένη συνένωση ορισμένων ΟΤΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ι.

Καποδίστριας» που προέβλεπε ο Νόμος 2539/1997, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Πειραιά ο καταμερισμός των δήμων και των κοινοτήτων στη ΜΠΑ είναι:

• 45 δήμοι και 3 κοινότητες στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών

• ]6 δήμοι στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά

• 20 δήμοι και 26 κοινότητες στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

• ]0 δήμοι και 2 κοινότητες στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Aτnκής

β' βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών και Πειραιά αποτελούν τα νομαρχιακά

διαμερίσματα της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς. Πέρα από

τα όργανα διοίκησης που διαθέτει κάθε διαμέρισμα, η ενιαία Νομαρχιακή

Αυτοδιοίκηση διαθέτει τον «υπερνομάρχφ) και ένα συμβούλιο που αποτελείται από

τους 74 συμβούλους των δύο διαμερισμάτων. Ουσιαστικά, όμως, η σημασία της είναι

περιορισμένη καθώς τα δύο νομαρχιακά διαμερίσματα ενεργούν αυτόνομα. Εξάλλου, οι

ελάχιστες αρμοδιότητες και οι περιορισμένοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που

διαθέτει δεν της επιτρέπουν την άσκηση συντονιστικού και επιτελικού ρόλου.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, στην Aτnκή πολλές από τις αρμοδιότητες της Δημόσιας

Διοίκησης ανήκουν στους φορείς της Περιφέρειας και συγκεκριμένα των κεντρικών

φορέων των υπουργείων και άλλων ειδικών φορέων (π.χ. ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αθηνών). Η οργανωτική δομή της Περιφέρειας Αττικής (Ν. 2503/1997)

περιλαμβάνει το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα και τη Γενική Διεύθυνση της

Περιφέρειας που αποτελείται από ]Ο Διευθύνσεις και ένα Γραφείο Δασών. Η Γενική

Διεύθυνση είναι γενικά υπεύθυνη για το σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής, την

εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων διαχείρισης, τον περιβαλλοντικό, χωροταξικό

και πολεοδομικό σχεδιασμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (Ν. 2503/1997) έχει
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μέλη τους δημάρχους Αθήνας και Πειραιά, τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Εmτροπής

του ΟΡΣΑ και έναν ειοφόσωπο από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της

Αθήνας από τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Αθήνας και Πεφαιά, από το Εmμελητήριο

Μικρών και Μεσαίων Εmχειρήσεων, τρεις εκπροσώπους από την Τοmκή Ένωση

Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και τον πρόεδρο Νομαρχιακής

ΑυτοδιοίκησηςΑθήνας~ Πειραιά.

Αρμόδιος για πολεοδομικά θέματα και φορέας άσκησης πολεοδομικής και οικιστικής

πολιτικής, σε κεντρικό επίπεδο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων. Ειδικότερα, το Υπουργείο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, όσον

αφορά την Πολεοδομία, για τη χάραξη και εφαρμογή οικιστικής και πολεοδομικής

πολιτικής, την εκπόνηση, έγκριση, ανάθεση και εφαρμογή των Ρυθμιστικών,

Πολεοδομικών,Οικιστικώνκαι λοιπών Σχεδίων και Προγραμμάτων.

Ένα από τα προβλήματα που χαρακτηρίζει την περιοχή της Αττικής είναι το ζήτημα

των εmπέδωνδιοίκησης. Συγκεκριμέναείναι δυνατό να αναφερθούντα ακόλουθα:

• Η Περιφέρεια της Αττικής ταυτίζεται γεωγραφικά με τα όρια του νομού. Όμως,

υπάρχει αναντιστοιχία του επιπέδου των ορίων της διοικητικής Περιφέρειας με τα

πραγματικά όρια που δύναται να καθοριστούν με οικονομιι<:ο-ανθρωπο

γεωγραφικά κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια της Περιφέρειας θα

ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια του Νομού συμπεριλαμβάνοντας περιοχές από

τους όμορους νομούς και mθανώς από τις κοντινές νηmωτικές περιοχές (πχ. οι

Κυκλάδες). Αντιθέτως στο Νομό Αττικής -άρα και στην Περιφέρεια

περιλαμβάνονται τα μακρινά Κύθηρα και τα λιγότερο κοντινά Σπέτσες, Ύδρα και

Πόρος.

• Ο Νομός Αττικής είναι ο μοναδικός στο σύνολο της χώρας που το επίπεδο

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν ταυτίζεται με τα όρια του νομού. Αποτελείται

από τέσσερις Νομαρχιακές ΑυτοδιοικήσειςΙ αλλά και από την υπερνομαρχία

Αθήνα-Πειραιά που εκτείνεται στα όρια των αυτοδιοικήσεων που περιλαμβάνει.

Χαρακτηριστικό των χωροεδαφικών ορίων αυτού του επιπέδου διοίκησης είναι η

διαμέλιση του πολεοδομικού ιστού του Λεκανοπεδίου καθώς καθεμία από τις

ι Βάση του ΝΔ 1147Π2 τα νoμαρχιαιcά διαμερίσματα της AπιΙCΉς είναι: η Αθηνών, η Πειραιώς. η

AνατoλUCΉ AπιΙCΉ και η Δυnιcή AπιΙCΉ
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Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις περιλαμβάνει μέρος του ιστού αυτού (Μπεριάτος,

2002).

• Η έλλειψη ενός φορέα στο επίπεδο της μητροπολικής περιοχής. Τα όρια αυτής της

περιοχής ξεπερνούν το Λεκανοπέδιο με συνέπεια η υπερνομαρχία να αδυνατεί να

καλύψει την έλλειψη αυτή είτε λ&Υω αναντιστοιχίας των διοικητικών της ορίων με

εκείνα της μητροπολιτικής περιοχής είτε λ{ΥΥω της έλλειψης αρμοδιοτήτων

ιδιαίτερα ενός μητροπολιτικού.

• Τέλος, η πολυδιάσπαση και έλλειψη λειτουργικών ορίων των Δήμων και

Κοινοτήτων παραμένουν έντονες σε μεγάλο βαθμό κυρίως λόγω της μη εφαρμογής

του προγράμματος Καποδίστρια στην Απική.

Όσο αφορά τα σχέδια χωρικού σχεδιασμού για τα οποία είναι υπεύθυνο κάθε επίπεδο

διοίκησης, ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής και σύμφωνα με τον Ν. 2742/99 για το

«Χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξφ} και το Ν. 2508/98 «Βιώσιμη

οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις}} ισχύει

ότι το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της

Απικής εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κάθε δήμου

εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και η πολεοδομική μελέτη από τον υπουργό με

γνωμοδότηση του κεντρικού ΣΧΟΠ. Η έγκριση λοιπόν των σχεδίων χωρικού

σΊεδιασμού δεν γίνεται από το ίδιο επίπεδο διοίκησης που τα εκπονεί κιόλας σε

αντίθεση με την ευέλικτη πρακτική της Ισπανίας όπου υπάρχει ταύτιση.

2.1.3 ΗΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣΧΕΔΙΟ

Μετά την περίοδο της δικτατορίας, συντάχθηκε το 1979 το Σχέδιο με τίτλο "Σχέδιο

Πλαίσιο - Πρωτεύουσα 2000' με την πολιτική ευθύνη του τότε υπουργού Στέφανου

Μάνου από τη Διεύθυνση Οικισμού του τότε Υπουργείου ΔημοσίωνΈργων. Το Σχέδιο

αυτό κοινοποιήθηκε ευρύτατα και εξειδικεύτηκε με τις μελέτες των εwέα

διαμερισμάτων, στα οποία διαιρέθηκε η Απική, και οι οποίες εκπονήθηκαν από

ιδιωτικά γραφεία.Όμως αυτό ούτε προωθήθηκεπρος υλοποίηση, ούτε προς ουσιαστική

θεσμοθέτηση,αν ληφθεί υπόψη ότι η θεσμοθέτησητων λεγόμενων«18 σημείων κοινής

αποδοχής» και του Σχεδίου που συνόδευε την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου
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Χωροταξίας, OΙΙCΙσμOύ και Περιβάλλοντος, δεν αποτελεί παρά έγκριση ορισμένων

γενικών στόχων για την Αθήνα κοινά παραδεκτών. Εξάλλου το Σχέδιο που συνόδευε

την απόφαση και καθιέρωνε γενικές χρήσεις γης για το σύνολο της Αττικής, ουδέποτε

προχώρησε σε εφαρμογή, μιας και ο βαmκός Νόμος 947/1979 στον οποίο θα

στηρίζονταν η εφαρμογή του τότε Ρυθμιστικού Σχεδίου έμεινε ανενεργός και ποτέ δεν

εκδόθηκαν τα θεσμικά εργαλεία που περιείχε. Πάντως στο μελετητικό επίπεδο

ακολούθησε και αυτό την αρ-χή της πολυκεντρικότητας, βάση ενός ολιγοπολικού

μοντέλου ανάπτυξης δευτερευόντων κέντρων a'MiJ. και άλ/ες γενικές αποδεκτές

κατευθύνσεις. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν κάποιες μελετητικές και διαδικαστικές

καινοτομίες ως προς την κινητοποίηση φορέων (ΟΤΑ, ΤΕΕ, λοιπά υπουργεία) και

ιδιωτικών γραφείων δημιουργώντας έτm μια υποδομή στοιχείων και προτάσεων

(Αραβαντινός, 1997).

Στη συνέχεια αυτού του Σχεδίου και των προηγούμενων, του Βασιλειάδη (1966) και

του Δοξιάδη (1970), εκπονήθηκε το 1983 από το γχοπ το Ρυθμιστικό Σχέδιο της

Αθήνας (ΡΣΑ) με τίτλο «Ρυθμιστικό '83. Η Αθήνα και πάλι Αθήνα. Προτάσεις για την

ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας}) που θεσμοθετήθηκε με τον ad hoc Ν. 1515/85

«Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης

περιοχής της Αθήνας» και ισχύει μέχρι σήμερα (Aραβαvτινός, 1997).

Το ΡΣΑ, το οποίο συνδέθηκε με το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος σε ενιαία

θεώρηση, αποτελεί περισσότερο δομικό σχέδιο έκφρασης χωροταξικής πολιτικής,

στόχων και κατευθύνσεων σε συνάρτηση με παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας, και

λιγότερο σχέδιο που άπτεται του πολεοδομικού σχεδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν

πρόκειται πλέον για ένα παλαιού τύπου ρυθμιστικό ούτε ως προς τη θεωρητική του

συγκρότηση ούτε και ως προς την πρακτική του έκφραση (Αραβαντινός, 1997).

Στον Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και oιιcισμών της χώρας

και άλλες διατάξεις}} περιλαμβάνεται εκ νέου γενική πρόβλεψη για την εΙCΠόνηση και

εφαρμογή ΡΣ που αφορά όχι μόνο τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας! Αττικής και

της Θεσσαλονίκης σλ/.ά και κάποιες άλλες πόλεις. Εντωμεταξύ, ο νέος Ν. 2742/99 για

το «Χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξφ} προβλέπει την ειcπόνηση του

Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την

Περιφέρεια Αττικής η οποία, όμως, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεΙ Μία δυσκολία
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που προκύπτει για την υλοποίησή του είναι η σχεδόν πλήρης ταύτιση της περιοχής

ευθύνης του (Περιφέρεια Απικής) με αυτή του ΡΣΑ (Περιφέρεια Απικής με προσθήκη

της Μακρονήσου και αφαίρεση των Κυθήρων) καθώς και το σε μεγάλο βαθμό κοινό

σχεδιαστικό περιεχόμενό τους. Με αυτά τα δεδομένα η συνύπαρξη και των δύο

Σχεδίων δεν έχει νόημα και το ένα από τα δύο καθίσταται περιττό (Οικονόμου, 2000 •

Οικονόμου, 2002).

2.2 Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2.2.1 ΜIΑ ΔYNAMlΚHΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Διεθνέc επiπεδo

Η Μαδρίτη αποτελεί Μητρόπολη διεθνούς εμβέλειας. Ο διεθνής ρόλος της Μαδρίτης

ενισχύθηκε με την ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1986 η οποία

οδήγησε στη δημιουργία νέων διεθνών σχέσεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η

διεύρυνση της οικονομίας της προκάλεσε α'λλαγές στη χωρική της δομή ενώ εξαιτίας

της θέσης της στην περιφέρεια της Ευρώπης δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στις

υποδομές των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών ώστε να συμμετέχει ισότιμα στο

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον (Zoido Naranjo, 1996· Ne1'10, 1997· Consejeria de

Medio Ambiente Υ Obras Pub1icas, 1997).

Εθνικό επίπεδο

Ο νέος τρόπος οργάνωσης του πολιτικού συστήματος προκάλεσε σημαντικές αλ/.αγές

στη χωρική δομή και οργάνωση του κράτους καθώς και στην ιεραρχία του αστικού

συστήματος (CυbίΙΙas, 2003 . Zoido Naranjo, 1996).

Η διαίρεση του Κράτους σε Αυτόνομες Περιφέρειες οδήγησε στην εμφανή ενδυνάμωση

της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης σε σύγκριση με τις πρωτεύουσες πόλεις των

υπόλοιπων Περιφερειών. Το αστικό σύστημα της Ισπανίας χαρακτηρίζεται ως διπολικό

με τις Μητροπολιτικές Περιοχές της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης να καταλαμβάνουν

σχεδόν ισότιμα τις δύο θέσεις. Από άποψη μεγέθους πληθυσμού κατέχουν την πέμπτη

46



ΤιΒιι.::έλη Ελει.ιθερία το mJστημα !φ:διασμσύ και τα (!ηΟ,ιιστικό 'ηf.δια Αθή\'π, ΜαδρiΤIJς

και έκτη θέση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Μητροπόλεις, Οι δύο Μητροπόλεις

συγκεντρώνουν περίπου εννέα εκατομμύρια κατοίκους (το 22% του συνόλου της

Ισπανίας), φtλoξενoύν τις κυριότερες διοικηπκές και χρηματοοικονομικές έδρες της

χώρας και παράγουν το ένα τρίτο της εθνικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας

(Nel·Io, 1997).

Η θέση της Μαδρίτης στο σύστημα των ισπανικών πόλεων ενισχύεται από το ρόλο της

ως Πρωτεύουσα του Ισπανικού κράτους α').).jι και από το ανεπτυγμένο ακτινωτό δίκτυο

εm"οινωνίας που διαθέτει (Zoido Naranjo, 1996). Η Περιφέρεια της Μαδρίτης -μαζί με

την Περιφέρεια των Βάσκων και της Καταλονίας- είναι μία από τις τρεις mo

δυναμικές οικονομικά περιοχές της Ισπανίας (Moreno, 2002),

Περιφερειακό επίπεδο

Ηδιάρθρωση της περιφέρειας από τους δήμους

Η Περιφέρεια Μαδρίτης καταλαμβάνει μία έκταση 8,027,9 km2 που αποτελεί το 1,6%

της συνολικής εθνικής εmφάνειας. Ο πληθυσμός της, πάνω από 5.000.000, αποτελεί το

12,7% του εθνικού συνόλου και κατανέμεται σε 179 δήμους. Αποτελεί, επομένως, την

mo πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια της Ισπανίας ( 625,6 κάτοικοι ανά km2 όταν σε

εθνικό επίπεδο είναι 78 km2
) ενώ η πυκνότητα του δήμου Μαδρίτης ανέρχεται στους

4.727,7 κατοίκους ανά km", από τις mo υψηλές στην Ευρώπη (Cuervo-Arango Castίιιo

και Valera-Casado, 2004),

Ο δήμος της Μαδρίτης καταλαμβάνει μία επιφάνεια 605.8 km2 και αποτελεί τον πυκνό

πυρήνα της Μητροπολιτικής Περιοχής και το ενισχυμένο κέντρο νέων συγκεντρώσεων

(Zoido Naranjo, 1996), "αθώς "οι την αγορά εργασίας όχι μόνο της Μητροπολιτικής

Περιοχής, αφού η δυναμική του τείνει να ξεπεράσει τα αυστηρά όρια των 27 δήμων

που την αποτελούν και να εξαπλωθεί στο σύνολο της εmκράτειας της Αυτόνομης

Περιφέρειας και ακόμη και να την υπερβεΙ Κατά συνέπεια τα μητροπολιτικά

χαρακτηριστικά τείνουν να επικρατήσουν ολοένα και περισσότερο στο σύνολο της

Περιφέρειας της Μαδρίτης (Nel·lo, 1997). Επίσης, η Μαδρίτη αποτελεί τον πόλο
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δραστηριοτήτων και καινοτομίας για ένα σύνολο μεσαίων πόλεων που αποτελούν

δευτερεύοντα κέντρα δραστηριοτήτωναιχμής.

Δημογραφικά

Η Πρωτεύουσα της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης και της Ισπανίας έχει νόμιμο

πληθυσμό 2.866.850 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 1996.

Συγκεντρώνει, δηλαδή, το 57%, του πληθυσμού της Περιφέρειας και πάνω από το 7,2%

του συνολικού πληθυσμού της Ισπανίας. Ποσοστά βέβαια που έχουν μειωθεί αφού το

1975 ήταν 75% και 9%, αντίστοιχα (CueIΎo-Arango CastiJ10 και Valera~Casado, 2004).

Παρά το γεγονός όη αποτελεί τον μεγαλύτερο σε έκταση δήμο της περιφέρεια

καταλαμβάνοντας το 7,5% του συνόλου της χαρακτηρίζεται από αρκετά υψηλή

πυκνότητα πληθυσμού (CueIΎo-Arango Castil10 και Valera-Casado, 2004).

Το διάστημα από το 1975 έως το 1996, στον κεντρικό δήμο της Μητροπολιηκής

Περιοχής της Μαδρίτης ο πληθυσμός ελαττώθηκε κατά II %. Παρόλο που ο πληθυσμός

στο δήμο της Μαδρίτης ελαττώνεται η Μητροπολιηκή Περιοχή στο σύνολό της

διατηρεί τον συγκεντρωηκό της χαρακτήρα. Το 1992 ο πληθυσμός έφθασε το 88% του

συνόλου της Περιφέρειας (Zoido Naranjo, 1996). Η πληθυσμιακή αύξηση στη

Μητροπολιηκή Περιοχή δεν παρατηρείται στους μεγάλους δήμους αλλά σε

μικρότερους με διάχυτα κατανεμημένο πληθυσμό (NeHo, 1997).

Από τη δεκαετία του '80, συντελείται ένας σημαντικός μετασχημαησμός του

δημογραφικού μοντέλου της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης. Τα τελευταία

χρόνια, παρατηρείται μία παράλυση της δημογραφικής της αύξησης που έρχεται σε

αντίθεση με την έντονη δραστηριότηταπου εκδηλώνεταιστον κατασκευαστικότομέα.

Παρατηρείταιμία ανακατανομήτου πληθυσμούεντός των ορίων της καθώς οι κάτοικοι

του δήμου της Μαδρίτης την εγκαταλείπουν για να εγκατασταθούν σε δήμους που

βρίσκονται στα περίχωρά της, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την αποκέντρωση της

Μητροπολιηκής Περιοχής στα πλαίσια της εμβάθυνσης της προασηοποίησης

(Toma '5, 2002).

Κατά το διάστημα 1991 - 1996, ο πληθυσμός στο δήμο Μαδρίτης, που συγκεντρώνει

τον mo γηρασμένο πληθυσμό, δεν έχει μεταβληθεί πρακτικά. Την περίοδο 1981-1986,
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υm1ρξε θεαματική αύξηση των επιπέδων ανεργίας και αρνητική μεταναστευτική ροή

που ερμηνεύεται αριθμητικά σε 66.505 άτομα για το σύνολο της Αυτόνομης

Περιφέρειας της Μαδρίτης. Η ανάκαμψη της οικονομίας την επόμενη δεκαπενταετία

είχε ως συνέπεια και την αναστροφή της ροής ενώ, τη δεκαετία του '90, οι

μεταναστευτικές ροές από και προς την Αυτόνομη Περιφέρεια της Μαδρίτης

βρίσκονται σε ισορροπία μετατρέποντας την σε ένα κλειστό σύστημα (Preciado,2000).

KoινωνιΙCΉ πόλωση - διαχωοισμόc

Η Περιφέρεια της Μαδρίτης παρουσιάζει ένα κοινωνικό προφίλ αρκετά σύνθετο

(Cuerνo-Arango Castillo και Valera-Casado, 2004). Ωστόσο, η κατάσταση αυτή τα

τελευταία χρόνια αλλάζει προς μία μεγαλύτερη χωρική ομοιογένεια της κοινωνικής

κατανομής (Cuerνo-Arango Castillo και Valera-Casado, 2004).

Το μοντέλο κοινωνικοοικονομικής κατανομής του πληθυσμού παρουσιάζεται το ίδιο

τόσο στο δήμο όσο και στην υπόλοιπη Περιφέρεια Μαδρίτης. Έτσι, οι βορειοδυτικές

περιοχές εμφανίζουν υψηλή ποιότητα ζωής και ικανοποιητικό επίπεδο φυσικού

περιβάλλοντος ενώ οι νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές παρουσιάζουν σε σημαντικό

βαθμό μία κατάσταση υποβάθμισης (Cuerνo-Arango Castίllo και Va1era-Casado, 2004).

Το ποσοστό ανεργίας στη Μητροπολιτική Περιοχή της Μαδρίτης ανέρχεται περίπου

στο 14% όταν ο μέσος όρος σε εθνικό επίπεδο είναι 16.3%. Πιο συγκεκριμένα, ο

κεντρικός δήμος εμφανίζει ποσοστό ανεργίας κοντά στο μtσo όρο των Ευρωπαϊκών

Μητροπόλεων. Οι υπόλοιποι δήμοι της Μητροπολιτικής Περιοχής εμφανίζουν το

υψηλότερο στο σύνολο της Περιφέρειας (NeHo, 1997). Το ποσοστό του πληθυσμού

που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας φθάνει το 9.4% όταν ο εθνικός μtσoς

όρος είναι 19.4% (NeHo, 1997).

Η διαφορά μεταξύ του γηρασμένου και του νεανικού πληθυσμού στον κεντρικό δήμο

και στον μητροπολιτικό δακτύλιο αντίστοιχα είναι ιδιαίτερα εμφανής στη Μαδρίτη

(NeHo, 1997 . Ρrecίadο, 2000 . CΥerνo-Arango CastίΙΙο και Valera-Casado, 2004).

Έτσι, οι πολύ νεανικοί πληθυσμοί συγκεντρώνονται στον μητροπολιτικό δακτύλιο και

στις προεκτάσεις του ενώ ο υψηλά γηρασμένος πληθυσμός συναντάται στις
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απομακρυσμένες από την Πρωτεύουσα αγροτικές περιοχές. Η Πρωτεύουσα και οι

κοντινές σε αυτή νότιες περιοχές βρίσκονται σε διαδικασία αυξανόμενης γήρανσης του

πληθυσμού τους (Cuervo·Arango Castillo και Valera-Casado, 2004).

Οικονομικά - Διάρθρωση τομέων παραγωγής

Η περιοχή της Μαδρίτης αποτελεί έναν από τους ίcυριότερoυς πόλους οικονομικής

δραστηριότητας της ισπανικής επικράτειας (Nel'IO, 1997). Συγκεκριμένα η οικονομική

δραστηριότητα των κατοίκων της Πρωτεύουσας επικεντρώνεται ίcυρίως στον τριτογενή

τομέα. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει ένας σημαντικός τομέας της βιομηχανίας που

συνδέεται με τη μεγάλη αγορά προϊόντων λιανικής πώλησης και προϊόντων κουλτούρας

(Cuervo-Arango Casti110 1(ΟΙ Valera-Casado, 2004). Ο δυναμικός τομέας της

βιομηχανίας, που έρχεται δεύτερος μετά την Καταλονία σε εθνικό επίπεδο, είναι

χωροθετημένος στον νότο και στην τοποθεσία Coπedor del Henares ενώ ένα υψηλό

επίπεδο αγροτικών δήμων βρίσκεται νοτιοδυτικά της Περιφέρειας.

Η 1CUβέρνηση της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης σε συνεργασία με άλΜ>υς

παράγοντες προώθησαν τ/ν εκτέλεση σημαντικών έργων στην πόλη και ανέπτυξαν το

μάρκετινγκ της πόλης στο οποίο υστερούσε. Στο πλαίσιο αυτό, ανήκει η διεκδίκηση

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 φιλοδοξώντας να μετατρέψουν τη Μαδρίτη σε

Πρωτεύουσα της Νότιας Ευρώπης(Τοma ι s,2002). Οι τρεις τομείς όπου

αντικατοπτρίζεται η επιτυχής επιλογή και εφαρμογή των πολιτικών της Περιφέρειας

είναι του οικονομικού ανταγωνισμού και ανάπτυξης, των μεταφορών και υποδομών

καθώς και του πολιτισμού(Τοma ι s, 2002).

Επίσης, προωθείται ο οικονομικός ανταγωνισμός μέσω των επενδύσεων στην έρευνα

και την ανάπτυξη, φιλοξενεί εξάλλου το σημαντικότερο πανεπιστήμιο της Ισπανίας και

τα περισσότερο ανεπτυγμένα ερευνητικά κέYτpa(Toma ι s. 2002). Στην Περιφέρεια της

Μαδρίτης δραστηριοποιούνται δεκατρία πανεπιστήμια, σαράντα δύο δημόσια

ερευνητικά κέντρα καθώς και σημαντικοί δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που

ασχολούνται με την καινοτομία και την επιστήμη. Επίσης, διαθέτει μία από τις

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε επιστημονικά τεχνολογικά πάρκα στην Ισπανία και

αποτελεί τον τόπο εργασίας για περισσότερους από το 28% των ερευνητών του

δημόσιου τομέα και το 43% του ιδιωτικού (http://www.cordis.lu/spaίn/es/madήd.htm).
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Η Μαδρίτη συσσωρεύει το 60% των δαπανών του δημόσιου τομέα, 40% των

συνολικών χρηματοδοτικών πόρων σε I+D, 34.3% των συνολικών δαπανών σε I+D που

πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες, το 49.1 % του προσωπικού σε I+D του συνόλου του

κράτους και το 27.7% της επιστημονικής παραγωγής σε εθνικό επίπεδο.

(http://www.cordis.lulspain/es/madήd.htm).

Ακόμη, σημαντικό ρόλο στην οικονομική της ανάπτυξη παίζει το ότι κατάφερε να

προωθήσει τις διεθνείς εκθέσεις και αγορές της κατασκευάζοντας, μάλιστα, τις

κατάλληλες υποδομές για τη σύνδεσή τους(Τοma ι s, 2002). Ο τουρισμός αποτελεί

ακόμη μία σημαντική πηγή εισοδήματος. Η συνεργασία του ιδιωτικού και του

δημόσιου τομέα σε μεγάλο βαθμό διευκολύνει την ανάπτυξή του. Ενώ, οι κεντρικές και

περιφερειακές κυβερνήσεις έχουν δώσει αξιόλογα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα ώστε να

υλοποιήσει επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού(Τοmas, 2002).

Η Μαδρίτη δεν αντιμετώπισε έντονη κρίση. Ξεπέρασε τη φάση της φορντικής

βιομηχανοποίησης και κινήθηκε κατευθείαν σε μία οικονομία με κυρίαρχο τον τομέα

των υπηρεσιών προσελκύοντας πληΟυσμό και κεφάλαιο. Παρόλο που ο πληθυσμός της

πόλης της Μαδρίτης εξασθένιζε, η Περιφέρεια της Μαδρίτης αυξήθηκε σε 4.85

εκατομμύρια κατοίκους το 1991, το 67.2% των οποίων εργάζονταν σε υπηρεσίες και

μόνο το 24.3% στη βιομηχανία. Ο ρόλος της ως Ευρωπαϊκή Πολιτισμική Πρωτεύουσα

το Ι 992 ενίσχυσε την οικονομία υπηρεσιών της Μαδρίτης και η οικονομική

συγκέντρωση συνέχισε την πορεία της. Η πόλη έχτισε μία ισχυρή ευρωπαϊκή

ταυτότητα. Το Στρατηγικό Σχέδιο της Μαδρίτης του 1993 είχε ως μέγιστο σκοπό του

να συνδέσει την ισπανική Πρωτεύουσα με τα υπερτοπικά δίκτυα σιδηροδρόμων και να

ωφεληθεί από το μέγεθος των υπηρεσιών στις άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες

(Leontidou, 1995).

Κατοικία

Στον δήμο Μαδρίτης πάνω από το 81 % των κατοικιών προορίζονται για τη χρήση της

πρώτης κατοικίας (Cuerνo-Arango Castillo και Valera-Casado, 2004). Η τιμή των

κατοικιών χαρακτηρίζεται υψηλή σε σχέση με τον εξοπλισμό, το μέγεθος και την

ποιότητά τους. Η κεντρικότητά τους και η ευκολία πρόσβασης στα δημόσια μέσα
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μεταφοράς παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των τιμών (Cuerνo-Arango

Castillo και Valera-Casado, 2004).

Οι τιμές αγοράς κατοικίας στον δήμο Μαδρίτης διαφέρουν εμφανώς από αυτές στους

υπόλοιπους δήμους της Μητροπολιτικής Περιοχής αφού εμφανίζονται μέχρι και 1.65

φορές πιο υψηλές (NeHo, 1997). Σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα της κατοικίας

εστιάζεται περισσότερο στην αδυναμία πρόσβασης σε αυτή και λιγότερο στην

ανεπάρκεια του αποθέματός της (Cortes A1cala, 1995 . NeHo, 1997).

Από τη δεκαετία του '80 παρατηρήθηκε αύξηση στην κατασκευή μονοκατοικιών που

προορίζονταν για τη στέγαση των μεσαίων τάξεων, ενώ από τη δεκαετία του '90

παρατηρήθηκε αύξηση και της δεύτερης κατοικίας (σαλέ). Ο δυτικός τομέσς της

Μητροπολιτικής Περιοχής καθώς και της υπόλοιπης Περιφέρειας της Αυτόνομης

Περιφέρειας της Μαδρίτης αποτελούν τ", κατεξοχήν τοποθεσίες Ύ1α τη χωροθέτηση

αυτών των τύπων κατοικίας (Preciado,2000).

Συμπερασματικά, οι τάσεις αυτές προσφοράς κατοικίας στην περιοχή της Αυτόνομης

Περιφέρειας της Μαδρίτης επιβεβαιώνουν την τάση προαστιοκής χωροθέτησής της και

κατά συνέπεια επιβεβαιώνουν το μοντέλο περιφερειακής αποκέντρωσης του

πληθυσμού. Ωστόσο, την τελευταία πενταετία έχει υπάρξει μία νέα προσφορά

κατοικίας στον κεντρικό δήμο. Με τη βοήθεια των οργανωμένων στεγαστικών

προγραμμάτων κατασκευάζεται ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών που θα επιτρέψει σε

ένα τμήμα του πληθυσμού με χαμηλό εισόδημα να εξακολουθήσει να ζει στις κεντρικές

περιοχές της Πρωτεύουσας. Το 1992 το 40% του συνόλου των πόρων του αστικού

εδάφους καταναλώθηκε για την κατασκευή μονοκατοικιών από το 15% των κατοίκων

της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης (Preciado,2000).

Στον ανατολικό και νότιο τομέα παρατηρήθηκε αύξηση του εδάφους που προορίζεται

για τη βιομηχανία, τοποθεσίες Ία/Ι οι δύο παραδοσιακές για τη χωροθέτηση αυτής της

παραγωγικής λειτουργίας. Ενώ, στο εσωτερικό της πόλης εξακολουθεί να μειώνεται ο

χώρος που καταλαμβάνει σε συμφωνία με το μοντέλο παραγωγικής αποκέντρωσης

αυτού του οικονομικού τομέα. Η μεγαλύτερη εmφάνεια προοριζόμενη στη βιομηχανία,

ξεπερνώντας τη συνολική αξία της Περιφέρειας, ήταν αυτή της mo περιφερειακής
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περιοχής, ακολουθώντας την

(Preciado,2000).

πιο πρόσφατη διαδικασία προαστιοποίησης

Ο κεντρικός πυρήνας ελκύει προς αυτόν ένα σημαντικό τμήμα των καθημερινών ροών

που πραγματοποιούνται στο χώρο. Μεγάλο μέρος της εργασίας του τριτογενούς τομέα

είναι συγκεντρωμένο, με μία μικρή διαφοροποίηση τα τελευταία χρόνια, στο κέντρο της

πόλης. Το γεγονός αυτό, εξηγεί την άνιση κατανομή των μετακινήσεων προς τον

κεντρικό πυρήνα από το υπόλοιπο τμήμα του δήμου Μαδρίτης και την Μητροπολιτική

Περιοχή σε σχέση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν με αντίθετη κατεύθυνση. Η

πρόσφατη αποκέντρωση ορισμένων παραγωγικών αστικών δραστηριοτήτων δεν έχει

καταφέρει να αμβλύνει τις ανισορροπίες που προκαλούνται από τη μη ισοβαρή χωρική

κατανομή του πληθυσμού και της εργασίας (Preciado,2000).

Μεταφορέ,

Με απόλυτους όρους η κίνηση στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης

παρουσιάζεται αξιοσημείωτη αφού οι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 3.5 εκατομμύρια,

φθάνοντας τα 19.6 εκατομμύρια συνολικά. Σε σχέση, όμως, με άλλες ευρωπαϊκές

πόλεις βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα. Έτσι, όταν το Λονδίνο και το Παρίσι βρίσκονται

στο 100 και στο 99 αντίστοιχα η Μαδρίτη βρίσκεται στο 73. Το γεγονός αυτό σε

συνδυασμό με την παρατηρούμενη αυξανόμενη ζήτηση μπορεί να οδηγήσουν το

σύστημα σε κατάσταση κορεσμού. Αν λάβει κανείς υπόψη την απελευθέρωση των

εναέριων μεταφορών στην Ευρώπη, ήδη έχει ξεκινήσει επέκταση του αεροδρομίου στα

πλαίσια της υποψηφιότητας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 (Nel-1o, 1997).

Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο, η Μαδρίτη συνδέεται, από το 1992, μόνο με τη

Σεβίλλη με τρένο υψηλής ταχύτητας (TGV). Τα σχέδια διεύρυνσης του δικτύου

προβλέπουν τη σύνδεση της Μαδρίτης με τα γαλλικά σύνορα μέσω Σαραγόσας και

Βαρκελώνης καθώς και τη σύνδεση της Μαδρίτης με τη χώρα των Βάσκων αλλά και

με τη Βαλένθια προκειμένου να ενταχθεί ολοκληρωμένα στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό

δίκτυο υψηλής ταχύτητας (Nel'10, 1997).

Η χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς κυριαρχεί μόνο για τις μετακινήσεις στο

εσωτερικό του κεντρικού δήμου και από ή προς τη Μητροπολιτική Περιοχή. Η
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κατασκευή του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου Μ-40 στη Μαδρίτη, εξαιτίας της

αυξανόμενης χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου, πέρα από την πρόσκαιρη ανακούφιση

που μπορεί να προσφέρει δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστική λύση. Το χρονικό διάστημα

μεταξύ 1981 και 1996, η συνολική κινητικότητα στη Μητροπολιτική Περιοχή έχει

αυξηθεί κατά 62.7% (ΝοΗο, 1997).

Η αποκέντρωση μέρους των δραστηριοτήτων στην αστική περιφέρεια εξηγεί το

αυξημένο ειδικό βάρος της MητρoπoλιπΙCΉς Περιοχής σnς καθημερινές μετακινήσεις

του πληθυσμού. Ο αριθμός των μετακινήσεων που έχουν ως καταγωγή ή προορισμό

αυτό τον περιαστικό χώρο έχει αυξηθεί από 25.5% σε 44%, στο παραπάνω χρονικό

διάστημα. Το γεγονός αυτό καθιστά φανερό το μετασχημαπσμότης ασπΙCΉς δομής της

Μαδρίτης προς ένα μοντέλο περισσότερο αποκεντρωμένων δραστηρωτήτων (NeHo,

1997).

Η διάχυση των δραστηριοτήτων στο χώρο δεν έχει αυξήσει απαραίτητα και τον βαθμό

αυτονομίας των περιοχών που αποτελούν τη Μητροπολιτικό Περιοχή της Μαδρίτης. Το

σύνολο των ροών στο εσωτερικό της Μητροπολιτικής Περιοχής έχει ελαττωθεί από

76.5% σε 70.2% ενώ, ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείωση στο εσωτερικό του δήμου της

Μαδρίτης. Η βελτίωση των οδικών και σιδηροδρομικώνμεταφορών έχει εμβαθύνει την

τάση επέκτασης της περιφέρειας της πόλης, διευκολύνοντας τη διάχυση των

δραστηρωτήτωνσε όλη την περωχή της Περιφέρειας (ΝοΗο, 1997).

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον

Η Μαδρίτη είναι μία πόλη που περικλείεται σε μεγάλο βαθμό από προστατευόμενες

φυσικές περωχές ενώ ολόκληρη η Περιφέρεια διακρίνεται για το ποικίλο και πλούσιο

φυσικό της τοπίο. Οι δασώδεις εκτάσεις της καλύπτουν το 53% της επιφάνειάςτης και

σχεδόν τα δύο τρίτα αυτής, αν συνυπολογιστούν και οι υποψήφιες για αναδάσωση

εγκαταλελειμμένεςαγροτικές περιοχές. Η κατανομή τους είναι ανομοιόμορφη με την

περωχή της Σιέρα (οροσειρά)να υπερέχεισημαντικά.Η Σιέρα είναι και η μόνη περωχή

της Περιφέρειας όπου υπάρχουν άφθονοι υδάτινοι πόροι καθώς οι υδρολογικές και

κλιματικές συνθήκες που εmκρατούν στην Περιφέρεια καθιστούν την υδροδότησή της

ελλιπή (Orsolich-Ubillos, 1999).
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Emπλέov, η Περιφέρεια διαθέτει τέσσερα δημόσια Μητροπολιτικά Πάρκα που πέρα

από τον οικολογικό τους χαρακτήρα προορίζονται για την ψυχαγωγία και την

εκπαίδευση του πληθυσμού της. Μαζί με την ποικίλη αρχιτεκτονική και μνημειακή

κληρονομιά της Περιφέρειας αλλά και τη σύνθετη μορφολογία του αστικού της τοπίου

αποτελούν βασικά στοιχεία της φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος της

Μαδρίτης (Orsolich-Ubillos, 1999).

Στα περιβαλλοντικά προβλήματα που κληρονόμησε η Περιφέρεια Μαδρίτης κατά τη

διαδικασία διαμόρφωσης της Μητροπολιτικής της Περιοχής έρχεται να προστεθεί μία

νέα σειρά προβλημάτων, στην προσπάθειά της να ενταχθεί ισότιμα στο διεθνές

σύστημα αστικών κέντρων. Έτσι, η συγκέντρωση των τριτογενών δραστηριοτήτων

στην κεντρική περιοχή της Μαδρίτης ώθησε τους κατοίκους της να απομακρυνθούν

από αυτή και να αναζητήσουν νέα πρότυπα στέγασης που απαιτούνε την κατάληψη

μεγάλης εmφάνειας εδάφους. Σε συνδυασμό με την αποκέντρωση των παραγωγικών

δραστηριοτήτων που απαιτούσαν, εξαιτίας της αλλαγής στον τρόπο οργάνωσης της

δομής τους, μεγαλύτερη εmφάνεια γης διαμορφώθηκε ένα διάχυτο αστικό μοντέλο.

Αυτό είχε ως συνέπεια τη μεγάλη κατανάλωση εδάφους για την κατασκευή υποδομών

και την αύξηση των μετακινήσεων προς την περιοχή του κέντρου με το ιδιωτικό

αυτοκίνητο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, με την αλλαγή των κοινωνικών

προτύπων προβάλλεται έντονα η σημασία της ποιότητας περιβάλλοντος γεγονός που

αναδύει νέες ανάγκες του πληθυσμού για χώρους ψυχαγωγίας και άθλησης (Orsolich

Ubillos, 1999).

Η εξάπλωση της πόλης στο χώρο έχει άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Η

αναπόφευκτα αυξημένη κατανάλωση εδάφους είχε ως αποτέλεσμα στη Μαδρίτη να

διπλασιαστεί η εmφάνεια του εδάφους ανά κάτοικο, την περίοδο 1975 - 1980, γεγονός

που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η περιορισμένη

δημογραφική αύξηση εκείνης της περιόδου (NeHo, 1997).

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Περιφέρεια σε σχέση με το φυσικό και

αστικό της περιβάλλον περιγράφεται από τα παρακάτω:

• η περιοχή του κέντρου παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και

θορύβου που σε συνδυασμό με τη γενικότερη εικόνα των υποβαθμισμένων

δημόσιων χώρων απειλούν τον οικιστικό χαρακτήρα της
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•

•

•

•

• η περιοχή της Σιέρα και οι όχθες των ποταμών της δέχονται υπερβολική πίεση από

τις ανθρώmνες δρασrηριότητες

• υψηλά επίπεδα μόλυνσης των καναλιών άρδευσης και των υπόγειων υδάτων καθώς

και ανεπαρκής καθαρισμός των αστικών οικιακών υδάτων

• το φυσικό και αστικό τοπίο της Περιφέρειας βρίσκονται σε μία διαδικασία διαρκούς

υποβάθμισης

τα υψηλά επίπεδα θορύβου δεν αφορούν μόνο την Πρωτεύουσα α)J.iJ. και nς

περιοχές που γειτνιάζουν με κύριους οδικούς άξονες υψηλής κυκλοφορΙας καθώς

και με το αεροδρόμιο Μπαράχας

Η καθημερινή παραγωγή σε στερεά αστικά απόβλητα χαρακτηρίζεται από υψηλά

ποσοστά εξαιτίας των νέων προτύπων κατανάλωσης και της καθυστερημένης

υιοθέτησης μίας mo υπεύθυνης συμπεριφοράς από τους πολίτες απέναντι στο θέμα

Η Περιφέρεια της Μαδρίτης ολοένα και περισσότερο εναρμονίζεται με nς

κατευθύνσεις της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος

Παρόλο που η Μαδρίτη είναι μία από nς πόλεις με την περισσότερη

δενδροφύτευση κατά μήκος του οδικού δικτύου, με μία αναλογία 17 κάτοικοι!

δένδρο, υστερεί σε χώρους πρασίνου και, γενικότερα, ποιότητα περιβάλλοντος. Η

περιοχή του κέντρου διαθέτει τη μικρότερη έκταση συνολικά χώρων πρασίνου ενώ

υποβαθμισμένο είναι και το περιβάλλον των περιοχών της περιφέρειας του Νότου.

Αυτό συμβαίνει τόσο γιατί δεν βοηθούν οι γεωλογικές και εδαφολογικές συνθήκες

της περιοχής αλλά και 'λiJγω της ύπαρξης εγκαταλειμμένων βιομηχανιών, της

τυπολογίας της κατοικίας και της ελλιπούς δενδροφύτευσης (Orsolich-Ubillos,

1999).

Στη Μαδρίτη η ατμοσφαιρική μόλυνση που προκαλείται από το S02 και τους καπνούς

ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες ξεπερνά το όριο επικινδυνότηταςκαι παρά το

γεγονός ότι έχει μειωθεί εμφανώςτα τελευταίαχρόνια (Nel·lo, 1997).

Όσο αφορά τη μόλυνση του εδάφους από τη βιομηχανική δραστηριότητα, στη ΜαδρΙτη

παράγεται το 4.6% των εmκίνδυνων κατάλοιπων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο και

που ευθύνονται για αυτή (Nel·lo, 1997).

Επίσης, παρά τις εντατικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία

χρόνια για τον ολοκληρωμένο έλΖΥΧο του κύκλου του νερού με τη δημιουργία

υποδομών για τον καθαρισμό του δεν έχουν ακόμη εmτευχθεί τα επίπεδα που
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απαιτούνται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (NeHo, 1997). Η διοίκηση του

κράτους, η Περιφέρεια αλ/.ά και οι δημοnκές αρχές έχουν λάβει μεμονωμένες

πρωτοβουλίες προκειμένου να αμβλύνουν την κατάσταση της περιβαλλοντικής

μόλυνσης (Nel-lo, 1997).

Το χωρικό μοντέλο

Το χωρικό μοντέλο της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη έντονων και

εμφανών διαφορών που οδηγούν στη χωρική της εξειδίκευση και σε μία κατάσταση

γεVΙKότερα ιδιαίτερα ποικιλόμορφη. Η σταδιακή μείωση του πληθυσμού του δήμου της

Μαδρίτης δηλώνει όn ο πληθυσμός διαχέεται. Περισσότερο έντονες και συχνές ήταν οι

εσωτερικές μεταναστευnκές κινήσεις. Η τάση του πληθυσμού να μετεγκαθίσταται από

τις κεντρικές στις περιφερειακές περιοχές διατηρείται σταθερή με τη διαφορά όn κάθε

φορά εmλέγoνται όλο και πιο απομακρυσμένες περιοχές από τον κεντρικό δήμο

(Cuervo-Arango Castillo 1COΙ Valera-Casado, 2004).

Επίσης ένα σημανnκό τμήμα οικογενειών μετακινήθηκαν από τον κεντρικό πυρήνα της

πόλης στους μητΡοπολιnκούς δήμους και σε άλλους πιο απομακρυσμένους,

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κατοικία χαμηλότερης αξίας, δεδομένης της

οικονομικής τους στενότητας. Επίσης, στις μέρες μας, παρατηρείται μία κινηnκότητα

των μεσαίων τάξεων προς περιοχές με χαρακτήρα προαστιακού περιβάλλοντος

(Cuerνo-Arango Casti110 και Valera-Casado, 2004).

Συμπερασμαnκά, η αστική συγκέντρωση της Μαδρίτης έχει μετατραπεί σε ένα κλειστό

σύστημα, με την παράλυση της δημογραφικής της αύξησης, εξαιτίας της ριζική

μείωσης της φυσικής αύξησης και της μηδενικής συνισταμένης των μεταναστευnκών

ροών. Το μητροπολιnκό μοντέλο, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της δεκαετίας του '90,

ταυτίζεται με το μοντέλο της σταδιακής αποκέντρωσηςτου πληθυσμού, με αυξανόμενη

τάση διάχυσης στο χώρο, προς περιοχές κάθε φορά πιο απομακρυσμένες από την

Πρωτεύουσα. Η λειτουργία της κατοικίας, είναι, χωρίς αμφιβολία, εκείνη η ανθρώπινη

δραστηριότητα που καταναλώνει τον περισσότερο χώρο μέσα στην πόλη (Cucrνo

Arango Castillo και VaIcra-Casado, 2004).
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Θεωρητικά, τουλάχιστον, στο πολυκεντρικό μοντέλο αποδίδεται η ευκολία

επανισορρόπησης και διαχείρισης πιο λοΎ1.κά των αστικών περιφερειών, αν και δεν

είναι Th"tOTa ά)J..o από το γεγονός της δημιουργίας κόμβων με αυτάρκεια κατοικία 

εργασία που θα μείωναν στο ελάχιστο τις απαραίτητες μετακινήσεις που γεwά αυτή η

σχέση. Η πραγματικότητα συνηθίζει να αντιλέγει σε πολλές από αυτές τις εκτιμήσεις

που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, διότι η αστική δυναμική, σnς καπιταλιστικές

χώρες του περιβά)J..oντός μας, καθοδηγείται περισσότερο από κριτήρια οικονομικής

a.."tοδοτικότητας των πρακτόρων που παρεμβαίνουν στη διαδικασία κατασκευής της

πόλης παρά από θέσεις ευνοϊκές για την ισορροπημένη διάρθρωση του αστικού

συστήματος. Εκ των πραγμάτων, οι πόλοι αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων δεν

έχουν τοποθετηθεί αρμονικά στο χώρο, περίπτωση πολλών εγκαταστάσεων εμπορίου

και θεάματος, πράγμα που έχει αφαιρέσει σημαντικούς συμπληρωματικούς πόρους για

την κατασκευή ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων, όλο και πιο πυκνό, που απειλεί με

κορεσμό με συνεχή μορφή (Preciado, 2000).

Το μοντέλο ασrικής διάχυσης, της σημερινής Μηrpόπολης, διασκορπίζει τις

ανθρώπινες δραστηριότητες στο χώρο με μία αυξανόμενη κατάληψη του εδάφους,

σπαταλώντας τους πόρους, φυσικούς και οικονομικούς, πέρα από τις ανάγκες αυτές

καθαυτές από την αύξηση του πληθυσμού. Αυτό το μοντέλο, που αιτιολογείται από την

ανάΎΚΊΊ σύνθεσης μίας χωρικά ισόρροπης αστικής δομής παράγει τη διάσπαση του

χώρου, πολλαπλασιάζοντας την κατανάλωση εδάφους και ενέργειας. Η πιο αρνητική

συνέπεια, πέρα από την καταστροφή φυσικών χώρων, αγροτικών ή δασωδών,

αναμφισβήτητης οικολογικής αξίας, είναι η απαραίτητη αντίδραση της δημόmας

διοίκησης στην επένδυση σε αστικές υποδομές που ευνοούν τη σχέση μεταξύ ζωνών

κάθε φορά πιο απομακρυσμένες στο χώρο, αφαιρώντας πόρους για την

πραγματοποίηση και διατήρηση ενός τόσο σπάταλου μοντέλου. Το ερώτημα είναι αν

ένα αστικό μοντέλο που αποκεντρώνει τις δραστηριότητες στην προαστιακή περιφέρεια

μειώνει τις απαιτήσεις της κινητικότητας ή αντίθετα διεκδικεί μία συμπληρωματική

προσπάθεια για αυτό το λόγο (Preciado, 2000).

Η κατανομή της επιφάνειας του εδάφους που προορίζεται για υπηρεσίες και

κοινόχρηστους χώρους επιβεβαιώνει την παραδοσιακή ανισορροπία που υφίσταται

μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. η συγκέντρωση των βασικών υπηρεσιών στο κέντρο

της Πρωτεύουσας εξελίσσεται με τρόπο διχασμένο σε σχέση με τα βασικά

58



τ,βll"fλη Ελι::υθιφία το σύστ/μα σχεδιασμού και τα ουθμισηκά σιi:δια "Οήνα, ΜαδοίΤ!lς

χαρακτηριστικά της διαχυμένης πόλης. Η αποκέντρωση των γραφείων στον

προαστιακό χώρο της Μαδρίτης έχει πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρό ποσοστό. Πλέον,

όμως, η έντονη τάση συγκέντρωσης τους στις παραδοσιακές κεντρικές ζώνες

αντικαθίσταται από την τάση μετακίνησης προς περιοχές mo περιφερειακές, όπως κατά

μήκος του αυτοκινητόδρομου λα Κορούνια ή Δε Μπούργκος. Οι περιοχές αυτές, έχουν

το πλεονέκτημα ότι χωρίς να χάνουν την κεντρικότητα τους και μία καλή emKOtvroYίa

με τις κεντρικές ζώνες της πόλης ή το αεροδρόμιο, είναι mo φθηνές από το

παραδοσιακό κέντρο της λα Καστελιάνα (Preeiado, 2000).

Αντίθετα, οι δραστηριότητες εμπορίου και θεάματος, τις δύο τελευταίες δεκαετίες,

υφίστανται μία διαδικασία εκτεταμένης αποκέντρωσης, ως αποτέλεσμα του κορεσμού

των κεντρικών χώρων και της ανάγκης για γη και ως συνέπεια των νέων δομών

οργάνωσης και διανομής αγαθών και υπηρεσιών. Η εμφάνιση των μεΥάλων εμπορικών

εκτάσεων στην περιφέρεια της πόλης διευκολύνεται από την βελτίωση των δικτύων

πρόσβασης και συγκοινωνιών, καθώς και της μεταβολής των τάσεων αγοράς του

πληθυσμού. Οι νέες περιφερειακές συγκεντρώσεις παραμένουν περιορισμένες στα

κέντρα εμπορίου και ψυχαγωγίας, που τοποθετημένα με τρόπο απομονωμένο,

συνδέονται με τον υπόλοιπο αστικό ιστό μέσω του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων. Σε

καμία περίπτωση, όμως, δεν θεωρούνται αυτόνομες κεντρικές μονάδες, που

συγκεντρώνουν γύρω τους διάφορες αστικές λειτουργίες με οργανωμένο τρόπο.

Αποτελούν το προϊόν της αποκέντρωσης συγκεκριμένων αστικών καλύψεων που

ευνοούνται από την αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών (preciado, 2000).

2.2.2 ΤΟΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤ/ΚΟ ΣΥΠΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η δομή του συστήματο,

Γενικά

Η εθνολογική και γλωσσολογική διαφοροποίηση που συναντάται στην Ισπανία έχει ως

συνέπεια την έντονη συναίσθηση της ιδιαίτερής τους ταυτότητας από τους πολίτες της.

Το γεΥονός αυτό έχει τροφοδοτήσει τις φυγόκεντρες τάσεις των περιφερειών της στη

σύγχρονη ιστορία της. Στο παρελθόν, οι προσπάθειες πολιτικής αποκέντρωσης, που
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πραγματοποιήθηκαν κατά διαστήματα, απέτυχαν ενώ πολλές από αυτές κατέληξαν σε

ένοπλες συγκρούσεις. Η mo πρόσφατη από αυτές, ο εμφύλιος πόλεμος (1936 - 1939),

κατέληξε στην επιβολή του αυταρχικού συγκεντρωτικού καθεστώτος υπό την

κυριαρχlα του Φράvκo (Moreno, 2002 . Giordano και Roller, 2003).

Ο θάνατοs του Φράνκο το 1975 οδήγησε στην κατάρρευση του δικτατορικού

καθεστώτος που είχε επιβληθεί από το 1939. Στο πλαίmο αυτό, η αυθόρμητη τάση των

εθνοτήτων και των περιφερειών της προς την αυτονομία εκδηλώθηκε μέσω ενός

έντονου πολιτικού κινήματος για τη διεκδίκηση αυτόνομων περιφερειακών

κυβερνήσεων (Moreno, 2002 . Tomas, 2002).

Με δεδομένο το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με την πρόθεση εκμοντερνισμού του

δημόmου τομέα, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες φιλελεύθερες τάσεις της

οικονομίας, εmτεύχθηκε η ευρεία πολιτική συναίνεση των κομμάτων ως προς το

περιεχόμενο του Συντάγματος του 1978 (Moreno, 2002 . Giordano και Rollcr, 2003).

Η Ισπανία απέκτησε σχετικά πρόσφατα, λοιπόν, δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Το

Σύνταγμα του 1978 προέβλεπε την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων που κατέληξε

σταδιακά στην ανάδυση ενός νέου πολιτικού επιπέδου, των αυτόνομων περιφερειών

(Tomas, 2002). Ο νέος τρόπος οργάνωσης του πολιτικού συστήματος αναγνωρίζει την

αυτονομία των περιφερειών σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα των

εθνοτήτων που διχάζει την ισπανική κοινωνία. ΕξάΑλου, η ύπαρξη έντονων

πολιτισμικών διαφορών μεταξύ του ισπανικού λαού ήταν η αιτία βίαιης καταστολής

του μόλις προηγούμενου Συντάγματος του 1931 και έναρξης του Εμφυλίου Πολέμου το

1936 (Cubillas, 2003).

Τα επiπεδα διοίκησης

Η Ελλάδα και η Ισπανία θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια νομική και διοικητική

οικογένεια, πράγμα που σημαίνει ότι παρουmάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσο αφορά

τις σχέσεις κεντρικής και τοmκής κυβέρνησης καθώς και το σύστημα σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι ανήκουν στην Ναπολεόντεια οικογένεια όπου, υπάρχει η

τάση να προετοιμάζεται ένας εθνικός κώδικας κανονισμών σχεδιασμού και να

δημιουργείται μία ιεραρχία από σχέδια, ξεκινώντας από το υψηλότερο επίπεδο και
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πηγαίνοντας σε πιο λεπτομερειακά σχέδια μικρότερης κλίμακας και μία προσέγγιση

κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία θεωρείται ότι

ανήκει τόσο στην Ναπολεόντεια όσο και στη Γερμανική οικογένεια και μάλιστα με την

καθιέρωση των Αυτόνομων Κοινοτήτων από το Σύνταγμα του 1978 κλίνει περισσότερο

προς το γερμανικό σύστημα μιας και οι διαρκείς προσπάθειες των ισπανών νομοθετών

να μεταφυτεύσουν τον γαλλικό Ιακωβινισμό στο διοικητικό σύστημα της χώρας δεν

κατάφεραν να μετατρέψουν την Ισπανία σε ένα συγκεντρωτικό εΟνοκράτος (Jong κ.ά.,

2003).

Ο διοικητικός ανασχηματισμός το 1983, μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές του

1979, οδήγησε στην ίδρυση των 17 Αυτόνομων Περιφερειών (Comunidades

Autonomas) με τις αντίστοιχες αυτόνομες κυβερνήσεις τους. Συνολικά, το διοικητικό

σύστημα της Ισπανίας παρουσιάζει μία τετραμερή δομή. Αποτελείται από την κεντρική

κυβέρνηση, 17 Αυτόνομες Περιφέρειες καθώς και 2 Αυτόνομες Πόλεις (Ceuta και

Melilla), 52 νομαρχίες και 8.077 δήμους (European Comision, 1999 . Leontidou, 1995 .

Nel-lo, 1997). Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των κυβερνητικών επιπέδων

διαρθρώνονται σε μορφή πυραμίδας, από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο. Κάθε

κυβερνητικό επίπεδο είναι αρμόδιο για συγκεκριμένα ειδικά θέματα, ενώ κάποια από

αυτά αποτελούν κοινό πεδίο δραστηριοποίησης (European Commission, 1999).

Αν και στο παρελθόν έχει δεχθεί έντονα την επιρροή του Ναπολεόντειου στυλ, η

διάρθρωση του συστήματος διοίκησης της Ισπανίας παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία

από το Γερμανικό ομοσπονδιακό μοντέλο μετά τη δημιουργία των Αυτόνομων

Περιφερειών (Jong κ.ά., 2003 . Newman και Thomley, 1996).

Η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί και μετά τη διαδικασία αποκέντρωσης των

αρμοδιοτήτων σημαντικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, ο έλεγχος της οικονομίας

ανήκει στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης ενώ η επιρροή των περιφερειακών

κυβερνήσεων σε θέματα εθνικών αποφάσεων, είναι περιορισμένη. Έτσι, λοιπόν, η

κεντρική κυβέρνηση διατηρεί την ευθύνη για θέματα εθνικής εμβέλειας και παράγει

νομοθεσία με τη μορφή Κατευθυντήριων r ραμμών (Newman και Thomley, 1996).

Κάθε Αυτόνομη Περιφέρεια έχει εκλεγμένη περιφερειακή κυβέρνηση και τη δική της

νομοθετική συνέλευση. Οι Αυτόνομες Περιφέρειες που δημιουργήΟηκαν κατέχουν
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σημαντική νομοθετική και εκτελεστική εξουσία σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων -κατοικία,

ιryεία, εκπαίδευση, πολιτισμός, κοινωνική πρόνοια κ. α. (Newman και ThomIey, 1996 .

Tomas, 2002).

Το επόμενο διοικητικό επίπεδο στην κυβερνητιτ/ ιεραρχία είναι το νομαρχιακό που

περικλείει το σύνολο ενός αριθμού δήμων. Σε μεΥάλο βαθμό παραπέμπει στο παλιό-
συ-γκεντρωτικό κράτος χωρίς να ασκεί ιδιαίτερα ουσιαστική λειτουργία. Το

κυβερνητικό σώμα των νομαΡχιών αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από

τις τοπικές αρχές και ως συνέπεια τα συμβούλια των μεγάλων δήμων τείνουν να

επικαλύψουν την ισχύ του (Giordano και Roller, 2(03).

Στην lσπανiα όπως και σε άλ/ες χώρες της ΝαποWlντειας παΡάδοσης, ο δήμος

αποτελεί το βασικό σώμα της διοίκησης, παρόλο που στερείται ουσιαστικής

νομοθετικής και χρηματοδοτικής αυτονομίας. Οι δήμοι διοικούνται από το δημοτικό

συμβούλιοπου αποτελείται από άμεσα εκλεyμένouς αντιπροσώπουςπου εκλέΥουν τον

δήμαρχο (Tomas, 2002 . Giordano και Roller, 2003).

Το 1985 καθορίστηκε νομικά (Ley de Bases de Regimen Local) ο βαθμός εξουσίας που

αναλογούσε στις τοπικές κυβερνήσεις, ζήτημα που έως τότε το Σύνταγμα του 1978

ουσιαστικά αγνοούσε. Ο Νόμος αυτός διασφάλισε την αυτονομία τους και έθεσε τις

βάσεις για ένα δημοκρατικό και εκμοντερνισμένο επίπεδο διοίκησης ενώ άφησε το

περιθώριο για περαιτέρω μεταφορά εξουσίας στο τοπικό επίπεδο, από το περιφερειακό

και το κεντρικό επίπεδο διοίκησης. Ούτε το Σύνταγμα ούτε τα νομοθετήματα των

Αυτόνομων Περιφερειών ορίζουν ρητά τις εξουσίες που απονέμονται στις τοπικές

κυβερΎήσεις. Επιπλέον, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι το τοπικό επίπεδο δεν

έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες για συ'γ1CεKριμένα ζητήματα αλλά τις μοιράζεται με τα

άλλα ""βεΡνηnκά επίπεδα (NeI·Io, 1997· Tomas, 2002· Giordano και Roller, 2003).

Με δεδομένο όπ η επψροή των μεγάλων ισπανικών πόλεων εκτείνεται και πέρα από τα

αυστηρά όρια του δήμου τους καλύπτοντας μία ευρύτερη περισχή ο Νόμος για την

τοπική διοίκηση του 1985 προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας διοικητικών

οργανισμών για το σύνολο κάθε ΜηΤΡοπολιnκής Περιοχής. Επειδή, όμως, η ρύθμιση

των θεμάτων σχετικά με την τοπική κυβέρνηση αποτελεί αρμοδιότητα των

περιφερειακών κυβερΎήσεων μία τέτοια πρωτοβουλία όπως η παραπάνω εξαρτάται από
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αυτές. Από την μέχρι τώρα εμπειρία φαίνεται ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν

δείχνουν διάθεση προς αυτή την κατεύθυνση, το αντίθετο μάλλον (NeHo, 1997).

Οικονομικό καθεστώς

Εκτός από την Περιφέρεια των Βάσκων και αυτή της Ναβάρα, που απολαμβάνουν

ειδικό φορολσ-ΥΙκό καθεστώς, η χρηματοδότηση των υπόλοιπων 15 Περιφερειών γίνεται

σύμφωνα με το κοινό καθεστώς που εmκρατεί. Μέχρι το 1994, οι κύριοι

χρηματοδοτικοί τους πόροι προέρχονταν από την παραχώρηση και διαχείριση

συγκεκριμένων πόρων, από το μέρισμά τους στο συνολικό εΥχώριο κρατικό εισόδημα

και από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Το 1993, έπειτα από συμφωνία που πραγματοποιήθηκε

οι Περιφέρειες προσλαμβάνανε το 15% του συνόλου του φόρου προσωmκού

εισοδήματος, που συγκεντρώνονταν σε καθεμία από αυτές, ενώ για την περίοδο 1997 

2001 το ποσοστό αυτό διπλαmάστηκε. Οι αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής κάθε

κυβερνητικού επιπέδου στις δημόσιες δαπάνες φανερώνουν το βαθμό αποκέντρωσης

της εξουσίας. Πράγματι, από το 1981 έως το 1997 οι δαπάνες της κεντρικής

κυβέρνησης μειώθηκαν από το 87% στο 59% του συνόλου ενώ οι περιφερειακές

δαπάνες αυξήθηκαν από το 3% στο 27% και οι δαπάνες των δήμων πέρασαν από το

10% στο 14% (Moreno, 2002).

Η χρηματοδότηση των δήμων των μεγάλων ισπαV1.κών πόλεων εξαρτάται σε

μεΥαλύτερο βαθμό από τις εισπράξεις φόρων σε τοmκό επίπεδο και σε μικρότερο από

τη μεταβίβαση πόρων από τα υπόλοιπα δl.Οικητικά επίπεδα. Έτm, οι εισπράξεις σε

τοmκό επίπεδο αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης σε σχέση με τη μεταβίβαση

πόρων και τον δανεισμό με μία αναλογία 60% προς 40%, για το σύνολο των ισπανικών

δήμων. Η μεταβίβαση πόρων προέρχεται κυρίως από την κεντρική κυβέρνηση και ένα

μικρό μέρος τους (που συνήθως δεν ξεπερνάει το 25%) από τις περιφέρειες και την

ΕυρωπαϊκήΈνωση (ΝοΗο, 1997).

Η διάρθρωση του συστήματος εξασφάλισης πόρων για τα διάφορα επίπεδα διοίκησης

αποδίδει στις δημοτικές κυβερνήσεις των μεγάλων πόλεων μία σχετική χρηματοδοτική

αυτονομία αλλά παράλληλα τις προκαλεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της

ανεπάρκειας οικονομικών πόρων. Πράγματι, παρά το αυξημένο ποσοστό υπηρεσιών
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που προσφέρουν οι τοπικές διοικήσεις τα τελευταία χρόνια, το σχετικό βάρος των

δαπανών που διατίθενται για το τοπικό επίπεδο έχει μειωθεί τόσο σε σχέση με τις

δαπάνες για τα υπόλοιπα επίπεδα της διοίκησης όσο και σε σχέση με το ΑΕΠ. Η

συμμετοχή των δημοτικών κυβερνήσεων στη διαχείριση των συνολικών διατιθέμενων

δαπανών απέχει στην πραγματικότητα από αυτή που έχει προταθεί από τις μεγάλες

πόλεις. Σύμφωνα με τ/ συγκεκριμένη πρόταση, η κεντρική κυβέρνηση διαχειρίζεται το- 50% των δαπανών, οι περιφέρειες το 25% και οι δημοτικές αρχές το υπόλοιπο 25%

(NeHo, 1997).

Η διαδικασία αποκέντρωσης έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό σε βάρος του ρόλου

των τοπικών κυβερνήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις η αποκέντρωση σε επίπεδο κράτους

συνοδεύτ/κε από συγκεντρωτικές τάσεις μέσα στην ίδια τ/ν Περιφέρεια. Αυτό

συμβαίνει διότι η πολιτική και διοικητική αποκέvtρωση δεν συνοδεύτ/κε από ανάλογη

οικονομική αποκέντρωση. Ενώ η αποκέντρωση και η επακόλουθη μεταφορά

αρμοδιοτήτων από την κεντρική κυβέρνηση στην περιφερειακή συνοδεύτ/κε από

αντίστοιχη μεταφορά οικονομικών πόρων αυτό δεν ίσχυσε στην περίπτωση των δήμων.

Αυτό δημιουργεί προστριβές στις σχέσεις μεταξύ τοπικής και περιφερειακής

κυβέρνησης και παρεμποδίζει τους δήμους, εξαιτίας τ/ς ανεπάρκειας οικονομικών

πόρων, να αξιοποιήσουν πλήρως τ/ν εξουσία τους (Giordano και Roller, 2003).

Το μεγάλο ποσοστό κοινών ευθυνών ανάμεσα στις περιφερειακές κυβερνήσεις και τ/ν

κεντρική κυβέρνηση, όσο αφορά τις δαπάνες, προκαλεί σύγχυση στους πολίτες για το

ποσοστό πολιτικής ευθύνης που φέρει κάθε κυβερνητικό επίπεδο για το θέμα αυτό.

Επίσης, υπογραμμίζει τον πρωτεύοντα ρόλο τ/ς κυβέρνησης στην διάρθρωση του

προϋπολογισμού, γεγονός που παρεμποδίζει τις Περιφέρειες να ασκήσουν

ολοκληρωτικά αυτόνομη χρηματοδοτική πολιτική (Morcno, 2002).

Σχlσεις επιπlδων διοίκησης

Ο κατακερματισμός και η σύνθετ/ δομή του διοικητικού συστήματος έχουν επιπτώσεις

στην αποδοτικότ/τα του καθώς προκύπτουν δυσκολίες στη συνεργασία και επικρατούν

οι τομεακές και τοπικές βλέψεις, η δράση των οργανισμών και των δημόσιων

επιχειρήσεων. Επίσης, οι διοικητικές δαπάνες είναι αρκετά υψηλές εξαιτίας τ/ς

υπερτροφίας και συχνά του πλεονασμού όσο αφορά τους οργανισμούς τ/ς διοίκησης.
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-

Δυσκολίες ακόμη προκαλούνται σε σχέση με τη θέσπιση νομοθετημάτων και την

επίτευξη δημοκρατικού ε'λi.γχoυ λόγω της συνθετότητας της διοικητικής μηχανής και

την έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ του τόπου διαμονής των πολιτών και της άσκησης των

εκλογικών τους δικαιωμάτων. Επιπλέον δημιουργούνται προβλήματα που οφείλονται

στην έλλειψη ικανότητας για συναίνεση και αντιπροσώπευση σε τρίτους (NeI'Io, 1997 .

Giordano και Roller, 2003).

Οι σχέσεις της Περιφέρειας με τους δήμους που την αποτελούν βρίσκονται σε

εμβρυϊκό στάδιο καθώς υστερούν σε θεσμοθετημένους μηχανισμούς συνεργασίας. Το

πρόβλημα ρύθμισης και θεσμοθέτησης των μεταξύ τους σχέσεων συνδέεται με το

γεγονός ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για ένα τέτοιο μετασχηματισμό εξαρτάται

κυρίως από τις περιφερειακές αρχές (Giordano και Roller, 2003).

Καθώς, όμως, η διαδικασία αποκέντρωσης σταθεροποιείται περισσότερο οι

συγκρούσεις μεταξύ περιφερειακής και τοπικής κυβέρνησης αμβλύνονται. Νέοι

κατακόρυφοι δεσμοί, επίσημοι και μη, θεσμοί και δίκτυα αναδύονται στο εσωτερικό

του κράτους. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις αναπτύσσουν σταδιακά πιο

αποτελεσματικές μεθόδους συνεργασίας και λήψης αποφάσεων με τις τοπικές αρχές

όσον αφορά τα ζητήματα κοινών αρμοδιοτήτων τους (Giordano και Roller, 2003).

Η διαδικασία αποκέντρωσης της εξουσίας έχει σταθεροποιηθεί και βρίσκει την

υποστήριξη ενός μεγάλου αριθμού πολιτών. Χρειάζεται όμως να υπάρξει ένας σαφής

καθορισμός των αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων κυβέρνησης καθώς και να

αναπτυχθούν ειδικοί μηχανισμοί που να συντονίζουν τις διακυβερνητικές σχέσεις και

ιδιαίτερα στο επίπεδο της θεσμικής συνεργασίας με κοινές ευθύνες και εξουσίες

(Moreno, 2002).

Με τη διαδικασία περιφερειακής αποκέντρωσης έχει επιτευχθεί συνεργασία μεταξύ των

διαφορετικών χωρικών ενοτήτων του ισπανικού κράτους, ενώ με πιο ενεργό τρόπο

πραγματοποιείται και η πρόσβαση των πολιτών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Επιπλέον, έχει συμβάλει σημαντικά στον σταδιακό μετασχηματισμό του συστήματος

διακυβέρνησης όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

(Moreno, 2002 . Giordano και Roller, 2003).
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Το σύστημα σχεδιασμού

Το σύστημα σχεδιασμού της Ισπανίας βασίζεται στην αρχή ότι τα σχέδια των

χαμηλότερων επιπέδων δεν θα πρέπει να είναι αντιφατικά με τις αποφάσεις του

σχεδιασμού σε ανώτερο επίπεδο, αλλά να συμμορφώνονται ως προς αυτές (European

Commission,1999' Newman και Thomley, 1996).

Στη δικαιοδοσία της κεντρικής κυβέρνησης ανήκει η έγκριση μόνο του Εθνικού

Σχεδίου και όχι των Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων. Επιπλέον, δεν υπάρχει

πολιτική γης σε εθνικό επίπεδο. Με δεδομένο ότι κάθε δήμος είναι υπεύθυνος για τα

εργαλεία σχεδιασμού της περιοχής εντός των ορίων του προκί>πτει ότι η πολιτική γης

ανήκει στις αρμοδιότητες των δήμων. Κατά συνέπεια κάθε τοπική αρχή έχει τη δική της

πολιτική γης εφόσον έχει επιτευχθεί η συναίνεση όλων των επιπέδων διοίκησης και η

έγκριση από την Περιφέρεια όπου ανήκει (European Conuηission, 1999).

Η εθνική κυβέρνηση διατηρεί αρμοδιότητες για τα παρακάτω θέματα:

• προετοιμασία βασικών κατευθυντήριων αναπτυξιακού χαραιcrήρα που περιέχονται

στο Εθνικό Σχέδιο

• ορισμός κανόνων που είναι υποχρεωτικοί σε εθνικό επίπεδο και περιέχονται στο

Νόμο Χρήσεων Γης

• παρακολούθηση, έλεrloς και διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανόνες και τις

πολιτικές που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του

• συντονισμός των διάφορων πολιτικών, των σχετικών διοικητικών σωμάτων και του

θέματος της διεθνούς εκπροσώπησης (European Commission, 1999).

Σε εθνικό επίπεδο, ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί άμεση αρμοδιότητα του Υπουργείου

Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Περιβάλλοντος (Moptma)' που ουσιαστικά

ενσωμάτωσε στις ευθύνες του ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον από το 1993 και

μετά. Το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα να προετοιμάσει Κατευθυντήριες Γραμμές

πολιτικής για πεδία που ανήκουν κυρίως στην αρμοδιότητα των περιφερειακών και

τοπικών αρχών (European Commission, 1999).

Το Υπουργείο είναι κυρίως υπεύθυνο για τα παρακάτω θέματα:
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•

•

•
•

δημιουργία και συντήρηση υποδομών μεγάλης κλίμακας που συνδέονται με το

χωρικό σχεδιασμό

γενικά ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής που συνδέονται με την πολιτική γης και

δεν έχουν μεταφερθεί στις περιφερειακές κυβερνήσεις

βασικές πολιτικές χωρικού σχεδιασμού, μεταφορών και περιβάλλοντος

κυριό-τερες κατευθυντήριες για την πολιτική κατοιtdας που συμπληρώνονται από

1α/θεμία περιφερειακή κυβέρνηση (EurOpean Commission, 1999).

Το σύστημα σχεδιασμού στην Ισπανία προβλέπει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου

(plan Nacional) που έως τώρα δεν έχει υλοποιηθεί και ούτε φαίνεται να υπάρχει η

πρόθεση -Υια κάτι τέτοιο με δεδομένο το υφιστάμενο κλίμα αποκέντρωσης (European

Commission, 1999 . Newman 1α/Ι Thornley, 1996).

Το Σύνταγμα σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διάκριση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο

κεντρικό κράτος και τις περιφέρειες, καθιστά τις περιφέρειες υπεύθυνες για τον

πολεοδομικό σχεδιασμό αφαιρώντας από το κράτος κάθε είδους ουσιαστικής

νομοθετική δραστηριοποίηση σχετικά με το θέμα αυτό. Οι περιφέρειες είναι αρμόδιες

για την επεξεργασία κατευθυντήριωνγραμμών για το σχεδιασμό καθώς και σχεδίων με

επίπεδο αναφοράς ολόκληρη την περιφέρεια χωρίς, όμως, ο σχεδιασμός σε

περιφερειακό επίπεδο να είναι υποχρεωτικός. Σχεδόν όλες όμως οι Περιφέρειες έχουν

περάσει στη διαδικασία εκπόνησης Περιφερειακών Σχεδίων. Η μόνη εξουσία που

παραμένει στο εθνικό επίπεδο είναι της νομοθέτησης σ-χετικά με την ιδΙOΙCΤΗσία και την

οικονομική αποτίμηση της γης (Cladera και Bums, 2000 . Madaήaga, 2002).

Emwov, οι τοπικές αρχές έχουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν και να

υιοθετήσουνκατάλληλαεργαλεία σχεδιασμούενώ για το στάδιο τελικής έγκρισήςτους

υπεύθυνες είναι οι περιφέρειες. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πληθοομόςτου

δήμου ξεπερνά τους 50.000 κατοίκους διότι τότε έχει τ/ δυνατότητα να εγκρίνει ο ίδιος

το Γενικό Πολεοδομικό του Σχέδιο. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός γίνεται κυρίως σε

επίπεδο ενός δήμου και κατά συνέπεια μία μητροπολιτική περιοχή διαθέτει τόσα

Πολεοδομικά Σχέδια όσοι είναι και 0\ δήμοι που την αποτελούν (Euτopean

Coιnmission, 1999· Newman 1α/Ι Thornley, 1996· ΝοΙ·Ιο, 1997).
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Η πολιτική εκλογή της κεντρικής, αυτόνομης και τοπικής κυβέρνησης

πραγματοποιείται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα να υπάρχει

κάποιες φορές εmκάλυψη στο συγχρονισμό μεταξύ των διάφορων πολιτικών γης που

θεσπίζουν και τα τρία επίπεδα της κυβέρνησης (European Commission, 1999).

Τέλος, το ισπανικό σύστημα σχεδιασμού προβλέπει τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα-
τα στάδια του, από την συνεισφορά ιδεών για τη διαμόρφωση των σχεδίων μέχρι τη

δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ίδια η διοίκηση

ζητά τη συμμετοχή των θιγόμενων ομάδων για τη διαμόρφωση των προτάσεων του

σχεδίου πριν το τελικό στάδιο (European Commission, 1999).

Η Περιφέρεια Μαδρίτης

Η Αυτόνομη Περιφέρεια της Μαδρίτης ιδρύθηκε το 1983 και περιλαμβάνει τον δήμο

Μαδρίτης και άλ/ους 178 δήμους. Αρχικά, υπήρξε διαφωνία για το αν υπήρχε η ανάγκη

δημιουργίας μίας ξεχωριστής περιφέρειας, καθώς η περιοχή δεν παρουσίαζε κάποια

ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα, ή αν θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην Αυτόνομη

Περιφέρεια της Castilla-La Mancha. Τελικά το ισπανικό κοινοβούλιο αποφάσισε την

δημιουργία της (Toma' 5, 2002).

Η δημιουργία της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης είχε κάποιες νομικές και

πολιτικές συνέπειες. Τα όρια της νέας Περιφέρειας ταυτίζονταν με τα όρια της

επικράτειας της Επαρχίας Μαδρίτης. Για την αποφυγή διπλασιασμού και εmκάλυψης

των διοικητικών οργανισμών το Νομαρχιακό Συμβούλιο απορροφήθηκε από την

Αυτόνομη Περιφέρεια και τα καθήκοντά του τα ανέλαβε η κυβέρνηση της Περιφέρειας

(NeHo, 1997 . Toma' 5, 2002).

Emiliov, η περιφερειακή κυβέρνηση κατάργησε την Επιτροπή Σχεδιασμού και

Συντονισμούτης ΜητροπολιτικήςΠεριοχής Μαδρίτης (Commission de Planeamiento Υ

Coordinacion del Area Metropolitana de Madήd) που είχε δημιουργηθεί το 1963 κατά

την περίοδο της δικτατορίας. Η κατάσταση οδήγησε σε κυβερνητική διάσπαση και

έλ/ειψη συναίνεσης από τα πολιτικά κόμματα. Τελικά, όμως, η μείωση των επιπέδων

κυβέρνησης απλούστευσε τους θεσμούς και οδήγησε σε καλύτερη διακυβέρνηση.

Επίσης, εmδρά θετικά στο πώς αντιλαμβάνονται το θέμα οι πολίτες. Πράγματι, μία
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απλοποιημένη δομή των επιπέδων διοίκησης και ο σαφής ορισμός των αρμοδιοτήτων

τους βοηθούν στη διεύρυνση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ πολιτών και διοίκησης

(ΝοΗο, 1997 . Toma' 5, 2002).

Η επικράτεια της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης ταυτίζεται με την ευρύτερη

Μητροπολιτική Περιφέρεια και η περιφερειακή ιcυβέρνηση έχει αναλάβει επιπλέον και

το ρόλο της μητροπολιπκής κυβέρνησης. Επομένως, η Μαδρίτη δεν διαθέτει επίσημη

μητροπολιτική αρχή που να συντονίζει την ευρύτερη Μητροπολιτική Περιφέρεια.

Αποτελεί μία ιcυβέρνηση με σαφείς ευθύνες και για το λόγο αυτό ο πρόεδρος της

Αυτόνομης Κοινότητας μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρόεδρος της μητροπολιτικής

κυβέρνησης, ένας πρόεδρος που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες και ως νομοθετική

συγκέντρωση (foma '5,2002).

Η περιφερειακή κυβέρνηση έχει καταφέρει να διευρύνει τη δύναμη και την

ανταγωνιστικότητατης Περιφέρειαςτης Μαδρίτηςχωρίς να κατέχει νομικά το ρόλο της

μητροπολιτικής κυβέρνησης, α'λ/.ά παράγοντας ουσιαστικά έργο μητροπολιτικής

ιcυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει διότι, ως Πρωτεύουσα της Jσπανίας, η Μαδρίτη

απολαμβάνει από το Σύνταγμα ιδιαίτερη νομική μεταχείριση, όπως επιπρόσθετες

οικονομικές επιχορηγήσειςκαι ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς. Πράγματι, στο θέμα της

μεταβίβασηςπόρων από το κράτος οι δήμοι της μητροπολιτικήςπεριοχής της Μαδρίτης

απολαμβάνουν μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση προκειμένου να αντισταθμίζεταιτο υψηλό

ειδικό βάρος της περιοχής. Το ότι συγκεντρώνει τα τρία κύρια επίπεδα της ισπανικής

διοίκησης το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό της προσδίδει ένα επιπλέον

ποσοστό αυτονομίας. Η περιφερειακή κυβέρνηση διαθέτει σαφείς αρμοδιότητες,

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους ώστε να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τις

περιφερειακέςή μητροπολιτικέςπολιτικές (Nel'Jo, 1997· Toma ι s, 2002).

Ο συντονιστικός ρόλος της περιφερειακής κυβέρνησης προώθησε τη συνεργασία

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση κύριων έργων της Περιφέρειας

και την ανάπroξη του μάρκετινΎΚ της πόλης στο οποίο υστερούσε. Έτσι, η συναίνεση

όλων των παραγόντων οικονομικών, χρηματοδοτικών, κοινωνικών και πολιτικών

οδήγησε στην υιοθέτηση λειτουργικών και αποτελεσματικών πολιτικών. Η

περιφερειακή κυβέρνηση, λοιπόν, προώθησε τα συμφέροντα όλων των παραγόντων και
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επέλεξε ένα μοντέλο ανάπτυξης που να εξασφαλίζει όσο το δυνατό περισσότερο την

χωρική ισορροπία της Περιφέρειας (Toma ' s, 2002).

Το γεγονός ότι η άμεση ε><λογή δημάρχου είναι δυνατό στις μεγάλες πόλεις όπως η

Μαδρίτη να του προσδώσει σημαντική δύναμη 1α/Ι πέρα από το τοmκό επίπεδο δεν

περιορίζει τη σημασία της περιφερειακής 1CUβέρνησης. Αν και σε ορισμένες-
περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται ανππαραθέσεις μεταξύ τους, σε Ύενικές γραμμές

τα δύο επίπεδα διοίκησης συνυπάρχουν αρμονικά (Giordano και Roller, 2003).

Στην Περιφέρεια Μαδρίτης η ευθύνη για τα θέματα σχεδιασμού ανήκει στη Διεύθυνση

Περιβάλλοντος και Χωρικής Οργάνωσης (Consejeήa de ΜΟΟίο Ambiente Υ Ordenacion

del Terήtorio). Η Διεύθυνση εκτός των άλλων είναι υπεύθυνη για την τελική έΥκ:ριση

όλων των εργαλείων σχεδιασμού των δήμων της Περιφέρειας (European Commission,

1999).

Αντίστοιχα, σε κάθε δήμο της Περιφέρειας η Εmτροπή Σχεδιασμού Γης είναι υπεύθυνη

Ύια τ/ν προετοιμασία κάθε σχεδιαστικού εργαλείου σε τοπικό επίπεδο και ιδιαίτερα του

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (plan General de Ordenacion Urbana) (European

Commίssίon, 1999).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Περιφέρεια Μαδρίτης επεξεργάζεται ένα Στρατηγικό

Σχέδιο (ΡΙοη Regiona! de Estrategia Teπitorial), ήδη από το 1997 που Εγκρίθηκε το

σχέδιο-βάση για την εκπόνησή του. Ως προς την εφαρμογή του το πρόβλημα εστιάζεται

κυρίως στην εναρμόνιση του σχεδίου σε επίπεδο δήμου με τα υφιστάμενα σχέδια

Χωρικής Στρnτηγικής. Πρας το παρόν, εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκπόνηση του

Σχεδίου, ο σχεδιασμός στην Περιφέρεια γίνεται σε επίπεδο δήμου ΎΕγονός που τους

δίνει ένα σχετικά υψηλότερο επίπεδο καθοδήγησης (Cortes-Alcala. 2004 - Newman και

Thom!ey, 1996 . ΝοΗο, 1997 . Amaro-Leboreiro, 2004)

2.2.3 ΤΟ ΘΕΣΜIΚΟ ΠιfAlΣIOΣXEΔIAΣMOY

Στις αρχές της δεκαεrίας του '70, η 1COτάσταση στη Μαδρίτη παρουσίαζε μεγάλη

απόκλιση από τις προβλέψεις του Γενικού Σχεδίου της ΜητροπολιτικήςΠεριοχής του
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-

1963. Ο πληθυσμός ξεπερνούσε κατά 30% τον προβλεπόμενο ενώ ο οικιστικός αστικός

ιστός εκτείνονταν προς τα βορειοδυτικά και ξεπερνούσε τα όρια της Μητροπολιτικής

Περιοχής, απουσίας σχεδιασμού. Επίσης απουσίας σχεδιασμού και με τρόπο διάσπαρτο

είχε πραγματοποιηθεί και η κάλυψη σημαντικής έκτασης από βιομηχανίες κυρίως προς

τα νοτιοδυτικά (Τenuι, 1996).

Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίστηκε η απουσία σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας στο

Σχέδιο του 1963 καθώς και ότι τα Σχέδια Οικονομικής AνΆΠΤUξης εκείνης της περιόδou

κάθε άλλο παρά ευνοούσανε οποιαδήποτε πρόθεση αποσυμφόρησης της περιοχής του

'ιCέντρoυ. Έτσι, λοιπόν, προέκυψε η ανάΥκη αναθεώρησης του Σχεδίου ώστε να

αποκτήσει περιφερειακή εμβέλεια ιcΑΙ τη μορφή 1α/τευθυντήριου πλαισίου mθώς και

να συμβαδίζει με το σχεδιασμό που προέβλεπε το Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης

(Τenuι, 1996).

Το Σχέδιο που παράχθηκε από την Εmτροπή Σχεδιασμού της Μητροπολιτικής

Περιοχής το 1971 είχε ως πλαίσιο αναφοράς την Περιφέρεια και έπειτα από μία

εξοντωτική ανάλυση του χώρου πρότεινε τη δημιουργία ενός μοντέλου μεΥάλων

αξόνων επικοινωνίας που θα μπορούσε να στηρίξει μία στρατηγική ενδυνάμωσης των

πιο σημαντικών πυρήνων της περιοχής ώστε να εmτευχθεί η κοινωνικοοικονομική τους

ανάπτυξη σύμφωνα και με το Οικονομικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με αυτό οι

Μητροπολιτικές Περιοχές απoιcτoύσαν ένα ρόλο αναζωογονητικό και διαχυτικό ως

κινητήρες της ανάπτυξης, όπως αποκαλούνταν (Τeran, 1996).

Το Προκαταρκτικό Σχέδιο αποκαλούμενο ως 'Μαδρίτη 2000' παρουσίαζε πραγματικά

μεγάλο ενδιαφέρον αλλά οι δυmooλίες που υπήρχαν δεν επέτρεπαν σε καμία μορφή

σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας να υλοποιηθεί. Ο οργανισμόςπου ήταν υπεύθυνος

για την εκπόνηση του Σχεδίου στερούνταν τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης ιcαι

επιπλέον στερούνταν επαρκούς αυστηρότητας ώστε να ξεπεράσει τη διοικητική

διάσπαση (Teran, 1996).

Αυτό που παράχθηκε ήταν η αvnιcατάσταση των προβλεπόμενων ολοκληρωμένων

δράσεων από τις τομεακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τελικά. Το χρονικό

διάστημα από το 1974 έως το 1976, εγκρίθηκαν τρία ειδικά Σχέδια (Εμπορικού

Εξοπλισμού, Βασικών Υποδομών, Φυσικό Περιβάλλον) προκειμένου να μελετηθούν
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ανά τομείς ορισμένα βασικά στοιχεία της λειτουργικής οργάνωσης του μητροπολιτικού

χώρου και οι πιο κατάλληλες μορφές χωρικής οργάνωσής της (Τeran, 1996).

Το 1976 εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο Υποδομών των Μεταφορών σε συμφωνία με

ένα μοντέλο πρόβλεψης του μέλλοντος που ακολουθούσε τις τάσεις που

διαμορφώνονταν ενώ απουσίαζε η εστίαση σε μία εκ των προτέρων επιθυμητή

κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός των

υποδομών να προηγείται του σχεδιασμού της πολεοδομικής οργάνωσης την οποία θα

έπρεπε να υπηρετεί (Teran, 1996).

Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '70 ο πολιτικός μετασχηματισμόςαποτέλεσε την

αρχή μίας σειράς σημαντικών αλλαγών στην εξέλιξη της πολεοδομίας. Πράγματι,

εκείνη την εποχή υπήρξε σημαντική αλλαγή στις λειτουργίες, τις αρμοδιότητεςκαι τις

δραστηριότητες της διοίκησης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, της μεταφοράς των

αρμοδιοτήτωναπό την κεντρική διοίκηση στις κυβερνήσεις των Περιφερειώνκαι των

νέων δημοκρατικά εκλεγμένων δημαρχείων, το θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού

σχεδιασμούδεν μπορούσεπαρά να αλλάξει (Teran, 1996).

Πλέον, οι Αυτόνομες Περιφέρειες διέθεταν αποκλειστική νομοθετική και εκτελεστική

αρμοδιότητα στα θέματα της χωρικής οργάνωσης, της πολεοδομίας και της κατοικίας.

Ο υψηλός βαθμός αποκέντρωσης που προέκυψε είχε ως αποτέλεσμα μία ευρεία

νομοθετική διαφοροποίηση μεταξύ των Περιφερειών (Teran, 1996).

Με την σύσταση των δημαρχείων το 1979 η πολεοδομική οργάνωση σε επίπεδο δήμου

αποτελούσε σαφή αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τομέας της πολεοδομίας

αποτελούσε ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η

μεγάλη ευαισθησία της κοινωνίας και των πολιτικών για τα αστικά προβλήματα, όπως

η ανεπάρκεια υποδομών, υπηρεσιών και κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και η

συμφόρηση ορισμένων περιοχών, οι υψηλές πυκνότητες και η καταστροφή του

περιβάλλοντος προκάλεσε το απότομο και μεΥάλο σε μέγεθος μεταναστευτικό ρεύμα

μη αφήνοντας περιθώρια να αφομοιωθούν από τις πόλεις υποδοχείς. Οι πολιτικές που

υιοθέτησε η τοπική αυτοδιοίκηση δίνανε μεγάλη προτεραιότητα σε .σημειακές δράσεις,

προκειμένου να μετριάσουν την άσχημη κατάσταση στις πιο εμφανείς κυρίως

περιπτώσεις, με τη δημιουργία KOινωVΙKOύ, πολιτιστικού και αθλητικού εξοπλισμού
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καθώς και με τη βελτίωση των υποδομών και των περιβαλλοντικών ζητημάτων (Teran,

1996).

Το 1977 η ανανεωμένη Τεχνική Διεύθυνση της Εmτροπής επεξεργάστηκε ένα νέο

Πρόγραμμα Δράσης, χαραΙCΤΗριζόμεvo απiJ μετριοπάθεια κοι τη σταδιακή εξέλιξή του,

από την παραίτηση του από τις προσδοκίες για την απόκτηση ενός σχεδιασμού μέσω

- των τεχνολογικών επιτηδευμάτων του προηγούμενου σταδίου και από την προσπάθεια

ορισμού της πορείας με διαφορετικό τρόπο έχοντας ως βάση τη δημόσια συμμετοχή σε

διάλο'Υο και τη διάδραση με τις πολιτικές δυνάμεις ώστε να προκύψει η απαραίτητη

συμφωνία και ξεπερνώντας την παραδοmακή ουτοmκή πεποίθηση ότι το ασnΙCΌ

μέλλον μπορεί να είναι ολοκληρωτικά προβλέψιμο και διαμορφωμένο εκ των προτέρων

σε ένα σχέδιο που δεν εmδέχεται μεταβολές. Αντίθετα, υπήρχε η πρόθεση το

Πρόγραμμα να διαμορφώνεται με μία διαδικασία προσεγγιστική και να εξελίσσεται στο

χρόνο παράλληλα με ης εξελίξεις. Η έμφαση στη δημόσια συμμετοχή εm<εvτρώθηκε

στην ύπαρξη των συμβουλίων γειτονιάς διότι θεωρήθηκε ότι ήταν ικανά να

κινητοποιήσουν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού να ευαισθητοποιηθεί γύρω από

τα πολεοδομικά ζητήματα. Αυτό όμως απαιτούσε και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο,

ικανό να ανταποκρίνεται στο νέο είδος συνεργασίας που επιχεφούνταν. Κατά συνέπεια

γεννιόταν η ανάγκη εισαγωγής καινοτόμων μορφών δημόσιας συμμετοχής στη

διαδικασία σχεδιασμού, ελέγχου και διαχείρισης, μέσω ενός νέου τρόπου προσέγγισης

από μέρους των διαφόρων φορέων της διοίκησης (Teran, 1996).

Το ]978 η Επιτροπή προσπάθησε μέσω του Προγράμματος Σχεδιασμού να

διαμορφώσει προτάσεις που να χαρακτηρίζονται για την καινοτομία τους και να

εmτυγχάνουν την απαραίτητη συνεργασία με τους πολίτες. Το Πρόγραμμα

περιλάμβανε ως πρωταρχικό του κομμάτι την αναγνώριση και αξιολόγηση των

περισσότερο άμεσων και σοβαρών προβλημάτων για τον πληθυσμό ιcαθώς και μία

σειρά από προτάσεις για O1J"yKtKptμέYEς και άμεσες δράσεις (ΡΑΙ) με σκοπό να

μετριαστούν ή και να απαλειφθούν σε σύντομο διάστημα τα προβλήματα που

αvrιμετώπιζε κάθε ομοιcryενής τομέας στους οποίους είχε χωριστεί η επαΡxiα.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία μίας βάσης με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε

το σύνολο της Μητροπολιτικής Περιοχής. Η βάση αυτή θα χρησίμευε στη δεύτερη

φάση του Προγράμματος όπου προβλέπονταν η δημιουργία μίας στρατηγικής για το

σύνολο της περιοχής. Στρατηγική, όμως, που δεν θα βασίζονταν απλά στην συνένωση
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των εmμέΡους προτάσεων για κάθε χωρική υποενότητα alli σε μία συνολική και

συντονισμένηπροσέγγιση.

Επομένως, το Πρόγραμμα χεφιζότανε την ανάπτυξη σε δύο κατευθύνσεις: από κάτω

προς τα άνω και από τα άνω προς τα κάτω. Η απόφαση των συνοικιακώνσυμβουλίων

να συνεργαστούν με την ΕmτΡοπή αποτέλεσε την έναρξη της mo διευρυμένης

- διαδικασίας συμμετοχής των πολιτών σε θέματα πολ1:0δομίας που oργανώθψcε ποτέ

στην Ισπανία.

Τα ΡΑΙ περιλαμβάνανε ένα σύνολο από μέτρα που αν είχαν φθάσει να υλοποιηθούν θα

είχαν μεταμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τη Μαδρίτη. Παρόλο που το πολιτικό

OlCηνιKό της περιόδου δεν επέτρεψε να μεταφερθούν στην πραγματικότητα επηρέασαν

με σαφή τρόπο τις μετέπειτα εξελίξεις στον πολεοδομικό σχεδιασμό και αποτέλεσαν

παράδειγμα για το σχεδιασμό και άλλων ισπανικών πόλ1:ων. Γενικότερα, τα ΡΑΙ

δώσανε ένα ποιοτικό προβάδισμα στον σχεδιασμό της Μαδρίτης δηλώνοντας τη

διαδικασία ωρίμανσης της πολεοδομικής κουλτούρας (Teran, 1996).

Η αποκέντρωση του διοιχητικού συστήματος στις αρχές της δεκαετίας του '80 οδήγησε

τις ΑυτόνομεςΠεριφέρειεςνα συνειδητοποιήσουντη σημαντικότητατου γεγονότος ότι

είχαν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουνοι ίδιες τα κατάλληλα εργαλεία για την

οργάνωση τους. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε η διαδικασία προσαρμογής της κρατικής

νομοθεσίαςτου 1976 στο νέο πολιτικό και διοικητικό σύστημα καθώς και στις ποικίλες

πολιτισμικές και χωρικές ιδιαιτερότητες. Το 1984, παράχθηκε στη Μαδρίτη ο Νόμος

Χωρικής Οργάνωσης. Η νομοθεσία που παράχθηκε είχε ως στόχο να ιδρύσει το

κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να είναι προσανατολισμένο στην χωρική οργάνωση του

συνόλου της Περιφέρειας. Επομένως, η κυβέρνηση της Περιφέρειας έθεσε nς βάσεις

των πολιτικών χωρικής της οργάνωσης μέσω μίας μορφής συνολικού χωρικού

σχεδιασμού με τον οποίο όφειλε να εναρμονίζεται ο σχεδιασμός σε επίπεδο δήμου

(Teran, 1996).

Ο Νόμος Χωρικής Οργάνωσης της Περιφέρειας Μαδρίτης, που εΥκρίθηκε το 1984,

αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου χωρικής οργάνωσης με χαρακτήρα

τοmκό, για το σύνολο της Περιφέρειας. Αναγνωρίζονταν, λοιπόν, η ανάγκη για

εργαλεία σχεδιασμού τοmκού χαρακτήρα, αφού τοmκού χαρακτήρα ήταν και τα
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-

υπάρχοντα λειτουργικά προβλήματα. Επίσης, γινότανε αντιληπτά τα προβλήματα που

προκαλούσε η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των δήμων. Για το λόγο αυτό,

δημιουργήθηκαν τρία νέα εργαλεία χωρικής οργάνωσης, με τη λογική ότι το ένα και

μοναδικό εργαλείο που διέθετε η ισχύουσα νομοθεσία (Planes Directores Τerήtοήa1es

de Coordinacion) ήταν ανεπαρκές. Ο σχεδιασμός εκείνης της περιόδου ακολουθούσε

την τάση «από τα άνω προς τα κάτω αλλά και αντίστροφα» (Teran, 1996).

Τα τρία νέα εργαλεία που εισήγαγε ο Νόμος ήταν οι Κατευθυντήριες Χωρικής

Οργάνωσης, τα Συντονισμένα Προγράμματα Δράσης και τα Σχέδια Οργάνωσης του

Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι Κατευθυντήριες είχαν ως στόχο να διαμορφώσουν το

σύνολο των κριτηρίων και των κανονισμών που προσανατολίζανε και ρυθμίζανε τις

διαδικασίες χωροθέτησης των διάφορων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων

των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Επίσης, ήταν υπεύθυνες για τη δημιουργία

ενός πλαισίου αναφοράς για τη διαμόρφωση και την εκτέλεση των τομεακών πολιτικών

της Περιφέρειας και την πολεοδομική δραστηριότητα των δημαρχείων της. Ο Νόμος

δρούσε χωρίζοντας σε διαφορετικές και ανεξάρτητες φάσεις έγγραφα που

αποτελούνταν από τα περιεχόμενα του παραδοσιακού σχεδιασμού σε επίπεδο

Περιφέρειας, με τον οποίο λίγες φορές επιτεύχθηκε η ενοποίηση των χωρικών

προβλέψεων του φυσικού σχεδιασμού με το προγραμματικό περιεχόμενο του

οικονομικού σχεδιασμού. Αυτό που παράχθηκε τελικά ήταν μία μορφή αρκετά

παραδοσιακή στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες, ακολουθώντας τον παραδοσιακό

χαρακτήρα του φυσικού σχεδιασμού της διεθνούς εμπειρίας (Teran, 1996).

Το προκαταρκτικό έγγραφο για τις Κατευθυντήριες (Docurnento Previo), που εκδόθηκε

το 1985, έμεινε να αιωρείται διότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, καθώς και οι

προσδοκίες των πολιτών, και επομένως χρειαζόταν επαναπροσδιορισμός των

υποθέσεων εργασίας (Teran, 1996).

Η δεύτερη φάση του σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας ξεκινά αμέσως μετά τις

εκλογές του 1987. Σε αυτή παρέμενε ο στόχος για την σύνταξη των Κατευθυντήριων

Χωρικής Οργάνωσης αλλά εμφανίστηκαν επιπλέον νέα εργαλεία και κάποιοι νέοι

άξονες δράσης, διαφορετικοί από της προηγούμενης περιόδου (Teran, 1999).

75



Τlβlιcέλη Eλεtιθερία το σύστημα σχεδιασμο() κα, τα ρυθμιστικά σι foδ,a Αθήνα, Μαδρίτης

Η επεξεργασία των Κατευθυντηρίων πέρασε σε μία φάση μικρότερης προτεραιότητας

και γενικότερα ολοκληρωτικής αναθεώρησης και ΈΥινε επαναπροσδιορισμός των

ΕWOΙOλoγΙKών βάσεων στις οποίες είχε στηριχθεί το προκαταρκτικό έγγραφο του 1985.

Η περίοδος ανάκαμψης τ/ς οικονομίας συνέπεσε με την εmτάχυνση της διαδικασίας

διεθνοποίησης τ/ς ισπανικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σημαντικούς

μετασχηματισμούς στη μορφή και τη χρήση του χώρου και κατά συνέπεια ανέτρεψε το

σχεδιασμό της προηγούμενης περιόδου. Σε αυτό το νέο κλίμα προετοιμάστηκαν οι

Βάσεις για τις Κατευθυντήριες Χωρικής Οργάνωσης το 1988. Σε αυτό το νέο έγγραφο

υπήρξε ριζική αλλαγή στην συντηρητική και περιοριστική προσέγγιση του

προηγούμενου εγγράφου αφού λαμβάνονταν υπόψη τα νέα δεδομένα της οικονομίας.

Έτσι, οι στόχοι του σχεδιασμού επικεντρώνονταν πλέον για μία ανταγωνιστική

Μητρόπολη, μία δυναμική αστική συγκέντρωση, ένα κέντρο εμπορίου και αποφάσεων.

Μία κοσμοπολίτικη Μητρόπολη, ανοιχτή στην πρωτοβουλία της διοίκησης και την

πολιτιστική δυναμική που ενισχύοντας τους παράγοντες ελκυστικότητάς της ως

ευρωπα"ίκό κέντρο θα επέτρεπε να διαθέτει μία διευρυμένη και ανανεωμένη οικονομική

βάση σύμφωνα με τις ανάγκες μίας μοντέρνας Περιφέρειας (Teran, 1999).

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της αλλαγής της πολιτικής προσέγγισης ήταν η

αποφασιστική παρέμβαση του δημοσίου με τ/ν εμφάνιση της καινοτόμου πολιτικής

άμεσων δράσεων. Η πολιτική αυτή είχε ως σκοπό την αποφυγή του κινδύνου κακής

διακυβέρνησης και του πολλαπλασιασμού των προβλημάτων από τις πολύπλευρες

δράσεις των διαφορετικών οργανισμών στο πλαίσιο της δυναμικής αγοράς που είχε

διαμορφωθεί. Οι δράσεις αποσκοπούσαν στην προσφορά στρατηγικά επιλεγμένου

χώρου, διαμορφωμένου κατάλληλα, για τη χωροθέτ/ση συγκεκριμένων

δραστηριοτήτων ώστε να αποφευχθούν οι άσχημες συνέπειες από την τυχαία επιλογή

της τοποθεσίας δραστηριοποίησής τους. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα σύνολο από

ενέργειες, ΣτραΠlΥικές Δράσεις, που είχαν ως στόχο την προώθηση γης και τη

βελτίωση των υποδομών. Επίσης, με δεδομένο ότι η επεξεργασία των Κατευθυντήριων

γινότανε με πολύ αργό ρυθμό οι Χωρικές Στρατηγικές εμφανίστηκαν ως ένα νέο είδος

εργαλείου που σκοπός τους ήτανε η οργάνωση ενός συνόλου Στρατηγικών Δράσεων.

Επομένως, οι Στρατηγικές αποτελούσαν όργανα του σχεδιασμού σε επίπεδο

Περιφέρειας, για ευρεία τμήματα της έκτασης της Περιφέρειας. Έχοντας χαρακτήρα
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τοπικό, επικεντρώνονταν στη χωροθέτηση και το συντονισμό διαρθρωτικών δράσεων

που επηρέαζαν ένα σύνολο δήμων (Teran, 1999).

Η αUΑγή του πολιτικού σκηνικού το 1991 δεν επέτρεψε στις Κατευθυντήριες Χωρικής

Οργάνωσης του 1988 να υλοποιηθούν. Ο Νόμος 'Μέτρα Χωρικής Πολιτικής, Χρήσεων

Γης και Πολεοδομίας' του 1995 της Περιφέρειας Μαδρίτης προβλέπει την εκπόνηση

του Περιφερειακού Σχεδίου Χωρικής Στρατηγικής (PRET). Το σχέδιο αυτό δεν

παρουσιάζει εκπλήξεις ή καινοτομίες σε σχέση με τη στρατηγική χωρικής οργάνωσης

με το προηγούμενο σχέδιο. Η διαφορά ΈΥκειται στο ότι γίνεται προσπάθεια σύνθεσης

και ολοκληρωμένης διάρθρωσης του χώρου. Το PRET συνδυάζει τον Στρατηγικό,

Πολεοδομικό και Χωρικό Σχεδιασμό σε ένα μοναδικό εργαλείο. Η εκπόνηση της

τελικής μορφής του PRET δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί,αυτό που υπάρχει είναι το

Προσχέδιο των Βάσεων του PRET που εκπονήθηκε το 1995 και οι Βάσεις του PRET

(σχέδιο προς συζήτηση) του 1997 (Hildenbrand Scheid, 2003 . Teτan, 1999).

Οι Νόμοι ΧΡήσεων Ύης

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν οι κατηγορίες χρήσεων γης, όπως

ορίζονται από το Νόμο Χρήσεων Γης της Περιφέρειας. Ο Νόμος Χρήσεων Γης του

1956 ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον πολεοδομικό σχεδιασμό σε επίπεδο δήμου.

Όπως και με τους μεταγενέστερα τροποποιημένους Νόμους του 1976, 1990 και 1992

επιχειρούνταν η διάκριση της γης σε τομείς με διαφορετική νομική υπόσταση ο

καθένας, η διάκριση του σχεδιασμού σε επίπεδα και η διάκριση του τρόπου εφαρμογής

του.

Αυτό που ίσχυε μέχρι το 1992 είναι ότι ορίζονταν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες

γης: η αστική γη που διαθέτει ήδη τις απαραίτητες αστικές υποδομές και υπηρεσίες, η

γη που χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για μελλοντική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της

περιόδου εφαρμογής του Σχεδίου, η γη όπου η ανάπτυξη είναι απαγορευμένη και η γη

που διατίθεται για τις βασικές υποδομές και ανέσεις.

Η κατηγοριοποίηση της γης ανήκει στις ευθύνες του κάθε δήμου κατά τη διάρκεια

εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο μάλιστα υποδιαιρεί τις δύο

77



Τιβικέλη Ελευθιφlα το σύστημα σχεδιασμού και τα Ρ1)Ομιστικά σιέδια "θ1Ίνα, Μαδρίτηι:

πρώτες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους σε οικιστική, βιομηχανική,

εμπορική,ανέσεις και ελεύθερος χώρος.

Οι διαφορετικές κατ/Υορίες γης απαιτούν και διαφορετικό τρόπο διαχείρισής τους.

Έτσι, για την πρώτη ιcατηyoρία εκείνο που απαιτείται είναι η οικοδομική άδεια που

δίνεται στις αρχιτεκτονικές μελέτες, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ζωνοποίησης από το

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ώστε να ξεκινήσει η οικοδόμηση. Εξαίρεση αποτελούν οι

περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση, για τις οποίες συντάσσεται ένα λεπτομερές σχέδιο.

το Ειδικό Σχέδιο Εσωτερικής Ανάπλασης. που προβλέπει τη νέα χάραξη των οδών.

τους ΙCΑVOνισμOύς για την υποδιαίρεση της γης καθώς ΙCΑι τον τύπο, την μορφή, τον

όγκο ΙCΑι τη χρήση των χτιΡίων.

Εφόσον εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η δεύτερη κατηγορία γης περνάει από

μία εm.πλέoν διαδικασία σχεδιασμού. όμοια με αυτή των υπό ανάπλαση περιοχών, που

περικλείει και τη διάσταση του προσωρινού προγραμματισμού. Το Σχέδιο που

υλοποιείται ονομάζεται Τμηματικό Σχέδιο και εφόσον εγκριθεί μπορεί να υλοποιηθεί η

ανάπτυξη της περιοχής που αφορά.

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθορίζει το ποιά κομμάτια γης ανήκουν στη δεύτερη

κατηγορία σύμφωνα με την προβλΕπόμενη αστική δομή δηλαδή, την προβλΕπόμενη

χωροθέτηση των κύριων υποδομών και των δημόσιων ανέσεων. Η ποσότητα γης που

υπολογίζεται ως τέτοια προκύπτει από τον υπολογισμό των μελετημένων απαιτήσεων

για ένα διάστημα 15 με 20 χρόνων, και η εmλoγή της γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται

η εξάπλωση και να αξιοποιούνται στο βέλτιστο βαθμό οι υπάρχουσες και

προγραμματισμένες υποδομές.

Επίσης, υποδιαιρείται σε δύο ακόμη κατηγορίες, την προγραμματισμένη και τη μη

προγραμματισμένη, ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα που θα πραγματοποιηθεί η

ανάπτυξη. Αυτό συνεπάγεται και διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας σχετικά με ό.τι

προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Επιπλέον, η προγραμματισμένη γη

διακρίνεται σε εκείνο το μέρος της που πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στα πρώτα τέσσερα

χρόνια αφότου εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και εκείνο που πρέπει να

αναπruχθεί στα επόμενα τέσσερα. Οι μηχανισμοί κύρωσης που υπάρχουν, ώστε να

αποφευχθεί η ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας γης καθώς και η αποταμίευση γης, με
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Τιβικέλη Ελευθφία το σύστημα σχεδιασμού και τα ρυθμιστικά σχέδια Λθήνα, Μαδρίτι;

κερδοσκοπικά κίνητρα, σπάνια εφαρμόζονται εξαιτίας οικονομικών λiJγων και

έλλειψης πολιτικής βούλησης.

·Ενα τρίτο σχεδιαστικό εργαλείο, το Πρόγραμμα Πολεοδομικής Δράσης (ΡAU),

απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη της μη προγραμματισμένης γης. Το

PAU, είναι περισσότερο ευέλικτο με την ΈWOια ότι επιτρέπει ένα μικρότερο βαθμό-
διευκρίνησης του χαρακτήρα της ανάπτυξης των περιοχών αυτών με σκοπό να

αποφασισθεί αργότερα, πιο κοντά στη χρονική περίοδο ανάπτυξής τους, προκειμένου

να ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες της αγοράς. Επίσης, επιτρέπει

διαπραγματεύσιμες διαδικασίες σχεδιασμού μεγάλων τεχνικών έργων ειδικού

χαρακτήρα. Το ΡΑυ προβλέπει ένα όμοιο βαθμό λεπτoμtρειας με αυτόν που προβλέπει

το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την προγραμματισμένη προς ανάπτυξη γη. Η

έγκριση του ΡΑυ καθιστά αυτή την κατηγορία γης τεχνικά ισότιμη με την

προγραμματισμένη γη ενώ το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση και έγκριση του

ΤOΜWΚOύ Σχεδίου προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία εφαρμογής τους.

Η κατηγορία της γης που αποκλείεται από την ανάπτυξη υποδιαιρείται κλιμακωτά, ως

προς την προστασία που προβλέπεται, σε κοινή μη αναπτυσσόμενη γη, της οποίας η

ανάπτυξη απαγορεύεται διότι δεν υπάρχει σχετική ανάγκη με δεδομένο ότι καλύπτεται

από την υπό ανάπτυξη γη, προστατευόμενη γη και ιδιαίτερα προστατευόμενη γη, της

οποίας η ανάπτυξη απαγορεύεται εξαιτίας του φυσικού, αγροτικού, οικολογικού ή

τοπιακού χαρακτήρα τους, ενώ το επίπεδο προστασίας τους καθορίζεται από τη σχετική

τους αξία.

Η εφαρμογή της αναπτυξιακής διαδικασίας ξεκινάει μόλις εγκριθεί το Τμηματικό

Σχέδιο. Σε αυτό το σημείο οι ιδιοκτήτες της γης έχουν το δικαίωμα αλ/ά και την

υποχρέωση να περάσουν στο στάδιο ανάπτυξής της. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από

φορείς του δημοσίου, μέσω της απαλλοτρίωσης γης είτε με τη συνεργασία δημόσιας

διοίκησης και ιδιοκτητών είτε από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες με τη μέθοδο της

αναπροσαρμογής της γης, που είναι και η πιο συνηθέστερη, χρησιμοποιώντας ως

εργαλείο τη διαδικασία της αποζημίωσης. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι

διαφορετικοί ιδιοκτήτες των οποίων η γη βρίσκεται εντός των ορίων του Τμηματικού

Σχεδίου οφείλουν να σχηματίσουν την Επιτροπή Αποζημίωσης (Junta de

Compensacion). Η Επιτροπή, έχει τη δικαιοδοσία να ενεργοποιήσει τη διαδικασία
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ανάπτυξης και νομικά βρίσκεται υπό την εποπτεία του Δημόσιου Νόμου. Μάλιστα, η

δημιουργία της Εmτροπής απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών που

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% της αξίας της γης, στην αντίθετη περίπτωση οι

διαφωνούντες ιδιοκτήτες μπορούν να αποβληθούν από την Emτpoπή για το συνολικό

συμφέρον της. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ανήκει η σύνταξη της Μελέτης-Αποζημίωσης όπου ορίζεται με ποιο τρόπο οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν με κομμάτια

γης αντίστοιχης αξίας που ανήκουν στην πολεοδομημένη γη σε σχέση και με την

συνολική αξία ολόκληρου του έργου μελέτης. Η συνολική αξία καθορίζεται από το

σχέδιο και περιλαμβάνει τη μέτρηση της ποσότητας του χώρου των ορόφων

διορθωμένου από τη χρήση, ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη μεταχείριση για όλους

τους ιδιοκτήτες.

Οι μηχανισμοί μέσω των οποίων το Σχέδιο καθορίζει τις αξίες για τους διαφορετικούς

τομείς του χώρου είναι αρκετά σύνθετοι και προσπαθούν κυρίως να διασφαλίσουν ίση

μεταχείριση όλων των θιγόμενων ιδιοκτητών, ανεξάρτητα της σφοδρότητας ή του

τύπου της χρήσης που αφορούσε τα αρχικά κομμάτια γης που κατείχαν.

Επίσης, η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκπόνηση μίας Πολεοδομικής Μελέτης και

την διεκπεραίωση των εργασιών των τοπικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, οι

ιδιοκτήτες έχουν την υποχρέωση να πληρώσουν για την κατασκευή των υποδομών

τοπικής κλίμακας, να δώσουν στο δήμο την απαραίτητη γη για τους τοπικούς δρόμους

και τις τοπικές δημόσιες ανέσεις όπως καθορίζονται στο Τμηματικό Σχέδιο καθώς

επίσης και τμήμα γης που σε αξία ξεπερνά το 15% της συνολικής αξίας. Η γη που

δεσμεύεται στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται από τους δήμους για την

δημιουργία κοινωνικής κατοικίας. Και σε αυτή την περίπτωση νόμιμοι μηχανισμοί

κύρωσης, συμπεριλαμβανομένης της απαλλστρίωσης, υπάρχουν για να διασφαλίσουν

τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές στον χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων ή

οχτώ χρόνων. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αποτυχία ζήτησης οικοδομικής

άδειας στο χρονικό αυτό πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες χάνουν αυτόματα το 50% της

αναπτυξιακής αξίας της γης τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως η κύρωση αυτή

δεν εφαρμόζεται και έτσι, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση, οι ιδιοκτήτες

έχουν και πάλι το δικαίωμα και την υποχρέωση να οικοδομήσουν, ζητώντας εκ νέου

οικοδομική άδεια.
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Τι[3ικέλη Ελευθερία

Το απορυθμιστικό μοντέλο

το σύστημα σn:διασμού και τα ρυθμιστικά σχέδια ι\θήνα, ΜαδΡίτης

Το ισπανικό σύστημα σχεδιασμού έτσι όπως εξελίχθηκε στο δεύτερο μισό του 200υ

αιώνα έχει χαρακτηριστεί από υψηλό βαθμό νομικό - τεχνικής συνοχής. Το σύστημα

αυτό εφαρμόσθηκε αποσπασματικά στην περίοδο της δικτατορίας, καθώς ήτανε έντονη-η διαφθορά της αστικής ανάπτυξης, ενώ έτυχε συνολικής εφαρμογής στα Σχέδια όλης

της χώρας κατά την περίοδο που η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση, σοσιαλιστικών

πεποιθήσεων. βρισκότανε στην εξουσία. Στις αρχές όμως του '90 υπήρξε οξεία κριτική

για την πολυπλοκότητα του συστήματος από τεχνική και νομική άποψη. Μάλιστα, έχει

υπάρξει έντονη συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα της εισαγωγής του

φιλελευθερισμού στην αγορά γης και ασκήθηκε έντονη κριτική στον κρατικό

παρεμβατισμόπου χαρακτήριζετο έως τότε ισχύον νομικό καθεστώςγια τη γη.

Η αρχή έγινε από το Δικαστήριο Προάσπισης του Ανταγωνισμού (ΤήbunaΙ for the

Defense of Competition), ένα κυβερνητικό όργανο που δημιουργήθηκε για να

καταστέλλει το μονοπώλιο και να ενθαρρύνει την ελεύθερη αγορά. Το Δικαστήριο

αναγνωρίζει την ανάγκη της παρέμβασης των δημόσιων φορέων όσο αφορά τις χρήσεις

γης στο πλαίσιο της θέσπισης ενός συνόλου γενικών κανόνων που διασφαλίζουν τα Θ

δημόσια συμφέροντα. Το γεγονός, όμως, ότι καθορίζεται και στην παραμικρή ;'" /.

λεπτομέρεια η χρήση κάθε τμήματος γης έχει ως συνέπεια το να μην υπάρχει

ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων με αποτέλεσμα την εμφάνιση

μονοπωλιακώνκαταστάσεων.

Επίσης, άλλοι σημαντικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην κριτική στάση απέναντι

στο εδραιωμένο σύστημα σχεδιασμού ήταν η διαίρεση του κράτους σε Περιφέρειες

πράγμα που έδωσε σημαντικές νομοθετικές αρμοδιότητεςστις Περιφέρειες σε θέματα

αστικού και περιφερειακούσχεδιασμούενώ αποδυνάμωσετην κεντρική κυβέρνηση και

τα νέα μοντέλα ανάπτυξης, καθώς η διάχυση των ισπανικών πό"ιιΕ»ν άΡΊ1.σε να

αντικαθιστάτη μέχρι τότε παραδοσιακήσυμπαγή μορφή τους.

Οι περισσότερες κριτικές βασίζονται στην αποτυχία του συστήματος να παράσχει τα

προϊόντα του κτηματομεσιτικούεμπορίου σε προσιτές τιμές και στην ανεπάρκεια που

δημιούργησετο σύστημαεφαρμογήςτης αποζημίωσης.
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Η θέση αμφισβήτησης του παραδοσιακού συστήματος σχεδιασμού υιοθετήθηκε από τα

μέλη της Επιτροπής Ειδικών που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων

το 1994. Οι συζητήσεις της Επιτροπής κατέληξαν σε δύο διαφορετικές θέσεις που

αργότερα υλοποιήθηκαν από δύο διαφορετικούς νόμους. Η πρώτη θέση υποστήριζε την

απορύθμιση και φιλελευθεροποίηση του μοντέλου που αργότερα υιοθετήθηκε από τη

συντηρητική εθνική 1α/βέρνηση και από πλήθος Περιφερειών συμπεριλαμβανομένης-
αυτή της Μαδρίτης. Οι υποστηρικτές της δεύτερης θέσης υποστήριζαν την

επαγγελματοποίηση των μεσιτών ανάπτυξης, ώστε να αντικαταστήσουν τους

μεμονωμένους ιδιοκτήτες γης και υιοθετήθηκε αρχικά το 1994 από τη Βαλένθια και στη

συνέχεια από όλες τις Περιφέρειες υπό σοσιαλιστική κυβέρνηση (Sanchez de

Madaήaga).

Η κύρια συνέπεια των νέων νομοθετημάτων,που ξεκίνησαν από το εθνικό επίπεδο (Ley

6/1998 de noviembre, sobre Regimen del Suelo Υ Valoraciones και Ley 412000, 23 de

junio, de Medidas Vrgentes de Liberalizacion en el Sector Inmobiliario Υ

Transportes) αΜά υιοθετήθηκαν και από την Περιφέρεια της Μαδρίτης (Ley 8/2001,

de 17 de marzo, del Sue10 de 1a Comunidad de Μadήd), είναι ο επαναπροσδιορισμός

των κατηγοριών αναπτυσσόμενης και μη αναπτυσσόμενης γης. Πράγματι, στην μη

αναπτυσσόμενη γη ανήκει μόνο η κατηγορία γης που χρίζει προστασίας ενώ η έννοια

της γης που είναι πλεονάζουσα ως προς την αναπτυξιακή διαδικασία αποσύρθηκε. Με

άλλα λόγια, εκτός από τη γη της οποίας επιβάλλεται η προστασία το υπόλοιπο μέρος

της είναι διαθέσιμο προς ανάπτυξη. Επίσης, οι μηχανισμοί προσωρινού

προγραμματισμού καταργήθηκαν ενώ οι ιδιοκτήτες γης μπορούν να ξεκινήσουν τη

διαδικασίαανάπτυξηςσύμφωνα με τη δική τους κρίση.

Η νέα νομοθεσία στοχεύει στην παροχή μεγαλύτερου τμήματος γης προς ανάπτυξη με

σκοπό τη μείωση των τιμών της οικίας προσβάσιμη για ένα ευρύτερο τμήμα του

πληθυσμού, εξάλλου, η αναμόρφωση της αγοράς γης αποτελεί μέρος της απαραίτητης

διαρθρωτικής αναμόρφωσης της Ισπανικής οικονομίας. Όσο για τις εξωτερικές

αρνητικές συνέπειες (διά'Χ\>τη μεγέθυνση, ακατάστατη ανάπτυξη κ.α.) που αναμένονται

σε ένα σύστημα όπου το σχέδιο δεν παίζει ηγετικό ρόλο θεωρείται ότι οι δυνάμεις της

αγοράς από μόνες τους μέσω του ελεύθερου ανταγωνισμού θα ρυθμίσουν τις

δυσλειτουργίες.
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Ουσιαστικά, οι δύο κατηγορίες εργαλείων που χρησιμοποιεί ο νέος Νόμος εισάγει έναν

νέο ορισμό της προς ανάπτυξη γης, σύμφωνα με τον οποίο πρακτικά όλη η γη γίνεται

διαθέσιμη προς ανάπτυξη. Η μεγέθυνση της ποσότητας διαθέσιμης γης έχει ως

αποτέλεσμα την μείωση των τιμών γης και άρα. και των τιμών κατοικίας. Η διάθεση

μεγαλύτερης ποσότητας γης προς ανάπτυξη ευνοεί το παραδοσιακό μοντέλο

αυθαίρετης ανάπτυξης, που έως τώρα απαγορευότανε από μία πολύ αοοτηρή

νομοθεσία.

Σε επίπεδο Περιφέρειας υιοθετείται ο ορισμός της μη αναπτυσσόμενης γης σύμφωνα με

την εθνική νομοθεσία του 1998. Eπutλέoν, η περιφερειακή 1CUβέρνηση είναι εκείνη που

αποφασίζει ποιο μέρος γης χρειάζεται να προστατευθεί μέσω του PRET ενώ σε κάθε

δήμο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο οφείλει να εναρμονιστεί με τouς περιορισμούς ή

μη περιορισμούς που αυτό θέτει. Στην ουσία αυτό περιορίζει αισθητά τις δυνατότητες

των δήμων ως προς το συνολικό τους σχεδιασμό. Επιπλέον, μία από τις εσωτερικές

αvnφάσεις του Νόμου είναι ότι προβλέπει μία σειρά από χρήσεις που εmτρέπονται

στην κατηγορία γης που υποθετικά προστατεύεται καθιστώντας. τελικά και σε αυτή,

δυνατή την ανάπτυξη.

Όσο αφορά την κατηγορία αναπτυσσόμενηςγης η διάκριση μεταξύ προγραμματισμένης

και μη ανάπτυξης παύει να υφίσταται, ενώ εισάγεται ένα νέο είδος διάκρισης τομωκής

και μη τομωκής γης. Στην τομεακή γη οι δήμοι διατηρούν τις συνήθεις αρμοδιότητες

στο σχεδιασμό ενώ η αλλαγή εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να θέσουν

τους κανονισμούς τόσο το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο όσο και το Τμηματικό Σχέδιο.

Καταρχήν, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο πρέπει να είναι mo συγκεκριμένο και

λεπτομερές στους κανονισμούςπου προβλέπει για αυτή την κατηγορία γης πράγμα που

το κάνει να πλησιάζει στο Τμηματικό Σχέδιο ως προς την ακρίβεια που απαιτείται σε

σχέση με το παλιό σύστημα σχεδιασμού. Το γεΥονός αυτό ελαχιστοποιεί τα

πλεονεκτήματα και το σκοπό των δύο επιπέδων σχεδιασμού εισάΎοντας νέες ακαμψίες

στο σύστημα. Το δύο επιπέδων σύστημα σχεδιασμού ήτανε στη λογική του να ελέΥξει

ολόκληρη τη διαδικασία αστικής ανάπτυξης με ένα μακρόχρονο σχεδιαστικό εργαλείο,

ενώ ταυτόχρονα καθόριζε τα μέσα για τη ρύθμιση σε βραχυχρόνιο διάστημα των

διαδικασιών μετατροπής της γης. Eπutλέoν, ενώ θεωρητικά επιτρέπει στο Τμηματικό

Σχέδιο να είναι αντιφατικό με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. στην ουσία είναι

αντιφατικός εφόσον εmβάλει αυστηρότερουςκανoνισμoUς για αυτή την κατηγορία γης
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σε ένα ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού που προηγείται, που είναι αυτό του Γενικού

Πολεοδομικού Σχεδίου.

Με τις νέες ρυθμίσεις, όπου η μη αναπτυσσόμενη γη συμπίπτει με την προστατευόμενη,

η υπολογίσιμη ποσότητα γης που απελευθερώνεται και διατίθεται προς ανάπτυξη

εμπίπτει στην κατηγορία της μη τομεακής γης. Σε αυτή την κατηγορία γης το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο δεν επιτρέπεται να καθορίσει τη χωροθέτηση των κύριων

δημόσιων υποδομών και ανέσεων, ούτε να καταδείξει μία γενική κατανομή των

χρήσεων και πυκνοτήτων. Η ανάπτυξη πραγματοποιείται από την ιδιωτική

πρωτοβουλία και το αρμόδιο όργανο για την αποδοχή τέτοιου είδους προτάσεων

καθίσταται το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας.

Η διαδικασία της ανάπτυξης από την ιδιωτική πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνει την

προετοιμασία του Τομεακού Σχεδίου που διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το παλιό

PAU. Για τέτοιου είδους έργα, ο νόμος δεν προϋποθέτει κανένα σύστημα

διαπραγμάτευσης της ανάπτυξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που να ρυθμίζει

το διαχωρισμό των ευθυνών μεταξύ τους. Το Τομεακό Σχέδιο δεν εντάσσεται σε κάποιο

ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς ή κάποιο πλαίσιο σχεδιασμού αφού το Γενικό

Πολεοδομικό Σχέδιο που παίζει αυτό το ρόλο δεν προβλέπει έτσι κάποια ουσιαστική

παρέμβαση για αυτή την κατηγορία γης. Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι η έγκριση του

Τομεακό Σχέδιο γίνεται από την κυβέρνηση της Περιφέρειας οι δημοτικές αρχές

στερούνται οποιουδήποτε δικαιώματος παρέμβασης στην μη τομεακή αναπτυσσόμενη

γη. Ο Νόμος δεν παρέχει καμία ρύθμιση σε σχέση με το πώς πρέπει να

πραγματοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης και επομένως έγκειται στην κρίση των

υπευθύνων χωρίς καμία εγγύηση αφού δεν απαιτείται κάποια τεχνική μελέτη ή

αξιολόγηση των επιπτώσεων ή αναφορά στο χαρακτήρα της περιοχής. Αντίστοιχα, η

διαδικασία ανάπτυξης στην μη αναπτυσσόμενη γη εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά

όπως η ιδιωτική πρωτοβουλία, έγκριση από την περιφερειακή κυβέρνηση και καμία

απαίτηση για τεχνική μελέτη ή τις επιπτώσεις.

Μία σειρά όΧλ.ων θεμάτων που προβλέπει ο Νόμος προκαλούν τον προβληματισμό

σχετικά με την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και το ποσοστό δικαιοσύνης των

επmτώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Η μείωση μεταξύ 30 και 50% των

υπαρχόντων σταθερών για ελεύθερους χώρους, χώρους πρασίνου και δημόσιες ανέσεις
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καθώς και η δυνατότητα που παρέχει η περιφερειακή κυβέρνηση προς όφελος της

δημιουργίας αυτοκινητόδρομων αποτελεί ένα πρώτο ζήτημα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα

είναι το πώς ο Νόμος ορίζει για τις περιοχές που είναι ακόμη ακόρεστες ή πρόκειται να

αναπλασθούν μία ένταση χρήσεων όμοια με αυτή στην περιβάλλουσα περιοχή,

αποτρέποντας κάθε δυνατότητα χρησιμοποίησης των κεντρικών αυτών τοποθεσιών ως

ευκαιρίες για τη δημιoυρyiα περισσότερου ελεύθερου χώρου και ανέσεις στο ήδη

πυκνοδομημένο περιβάλλον και συνεισφέρει στον υπερκορεσμό των κεντρικών

περιοχών. Ακόμη, η κυριαρχία οποιασδήποτε απόφασης από πλευράς τομεακών

κυβεΡνηηκών σωμάτων ως προς τις χωρικές επιλσΥές που ορίζονται στο Σχέδιο, κάθε

φορά που οι χωρικές επιπτώσεις των αποφάσεων οποιουδήποτε κυβεΡνηηκού σώματος

είναι σε διαφωνία με τις ρυθμίσεις που προβλέπουν τα ΈΥΥραφα του σχεδιασμού,

αποτελεί σημείο όπου κανείς πρέπει να σταθεί (Madariaga, 2002).

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η καθιέρωση του δημοκιχιηκού καθεστώτος, στα τέλη της δεκαετίας του '70, στην

Ισπανία συνοδεύτηκε από την ευρεία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στο σύστημα

διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε η Αυτόνομη Περιφέρεια Μαδρίτης η οποία

απέκτησε αυξημένο βαθμό αυτονομίας, τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και ως προς

τη λήψη αποφάσεων, εξαιτίας του ότι συγκεντρώνεικαι τα τρία επίπεδα διοίκησης: του

Κράτους, της Περιφέρειαςκαι της Τοmκής Αυτοδιοίκησηςενώ, διαθέτει αποκλεισηκή

νομοθετική και εκτελεστική αρμοδιότητα στα θέματα της χωρικής οργάνωσης και του

πολεοδομικούσχεδιασμούπου αφορούν την εmκράτειάτης.

Επιπλέον, η ελαχιστοποίηση των επιπέδων διοίκησης στην Περιφέρεια της Μαδρίτης

οδήγησε στην απλοποίησητου διοικητικού μηχανισμού με αποτέλεσματην αύξηση του

ενδιαφέροντοςτων πολιτών και την ευρύτερη και ενερΥηηκότερησυμμετοχή τους όσο

αφορά τα προβλήματαπου απασχολούντ/ν Περιφέρεια.

Από την άλλη, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μέλος της Ναπολεόντειαςοικογένειας

σχεδιασμού. Το γεγονός όη στην Περιφέρεια Aτnκής το ΠΡόΥρομμα «ι

Καποδίστριας»εφαρμόστηκεσε περιορισμένοβαθμό διατήρησε την πολυδιάσπασητων

αρμοδιοτήτων στη διοίτ/ση. Επιπλέον, η απουσία φορέα συντονισμού των δράσεων
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των διαφορετικών διοικητικών φορέων οξύνει τ/ν κατάσταση και προκαλεί τη

δυσαρέσκεια των πολιτών και την αδιαφορία τους για τα προβλήματα που απασχολούν

την Περιφέρεια. Εντωμεταξύ, ο συντονιστικός ρόλος του ΟΡΣΑ αν και προβλέπεται σε

ποΛλά σημεία του Ν. 1515/85 δεν ασκείται ουσιαστικά στην πράξη.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι η απουσία ενιαίας μητροπολιτικής αρχής δεν

απέτρεψε την ""βέρνηση της Περιφέρειας της Μαδρίτης να ασκήσει επιτυχώς το

συντονιστικό της ρόλο. ΠράΎματι. έχει καταφέρει να προωθήσει την εικόνα και την

ανταγωνιστικότ/τα τ/ς Περιφέρειας, κάνοντας την αρχή με τη δυναμική είσοδό της

στην ΕΟΚ το 1986 και ακολουθώντας από κει και πέρα ανOδιΙCΉ OΙKOνOμιΙCΉ πορεία,

αξιοποιώντας τα οφέλη από τα μεΥάλα γεγονότα που διοργανώνει και προωθώντας τα

συγκριτικά της πλεονεκτήματα με την εξασφάλιση της συνεργασίας του ιδιωτικού με

τον δημόσιο τομέα και τη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των πλευρών. Ακόμη,

ιcατευθύνει τις ενέΡΎειές της με βάση ένα όραμα, να αποκτήσει η Μαδρίτη το ρόλο της

πρωτεύουσας της ΜΟΟο-Υείου.

Η Περιφέρεια Αrnκής, από τη δεκαετία του '80 έως σήμερα, έχει προωθήσει με δειλά

βήματα την εικόνα της αξιοποιώντας σε μικρό βαθμό τις δυνατότητες που της έχουν

δοθεί κατά καιρούς για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμαη ανάληψη του ρόλου της

Πολιnστι!Cής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 1985. Η επιτυχημένη διεξαγωγή των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αναμένεται να αναστρέψει τη μετριοπαθή διάθεση για

προβολή της Αθήνας στο διεθνές περιβάλλον.

Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Μαδρίτης προωθεί έντονα την εικόνα της

στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάΜον αντιμετωπίζει τα προβλήματα

που απασχολούν τις μητροπόλεις στις μέρες μας, ενώ με τη σειρά της και η Περιφέρεια

AττιΙCΉς έχει ποΛλά προβλήματα να επιλύσει στο εσωτερικό της.

Η όξυνση των προβλημάτων που επικρατούσαν στην Περιφέρεια Μαδρίτης, στις αρχές

της δειcαετίας του '80, σε συνδοοσμό με την απoΙCΈΝΤρωση των αρμοδιοτήτων στη

διοίκηση οδήγησαν στην ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών από την ΤOπιΙCΉ

αυτοδιοίκησηκαι την ενεργή συμμετοχήτων πολιτώνγια την επίλυσή τους.
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Εκδηλώθηκε, λοιπόν, εντατική προσπάθεια για τη διόρθωση της κατάστασης που

επικρατούσε και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στον πολεοδομικό

σχεδιασμό εκφράστηκε μέσα από μετριοπαθή και ρεαλισnκά σχέδια που εσnάζoνταν

,,"ρίως σε μεγάλες σημειακές παρεμβάσεις για την αναζωογόνηση των

υποβαθμισμένων περιοχών.

Αφού επιτεύχθηκε σε ιιcανoπoιητικό επίπεδο η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης

των πολιτών ο σχεδιασμός προσανατολίστηκε σε μία πιο ολοκληρωμένη και σύνθετη

προσέγγιση του χώρου ενώ θεωρήθηκε απαραίτητη η ενσωμάτωση σε αυτόν της

οικονομικής διάστασης.......... Οι φιλελεύθερες τάσεις στον σχεδιασμό γίνονται

εμφανείς και στον πρόσφατο Νόμο Χρήσεων Γης που έχει θεσπίσει η Περιφέρεια

Μαδρίτης.

Eπιπλtoν, αν και η Περιφέρεια Aτnκής διαθέτει ένα σχέδιο στρατηγικού χαρακτήρα,

όπως είναι το ΡΣΑ, αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς προκειμένου να αποκτήσει η

Περιφέρεια πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό και διεθνές ανταγωνιστικό

περιβάλλον.

Αυτό που τελικά ισχύει είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός τι αφορά της

Περιφέρειας υλοποιείται σε επίπεδο δήμου αφού, από τη δεκαετία του '80 μέχρι

σήμερα, τα σχέδια σε επίπεδο Περιφέρειας, από τις Κατευθυντήριεςως το PRET, είτε

έχουν εφαρμοσθεί για μικρό χρονικό διάστημα είτε μένουν ανενεΡΎά ή δεν έχει καν

εκπονηθεί η τελική τους μορφή όπως συμβαίνει με το PRET.
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3. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

3.1 ΟΙΝΟΜΟΙΝΙ515185 ΚΑΙΝ.9/1995

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ) που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ ειστονήθηκε

_ στις αρχές της δεκαετίας του '80. Τα βασικά στοιχεία του περιλαμβάνονται στον τόμο

«Ρυθμιστικό '83. Η Αθήνα και πόλι Αθήνα. Πρoτάσεtς για την ανασυΥφ6τηση της

πρωτεύουσας)), που εκδόθηκε από το ΥΧΟΠ το 1983 (Οικονόμου, 2001).

Το ΡΣΑ ειστσνήθηκε και θεσμοθετήθηκε με ad hoc διαδικασίες. Ειδικότερο όσο αφορά

τη θεσμοθέτησή του, αυτή {;Υινε με την ψήφιση ειδικού νόμου, του Ν. 1515185

«Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης

περιοχής της Αθήνος», και όχι βάσει εξουσιοδότησης ή πρόβλεψης κόποιου ευρύτερου

θεσμικού πλαισίου εξαιτίας της έλλειψης ενός τέτοιου πλαισίου. Με τον Ν. 195511991

και τον Ν. 20521 1992 έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες θεσμικές τροποποιήσεις όσο

αφορά τις κατευθύνσεις και τα μέτρα του Παραρτήματος του Σχεδίου που, όμως, δεν

επηρεάζουν το βασικό κατευθυντήριο πλαίσιο των έργων και αναπλάσεων που

πραγματοποιούνται ή μελετώνται στην περιοχή της Πρωτεύουσας. Επιπλέον, με το Ν.

2730/99 έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις σχεπκά με παρεμβάσεις που αφορούν

τα Ολυμmακά έργα (Αραβαντινός, 1998· Οικονόμου, 2001).

Αντίθετα, η εκπόνηση και θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου Χωρικής

Στρατηγικής της Μαδρίτης (PRET) προβλέπεται μεν από συγκεκριμένο θεσμικό

πλαίσιο a'J.JiJ οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να περάσουν στο τελικό

στάδιο εκπόνησής του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται από τα άρθρα Π, ΙΠ και ιν του

νόμου Ν. 9/1995 ,<Μέτρα Χωρικής Πολιτικής, Χρήσεων Γης και Πολεοδομίας}} που

βρίσκονται ενσωματωμένα στο νόμο Ν. 912001 που καθορίζει το ευρύτερο νομικό

πλαίσιο Χρήσεων Γης της Περιφέρειας Μαδρίτης.

Η περιοχή αναφοράς του PRET συμπίπτει με την Περιφέρεια Μαδρίτης ενώ αυτή του

ΡΣΑ δεν ταυτίζεται απόλυτα. Συγκεκριμένα η περιοχή αναφοράς του ΡΣΑ αποτελείται

από το Νομό Αmκής με προσθήκη της Μακρονήσου και παράβλεψη των Κυθήρων.
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3.2 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο νόμος Ν. 9/1995 προβλέπει ρητά τα στάδια της διαδικασίας εκπόνησης του PRET:

Η εκπόνηση του PRET αποφασίζεται είτε από το Συμβούλιο της Κυβέρνησης της

Περιφέρειας είτε από το Κοινοβούλιο της Περιφέρειας Μαδρίτης.

Σε δεύτερη φάση το Συμβούλιο της Κυβέρνησης, έπειτα από πρόταση του Διευθυντή

Δημόσιων Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών, υποβάλλει στο Κοινοβούλιο της

Μαδρίτης το Έγγραφο των Βάσεων. Αυτό το Έγγραφο των Βάσεων έχει ως βασικό

αντικείμενο να προετοιμάσει τις μελλοντικές εργασίες του PRET, να οργανώσει τη

δομή του και τις προθεσμίες για τη σύνταξή του καθώς και τους βασικούς στόχους

στους οποίους οφείλει να ανταποκρίνεται.

Αφού συζητηθεί και εγκριθεί το Έγγραφο των Βάσεων από το Κοινοβούλιο, η

Διεύθυνση Δημόσιων Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών προβαίνει στις

απαραίτητες ενέργειες για την πρώτη φάση σύνταξης του Σχεδίου. Η διαδικασία αυτή

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των υπόλοιπων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, της

Διοίκησης του Κράτους, των Δήμων καθώς και των ατόμων, οργανισμών και

οργανώσεων κοινωνικού χαρακτήρα που λόγω της εξειδίκευσης, σημαντικότητας ή

σχετικότητας του αντικειμένου τους έχουν προσκαλεστεί για το σκοπό αυτό.

Αφού ολοκληρωθεί η σύνταξη της αρχικής μορφής του Σχεδίου υποβάλλεται από τον

Διευθυντή Δημόσιων Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών στην Επιτροπή

Πολεοδομίας για την πρώτη φάση έγκρισής του. Δημοσιεύεται, επίσης, στην Επίσημη

Εφημερίδα του Κράτους, στην Επίσημη Εφημερίδα της Περιφέρειας της Μαδρίτης και

σε μία από τις εφημερίδες υψηλής κυκλοφορίας για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών.

Με αυτό τον τρόπο ενημερώνονται, ώστε να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, τα

ιδρύματα, οι συνεταιρισμοί και οι οργανισμοί που είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία

σύνταξής του.

Έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη δημοσίευσή του η Διεύθυνση

περνάει στη σύνταξη της τελικής μορφής του Σχεδίου. Ακολουθεί η υποβολή του στο
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Συμβούλιο της Κυβέρνησης για προσωρινή έγκριση, αφού έχει ενημερωθεί

προηγούμενα η Πολεοδομική Εmτροπή.

Η τελική έγκριση του Σχεδίου γίνεται:

α) με Νόμο από το Κοινοβούλιο της Περιφέρειας Μαδρίτης όταν πρόκειται για τις

βασικές προτάσεις του PRET

β) με Διάταγμα από το Συμβούλιο της Κυβέρνησης της Περιφέρειας όταν πρόκειται

για τις δευτερεύουσες προτάσεις.

Η αναθεώρηση του PRET αφορά το σύνολό του και απαιτεί την ίδια διαδικασία που

περιγράφηκε παραπάνω. Η τροποποίηση του PRET αφορά μόνο ένα από τα έγγραφά

του και η έγκρισή της γίνεται είτε με Νόμο από το Κοινοβούλιο της Μαδρίτης είτε με

Διάταγμα από το Συμβούλιο της Κυβέρνησης της Περιφέρειας ανάλογα με το βαθμό

δεσμευτικότητάς του. Επιπλέον, είναι δυνατό να υπάρξουν ορισμένες προσαρμογές

μικρότερης σημασίας του Σχεδίου έπειτα από πρόταση του Διευθυντή Δημόσιων

Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημtρωσης

του κοινού και του Κοινοβουλίου εγκρίνονται με Διάταγμα από το Συμβούλιο της

Κυβέρνησης.

Ενώ στην περίπτωση του ΡΣΑ η εκπόνησή του αποφασίζεται από τον Υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ στην περίπτωση του PRET είναι δυνατό να αποφασισθεί και από το

Κοινοβούλιο της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, αρμόδιο για την εΙCΠόνησή

τους είναι το ΠΕΧΩΔΕ και η αντίστοιχη Διεύθυνση της Περιφέρειας Μαδρίτης.

Πάντως, όσο αφορά το PRET από τη φάση ακόμη της σύνταξης των Βάσεων η έγκρισή

του περνάει από ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Επίσης, από την πρώτη κιόλας φάση

σύνταξης της τελικής μορφής του Σχεδίου η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετέχει ενεργά

στη διαδικασία ενώ αντίστοιχα με το ΡΣΑ •83 η συμμετοχή των σΤΑ δεν είχε το ίδιο

ειδικό βάρος. Τέλος, και για τα δύο Σχέδια ισχύει ότι η έγκρισή τους γίνεται από το

Κοινοβούλιο, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημαντικότητά τους.

Η διάκριση που γίνεται κατά την έγκριση των τελικών προτάσεων - επιλογών του

PRET από τη μία κάνει πιο διακριτό το βαθμό σημαντικότητας της κάθε ομάδας

προτάσεων και από την άλλη προσδίδει περισσότερη ευελιξία στην διαδικασία που

ακολουθείται.
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Η διαδικασία ολοκληρωτικής αναθεώρησης του PRET όπως προβλέπεται με ρητό

τρόπο από το Νόμο παρουσιάζει έλλειψη ευελιξίας αφού απαιτείται επανάληψη της

σύνθετης και χρονοβόρας διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω. Περισσότερη

ευελιξία υπάρχει μόνο στην περίπτωση των τροποποιήσεων του PRET και των

επιμέρους μικροπροσαρμογών του και αυτό μόνο όταν αφορούν δευτερεύουσες

επιλογές του. Για το δε ΡΣΑ η διαδικασία αναθεώρησής του καθίσταται πολύπλοκη για

δύο λόγους: από τ/ μία διόn δεν ξεκαθαρίζεται πουθενά αν τα όσα προβλέπει ο Ν.

2508/97 για τις τροποποιήσεις ρυθμιστικών σχεδίων με πδ ισχύουν μόνο για τα νέα

ρυθμιστικά σχέδια και από την άλ/η διότι αν δεν ισχί>ουν, σύμφωνα με τον Ν.1515/85,

εφόσον η τροποποίηση μεταβάλει τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Σχεδίου, δεν

μπορεί να γίνει απλά και μόνο με πδ του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Διαmστώνεται ότι και

στις δύο περιπτώσεις Σχεδίων η ουσιαστική τους αναθεώρηση αποτελεί σύνθετ/ και

καθόλου ευέλικτη διαδικασία.

Σε κανένα από τα δύο έγγραφα του ΡΣΑ (του 1983 και 1985) δεν προβλέπεται η τυπική

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τ/ν εκπόνηση και έγκριση του αφού δεν

υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο που να το προβλέπει. Η διαδικασία που ισχύει τελικά είναι

αυτή που περιγράφεται ότι ακολουθήθηκε από το «Ρυθμιστικό '83)) για την

ολοκλήρωση τ/ς εκπόνησης του. Κύριο χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η

πράγμαn ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων φορέων με τη διατύπωση απόψεων και

κριτικής που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τ/ς τελικής μορφής του Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία αυτή συμμετείχε μία συντονιστική επιτροπή των

εκπροσώπων ό'λων των φορέων που σχετίζονται με το ΡΣΑ, ΤOμεαΙCές διυπουργικές

ομάδες εργασίας, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αττικής καθώς και οι θιγόμενοι ΟΤΑ.

3.3 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το PRET αποτελεί το εργαλείο που συνδέει το γενικό πλαίσιο στρατ/γικής της

Χωρικής Οργάνωσης τ/ς Περιφέρειας και του Πολεοδομικού τ/ς Σχεδιασμού όσο

αφορά το θέμα της αξιοποίησης του πολεοδομήσιμου εδάφους. Αποτελεί το βασιιcό

εργαλΖίο Χωρικής Οργάνωσης της Περιφέρειας Μαδρίτης που Λειτουργεί ως

συνδετικός κρίκος των υπόλοιπων εργαλείων ιcαθώς και των δράσεων με χωρικές
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επιπτώσεις. Α'λ/.ά και το ΡΣΑ, αποτελεί Σχέδιο μικτού, πολεοδομικού και χωροταξικού,

χαρακτήρα ενώ διαθέτει και αρκετά στοιχεία στρατηγικού και επιτελικού χαρακτήρα.

Επίσης, αρκετές φορές γίνεται αναφορά στον N.1515/85 για το συντονιστικό του ρόλο.

3.3./ ΤΑ mOΣTHPJKJΊΚAΕΡΓΑΑΕΙΑ·ΚΑΙΟ1ΜΗΧΑΝΙΣΜOl

Τα εργαλεία Χωρικής Οργάνωσης που συμπληρώνουν το σκοπό του PRET και που

συμμορφώνονται στη στρατηγική του είναι τα Προγράμματα Συντονισμού των

Χωρικών Δράσεων (PCAΤ) και τα Σχέδια Οργάνωσης του ΦuσιKOύ Περιβάλλοντα;και

του Αγροτικού Χώρου (POMNR).

Τα PCAT, στο πλαίσιο που καθορίζει πάντα το PRET, αποσκοπούν στο συντονισμό

των δράσεων της δημόσιας διοίκησης όταν πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν τη

χρήση ή κάλυψη γης με τις ανάλλ>γες χωρικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, εναρμονίζουν,

δίνουν προτεραιότητα και προγραμματίζουντις απαραίτητες επενδύσεις.

Τα POMNR, έχουν ως αντικείμενο την προστασία, τη συντήρηση και τη βελτίωση της

κατάστασης περιοχών υπερτοmκής εμβέλειας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ή/και συνθετότητα για την αξία τους και τα χαρακτηριστικά τους -γεωγραφικά,

μορφολογικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά, δασικά, οικολογικά ή τοπίου- σε συμφωνία με

το PREΤ και εξειδικεύοντας τις αποφάσεις του στον τομέα του περιβάλλοντος.

Ο ρόλος των POMNR είναι απλά να εξειδικεύουν τις βασικές επιλογές του PREΤ

σχετικά με το περιβάλλον και όχι να φέρουν τον ιcύριO όγκο τους. Aντiθετα, το

Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) της Αθήνας όχι μόνο περιέχει τις

βασικές κατευθύνσεις για το περιβάλλον, αντί να είναι ενσωματωμένες οργανικά σε

όλους τους τομείς σύμφωνα και με τις αρχές της βιώmμης ανάπτυξης -αυτό δεν

συμβαίνει ουσιαστικά ούτε με το PRET- αλλά λειτουργεί παράλ/.ηλα με τις υπόλοιπες

επιλογές του ΡΣΑ χωρίς τη ρητή υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις ευρύτερες επιλογές

του με ης αναμενόμενες συνέπειες εmκαλύψεων και αντιφάσεων.

Η πολεοδομική δραστηριότητα σε επίπεδο Περιφέρειας υλοποιείται μέσω των Ζωνών

Περιφερειακού Ενδιαφέροντος (ZJR) και των Προγραμμάτων Περιφερειακής Δράσης
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(PAR) που έχουν ως αντικείμενο την υλοποίηση των χωρικών πολιτικών όπως

διαμορφώνονται από το PRET και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά σχέδια Χωρικής

Οργάνωσης που προβλέπει.

Πιο αναλυτικά, οι ZIR αποτελούν περιοχές επιλεΎμένες από το ίδιο το PRET ώστε να

υποστηρίξουν πολεοδομικές παρεμβάσεις που προορίζονται για την στρατηγική

οργάνωση και διαχείριση του χώρου καθώς και την οργανωμένη, ολοκληρωμένη και

αρμονική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Επίσης, παρεμβάσεις

προκειμένου να ξεπεραστούν καταστάσεις κρίσης ή μετασχηματισμού οικονομικών

τομέων ή να αμβλυνθούν ενδοπεριφερειακές ανισορροπίες όσο αφορά τους τομείς της

κατοικίας, των υποδομών, του κοινωνικού εξοπλισμού και των υπηρεσιών.

Οι ZIR διακρίνονται σε Άμεσης και Έμμεσης Ενεργοποίησης ανάλογα με το αν

προβλέπονται για την υποστήριξη πολεοδομικών παρεμβάσεων των οποίων η έναρξη

έχει προγραμματιστεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια ή αν αποτελούν στρατηγικής

σημασίας αποθέματα γης για πολεοδομικές ενέργειες περιφερειακής εμβέλειας στον

μέσο χρονικό ορίζοντα, αντίστοιχα. Οι Ζώνες 'Εμμεσης Ενεργοποίησης έχουν ισχύ για

χρονικό διάστημα έξι ετών μέσα στο οποίο οφείλουν να μετασχηματιστούν σε Ζώνες

Άμεσης Ενεργοποίησης. Η ευθύνη για τη διαχείριση των ZIR ανήκει είτε στην

Περιφέρεια αποκλειστικά είτε στην Περιφέρεια και τους θιγόμενους δήμους μέσω

τυπικών συναινετικών διαδικασιών.

Η διαχείριση και των δύο κατηγοριών Ζωνών γίνεται με τη δέσμευση της περιοχής που

περικλείουν για δημόσια χρήση και το σύστημα της υποχρεωτικής απαλλοτρίωσης. Με

αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απαιτούμενη γη προκειμένου να υλοποιηθεί η

προγραμματισμένη πολεοδομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξασφαλίζεται

μέχρι και για μία δεκαετία η δέσμευση γης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος για τη

διασφάλιση της υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων. Ο ορισμός μίας Ζώνης

-Άμεσης ή Έμμεσης- γίνεται σε γη χαρακτηρισμένη ως μη πρσγραμματισμένη

πολεοδομήσιμη ή μη πολεοδομήσιμη στα σχετικά πολεοδομικά σχέδια των δήμων.

Μπορεί, πάντως, να ενσωματώσει και γη που προορίζεται στα «γενικά συστήματω~, αν

και υπόκειται σε άλ/η κατηγορία γης, όταν κρίνεται απαραίτητη η ένταξη της Ζώνης

στα τοπικά δίκτυα και συστήματα. Η οριοθέτηση μίας ζώνης σε μη πολεοδομήσιμο

τμήμα γης έχει ως συνέπεια την άμεση μετάβαση της γης στην κατηγορία της μη
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προγραμματισμένης πολ>:οδομήσιμης γης. Η πoλ>:oδoμιΙCΉ οργάνωοη του εσωτερικού

των Ζωνών Άμεσης Ενεργοποίησης γίνεται μέσω των Ειδικών Σχεδίων (ΡΕ), των

Προγραμμάτων Πολεοδομικής Δράσης (ΡΑυ) και των PAR τα οποία ειcπoνOύνται από

την Περιφέρεια.

Τα PAR αφορούν συγκεκριμένες δράσεις που οργανώνουν και σχεδιάζουν το βασικό

χαρακτήρα υποδομών. έργων και εγκαταστάσεων περιφερειακής "!Cλίμακας που

απαιτούν άμεση εκτέλεση. Μπορούν να πραγματοποιηθούν σε γη χαρακτηρισμένη ως

μη πολ>:οδομήσιμη ή μη προγραμματισμένη πολ>:οδομήσιμη γη. Σε καμία περίπτωοη,

όμως, σε μη πολεοδομήσιμη γη ειδικής προστασίας παρά μόνο στην περίπτωση που

πραγματοποιούνταιγια τους σκοπούς ης ίδιας της προστασίας.

Σε αντίθεση με nς ZIR, που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της χωρικής

στρατηγικής του PRET, τα PAR εισάγουν το στοιχείο της ευελιξίας, ως προς το σύνολο

των κανόνων ε10tόνησης και προώθησής τους αφού αυτή μπορεί να γίνει από

οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα που να εμπλέκεται σε θέματα χωρικής

οργάνωσης αλλά και από ιδιώτες.

Το θέμα που προκύπτει είναι ότι με τον νέο Νόμο Χρήσεων Γης της Περιφέρειας, Ν.

9/200 Ι, η μη προγραμματισμένη πολ>:οδομήσιμη γη χαρακτηρίζεται πλέον ως μη

τoμεαΙCΉ πολεοδομήσιμη γη. Στη νέα κατηγορία γης η ανάπτυξη πραγματοποιείται από

ιδιωτικούς φορείς ενώ αρμόδια για την έγκριση των προτάσεών τους είναι η Διεύθυνση

Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών, χωρίς να προβλέπεται στη

διαδικασία αυτή και η συμμετοχή της τοmκής αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος δεν προβλέπει

κανένα σύστημα ρύθμισης των uπσχρεώσεων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, στο Σχέδιο που εκπονείται για αυτή την καΠ1Ύορία γης και που εγκρίνεται

από την Περιφερειακή Κυβέρνηση δεν απαιτείται κανενός είδους τεχνική μελέτη ή

μελέτη περιβα.λ/oVΤΙKών επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα προκύπτει ότι το στοιχείο

ευελιξίας ως προς τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. με το νέο Νόμο, κuταλήγει να

περιορίζει την ουσιαστική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον &λErx.o των

δράσεων του ιδιωτικού τομέα με ανεξέλεγκτες εmπτό>σειςγια το περιβάλλον.

Από την άλλη, το ΡΣΑ προβλέπει την κατάρτιση ετήσιου και κυλιόμενου πενταετούς

προγράμματος εφαρμογής για την πραγμάτωση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου
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και των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος εκ μέρους των φορέων του

Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόmου τομέα που οι ενέργειές τους επηρεάζουν με

κάποιο τρόπο το ΡΣΑ και το ΠΠΠ και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας. Ο

Οργανισμός Αθήνας με τ/ σεφά του οφείλει να καταρτίζει ετήσιο ενιαίο πρόγραμμα

γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω

προγράμματα. Επίσης, ο Ν.1515/85 προβλέπει τον καθορισμό Ζωνών Οικισnκού-
Ελέγχου οι οποίες, όμως, αποτελούν εργαλείο που μπορεί να απαγορεύσει ή να

επιτρέψει συγκεκριμένες χρήσεις του εδάφους αλλά δεν έχει τ/ δυνατότ/τα να

λειτουργήσει ως ενεργητικός μηχανισμός προώθησης επιθυμητών χρήσεων σnς εκτός

σχεδίου περιοχές.

3.3.2 Ο!ΑΡΜΟΔΙΟ!ΦΟΡΕΙΣ

Ο συντονισμός των δράσεων των διαφόρων φορέων τ/ς διοίκησης αποτελεί βασική

παράμετρο τ/ς έννοιας τ/ς Χωρικής Οργάνωσης. Στο Ν. 9/2001 τονίζεται ιδιαίτερα η

σημασία του και, επιπλέον. προσδιορίζονται οι στόχοι του.

Η Επιτροπή Συντονισμού των Χωρικών Δράσεων είναι το μόνιμο όργανο τ/ς

Περιφέρειας Μαδρίτ/ς. Σκοπός τ/ς είναι η διασφάλιση τ/ς συνεργασίας και του

συντονισμού ανάμεσα στ/ν Περιφέρεια και τους δήμους που τ/ν αποτελούν όταν

πρόκειται για τ/ διαχείριση των δημόσιων συμφερόντων με χωρικές επιπτώσεις.

Ειδικότερα, προσπαθεί να επιτύχει τ/ λογική επίλυση οποιονδήποτε διαφορών και

συγκρούσεων προκαλούνται σε σχέση με τ/ διαχείριση των δράσεων χωρικής

οργάνωσης και πολεοδομίας.

Η Επιτροπή με γνωμοδοτικό χαρακτήρα αποτελείται από ισάριθμους εκπροσώπους τ/ς

Περιφέρειας και των Δήμων τ/ς και τελεί υπό τ/ν προεδρεία του Διευθυντή Δημόσιων

Έργων, Πολεοδομίας και Μεταφορών ενώ. συγκαλείται κάθε φορά που είναι

απαραίτ/τ/ η παρέμβασή τ/ς, μετά από πρόσκληση των δύο πλευρών. Επομένως, δεν

μπορεί να παρεμβαίνει όποτε το θεωρεί εκείνη απαραίτ/το και με δεδομένο το

γνωμοδοnκό τ/ς χαρακτήρα έχει περιορισμένη ισχύ. Η γνωμοδότ/σή τ/ς, όμως. είναι
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υποχρεωτική και δεσμευτική στην περίπτωση που προκύψει σχετικό θέμα που αφορά

taPAR.

Το γεγονός ότι πέρα από τη σύσταση της Επιτροπής προβλέπεται για την υποστήριξη

της δράσης της και η εκπόνηση Προγράμματος (PCAΤ) για το συντονισμό των

δράσεων της δημόσιας διοίκησης φανερώνει τη σημασία που δίνεται στο θέμα και ότι,

τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, σχεδιάζεται ολοκληρωμένα η επίτευξή του.

Η επίσημη συμφωνία που προβλέπεται ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση των ΡAR αποτελεί μία μορφή

συντονισμού των ενεργειών τους.

Το Συμβούλιο Χωρικής Πολιτικής είναι το περιφερειακό όργανο, με χαρακτήρα

ενημερωτικό, ώστε να επιτευχθεί ο κοινωνικός εναρμονισμός. Πιο αναλυτικά, επιδιώκει

να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες πολιτικές αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες

εκείνων των τομέων της κοινωνικοοικονομικής ζωής που συνδέονται αμεσότερα με τη

Χωρική Οργάνωση και την Πολεοδομία.

Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Διευθυντής Δημόmων Έργων, Πολεοδομίας και

Μεταφορών ενώ τα υπόλοιπα μέλη του είναι εκπρόσωποι της διοίκησης της

Περιφέρειας, των δήμων, των συνδικαλιστικών και διοικητικών οργανώσεων, των

πανεπιστημίων, των συνεταιρισμών γειτονιάς και καταναλωτών, των οργανώσεων για

την προστασία αξιών και αγαθών που σχετίζονται με την προστασία της φύσης, το

φυσικό και αστικό περιβάλ/.ον και την ιστορική κληρονομιά και των μη κυβερνητικών

οργανώσεων με δράση που σχετίζεται με τις χωρικές πολιτικές καθώς και άτομα από

τον ακαδημαϊκό, πολιτιστικό και επαγγελματικό κύκλο με σχετικό κύρος στο θέμα. Το

Συμβούλιο πραγματοποιεί παρεμβάσεις με πρωτοβουλία της αρμόδιας Διεύθυνσης και

οφείλει να συγκεντρώνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ενώ οι προτάσεις που

περιέχονται στις διευκρινιστικές μελέτες που συντάσσει σχετικά με το αντικείμενό της

δεν είναι δεσμευτικές για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ο συντονιστικός ρόλος του Οργανισμός PυθμισnKOύ Σχεδίου και Προστασίας

Περιβάλ/.οντος Αθήνας όσο αφορά τις δράσεις των δημόmων φορέων εντοπίζεται σε

διάφορα σημεία του Ν. 1515/85. Στην πράξη, όμως, έχει φανεί ότι δεν έχει αξιοποιηθεί
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ουσιαστικά και αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα με δεδομένο ότι ο συντονισμός των

δράσεων των δημόσιων φορέων με χωρικές αρμοδιόη,τες αποτελεί βασική προϋπόθεση

για την αποτελεσματική χωρική οργάνωση.

Τόσο η Επιτροπή Συντονισμού των Χωρικών Δράσεων όσο και το Συμβούλιο Χωρικής

Πολιτικής εξασφoλiζoυν τους απαραίτητους για τη λειτουργία τοος ανθρώmνοος,

υλικούς και οικονομικούς πόρους από τη Διεύθυνση Δημόσιων Έργων, Πολεοδομίας

και Μεταφορών, πράγμα που σημαίνει πως δεν έχουν οικονομική αυτοτέλεια. Αντίθετα,

η οικονομική αυτοδυναμία του ΟΡΣΑ διασφαλίζεται με ένα ειδικό οικονομικό πόρο

που του έχει προικοδοτηθεί και που είναι τουλάχιστον 2% του ετήσιου Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθεται στην Απική -Υια lfY'(a υλοποίησης του ΡΣΑ,

προκειμένου για να παρεμβαίνει σε στρα:τ/Ύικής σημασίας Προ-Υράμματα.

Μπορεί η Επιτροπή Συντονισμού των Χωρικών Δράσεων και το Συμβούλιο Χωρικής

Πολιτικής που προβλέπονται από το Ν. 912001 να έχουν -Υνωμοδοτικό χαρακτήρα σJJ.ά

προβλέπονται όμως και ορισμένες βασικές δεσμεύσεις που εναρμονίζουν τη δράση των

αρμόδιων φορέων Ύια τη διασφάλιση της εφαρμογής του PRET. Αυτές είναι:

• Η δεσμευτικότητα των ZIR, και άρα η υποχρεωτική συμμόρφωση σε αυτές του

πολεοδομικού σχεδιασμού των δήμων

• η υποχρέωση δέσμευσης μέσω τυπικής συμφωνίας (convenio) για τις αρμοδιότητες

και τις υποχρεώσεις τους ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους

δήμους όταν πρόκειται για τη διαχείριση των ZIR.

• Η διαχείριση των PAR γίνεται επίσης μέσω τυπικής συμφωνίας (convenio) για τις

αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους ανάμεσα στους δημόσιους και ιδιωτικούς

φορείς που εμπλέκονται. Αυτό, βέβαια, προτού τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος

Χρήσεων Γης του 2001που επιτρέπει αρκετές ελευθερίες στον ιδιωτικό τομέα.

3.4 ΔΕΣΜΕY1lΚΟΤΗΤΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το PRET απow.εί το εργαλείο Χωρικής Οργάνωσης της Περιφέρειας της Μαδρίτης

που θεμελιώνει τους στρατηγικούς της στόχους και τα βασικά στοιχεία για την
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οργάνωση του συνόλου της χωρικής επικράτειας της Περιφέρειας ενώ καθορίζει το

πλαίσιο αναφοράς όλων των υπόλοιπων εργαλείων και σχεδίων Χωρικής ΟρΥάνωσης.

Η διασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του PREΤ ως

εργαλείο συντονισμού των τομεακών πολιτικών με χωρικές επιπτώσεις επιχεψείται με

τη διάκριση των προτάσεών του σε βασικές και δευτερεύουσες. Οι βασικές

εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο της Μαδρίτης με τη μορφή επίσημου νόμου και

εξαιτίας της ισχύος τους επικρατούν οποιονδήποτε άλλων επιλοΥών σχεδίων χωρικού ή

πολεοδομικού σχ.εδιασμού. Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

• τα κριτήρια χ.ωρικής σύμπνοιας και εναρμόνισης

• το σχήμα χωρικής διάρθρωσης της Περιφέρειας

• τον καθορισμό των προστατευόμενων αγροτικών και φυσικών περιοχών

• τη χωροθέτηση, τους στόχους και το βασικό πολεοδομικό περιεχόμενο των ZIR

• τα συστήματα βασικών υποδομών και μεταφορών περιφερειακής σημασίας

Οι υπόλοιπες αποφάσεις του Σχεδίου εγκρίνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο της

Περιφέρειας και έχουν την ισχύ ρυθμιστικών κανονιστικών διατάξεων. Απαραίτητος

είναι ο παραπέρα χαρακτηρισμός τους από το PREΤ ως κανόνες, κατευθυντήριες ή

συστάσεις προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός παρέμβασής τους στα σχέδια των

επιμέρους τομέων της δημόσιας διοίκησης και της υποχρέωσης υιοθέτησής τους. Για

την εξασφάλιση της τοπικής αυτονομίας στο πεδίο της πολεοδομίας μόνο οι εmλoγές

που αφορούν τις ZIR μπορούν να προκαλέσουν την άμεση τροποποίηση του

προβλεπόμενου από τους δήμους σχεδιασμού.

Στο εισαγωγικό κείμενο του Ν. 9/1995 διευκρινίζεται ρητά ότι το PREΤ δεν μπορεί σε

καμία περίπτωση να παρεμβαίνει άμεσα στον πολεοδομικό σχεδιασμό των δήμων της

Περιφέρειας με σ1COπό τον μετασχηματισμό του. Η παρέμβασή του μπορεί να είναι

μόνο έμμεση με τη μορφή απαίτησης υιοθέτησής του από τους δήμους και

συμμόρφωσης του σχεδιασμού τους προς αυτό, σύμφωνα πάντα με το βαθμό

δεσμευτικότητας των προτάσεών του. Επομένως, όσο αφορά το tomxό επίπεδο, το

PREΤ δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αλλά, μέσω ευέλικτων κατευθυντήριων

συντονισμού, προσανατολίζει τις δράσεις των δήμων.

Από τα παραπάνω πpoκύπroυν οι εξής παρατηρήσεις:
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• Το PRET εξαιτίας του ιcατευθυντήριoυ χαρακτήρα του δεν μπορεί να είναι

ιcανoνιστικής ισχύος σχέδιο.

• Ο διαχωρισμός των προτάσεών του σε βασικές ιcαι δευτερεύουσες το ιcαθιστά

ευέλιΊCtO ως προς τις διαδικασίες έγκρισής του και υιοθέτησής του από το

σχεδιασμό των δήμων και του προσδίδει ισχυρό βαθμό δεσμευτικότητας όσο αφορά

το θέμα των χρήσεων γης.

Πράγματι, ανάμεσα στις προτάσεις του με δεσμευτική ισχύ είναι και η οριοθέτηση των

προστατευόμενων φυσικών ιcαι αγροτικών περιοχών. OυσιαστιΙCά, επομένως, το PRET

είναι εκείνο που καθορίζει τις περιοχές που χρήζουν προστασίας δηλαδή οριοθετεί τη

γη που είναι χαρακτηρισμένη ως μη πολεοδομήσιμη. Κατά επέκταση οριοθετεί και την

γη που είναι διαθέσιμη προς πολεοδόμηση αφού, πλέον, με τον Ν. 9/2001 δεν

υφίσταται η ιcατηγoρία γης που δεν αποδίδεται προς πολεοδόμηση επειδή οι ανάγκες

για πολεοδομήσιμη γη δεν το απαιτούν. Συνεπώς, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και

τα Ρυμοτομικά Σχέδια των Δήμων οφείλουν να ενσωματώνουν στο σχεδιασμό τους

τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Τέλος, η δεσμευτική ισχύς των προτάσεων σχετικά

με τα συστήματα βασικών υποδομών ιcαι μεταφορών ιcαθιστά το PRET υπεύθυνο και

για την οριοθέτηση και της τρίτης ιcατηγoρίας γης «ΓενΙΙCά Συστήματα» που

προορίζεται για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Επομένως, το PRET αποτελεί το

εργαλείο καθορισμού των χρήσεων γης στον εξωασΤΙΙCό χώρο της Περιφέρειας

Μαδρίτης.

Με δεδομένο ότι το PRET είναι εκείνο που οριοθετεί τις ZIR και καθορίζει τους

στόχους ιcαι το πoλεoδoμιιcό τους περιεχόμενο OυσιασΤΙΙCά ιcαθoρίζει την κύρια

πολεοδομική δραστηριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού έχει το διιcαίωμα να

συμμετέχει στη διαχείριση των ZιR. αλλά οφείλει ρητά να συμμορφώνεται στις

αποφάσεις του PRET για αυτές. Στην ουσία, λοιπόν, η αυτονομία της τοπικής

αυτοδιοίκησης στον πoλεoδoμιιcό σχεδιασμό περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό στη

λήψη πρωτοβουλιών για δευτερεύοντα, ειδιιcά ζητήματα αφού το γενιιcό πολεοδομικό

πλαίσιο καθορίζεταιαπό το ΠεριφερειακόΣχέδιο.

Το ΡΣΑ, σύμφωνα με τον Ν. 2742/99, οφείλει να εναρμονίζεται προς τις επιλογές ή

κατευθύνσεις του προβλεπόμενου Περιφερειακού Πλαισίου Xωρoταξιιcoύ Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης της Αττικής. Η ουσιαστική, όμως, ταύτιση του ΡΣΑ με το
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ΠΠΑ ως προς την περιοχή ευθύνης τους και το περιεχόμενό τους καθιστά δύσκολη την

τήρηση της ιεράρχησης που προτείνει ο Νόμος. Το PRET αποτελεί το πλαίσιο

αναφοράς για όλα τα υπόλοιπα εργαλεία Χωρικής Οργάνωσης και Πολεοδομίας της

Περιφέρειας και επομένως δεν οφείλει να εναρμονίζεται με κάποιο υπερκείμενο Σχέδιο.

Η δεσμευnκότητα του ΡΣΑ για τα υποκείμενα πολεοδομικά σχέδια δεν προσδιορίζεται

με σαφήνεια στο Νόμο 1515/85. Ο Νόμος αυτός προβλέπει την υποχρέωση όλων των

δημόσιων φορέων να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους που αφορούν την ευρύτερη

περιοχή της Αθήνας στο ΡΣΑ (άρθρο 4, παρ.2), καθορίζει μεταξύ των έργων του ΟΡΣΑ

την εκπόνηση των ΓΠΣ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (άρθρο 5, παρ.3) και τη

γνωμοδότηση για καθορισμό ΖΟΕ, ΖΑΣ, ΖΑΑ, και ΖΕΠ (άρθρο 5, παρ.4), aMiJ.

πουθενά δεν αναφέρει ρητά όn το ΓΩΣ και τα υπόλοιπα σχέδια πολεοδομικού εmπέδου

οφείλουν να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ.

Παρόλα αυτά, με μια σειρά αποφάσεις του, το ΣτΕ έχει διαμορφώσει εκ των υστέρων

μία νομολογιακή πραΙCΤΙKή που αποδίδει στο ΡΣΑ ισχυρή δεσμευnκότητα όσον αφορά

μια σειρά πολεοδομικά ζητήματα κανονισnκού χαραΙCΤΉρα. Σε αντίθεση με το Νόμο

1515/85, ο πολύ μεταγενέστερος Νόμος 2508/97, ο οποίος εισάγει τα Ρυθμιστικά

Σχέδια ως γενική κατηγορία πολεοδομικού σχεδίου, προβλέπει ρητά όn τα ΓΠΣ που

περιλαμβάνονται στην περιοχή Ρυθμισnκού Σχεδίου «εναρμονίζονται προς τις

κατευθύνσεις και τα προγράμματα του Ρυθμισnκού Σχεδίου και περιέχουν τις

αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών του» (άρθρο 4, παρ. 2) (Οικονόμου,

2000β).
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4. ΤΟ ργΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

4.1 Η ΤEKMHPIΩΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το χρονικό και χωρικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει η περιοχή μελέτης αποτελεί

- σημαντική παράμετρο για τη συνεκτική ανάλυση της χωρικής της διάρθρωσης. Η

μελέτη των διεργασιών που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του σημερινού προφίλ

της Περιφέρειας επιτρέπει την καλύτερη γνώση των τρεχουσών τάσεων που επικρατούν

διατηρούν ή υφίστανται οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζονται κατά το σχεδιασμό

της χωρικής οργάνωσης. Επιπλέον, οι δεσμοί ή οι σχέσεις που αναπτύσσει η

Περιφέρεια με το εξωτερικό της περιβάλλον, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο,

μπορούν να προκαλέσουν μία σειρά από διαδικασίες διάδρασης και ανάπτυξης που

οφείλουν να συνυπολογίζονται σοβαρά κατά το χωρικό της σχεδιασμό.

Στο Διαγνωστικό του έγγραφου προς συζήτηση για τις Βάσεις του PRET γίνεται

εκτενής αναφορά στα στάδια ανάπτυξης και τους χωρικούς μετασχηματισμούς της

Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Μαδρίτης. Περιγράφεται ο ιστορικός σχηματισμός

της περιφέρειας της Μητρόπολης από το 1946 και έπειτα, αναλύοντας τις διεργασίες

που συντελούνταν στο εσωτερικό της και που επηρέαζαν τη διαμόρφωση και την

οργάνωση του ιστού της.

4.1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔ1ΩΝ ΣΤΟ Δ1ΕΘΝΕΣ, εΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝ1ΚΟ

ΠΕPlΒΑΛΛΟΝ

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο καθιστούν απαραίτητο το

συνυπολογισμό της ευρωπαϊκής διάστασης κατά το σχεδιασμό της ανάπτυξης της

Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Μαδρίτης. Παράμετροι όπως η διεθνοποίηση της

οικονομίας, οι τελευταίες γεωπολιτικές αλλαγές και η αυξανόμενη ευρωπαϊκή

ολοκλήρωση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση στρατηγικών χωρικής

ανάπτυξης και οργάνωσης από τις μεγάλες αστικές περιοχές της Ευρώπης.
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Έτσι. λοιπόν. καταγράφεται και αξιολοΎείται η θέση της Μαδρίτ/ς στο ευρωπαϊκό

αστικό σύστ/μα. οι αδυναμίες της και οι προοπτικές της. με δεδομένο το αυξανόμενα

ανταγωνιστικό περιβάλλον που προκαλεί η οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση.

Επιπλέον. εξετάζονται οι επιπτώσεις που επιφέρει ο μετασχηματισμός των πολιτικών

διαδικασιών που συντελούνται στον ευρωπαϊκό Χ,ώρο στο διεθνή και ειφωπαϊκό ρόλο

τ/ς Μαδρίτης. Σε κανένα από τα δύο ΈΥΥραφα σχεnΙCΆ με το PRET δεν Ύίνεται αναφορά

- στα Διευρωπαϊκά Αστικά Δίκτυα Συνεργασίας.

Έντονη κριτική αmcείται στην ΙCΑτηγOΡΙOΠOίηση από την ΕΕ των Περιφερειών του

ευρωπαϊιcoύ χώρου με κριτήρια γ&ωΎραφικής γειτνίασης και όχι λειτουργικά κριτήρια

και κριτήρια ομοΙσΥένειας χ'αρακτηριστικών )..'"'ΠΙ προβλημάτων. Έτσι., λοιπόν. στην

ένταξη της Μαδρίτης στην ομάδα "DiagonaI Continental" που περιλαμβάνει κυρίως

αγροτικές περιοχές με τάσεις απώλειας του πληθυσμού τους στο κέντρο τ/ς Ισπανίας

και της Γαλλίας αντιπροτείνεταιη ένταξή της σε μία ομάδα μεγάλων μητροπολιτικών

περιοχών της Ευρώπης με όμοια χαρακτηριστικά.Αυτό συμβαίνειδιότι η συγκεκριμένη

κατηΎοριοποίηση επηρεάζει τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές πράΎμα που δεν

ευνοεί την Περιφέρειατης Μαδρίτηςως ευρωπαϊκόοικονομικό κέντρο που συνδέει την

οικονομία της Ισπανίας με αυτή των ευρωπαϊκών αστικών κέντρων. Η κριτική αυτή

παραλείπεταιστη συνέχεια στο ΈΥΥραφο των Βάσεων.

ΑξιολοΎείται, ακόμη. η θέση τ/ς σε εθνικό επίπεδο και αναλύεταιη αλληλεπίδρασητης

σημασίας του ρόλου τ/ς σε κάθε επίπεδο. Επίσης. με δεδομένο τον ενισχυμένο ρόλο

που αποκτούν οι μεσαίες πόλεις σε κοντινή απόσταση από τη μητροπολιτική περιοχή

εξετάζεται η δημιουργία δικτύου μεταξύ τους -πολυκεντρική οργάνωση- ώστε να

εmτευΧ,θεί μεγαλύτεροςβαθμός χωρικής ισορροπίας.

Στο έγγραφο των Βάσεων η θέση της Περιφέρειας της Μαδρίτης στο διεθνές,

ευρωπαϊκό και εθνικό περιβάλλον καθώς και το ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τ/

σημερινή της δομή !α/Ι οργάνωση δεν αποδίδονται συγκεντρωμένα αλ/ά

αποσπασματικάμε αναφορέςενσωματωμένεςστις διάφορες ενότ/τες του εΥΥράφου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην ενότητα Σύνθεση του εΥΥράφου των Βάσεων. σε μια

προσπάθεια να αποδοθεί η χωριΙCΉ εξέλιξη της μητρoπoλιτιΙCΉς συγκέντρωσης,

αναλύεται η εξέλιξη του πληθυσμού της Περιφέρειας από το 1831 έως το 1996 !α/Ι η

102



τιβlκ,,-λη Ελευθερ!α ΤΟ συmμα σχεδιασμού και τα ριlθμιστΙKά σιέδια Αθι)ναζ ΜαδΡ(ΤΩς

-

χωρική κατανομή του ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Επίσης, διακρίνονται

δύο στάδια στην εξέλιξή της Μσδρίτης, από το 1950 έως το 1970 και από το 1970 μέχρι

σήμερα ενώ εξετάζονται οι επιπτώσεις που είχε στην οικονομία και τη διάρθρωση τ/ς

παραγωγής ο τρόπος που ανταποκρίθηκε στα δεδομένα της μεταβιομηχανικής

περιόδου. Ακόμη, παρουσιάζεται η εξέλιξη της μορφολογίας του αστικού ιστού όπως

αυτός διαμορφώθηκε από την επίδραση διαφόρων παραγόντων.

Όσο αφορά τη θέση τ/ς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζεται η φυσική

τ/ς απόσταση από το ευρωπαϊκό κέντρο που όμως μπορεί ξεπεραστεί λειτουΡΥικά με τα

σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και μεταφορών. Το μεγάλο έργο υποδομής

διεύρυνσης του αεροδρομίου Barajas θεωρείται καταλυτικό για την άμβλυνση τ/ς

περιφερειακής θέσης τ/ς Μαδρίτ/ς σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κέντρα. Έτ~

θεωρείται ότι θα μπορέσει να αναλάβει δυναμικό ρόλο απέναντι στην

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μητροπόλεων αποτελώντας διηπειρωτικό κόμβο

εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών.

Η θέση τ/ς σε εθνικό επίπεδο χαρακτηρίζεται στρατ/γική ως κόμβος υπηρεσιών και

εφοδιασμού όλης της ιβηρικής χερσονήσου καθώς και σημείο επικοινωνίας των

θαλάσσιων λιμανιών της μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι

αποτελεί την πρωτεύουσα του ισπανικού κράτους τ/ς επιτρέπει να αποκτήσει

στρατηγικό ρό", στην εθνική αγορά.

Τέλος, σημαντικό είναι το γεγονός ότι εξετάζεται η θέση της οικονομίας της

Περιφέρειας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ενώ και στους υπόλοιπους τομείς γίνεται

συχνά η σύγκριση των μεγεθών της Περιφέρειας με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών ή

ισπανικών Περιφερειών. Αυτό δείχνει πως γίνεται κατανοητό ότι η Περιφέρεια τ/ς

Μαδρίτ/ς δεν αποτελεί κλειστό ιδανικό σύστημα αλλά σύστημα ανοιχτό που δέχεται

επιρροές τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει και να τις αξιοποιήσει ανάλογα.

Όσο αφορά την περίπτωση του ΡΣΑ, τονίζεται ότι η αποδόμηση του σ(ryχpoνOυ προφίλ

της Αθήνας πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλες nς διαστάσεις των προβλημάτων

και των αιτίων τους σε όλα τα επiπε&ι .Στο «Ρυθμιστικό '83» γίνεται προσπάθεια

εντοπισμού των αιnών των τότε σύπ.ρονωνπροβλημάτωντης Αθήνας τόσο σε σχέση

με τον εθνικό χώρο όσο και στο εσωτερικό της. Η αναδρομή στο παρελθόν για την
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αναζήτηση των διαδικασιών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση του προφίλ της Αθήνας

φθάνει μέχρι το διάστημα του μεσοπολέμου. Η ανάλυση που γίνεται μάλλον είναι

περιγραφική και αποσπασματική. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μετατρέπει σε

συμπεράσματα τα ποσοστά των μεγεθών που εξετάζει σε διάφορες χρονολογίες 

θεωρώντας τα μάλλον ΠΡOφαVΉ;- και κατά συνέπεια δεν αποδίδει χωρικά τις

εmπτώσεις τους. Από την άλλη, στην περίπτωση του PRET, η εξέλιξη των

- δημογραφικών και οικονομικών μεγεθών χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την

ανάλυση της διαδικασίας διαμόρφωσης του Μητροπολιτικού ιστού και των σχέσεων

των διαφόρων τμημάτων του μεταξύ τους (κυρίως κέντρου - περιφέρειας). Φαίνεται,

δηλαδή, ότι το ζήτημα που εξετάζεται προσεγγίζεται mo εστιασμένα και

ολοκληρωμένα.

Στο «Ρυθμιστικό '83)) αν και αναγνωρίζονται οι πολλαπλοί ρόλοι που καλείται να

διαδραματίσει ταυτόχρονα η Αθήνα, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, η προβληματική για

τον ρόλο της ως Μητρόπολη στο διεθνή χώρο περιορίζεται στην καταγραφή των

γεωγραφικών περιοχών στις οποίες μπορεί να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο. Βέβαια, η

διεκδίκηση από την Αθήνα ενός δυναμικού ρόλου στο ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον

όπως νοείται σήμερα δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το ΡΣΑ τη χρονική περίοδο

σύνταξής του. Απουσιάζει, όμως, και η ανάλυση των απειλών και των προοπτικών από

την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και του ιδιαίτερου ρόλου της Αθήνας στη νέα τότε

αυτή κατάσταση.

Όσο αφορά το ρόλο της Αθήνας στον εθνικό χώρο, αυτός αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο

μίας διπλής στρατηγικής, ως εmτελικό εθνικό κέντρο και ως περιφέρεια ενταγμένη

ισότιμα στο ελληνικό σύστημα περιφερειών. Και ενώ αναγνωρίζεται η αμφίδρομη

σχέση που συνδέει την πορεία της Αθήνας με αυτή του υπόλοιπου ελληνικού χώρου η

ανάλυση παραμένει στο επίπεδο της αναγνώρισης. Η μόνη λίγο πιο εκτενής αναφορά

γίνεται στο θέμα του υδροκεφαλισμού χωρίς και πάλι διεξοδική ανάλυσή του. Ο

προβληματισμός που δημιουργείται είναι ότι, χωρίς μία ολοκληρωμένη επίγνωση και

ανάλυση των δεδομένων πώς εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι, τα μέτρα και οι κατευθύνσεις

του προτεινόμενου σχεδιασμού ανταποκρίνονται στις καταστάσεις που καλούνται να

αντιμετωπίσουν;
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4.2 Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το έπραφο των Βάσεων του PRET αποτελείται από ένα μακροσκελές κείμενο

τετρακοσίων σελίδων το οποίο διαρθρώνεται σε διάφορες ενότ/τες. Συγκεκριμένα. οι

ενότητες από τις οποίες αποτελείται είναι:

• Σύνθεση, έπειτα από μία σύντομη ανάλυση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων

της Περιφέρειας Μαδρίτης προσδιορίζεται το Χωρικό Μοντέλο Οργάνωσής της

καθώς και Ο Χρονικός Ορίζοντας Αναφοράς των επιλογών του Σχεδίου.

Προσδιορίζονται. επίσης. τα Κριτήρια και οι Στρατηγικοί Στόχοι για την

ΠεριφέΡεια. οι Βασικές Πολιτικές που επιλέγονται για την εφαρμσΥή τους και οι

Βάσεις για τον Στρατηγικό Μετασχηματισμό του Χώρου

• Προσέπιση τ/ς Περιφέρειας ανά τομέα (Μεταφορές, Περιβάλλον, KατoιΙCΊΑ.

Παραγωγικές Δραστηριότητες, Κοινωνικός Εξοπλισμός)

• ΠροσΈΥΥιση τ/ς Περιφέρειας ανά χωρική ενότητα (Οροσειρά, Βορειοδυτικά,

Κέντρο, Νοτιοανατολικά, Πεδιάδα). Η διαίρεση αυτή της Περιφέρειας ΈΥινε με

βάση τα γεωμορφολογικά της χαρακτηριστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη

λειτουργικά ή άλλα κριτήρια ούτε ότι στο εσωτερικό αυτών των μεΥάλων ενοτήτων

είναι mθανό να περιλαμβάνονται δομές μικρότερης κλίμακας που διαφοροποιούνται

μεταξύ τους

• Οργανόγραμμα, σχετικά με τις διαδικασίες εκπόνησης της τελικής μορφής του

PRET, τα περιεχόμενά του, και το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεΙ

Το ΡΣΑ και το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΠΠΠΑ)

αποτελείται ουσιαστικά από τα δεκαέξι άρθρα του Ν.1515/85 που είναι τα εξής:

Άρθρο 1. Ορισμός και περιεχόμενο του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Άρθρο 2. Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

Άρθρο 3. Στόχοι και κατευθύνσεις.

Άρθρο 4. Εφαρμογή Ρυθμιστικού Σχεδίου και προγράμματος προστασίας

περιβάλλοντος.

Άρθρο 5. Σύσταση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος

Αθήνας.

Άρθρο 6. Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας.
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Άρθρο 7. Εκτελεστική Εmτροπή.

Άρθρο 8. Πόροι - Δισχείριση.

Άρθρο 9. Οργάνωση - Προσωπικό.

Άρθρο 10. Προγράμματα εφαρμογής ρυθμισnκού σχεδίου και προστασίας

περιβάλλοντος.

Άρθρο 11. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 12. Μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων.

Άρθρο 13. Διοιιcηnκές κυρώσεις.

Άρθρο 14. Καταργούμενες και μεταβαnιcές διατάξεις.

Άρθρο 15. Παράρτημα - Διαγράμματα.

Άρθρο 16. Ισχύς του Νόμου
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S. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5.1 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το προτεινόμενο μοντέλο ΟΡΎάνωσης της Περιφέρεως της Μαδρίτης περιγράφεται αι-ι:ό

το έγγραφο των Βάσεων του PRET ως ένα μοντέλο που αντιπροσωπεύει μία

- διαφορετική αντίληψη οργάνωσης και ανάπτυξης του χώρου. Το μοντέλο αυτό

ενσαρκώνεται μέσα από ένα ευρύ σύνολο προοπτικών και ευκαιριών χωρικής δράσης

από τις οποίες θα επιλεγούν τελικά οι πιο ρεαλιστικές ώστε να υλοποιηθούν.

Η εξασφάλιση της ισορροπίας, της καλύτερης ποιότητας ζωής, της αρμονίας, της

καλύτερης χρήσης, της ισότιμης πρόσβασης σης ευκαιρίες, αποτελούν σαφή

προτεραιότητα του προτεινόμενου χωρικού μοντέλου. Κύριο χαρακτηρισnιώ του,

όμως, είναι ότι αποτελεί ένα μοντέλο στο οποίο ενσωματώνονται όλες οι πιθανές

εmλoγές δράσης και το οποίο διαμορφώνεται έχοντας ως βάση του μεΥέθη (κυρίως όσο

αφορά τον τομέα της κατοικίας και των παραγωγικών δραστηριοτ/των) που

ανταποκρίνονται σε μία μεΥέθυνση της Περιφέρειας μεγαλύτερη από την

προβλεπόμενη. Με βάση αυτή τη λογική εξετάστηκαν και οι διάφορες μεταβλητές των

εναλλα1ffiκών μελλοντικών σεναρίων που διαμορφώθηκαν και που όμως δεν

αναλύονται, με ορίζοντα το έτος 2016, για την επιλογή του μοντέλου αναφοράς.

Το μοντέλο αναφοράς θεωρείται απλά και μόνο ένα παράδεΙΎμα προσανατολισμού των

δράσεων και, επομένως, είναι ανοιχτό στις δυναμικές που επιδρούν στις διαδικασίες

ανάπrυξης της Περιφέρειας, σε συμφωνία εξάλλου και με το χαρακτήρα του

croyκεκριμένου επιπέδου σχεδιασμού. Το μοντέλο αυτό, λοιπόν, προσανατολίζει το

σχεδιασμό που ανήκει στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις

του PRET, το οποίο, βέβαια, επιτρέπει αρκετά περιθώρια ευελιξίας με δεδομένο ότι δεν

διαμορφώνει καθοριστικά την τελική εικόνα χωρικής διάρθρωσης και οργάνωσης της

Περιφέρειας. Στην ουσία, επομένως, το μοντέλο αναφοράς αποτελεί μία έκφραση των

περιορισμών, των δυνατοτήτων και των ευκαιριών της Περιφέρειας με βάση τις οποίες

οι αναπτυξιακές διαδικασίες 1α/Ι η πολιτιΚΤΙ βούληση δομούν σταδιακά την

πραγματικότητα της ΠεριφέΡειας.
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Σύμφωνα με το μοντέλ<> αναφοράς η οργάνωση της συνολικής δομής της Περιφέρειας

πραγματοποιείται στη λογική ενός διχτυωτού πλέγματος. Οι άξονες του πλέγματος ή

άξονες δυναμικής, όπως αποκαλούvrαι, συμπίπτουν ουσιαστικά με ορισμένους από

τους κύριους οδικούς άξονες του δικτύου της Περιφέρειας. Οι μονάδες που αποτελούν

το διχτυωτό αυτό πλέγμα, οι λεγόμενες Εξισορροπηnκές Ενότητες Οργάνωσης,

φιλοδοξούν να αποδώσουν μία νέα αvrίληψη του χώρου ο οποίος παρόλο που δεν

- συμπίπτει, όπως είναι λογικό, με τις δΙΟΗcηnκές υποδιαιρέσεις της Περιφέρειας τις

προσεγγίζει σε μεΥάλο βαθμό.

Το προτεινόμενο μοντέλο ΟΡΎάνωσης της Περιφέρειας στηρίζεται σε ένα σύνολο από

αρχές τις οποίες καλείται να εφαρμόσει. Αυτές είναι:

Α 1. Χωρική ισορροπία.

Α2. ΕΥΥύτητα των σχέσεων

Α3. Βιωσψότητα των αναπτυξιακών διαδucασιών

Α4.ΑξιολόΥηση της κληρονομιάς που έχει αποκτηθεί

Α5. Eπαναxαραιcrηρισμός της αστικής κληρονομιάς

Α6. AπαρU'yή των προβλημάτων

Α7. Συντονισμός των δράσεων

Α8. Συμμετοχή των ιδιωτικών φορέων στην ανάπτυξη των στόχων και των προγραμμάτων

Α9. Εξορθολογισμός, κατά το δυνατό, των πιέσεων που ασκούνται στο έδαφος
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Παρακάτω, πραγματοποιείται ανnστοίχηση των γενικών στόχων του προτεινόμενου

χωρικού μοντέλου με τους στόχους του ΣΑΚ.Χ:

Οι Ύεν,κοί στόχο, τοο προτεινόμενου χωρικού

μοντέλου είναι:

Οι στόχοι του ΣΑΚΧ:

• Κοινωνία - συνοχή

• ΓΙ. Να συμβάλει στη δημιουΡΥία διαδικασιών ΠO'U

προωθούν την Περιφέρεια ως αναδυόμενο χώρο στο

διεθνές περιβάλλον

Γ4. Να αποτελέσει έναυσμα Υια μία διαδικασία

ενδυνάμωσης των αξιών και των ευκαιριών

ανάπτυξης και ισορροπίας

• Γ2. Να βελτιώσει τ/ν ποιότητα ζωής στην περιφέΡεια,

όχι μόνο στο παρόν αλλά, επίσης, για τις μελλοντικές

'''''''
Γ3. Να εyyuηθεί την συντήρηση, βελτίωση και

αξιοποίηση τ/ς κληρονομιάς της Περιφέρειας, σε

• Περιβάλλον _ αειφορίαJ__.:J:K:--\~t- όλες ης διαστάσεις της (φυσική, τοπίου, πολιηστική,

ιστορική, αρχιτεκτονική, αστική)

• Οικovομία

ανταγωνιστικότητα

• Γ5. Να καταστήσει δυνατή την πρόσβαση των νέων

σε κατοικία και εΡΥασία, ώστε να αποφευχθεί ο

αποκλεισμός που ένα μέρος αυτών βιώνει
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Οι βασικές πολιτικές επίτευξης των γενικών στόχων του μοντέλου είναι:

• πρόσβασης σε Ία/ΤOΙnα.

• ισόρροπης ποιότητας του χώρου

• προώθηση της οικονομίας

• αποτελεσματική ιc:ινηnκότητα

. • ποιότητας περιβάλλοντος

• ποιότητας ζωής

• εξωτερικής προβολής

• συμμετOΧιιc:ότητας

• κοινωνικής εξισορρόπησης

• αll.ηλε:yyύης και ταυτότητας του χώρου

Οι βασικοi ειδl"οi στόχοι που διαμορφώνουν τη νέα αντίληψη της Χωρικής Οργάνωσης

είναι:

Στόχος 1. Να προωθήσει και να διευκολύνει την εξασφάλιση γης για την ικανοποίηση

αναγκών για 500.000 κατοικίες, διασφαλίζοντας την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές

από τους νέους για τις όλλες ομάδες.

Στόχος 2. Να προκαλέσει ένα στοχασμό σχετικά με την εξέλιξη της ακτινοκεντρικής

δομής της περιφέρειας, που θέτει τις βάσεις για την Διxroωτή Οργάνωση του Χώρου

Στόχος 3. Να εξειδικεύσειτον κεντρικό ρόλο της Πρωτεύουσας,ελαττώνονταςενεργά

την συμφόρησητης

Στόχος 4. Να συνδέσει τον οδικό άξονα χονδρεμπορίου που συνδέει τις βιομηχανικές

ζώνες που βρίσχονται Nόnα και Νοτιοανατολικά του αεροδρομίου Barajas, τον

Coπedor del Henares με τις εμπορικές εγκαταστάσεις των περιοχών Vicalvaro.

Coslada Barajas
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ΣτόΊος 5. Η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη της περιοχής του αεροδρομίου και η

διεύρυνση του Barajas. Η μελέτη της πιθανούς χωροθέτησης, σε μακροπρόθεσμο

ορίζοντα, του αεροδρομίου για τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία του 21 ου αιώνα

ΣτόΊος 6. Να εξορθολογίσει την προσφορά δημόσιας γης για οικονομικές

δραστηριότητες, συντονίζοντάς την με την προσφορά του ιδιωτικού τομέα. Μπορεί να

- περιλαμβάνει την ανακύκλωση πεπαλαιωμένων πoλιryώνων ή πoλιryώνων εκτός αγοράς

ΣτόΊος 7. Να δημιουργήσει ένα στοχασμο οσο αφορά την τάση διαχωρισμού του

δίπολου κατοικία - εργασία, προκαλώντας μία σταδιακή μείωση αυτής της απόστασης

Στόχος 8. Να διευκολύνει την άμβλυνση των αποστάσεων, σήμερα αποκλίνουσες, που

αφορούν τις σχέσεις κατοικία - ψυχαγωγία - υπηρεσίες

Στό-χος 9. Να προωθήσει τον προαστιακό σιδηρόδρομο ως βασικό στοιχείο

μετακίνησης στην περιφέρεια

ΣτόΊος 10. Να ομογενοποιήσει τα επίπεδα πρόσβασης στο Μετρό για όλη την περιοχή

του Κέντρου, βελτιώνοντας την μετεπιβίβαση στο περιφερειακό δίκτυο σιδηροδρόμου

Στόχος 11. Να βελτιώσει την ενεργειακή αποτελεσματικότητα του χωρικού μοντέλου,

ευνοώντας την μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα

ανά μονάδα δραστηριότητας

Στόχος 12. Να βελτιώσει την ποιότητα του αστικού χώρου της Περιφέρειας,

προωθώντας ενέργειες ενοποίησης συνοικιών και επάνδρωσης με κεντρικές λειτουργίες

και υπηρεσίες των προαστιακών ή περιφερειακών περιοχών

ΣτόΊος 13. Να υιοθετήσει, να προωθήσει και να συμβάλει στην ανάπroξη των στόχων

σχετικά με την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης της Μαδρίτης που σιryKεντρώνει

τη μεγαλύτερη ιστορική, αρχιτεκτονική και αστικού τοπίου κληρονομιά όλης της

περιφέρειας
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-

Στόχος 14. Να αυξήσει την αποτελεσματικόπ,τα της Περιφέρειας στη διαχείριση και

ανακύκλωση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, προωθώντας με αυτό τον

τρόπο νέες αναδυόμενες οικονομικές δραστηριότητες

Στόχος 15. Να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στις κεντρικές περιοχές του

μητροπολιτικού συνόλου

Στόχος 16. Να μειώσει και να κατευθύνει ελεγχόμενα την πίεση που ασκείται στα πιο

ευαίσθητα οικοσυστήματα της φυσικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, ανοίΎΟντας

νέους εναλ/αιmκoύς χώjXJυς μαζικής αναψυχής στους υπαίθριους χώρους

Στόχος 17. Να μειώσει και να ελέγξει την πίεση που ασκείται στους πιο ευαίσθητους,

από την πίεση της αστικοποίησης, χώρους ανοίγοντας νέους χώρους για την ανάπτυξη

της δεύτερης κατοικίας

Στόχος 18. Να αυξήσει και να βελτιώσει την αξιοποίηση ΟΡΎανωμένων χώρων

συλλογικής αναψυχής με υψηλή αξία

Στόχος 19. Να προστατεύσει και να αξιοποιήσει, ελεγχόμενα, την πρόσβαση και το

όφελος από το φυσικό περιβάλλον, οργανώνοντας μεταξύ άλ/.ων, την προσβασιμότητα

και την προστασία των αγροτικών μονοπατιών και των κτηνοτροφικών δρόμων

Στόχος 20. Προώθηση των υποδομών και των υπηρεσιών που αξιοποιούν την

κληρονομιά της Περιφέρειας (ιστορική, τοπίου, πολιτιστική)

Στόχος 21. Να μειώσει τον κοινωνικοοικονομικό διαχωρισμό του χώρου, βελτιώνοντας

την πρόσβαση στις ευκαιρίες του χώρου από όλους τους κατοίκους

Στόχος 22. Να μειώσει ης συνέπειες του διαχωρισμού που προέρχεται από τα

πολεοδομικά μοντέλα των παράτολμων μεγεθύνσεων στις ΠΡΟηΥούμενες φάσεις

μεγάλης ανάπτυξης, ανανεώνοντας τους συγκεκριμένους χώρους
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Στόχος 23. Να προσανατολίσει τις νέες διαδικασίες ανάπτυξης σε σχεδιασμούς

κοινωνικά ολοκληρωμένους, ώστε να αποφευχθεί ο χωρικός διαχωρισμός με βάση το

KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKό επίπεδο

Στόχος 24. Να προωθήσει και να αναπτύξει την ταυτότητα του χώρου

- Ορισμένες ενδεικτικές παρατηρήσεις που προκύπτουν για τα παραπάνω είναι οι εξής:

• Οι αρχές και οι γενικοί στόχοι του μοντέλου διακρίνονται από αοριστία και

γενικότητα καθώς δεν προσανατολίζουν για τις βασικές εmλογές του μοντέλου που

το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα εναλλακτικά που αναπτύχθηκαν

• Δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά μεταξύ τους και υπάρχει εmκάλυψη του

περιεχομένου τους (ΑΙ-Γ4, Α3-Γ2, Α4-Γ3, Α5-Γ3, Α8-Γ4)

• Ο ρόλος της Περιφέρειας Μαδρίτης ως εθνικός πόλος ανάπτυξης απουσιάζει από

τους γενικούς στόχους, μπορεί μόνο να θεωρηθεί ότι αναφέρεται έμμεσα μέσω των

ΓΙ, Γ3 και Γ4 με δεδομένες τις πολλαπλασιαστικές εmπτώσεις τους στη βελτίωση

της εικόνας της σε όλη τη χώρα

• Σχετικά με το περιβάλλον, στους γενικούς στόχους ενσωματώνονται όλες οι

διαστάσεις του ενώ δεν περιορίζονται μόνο στην προστασία του σJ..λά του

προσδίδουν και ενεργό ρόλο (Γ3)

• Η οικονομική φυσιογνωμία και ανταγωνιστικότητά της θίγονται στους δύο από τους

πέντε γενικούς στόχους (ΓΙ και Γ4) γεγονός που δηλώνει την έμφαση που δίνεται

σε αυτό

• Ο στόχος Γ4 έχει πολύ γενικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό μπορούν να του

δοθούν ποικίλες ερμηνείες

• Αντίθετα, ο στόχος Γ5 είναι πολύ εξειδικευμένος και περιοριστικός για το επίπεδο

των στόχων στο οποίο ανήκει

• Ο στόχος Γ2 ενσωματώνει την αρχή της αειφορίας

• Η πολεοδομική οργάνωση της Περιφέρειας δεν περιλαμβάνεται στους γενικούς

στόχους

• Οι Πολιτικές που προτείνονται αν και αντιστοιχούνται στους στόχους που

ανταποκρίνονται είναι επίσης πολύ γεVΙKές. Για παράδειγμα, η πολιτική

«προώθηση της οικονομίας" δεν κατευθύνει ουσιαστικά την προώθηση της

οικονομίας α'ΛλiJ. το μόνο που διασφαλίζει είναι να μην εφαρμοσθούν πολιτικές
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-

•

•

•

•

ανάσχεσης της οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Δεν προσδιορίζονται

επίσης τα μέτρα ή τα εργαλεία με τα οποία θα εφαρμοστούν έστω και αν πρόκειται

για το γενικό αυτό επίπεδο πολιπκών. Τέλος, δεν τίθενται ουσιαστικά

προτεραιότητες για την εφαρμογή τους με την έννοια όπ όταν όλοι οι στόχοι

θεωρούνται υψηλής χαι μέγιστης προτεραιότητας ανnβαίνoυν στην ίδια τη λογική

των προτεραιοτ/των. Όταν όλα επείγουν στον ίδιο βαθμό ουσιασπκά δεν

ιεραρχούνται χαι επομένως UΠΆρχoυν περιθώρια για οποιαδήποτε μελλoνnκή

αυθαιρεσία που υποχρεώνεται απλά να κινείται στο γενικό πλαίσιο των παραπάνω

πολιπκών.

Ο ισχυρισμός όπ το προτεινόμενο χωρικό μοντέλο ανnπρoσωπεύει μία διαφορετική

αντiληψη Χωρικής Οργάνωσης δεν ισχύει ούτε σε επίπεδο ειδικών στόχων σε

μεγάλο βαθμό. Όταν οι στόχοι είναι της λογικής να αυξήσουν ή να μειώσουν, όπως

γίνεται με τους περισσότερους, τότε μάλλον ακολουθούν το σενάριο των τάσεων

και όχι κάποιο άλλο ανατρεπτικότερο.

Στο τέλος προτείνονται τέσσερις βασικές στρατηγικές με πς οποίες φιλοδοξείται ο

μετασχημαπσμός του χώρου. Αυτές είναι η «Εmχεψηση Κατοικία», το

«Περιφερειακό Σιδηροδρομικό Δίκτυο», η «Ενοποίηση των Χώρων Πρασίνου)) και

η «Μεγάλη Βάση Χονδρεμπορίου». Γεwιέται το ερώτημα αν μπορούν πραγμαπκά

αυτοί οι τομείς να οργανώσουν ολοκληρωμένα τη δομή της Περιφέρειας. Μάλλον,

μοιάζουν με πολεοδομικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που χωρίς καν να

εξηγείται πώς αλληεπιδρούν μεταξύ τους δεν μπορούν να προκαλέσουν από μόνες

τους την αναδιάρθρωση και λειτουργική ομοιογένεια της Περιφέρειας.

Εφόσον στη συνέχεια οι στόχοι του μοντέλου εξειδικεύονται ανά τομέα και ανά

χωρική ενότητα οι ειδικοί στόχοι οφείλουν να εξειδικεύουν τους γενικούς χωρίς

όμως να φθάνουν στο επίπεδο των τομεακών στόχων. Σε αντίθετη περίπτωση

υπάρχει ο φόβος των επικαλύψεων ενώ ο δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός τους να

εξειδικεύσουν μέσα από ένα συνολικό πρίσμα τους γενικούς στόχους. Για

παράδειγμα, ο ειδικός στόχος 1 επαναλαμβάνει εν μέρει τον rS, επαναλαμβάνεται,

παρακάτω, και στους στόχους του Τομέα της Kατoιιciας ενώ συνoλι'ιCά οι ειδικοί

στόχοι σχετικά με την κατοικία δεν αποδίδουν ολοκληρωμένα ης κατευθύνσεις

σχετικά με το θέμα.

Αντίστοιχα, στο ΡΣΑ δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο μοντέλο ΧωρικήςΟργάνωσης

της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Αυτό πρoκύπrει από τους στόχους και τις

χατευθύνσεις που αυτό θέτει. Και σης δύο περιπrώσεις, πάντως, η περιοχή
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αναφοράς των σχεδίων διαιρείται σε χωρικές υποενότητες, μόνο που στο PRET τα

όριά τους σχεδόν συμπίπτουν με τα διοncηnκά απλοποιώντας τη διαδιιcασία

εφαρμο'γήςτων προτεινόμενωνπολιτικών του Σχεδίου.

- 5.1.1 ΧΡΟΝΙΚΟΣΟΡΙ20ΝΤΑΣΆΝΑΦΟΡΑΣ

Στην ενότητα Σύνθεση του PRET ορίζεται χρονικός ορίζοντας αναφοράς του Σχεδίου

το έτος 2016. Η επιλογή αυτή, των είιcoσι χρόνων, θεωρείται εκ μέρους του PRET

κατάλληλη προκειμένου να ιmάρξει ένας στοχασμός αποστασιοποιημένος από τους

στόχους και ης δεσμεύσεις του άμεσου μέλλοvroς. Και αυτό γιατί ειcφράζεται η

ανriληψη ότι ο μετασχηματισμόςτου χώρου είναι μία διαδικασίαγενικά αργή, πράγμα

που έχει ως συνέπεια να απαιτείται μία λσyιιcΉ απoμάιcρυνση από τα άμεσα

προβλήματα και από συγκειcριμένα συμφέροντα κατά την ανάλυση των διαδικασιών

μετασχηματισμού του χώρου. Από την άλλη, τα είιcoσι χρόνια επιτρέπουν την

πραγματοποίησηπροβολών και υπολογισμώνμε ένα αποδεκτό περιθώριο σφάλματος.

Επιπλέον, το έτος 2016 αντιπροσωπεύει την απαρχή της διαδικασίας μείωσης του

συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας εάν διατηρηθούν οι τάσεις που εμφανίζουν οι

κοινωνικές μεταβλητές. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, αποτελεί το έτος ένταξης της

Περιφέρειας σε μία κρίσιμη περίοδο για τη μελλοντική της εξέλιξη.

Πάντως, σε συνδυασμό με το προτεινόμενο μοντέλο χωρικής οργάνωσης της

Περιφέρειας εκφράζεται η προσδοκία. για την επίτευξη ενός ανοιχτού και μόνιμου

συστήματος σχεδιασμού.

Σχετιιcά με τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς που επιλέχθηκε δημιουργούνται ορισμένα

εύλογα ερωτήματα:

• Πως μπορεί να εξασφαλιστεί ο πετυχημένος σχεδιασμός του απώτερου μέλλοντος

όταν δεν διαμορφώνονται σταθερές βάσεις για το άμεσο μέλλον;
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-

•

•

•

Πώς είναι δυνατό να θεωρείται ο μετασχηματισμός του χώρου μία αργή διαδικασία

όταν στις μέρες μας σ1 κοινωνικοοικονομικές άρα και σι χωρικές εξελίξεις σε

διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο χαραΙCΤΗp{ζOνται από τα'Χύτητα;

Η ιδέα του ανοι'Xtού και μόνιμου συστήματος σχεδιασμού είναι ελκυστική αλλά με

ποιό τρόπο επιτυγχάνεται, αν εmτυγχάνεται;

Σε κανένα έγγραφο του ΡΣΑ, ούτε στο «Ρυθμιστικό '83» ούτε στον Ν.1515/85.δεν

γίνεται ρητή αναφορά στο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του. Από την εμπειρία

προκύπτει ότι έχει καλύψει, πλέον, μία εικοσαετία. Ταυτίζεται, επομένως, με τον

ΧΡΟV1.κό ορίζοντα αναφοράς του PRET. Πάντως, ακόμη και αν η παράλειψη του

χρονικού ορίζοντα αναφοράς στην περίπτωση του ΡΣΑ έγινε εσκεμμένα, στα

πλαίσια του ανοιχτού και κυρίως μόV1.μου σχεδιασμού, η εμπειρία από ιην

εφαρμογή του έρχεται να αναιρέσει κάτι τέτοιο. Ήδη από το 1994, σε συνέδρια που

έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με το ΡΣΑ, γίνεται συζήτηση για την

επικαιροποίησή του.

5.2 ΟΙ ΣΤΟΧΟI. ΟΙ ΚΑΤΕγΘΥΝΣΕΙΣΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

5.2./ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

Όσο αφορά τη δομή της ενότητας (από εδώ και στο εξής PRESMA), αυτή

διαρθρώνεται από τρεις κύριες υποενότητες, την υποενότητα της Εισαγωγής, του

Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, αντίστοιχα. Η υποενότητα της Εισαγωγής

περιλαμβάνει τους Βασικούς Άξονες Δράσης ενώ οι άλλες δύο υποενότητες

περιλαμβάνουν το Διαγνωστικό και τις Προτάσεις για κάθε στοιχείο χωριστά που

θεωρήθηκε ότι αποτελεί κύριο συστατικό του Φυσικού ή Αστικού Περιβάλλοντος.

Η μεμονωμένη μελέτη αφενός του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος και αφετέρου

καθενός από τα στοιχεία που τα αποτελούν παρουσιάζει ορισμένα αρνητικά στοιχεία.

Με δεδομένο ότι το έγγραφο αυτό καλείται να αντιμετωπίσει μία κατάσταση διάχυσης

του αστικού ιστού στις φυσικές περιοχές, η κατηγοριοποίηση των στοιχείων του

Περιβάλλοντος σε μία από τις δύο μορφές του δεν είναι δυνατό να είναι απόλυτα

διακριτή και όταν συμβαίνει μάλλον είναι παρακινδυνευμένη. Η απομόνωση του

Φυσικού από το Αστικό Περιβάλλον, τόσο ως προς τη μεθοδολογία όσο και ως προς το
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περιεχόμενο, δεν επιτρέπει τη μελέτη των διαδράσεων που συντελούνται μεταξύ τους

και κατά συνέπεια την απόκτηση ολοκληρωμένης εικόνας για τα προβλήματα και τις

δυνατότητες της περιοχής. Επιπλέον, η αυτόνομη μελέτη που πραγματοποιείται για

καθένα από τα επιμέρους στοιχεία (μέσα από το δίπτυχο Διαγνωστικό - Προτάσεις)

εντείνει την αποσπασματική αντίληψη του χώρου και οδηγεί στην επανάληψη στόχων,

πολιτικών και μέτρων, Ο όγκος, λοιπόν, της ενότητας δεν οφείλεται στην εξειδίκευση

- του περιεχομένου της αποκλειστικά αλλά. και στις επαναλήψεις που πραγματοποιούνται

εξαιτίας της ακατάλληλης μεθοδολογίας που εmλέχθηκε.

Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει, πέρα από τον πρώτο άξονα, οι υπόλοιποι είτε δεν

αποτελούν δράσεις (π.χ. Η ποιότητα αστικού περιβάλλοντος) είτε είναι πολύ γενικού

χαρακτήρα (π.χ. Η διαχείριση των αποβλήτων) και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να

γίνουν, σε αυτό το γενικό επίπεδο τουλάχιστον. Eπtπλέoν, δεν ακολουθείται ενιαίο

επiπεδo εξειδίκευσης.

Οι Βαmκοί Άξονες Δράσης, όπως διατυπώνονται από το PRESMA, είναι οι εξής:

• ΑΥώνας κατά της απώλειας της βΙOΠOιΙCΙΛΌΤΗτας και της υποβάθμισης των φυσικών

περιοχών

• Η ποιότητα των υδάτινων πόρων και η βελτιστοποίηση της χρήσης τOUς

• Η διαχείριση των αποβλήτων

• Η ποιότητα αστικού περιβάλλοντος
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Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων στόχων για το Φυσικό και Αστικό

Περιβάλλον ανά επιμέρους στοιχείο, όπως πραγματοποιείται από το PRESMA:

• Φυσιιcό Περιβόλλον

• Βλάστηση-
ΦΙ. Βελπσro'l"οίηση Ίων μεθόδων tcαλλιtρyειας

στον ατροτικό ΊOμtα, με σιroιι:ό tην

ιcαλύτερη ιxμεt6λ/ι::ooη UιN εδαφ(ον

Φ2. Α'Ι"ΟΚQ'tάσταση Ίων tr.tοβαθμισμένων

δαΣΙΙCΏΝ 'ι"εριοχών ΙCαι ΣUVΤΉρηση Ίων ήδη

tr.tαpxόνtwv

Φ3. Μείωση Ίωναιπ(σν '1"00 ;φοκαλούν τ/V

μεiωση τ/ς βλαστικής KΆΛUγης

• Πανίδα

Φ4. ΒελΊίωση τ/ς ωroδoτικότηΊας UιN βοοαδών

Φ5. Δια'tήρηση της 'ι"οιχιλόπιτας ειδών ζώων

στο εσωτερικό τ/ς Περιφέρειας, α\>ξ(xνOVΤΑς

τ/ν ΠΡοοοχή και τ/ν εm:rήρηση α1Ηών που

βρicnι:ovrαι ελεύθερα και tην ωrOKαΊάσrαση

Ίων ειδών που απειλούνται από εξαφάνιση

Φ6. McyαλύΊερoς έλcyχoς και παραlOOλούθηση

των περιοχών που ΊIρoopίζovrQI για το

ιcuνήyι θηραμάτων και την αλιεία.

Περιορισμός των λαθραtων μεθόδων

κυνηγιού και αλιείας που ευ&όνovrαι για τ/ν

ανεξέλι::yιmι εξαφάνιση αυτόχΟονων ειδών

• Φuσ!Kό Τοπlο

Φ7. Προστασία και βελτίωση της κληρονομιάς

τοπίου, αuξάνοvrας την πρoσrασία

aξιoσημείωτων YOΠ{ωv για tην αυξημένη

ou:oλoγιιdι και περιβαλλοντική Ίους αξία ΙCΑΙ

αποκαΊάσταση υπoβαθμισμl:νων ζωνών

• AσnKό Περιβάλλον

• Περιαστu::ά Πάρκα

Α Ι. Δημιουργία δικτUoυ ελcOOερων χώρων 'ι"ου

εξmηρεrOύν τη σύνδεση Ίων οu::oλoyucών

διαδρόμων ΜΕuιΞΎ τους

• Aσnιcή ιcληρo\'Oμιά και Ία/rίO

Α1. ΣUΝΤΉρηση και ωrOKαωσταση της αστuι:ής

κληρονομιάς και του 'tα/rίou

• Aτμoσφαφu::ή Pinι::ανση

Α3. Μείωση Ίων ειn:ιιtδωv oσι:oμJrής ρ6"ιι:ων

Α4. Μείωση Ίης ρ6"ιι:ανσης έως ΊΟ έtoς 2015

Μ. Μείωση των _αρayόvrων 'ι"ου Ίl:poιcαλoύν ΊΟ

φαινόμενοΊOU θερμoιcφ:loυ

• Hxoρinι:ανση

Α6. Διασφάλιση τ/ς ΚQ'tάλληλης ΊιοlότηΥας Ίου

ηχηllιcoύ Ίιεριβά).λοvrος στην Περιφέρεια

Mαδρlπtς

• νδρoδόrηση

Α7. Εξασφάλιση της πoσόΊηtας και της

ποιότ/Ίας των UΔάπνων όyιcων των ποταμών

από όπου εφoδιάζcrαι η Περιφέρεια

Α8. Περιορισμός τ/ς ζήτησης

• Eξuγiανση

Α9. Προστασία τ/ς ποιότ/ιας του νερού

• Απόβλητα

ΑΙΟ. Βελllστοποίηση τ/ς διαχείρισης των

στφι::ών αστικών αποβλήτων

Α 11. Περιορισμός των αδρανών αποβλήτων

ΑΙ2. Βελτιστοποίηση της δια;ιείρισης των

βιομllluvικ:ών αποβλήτων
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Στ/ συνέχεια, παρατείθενται τα προτεινόμενα εργαλεία για την εφαρμογή των

πολιτικών που προηγήθηκαν. Εξαιτίας του όγκου των μέτρων και των επαναλήψεων

που πραγματοποιούνται επιλέχθηκαν ενδεικτικά ορισμένα από κάθε κατηγορία

δίνοντας έμφαση στα mo ενδιαφέροντα σύμφωνα με προσωmκά κριτήρια. Ο παρακάτω

πίνακας παρουσιάζει τα εΡΎαλεία ομαδοποιημένα με βάση το κύριο χαρακτηριστικό

τους:

Σwtονtσμός

Προώθηση σε σuνεpτασία με τους

δήμους την αιλεx'rudι σuλλoyή των

στερεών ασnKών α:ιι:oβλήnι:N rta

αναΙCΌdιoσηιcαl αlιn'άχρηση

Δrιμιouρy{ιι σε σuμφωνiα με τους

δήμους ενός δocniou διάθεσης αδρcr.ti:ιν

wιoβλήτtoν ώστε να 'OJtάpξει tλεrxoc;

τouς μαφoχρόνtαl φοσωΡΜΊ:ιν

σημε[ων διάθεσης rta τη ΛUΣΗ του

ιιροβλήματoc;τώρα

ΣυνεΡΥασία ων αρμόδιων oρyaνισμών

μεταξύ τους

ΔημιουΡΥ{α σuνενωπιcών σημείων

διάθεσης

Δημιουργία δι!C'tύoυ ελεΥχόμενων

t1tUCΟινωνΟύντωvχώρων απόληξης των

βιoμηxαvι"ώναποβλήτων

ΔημιουΡΥlα ειδικής επιτροπή" Υια την

ιcαταyραφή των εταιριών που παράΎουν

τέτοιου clδoυς απόβλητα, ενημέρωση

τωv παραΎωγών Υια μεθόδους μciωσης

της ποσότητάς τουι;. δημιουρΥ{α

σuμφωνιώνμε αυτές

Εναρμονισμό" δράσεων ιcαι vπoyραφή

σuμφωνιών μεtαξύ δημό<nωv και

IδIωn"ώY φορέων

ΠρoώGησηΣUλ/oyιKώνπρωτοβουλιών

Συντονισμόι; uι:ιν ωραρίων διανομής

εμ:ιιoρωμάtων

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

τεχνιιcών

διαδικασία

βloμηxανιιcών

Χρήσεις Γης - Eιδιιctς Ζώνες

Σωστή ΟΡΥάνωση των χρήσεων τ/ς

ειιεξερΥασίας τους

Βελτfωση ΤΩv μεθόδων ιιαρayωyής

Προώθηση σtιειKών τι;χνολοΥιών στις

γεωρyιιcές ζώνες

Bελriιooη των υπηρεσιών και του τεχνιΙCot'ι

προσωπικού

Καθορισμός χρήσεων

ΔημιουΡΥ{α OΙΙCOλ.o'yΙΙCών διαδρόμων

Καθορισμός ζωνών OΙΙCOλoyιΙCΉς σημασίας

προστασία ΤΩv υΥροτόπων

Oρισμ~ προστατευόμενων περιοχών

Καθορισμό" εοοlσθητων ζωνών

Διαχείριση

Εισι:όνηση σχεδίου ιcαl νέα μoντtλα

διαχε{ρισηι; t<tIV ε:nφανειΑΙCΏΝ ιωι uπόyειων

-ων
Αναθεώρηση του Oλodηρωμέ\'Oυ Σχεδiου

Διαxεiρισης Στερα'irv AσnιcώY AJtoβλiιtωY

Σχέδιο Διαχείρισης τoξιιcΏΝ ιcαι

aIdYδU\1ιW wιoβλήτων

Σχέδιο Διaxείρισης Δασών

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

- r---::--,---,-------,
Έρευνα- ΤεχνολσΥία - Κατάρτιση

Προώθηση "αl ενίσχυση της tρεuναι;

ΣXεnιcά με την ατρoπιcΉ διχιστ/ριότητα

ΔημιouρΥ{α ειδlιcεuμb.'(OII' ιά:vιιχιιν

Π_ση Π)λφyασiας

Προώθηση της χρήσης ιωΘΑρΏv

,~""

Eιcσuyxρoνισμός

εξmι:λισμών

Εφα.ρμοΥή
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• Αποκατάσταση

Αποκατάσταση

Εξυγίανση περιοχών υψηλής οικολογικής αξίας

Eιm6νηση σχεδίου εξυγίανσης των υδάτων

ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης

Σχtδιo αποκατάστασης φραγμάτων και αρδευτικών

Kαναλtών

Eιcπόνηση Ειδικού Σχεδίου Ακοοοτικής

αποκατάστασης

Σχέδιο παρακολούθησης και αποκατάστασης της

μόλυνσης των υδάτων από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες

Σχέδιο για τη λήψη μέτρων συvΠιρησης των

κτιρίων που επηρεάζονται από την ατμοσφαιρική

Ρύπανση

• ΈλεΥχος

Έλεγχος της μόλυνσης από κάθε πηγή

'Eλcyχoς της πρόσβασης των αυτοκινήτων σε

προστατευόμενες ζώνες

Έλεγχος ποιότητας

• Πληροφόρηση· Εκπαίδευση

Ενίσχυση περιβαλλοvnκής εκπαίδευσης και

ευαισΟητοποίηση μέσω εκστρατειών

διάχυση της αξίας της υπάρχουσας κληρονομιάς

μέσω εκστρατειών

εκστρατείες πληροφόρησης για τη σωστή χρήση

των πόρων, ευαισθητοποίησης

εκστρατείες ενημέρωσης των ποΜτών για τις

περιβαλλοvnκές αλλαγές που συντελούνι:αι

ΠΡογράμματα νηπιακής εκπαίδευσης για την ιστορία

των κτιρίων της Μαδρίτης

λήψη μέφων που ενημερώνουν και επηρεάζουν

τους πολίτες (διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετικά

με την ηχορύπανση)

• Οικονομικά Κίνητρα - Ιδιωτικός Τομέας

Οικονομικά πλεονεκτήματα

Οικονομική βοήθεια και πλεονεκτήματα

ερευνητικών κέντρων

οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες για την

αποκατάσταση της κληρονομιάς Ι ανανέωση

αυτοκινήτων και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών

επιεικείς πιστώσεις

οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή νέων

τεχνολογιών

ΦΟΡολοΥlκά κίνητρα για την εισαγωγή

τεχνολογιών που ευνοούν τη μείωση της

κατανάλωσης νεροΙ;

κίνητρα σε εταιρίες και βιομηχανίες που

χρησιμοποιούν τεχνολογίες μειωμένης

παραγωγής θορύβου

Οικονομικά κίνητρα στις εταιρίες για τη

μείωση από την πηγή των βιομηχανικών

αποβλήτων

δημιουρΥ{α νέου τιμολογιακού πλαισίου για

την επανάχρηση των καθαρισμένων νεjXOν

νέα τιμολογιακή πολιτική σχετικά με την

αποταμίευση νεροΙ;

Ιδιωτικοποίηση της εκμετάλλευσης και

διαχείρισης των υπαρχόντων εγκαταστάσεων

βιολογικού καθαρισμού για την

αποτελεσματικότφη λειτουργία τους

• Μέτρα - Πρόστιμα

πιο αυστηρά όρια τοχ6τητας στις υψηλών

ταχυτήτων oOOUς

διευκόλυνση της κίνησης των πεζών

μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών

λειτουργίας των αυτοκινήτων (νέοι καταλύιες

κτλ.)

μέτρα για τη στάθμευση των αυτοκινήτων

(απαγόρευση σε ευαίσθητες ζώνες, πρόστιμα)

επιβολή προστίμων στα αυτοκίνητα ανάλο'Υα

με το ποσοστό θορύβου που εκπέμπουν
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• ΕΕ - ΔιεΟνείς Κανονισμοί

• Αναφορά στους κανονισμούς της ΕΕ

• Κίνητρα στους παραγωγοός Ύ\α τη χρήση

ανακυκλώσιμων υλικών τυποποίησης σόμφωνα

με την κατεύ(h)νση της ΕΕ

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ

• Πρoστασiα της βιοποικιλότητας ακολουθώντας

τις κατευθίινσεις της παγκόσμιας Στρατιyytκής

_ Ύ\α την διατήρηση

• Κριτήρια - Κανονισμοί

• Ειδικοί κανονισμοί για σύνολα lσtoρικής αξίας

και την τυπολογία των κτιρίων σε περιοχές

ιστορικού ενδιαφέροντος και απoμoνωμtνες στο

αγροτικό περιβάλ/σν

• Καθορισμός κατευθυντήριων που ρυθμίζουν με

αυστηρότητα την εξορυκτική δραστηριότητα

• Δημιουργία ενός νέου νομlκοό πλαισίου

• ΕφαρμοΥή κανονισμών για την εναρμόνιση με

το τοπίο των νέων οικιστικών πυρήνων

• Αυστηρή εφο:ρμο-Υή των κανονισμών για τα

δημόσια έργα και απαίτηση εκπόνησης ΜΠΕ

• Καθορισμός γΕVΙKt'ίJν κριτηρίων για τον

καθορισμό οικολογικών υδάτινων όyιcων

• Νέοι κανονισμοί για τα υγρά απόβλητα

• Σίινταξη βασικών κανόνων ποιότητας των

υδάτων

• Καθορισμός συνθηκών συλλoγu::ής αισθητικής

στις περιοχές δράσης

• Ανακύκλωση - Εναλλακτικές Μορφές

• Προώθηση των μέσων μαζu::ής μεταφοράς

• Προώθηση εναλ/ακτικών μεταφοjXW

• Βελτίωση της απόδοσης γεωργικών ζωνών για

εναλλακτικές KαMltpγεIEς σχετικά με την

παραγωγή βιολογικών καυσίμων

• Mtτρα ενεργειακής εξοικονόμησης στη

βιομηχανία

• Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Χρήση αυτόχΟονων φιιτt'ίJν στους δημόσιους

χώρους πρασίνου με μικρή ζήτηση σε νερό

• Σεβασμός στις κλιματικές και περιβαλλοντικές

συνθήκες της Περιφέρειας

• Προώθηση επανάχρησης των παραγόμενων

αποβλήτων στις ίδιες εγκαταστάσεις

• Επανάχρησή τους

• Ειδικό σχέδιο μείωσης ,ων

αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων

• Ανακόκλ.ωση και επανάχρηση του νεροό

στις βιομηχανίες

• Διεύρυνση ,ων σημεiων συλλογής

ανακυκλώσιμων υλικών

• Εκπόνηση σχεδίου επανάχρησης των

οικιακών υδάτων

• Αναζήτηση νέων πηγών υδροδότησης

• Λοιπά Εργαλεία

• Περιορισμός της εξάπλωσης αστικών

οικισμών σε περιοχές φυσικοό κάλους

• Οικολογικός τουρισμός

• Ειδικές δράσεις σε επίπεδο σχεδιασμού:

περιβαλλοντική ποιότητα των αρχαίων

κελιιφ6.ιν

• Αναγνώριση των στοιχείων του ασnKOύ

τοπίου προς αναστήλωση

• Ελεγχόμενα ωράρια στην οικιακή θέρμανση

• Ενσωμάτωση των μελετών σχετικά με την

αKOυσnκή μόλυνση στις μελλοντικές

διαδικασίες χωρικοό και πολεοδομικού

σχεδιασμού της Περιφέρειας

• Τμήμα θιγόμενων πολιτών από την

ηχορύπανση
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Οι στόχοι που τίθενται παραπάνω είναι μεν επίκαιροι εξαιτίας του υποβαθμισμένου

περιβάλλοντος της Περιφέρειας Μαδρίτης σJJ...iJ. το ύφος τους δεν ανταποκρίνεται στη

σύνθετη πραγμαπκότητα της Μητρόπολης. Το απλό, πολλές φορές, είναι και το

ζητούμενο όχι, όμως, όταν δηλώνει αδυναμία αντίληψης του σύνθετου. Em.πλέoν, αν

και ως προς το περιεχόμενό τους είναι αρκετά σαφείς δεν είναι πάντα ευδιάκριτος ως

προς τη διατύπωση ο διαχωρισμός τους από nς προτεινόμενες πολιπκές. Σε σχέση με

- τους στόχους του PRESMA, οι στόχοι του ΠIllΊ παραμένουν και αυτοί επίκαφοι αλλά

διακρίνονται από γενικότερο ύφος. Επίσης, αυτό που συμβαίνει με τα μέτρα του

PRESMA που επαναλαμβάνονται συμβαίνει εδώ στο ΠΠΠ με τους στόχους όπου

ορισμένοι από αυτούς επικαλύπτονται από τους στόχους του ΡΣΑ. Οι αναφορές που

πραγματοποιούνται για το Περιβάλλον και στους υπόλοιπους τομείς του PRET δεν

έχουν την έννοια της επανάληψης ή επικάλυψης σλ/ά της ενσωμάτωσης με δεδομένη

την αλληλεπiδρασήτους.

Στο PRESMA οι πολιπκές εξειδικεύονται από τα εργαλεία που περισσότερο έχουν το

χαρακτήρα κατευθύνσεων. Σε γενικές γραμμές, πάντως, τα εργαλεία εφαρμογής των

πολιτικών εξειδικεύουν σε ικανοποιηπκό βαθμό τους στόχους αν και ορισμένες φορές

διακρίνονται για τον πολύ γενικό τους χαρακτήρα. Επίσης, δεν λείπουν οι επαναλήψεις

και οι περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο ενός εργαλείου καλύπτεται από κάποιου

προtyyΟύμενΟυ. Από την κατηγοριοποίηση των προτεινόμενων εργαλείων και

λαμβάνονταςυπόψη τα μέτρα Υια την προστασία του περιβάλλοντοςτου άρθρου II του

Ν. 1515/85 καθώς και την παράγραφο 3 του παραρτήματος του ίδιου Νόμου,

προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα:

• Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος του Ν. 1515185 διαθέτουν ένα χαρακτήρα

αρκετά παρεμβαπκό και κανονιστικό αφού το περιεχόμενό τους αναφέρεται

αποκλειστικά στον καθορισμό παραμέτρων και ορίων, όρων και προδιαγραφών,

περιορισμών και απαγορεύσεων καθώς και στην επιβολή προστίμων. Όλα αυτά τα

μέτρα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής των στόχων του ΠΠΠ

ενώ αντίστοιχά τους περιλαμβάνονται και στο PRESMA. Το χαρακτηριστικό, όμως,

του PRESMA είναι ότι διαθέτει και ένα μεγάλο αριθμό περισσότερο ήπιων

εργαλείων - κατευθύνσεων μέσω των οποίων εισάγει μία διαφορετική πιο ενεργή

ανημετώπιση του περιβάλλοντος.

• Έτσι, λοιπόν, το PRESMA δίνει έμφαση στην έρευνα, την υιοθέτηση νέων

τεχνολογιών και την κατάρτιση σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, ώστε να
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εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις που συντελούνται στους τομείς αυτούς και να τις

αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό. Το περιβάλλον αποσά νέο ρόλο ενσωματώνοντας

τις νέες τάσεις που επικρατούν στους τομείς αιχμής. Στο ΠΠΠ η μόνη αναφορά

σχετικά με τα παραπάνω γίνεται με το μέτρο «...εφαρμογή τεχνολογίας

αντιρρύπανσης ...».

• Επίσης, το ότι για ποΛλά από τα ζητήματα που καλείται να λύσει το PRESMA

προβλέπεται η εκπόνηση Σχεδίων πόσο, μάλ/ον, η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης

υποδηλώνει ότι επιχεφείται η ολοκληρωμένη και συστηματική προσέγΥιση των

θεμάτωνπου αφορούν το περιβάλλον. Η έννοια της διαχείρισηςδεν φαίνεταινα έχει

υιοθετηθεί αντίστοιχααπό το ΠΙΠ1.

• Ένα άλλο θετικό στοιχείο του PRESMA είναι ότι προωθεί το συντονισμό των

δράσεων και τις συναινετικές διαδικασίες τόσο μεταξύ των δημόmων φορέων όσο

και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών. Έτσι, επιτυ-Υχάνεται και η καλύτερη

αποδοτικότητα των δράσεων που προτείνονται αΛλά και η εθελούσια συμμετοχή

των φορέων στην προστασία και αξωποίησητου περιβάλλοντος.Η μόνη διαδικασία

συντονισμού των φορέων που προβλέπεται από το fΠlΠ αφορά την

αποτελεσματικότερη κατάρτιση των προγραμμάτων εφαρμογής του Ρυθμιστικού

Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος και την κατάρτιση του προγράμματος

εmμόρφωσηςκαι λαϊκής ενημέρωσηςγια θέματα προστασίαςπεριβάλλοντος

• Η παροχή οικονομικών και φορολογικών κ:ινήτρων αποτελεί κύριο εργαλείο για την

εφαρμογή πολλαπλών στόχων που αφορούν το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο το

PRESMA εξασφαλίζει την εφαρμογή των προτεινόμενων στόχων και πολιτικών

καθώς επιβάλει έμμεσα την τήρηση των κατευθύνσεών του. Σε αυτό το σημείο

πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει ένα αδικαιολόγητο μπέρδεμα μεταξύ

κατευθύνσεων και εΡΎαλείων. Αυτό συμβαίνει διότι τα εΡΎαλεία που προβλέπονται

από τη δομή στόχστ:;ι. πoλΙΤΙK~ εργαλεία συνυπάρχουν με τις κατευθύνσεις

προστασίας και αξιοποίησης του περιβάλλοντος, τις οποίες και εξειδικεύουν.

Επιπλέον, τα οιιωνομικά κίνητρα !α/Ι οι προτεινόμενες τιμολογιακές πολιτικές δεν

απευθύνονται μόνο σε δημόσιους οργανισμούς ή ιδιωτικούς φορείς αλλά στο

σύνολο των πολιτών προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώmση των

προβλημάτων. Ο ιδιωτικός φορέας εμπλέκεται δυναμικά και ουσιαστικά από το

PRESMA στα θέματα που αφορούν το Περιβάλλον είτε μέσω του ρόλου της

διαχείρισης είτε της αξιοποίησης. Στο πππ η παροχή φορολογικών και

οιιωνομικών κινήτρων δεν χρησιμοποιείται ευρέως ως εργαλείο παρά μόνο στην
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περίπτωση που αφορά τα ιδιωτικά ή επαΥΥελματικ:άοχήματα και τη διατήρηση της

γεωργικής γης. Η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση του περιβάλλοντος

είναι ανύπαρκτη

• Το PRESMA εντάσσει την αρχή της πρόληψης στα κριτήρια διαμόρφωσης των

κατευθύνσεών του. Αυτό γίνεται κυρίως εμφανές μέσω των εργαλείων που

προτείνει σχετικά με την πληροφόρηση και τ/ν επιμόρφωση των πολιτών.

Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να εντάξει το περιβάλλον και την ιστορική και

αρχιτεκτονική κληρονομιά, ως αναπόσπαστο στοιχείο, στην κουλτούρα και τη

συνείδηση των πολιτών πετυχαίνοντας παράλ/.ηλα την ευαισθητοποίηση και τη

συμμετοχή τους σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αντίστοιχα, πρόγραμμα

εmμόρφωσης και λαϊκής ενημέρωσης για θέματα προστασίας περιβάλλοντος

προβλέπει και το ΠΠΠ το οποίο θα πρέπει να εμπλουτιστεί και με στοιχεία που

αφορούν τ/ν ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά. Την αρχή της πρόληψης

υπηρετούν, επίσης, και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που

προβλέπονται ως απαραίτητα εργαλεία και από τα δύο Σχέδια (ΡΣΑ και PRET).

• Σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το PRESMA είναι ότι λαμβάνει υπόψη του

και προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις 1α/τευθύνσεις της ΕΕ και τους Διεθνείς

KανOνισμoUς που ισχύουν για το Περιβάλλον. Η διατύπωση κατευθύνσεων και η

κατάρτιση κανονισμών για την περιοχή μελέτης με βάση το ευρύτερο σύστημα

περιβαλλοντικών κανονισμών τη βοηθάει να εναρμονιστεί και να ενταχθεί πιο

εύκολα στις απαιτήσεις του διεθνούς χώρου.

• Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι και στον Ν. 912001 της Μαδρίτης δεν απαιτείται

η εκπόνηση ΜΠΕ από τους ιδιωτικούς φορείς όταν αναλαμβάνουν την υλοποίηση

Έργων Περιφερειακής Εμβέλειας αλλά και στον Ν.1515/85 σύμφωνα με το άρθρο

12 του Ν. 3010/02 καταργείται η παράγραφος που προβλέπει την εκπόνηση ΜΠΕ

για τα αντίστοιχα έργα.

• Τα προτεινόμενα εργαλεία όπως αυτά του ελi:yχoυ, του καθορισμού ορίων, της

σύνταξης κανονισμών και της επιβολής προσήμων είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.

Το PRESMA, του περιλαμβάνονται τόσο εκείνα που αφορούν τ/ν αποκατάσταση,

τον που ουσιαστικά και παράλληλα με αυτά υιοθετείται μία στάση η αρχή της

πρόληψης και της βιωσιμότητας
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Όσο αφορά το διαγνωστιιcό του PRESMA ιcαι την υποενότητα που αφορά το Φυσικό

Περιβάλλον, η γενική εντύπωση που δίνεται, τόσο από το περιεχόμενο όσο ιcαι από τα

διαγράμματα ιcαι τους πίναιcες που το συνοδεύουν, είναι ότι δεν ακολουθείται

συγκεκριμένη μεθοδολογία σύνθεσής του. Αν αυτό είναι θετικό από την άποψη ότι

προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστιιcά και προβλήματα του κάθε στοιχείου που

αναλύει καταλήγει αρνητικό όταν επιλεκτικά απορρίπτει την ανάλυση ορισμένων

-παραμέτρων που αφορούν το σύνολο των στοιχείων. Για παράδειγμα, η αναφορά

στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μόνο σχετικά με το φυσικό τοπίο και όχι με τη

βλάστηση και την πανίδα. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Δεν προβλέπονται ζώνες ανάλυσης της περιοχής μελέτης, σύμφωνα πάντα με

ορισμένα ιcριτήρια, ώστε στη συνέχεια να προκύψουν με ασφάλεια οι διάφορες

ζώνες προστασίας που προτείνονται

• Η ανάλυση κατά κύριο λJ:ryo επιιcεντρώνεται στα αίτια που πρoιcαλoύν τη διατάραξη

της ισορροπίας του Φυσικού Περιβάλλοντος χωρίς να επιμένει στο θέμα των

επιπτώσεων ιcαι των πιθανών αλληλεπιδράσεων ή των δυνατοτήτων αξιοποίησης

ορισμένων χαρακτηριστικών του

• Η απεικόνιση των φυσικών περιοχών τόσο των υπαρχόντων όσο ιcαι των

προτεινόμενων γίνεται με υπόβαθρο τη διαγραμματική απειιcόνιση της Περιφέρειας

και όχι τη γεωμορφολογική της διάρθρωση. Ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει τον

άστοχο διαχωρισμό μεταξύ φυσιιcoύ και αστικού περιβάλλοντος είναι ότι από τη

μία συμπεριλαμβάνει τα μητροπολιτικά πάρκα σnς φυσικές περιοχές που

απεικονίζει αλλά από την άλλη της θεωρεί στοιχείο του αστικού περιβάλλοντος

• Το γεγονός ότι δεν προσδιορίζει χωρικά τα προβλήματα και τις δυνατότητες θα

ήταν κατανοητό στην περίπτωση που το έκανε επαρκώς και όχι αποσπασματικά

στις ενότητες κατά τη μελέτη της Περιφέρειας ανά χωρική ενότητα

Σχετιιcά με το Διαγνωστικό της υποενότητας που αναφέρεται στο Aσnκό Περιβάλλον,

τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

• Περιορίζεται κατά κύριο λόγο στην καταγραφή των υφιστάμενων Μητροπολιτικών

Πάρκων ιcαι των στοιχείων που απαρτίζουν την αστική κληρονομιά ιcαι το τοπίο

αναλύοντας ελάχιστα τα προβλήματα ιcαι τις προοπτικές που υφίστανται

• Περιορίζεται στην ιcαταγραφή των ποσοστών ατμοσφαιρικής και αιcoυσnκής

ρύπανσης χωρίς να καταλήγει σε ποιοτικά συμπεράσματα ενώ ένα θετικό στοιχείο
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είναι ότι συγκρίνει τα ποσοστά αυτά με τα αντίστοιχα των υπόλοιπων μεγάλων

πόλεων της Ισπανίας

• Οι πίνακες, τα διαγράμματα και οι χάρτες που περιλαμβάνονται συγχέουν και δεν

αναφέρονται στο ίδιο επίπεδο ανάλυσης. παραλείπουν βασικά στοιχεία και

παρέχουν άλλα περιττά. Έτσι., για παράδειγμα, υπάρχει συγκριτικός πίνακας για τις

Περιφέρειες της Ισπανίας σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων αλ//J. δεν υπάρχει

- πίνακας που να δείχνει το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή αποβλήτων ανά

κατηγορία δραστηριότητας, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι πιο ρυπογόνες. Επίσης, το

διάγραμμα που απεικονίζει τη δομή του δικτύου υδροδότησης αποτελεί υπερβολική

πληροφορία για αυτό το είδος Σχεδίου ενώ η ύπαρξη κλίμακας στους χάρτες της

Περιφέρειας που είναι απαραίτητη απουσιάζει.

Το τμήμα του Διαγνωστικού που αφιερώνεται στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον

της Αθήνας είναι αρκετά περιορισμένο και λιτό. Η ανάλυση ανήκει στην ευρύτερη

παράγραφο «Το πρόβλημα για την ίδια την Αθήνα» πράγμα που, τουλάχιστον,

προϊδεάζει ότι θα ακολουθήσει μία ανάλυση μόνο των προβλημάτων της περιοχής

μελέτης και όχι και των δυνατοτήτων της όσο αφορά το θέμα του Περιβάλλοντος. Πιο

αναλυτικά, διακρίνονται σε αυτό δύο άξονες με τίτλο «Η καταστροφή του φυσικού

περιβάλλοντος» και «Η υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλoνΤ09~.

Ο πρώτος άξονας εστιάζει στο θέμα της ρύπανσης των φυσικών περιοχών με μία

επιγραμματική αναφορά μόνο στα μεγέθη των φορτίων ρύπανσης που προκαλούνται

από τα υγρά απόβλητα, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και τα οικιακά απορρίμματα. Το

ένα και μοναδικό συμπέρασμα στο οποίο προβαίνει έχει να κάνει με τις χωρικές

επιπτώσεις της υποβάθμισης των φυσικών περιοχών από την ρύπανση.

Όμοια, στον δεύτερο άξονα η ανάλυση περιορίζεται σε ύφος απλής αναφοράς τριών και

μόνο προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο δομημένος χώρος ενώ οι επιπτώσεις τους

περιορίζονται στην ιστορική φυσιογνωμία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της

Αθήνας.

Οι πίνακες και τα διαγράμματα που συνοδεύουν το κείμενο σε καμία περίπτωση δεν

καλύπτουν επαρκώς τον τομέα του Περιβάλλοντος αφού περιορίζονται στην εξέλιξη
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της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίμων. Για να συμβεί αυτό,

όμως, θα πρέπει πρώτα το κείμενο να διαθέτει το ανάλΟ'Υο εύρος και βαθμό ανάλυσης.

Το διαγνωστικό του PRESMA σαφώς υπερτερεί σε σχέση με αυτό του «Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αθήνας '83». Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την

επιφανειακή ανάλυση που πραγματοποιείται καθώς σε ένα Σχέδιο Χωρικής

- ΣτρατηΥικής όπως το PRET είναι σαφές ότι είναι απαραίτητονα αναζητείταικάθε φορά

η χωρική διάσταση του θέματος που αναλύεται. Ακόμη, τα δεκατέσσερα 'ΧΡόνια που

χωρίζουν τα δύο Σχέδια είναι λογικό να αυξάνουν τις απαιτήσεις Ύ\α το mo πρόσφατο.

Αυτό, βέβαια, από την άλλη τονίζει ακόμη περισσότερο την ακαταλληλότητα του

δια-Υνωστικού του πrm όσο αφορά την ανάλυση της σύνθετης πραγματικότηταςτου

φοοικού και δομημένουπεριβάλ/οντοςτης περιοχής μελέτης.

5.2.2 ΜΕΙΆΦΟΡΕΣ

Η ενότητα που αναφέρεται στον Τομέα των Μεταφορών (από εδώ και στο εξής

PRESTRA) διακρίνεται σε τέσσερις κύριες υποενότητες. Οι δύο πρώτες περιλαμβάνουν

την ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης και το Διαγνωστικό και ακολουθούν οι

υπoεvότητες με τους Στόχους και τις Βάσεις Τομεακής Στρατηγικής.

Στις υποενότητες που αφορούν την Υπάρχουσα Κατάσταση και το Διαγνωστικό

υπάρχουν ορισμένα κενά στην ανάλυσή τους. Επιλεκτικά αναφέρεταιότι, στους λόγους

που θεωρείται ότι συμβάλουν στην αύξηση της κινητικότητας στην Περιφέρεια δεν

αναφέρεται η αυξανόμενη τάση αποκέντρωσης της κατοικίας αλλά ούτε

συνυπολογίζονταιτα αποτελέσματα από την ευρεία εφαρμογή της τηλεματικής και της

τηλεΡΎασίας που προτείνεται παρακάτω. Επίσης, δεν εξετάζεται καθόλου το θέμα της

τιμολογιακήςπολιτικής που εφαρμόζεταιστο Σύστημα Μαζικών Μεταφορώνενώ είναι

αντιφατικό το ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη του προαστιακού

σιδηροδρόμου ακτινοκεντρncής δομής όταν παράλληλα προωθείται η ΠOλυKεντριΙCΉ

δομή ΟΡΎάνωσης του αστικού ιστού. Η ανάλυση του Συστήματος Μεταφορών από το

«Ρυθμιστικό '83)) περιορίζεται στην απλή αναφορά χωρίς παραπάνω ανάλυση των

προβλημάτων διάρθρωσης και υποδομών του δικτύου. Αν και από τότε έχουν αλλάξει

και βελτιωθεί, αρκετά πράΎματα το Σύστημα Μεταφορών της Αθήνας τόσο στο
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εσωτεριιcό της όσο ιcαι σε σχέση με τη σύνδεσή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

επιδέχεταιαιcόμη αριcετές παρεμβάσεις.

Η υποενότητα που αναφέρεται στους προτεινόμενους Στόχους για το Σύστημα

Μεταφορών ακολουθεί την εξής διαδικασία: Αρχικά, θέτει ορισμένους Στρατηγιιcoύς

Στόχους και στη συνέχεια τους Στόχους του Μοντέλου Διάρθρωσηςτου Συστήματος.

_ Οι Άξονες Δράσης, στην ίδια υποενότητα, αποτελούν τις προτεινόμενες Πoλιπιcές και

Εργαλεία για την εφαρμογή των Στόχων. Πέρα από τα προτεινόμενα εργαλεία που

εξειδικεύουν σε μεγάλο βαθμό πς προτεινόμενες πολιπκές, προτείνονται στη συνέχεια

ορισμένες στρατηγικές ενέργειες που ουσιαστικά αφορούν την κατασιcευή, επέκταση,

και σύνδεση του μεταφορικού δικτύου. Με δεδομένη το χαρακτήρα της σύγκρισης ιcαι

τη μικρή έκταση που καλύπτει το ζήτημα των μεταφορών στο ΡΣΑ σε σχέση με το

PRESTRA η ανάλυση που αιcoλoυθεί περιορίζεται μέχρι και το επίπεδο των πoλιπιcών

όσο αφορά το PRESTRA.
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Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν τους στόχους 1α/Ι τις πολιnκές του PRESTRA καθώς

και τους στόχους και ης ειδικότερες κατευθύνσεις και μέτρα για το Σύστημα

Μεταφορών του Ν.1515Ι85.

τηλεπικοινωνιών για τη μείωση των

αναγκών μεταΙCΊνησης

Συμμεtoxι\ στη βελτίιοοη της

απoτ~ματιιι:ότητας των

παρcryωyικών δραστηριοτήτων

Aξια/toίηση της -γενικότερης ώθησης

Μυ :ΙΙ:ΡOΙCαλεί η ανάπtυξη του τομέα

• Εναέριες Mεταφoρt.ς

Στ/ριξη της αι:ιxεiρησης δΙΕΎΡUΝσης

του αεροδρομίου ΜJιιαράχας

λεωφσρειων

KατασχΕUΗ χώρων στάθμευσης πou

δtεUKσλύνoUΝ τη χρήση των μέσων μαζUΙΉς

μεταφοράς

• Τηlεrικoινωνίες

ΙΙCΑΝOπσίηση της ζι'ιτησης

Προώθηση της α/'ώπυξης του τομέα Ια/Ι

της ενσωμάτωσης του ως μέρος της

ιι:αpι:Γf(lJ'JlXής διαδuroσίας των

σnxεφfισεων

• Στόχοι του Μοντέλου Διάρθ~ς του

Συστήματος Μεταφορών

• Οδικό Δίκτοο

Αύξηση της μεταφoριΙCΉς ικανότητας του

οδικoU διιet60u μέσω ι;ναλλα1Ct11Cών οδών

υΥηλής ικανότηται;

ΟμοΥενο:ιι:οίηση των ε:ιι:uιέδων

ιru1Cλoφoριαιcoύ φόρτou ώστε ,u tnfεU1:θεi

μία δ\άxυtη καΤα/'Ομη της ερyασiας στην

n"""""",
Βυ.τίωση του οδιιι:ου διιnOOυ Ίιροκειμένοιι

να αΙΤΡΙUεi η oλoιcληρωμtνη oδuιΉ

JIIpόσβαoη των εμιιoρεuμαnKώνμεταφορών

στη Μαδρίτη

Βελτίωση της JIIpόσβαoη; των ασι:ucών

Kέvtρω" "ου βρίσιcovται στην ευρύτερη

περιοχή αι:φροής της Μαδρίτης στouς

πόλους δραστηΡωτήτων από ώιου

εξαρτώνται

• Σύστημα Μαζικών ΜιταφοΡών

Βελτίιοοη και επέχταση των ήδη

ΊJφιστάμενων μεταφορών

ΒελτιστοποΙηση του συστήματος

συνδυασμένων μεtαφoρών Ύ\α την

απόκτηση ενός ενιαίου συστήματος

AπoτελεσμαnlCή διαχείριση ενός ευέλικτου

σιιστήματας ασnκών και ιmερασnKών

συστήματος.ουΣτ/ρ"η

•

• ΣΤΡατηΥικοί ΣτόΧοι

• Οδικό δΙιmκι

Σir.'δεση των _όλων συyιcέvtρωσης

... διxIστηρl(ffήτωνμε τη δραστηριότηro

της μεmφoράςεμιι:oρεuμmων

A"oσuμφόρηση ιων οδών "ου

συτκενφώνOUΝ τouς υψηλότερouς

ιruκλoφoρ\ακoUςφόρτouς και tλεyxoς

της αύξησης στη χΡήση του ιδιωτικού

ΑUΤoιmήτOU

βελτiωση της κινητικότητας στο

εσωn:ρucΌ των JιεριoxΏΝ έντονης

"α~δραστηριότηroς

• Σύστημα Μαζιιι:ών Μεταφορών

Δημ101.lρΥ1α ολοκληρωμένου

σuσrήματoς μεταφορών

Προώθηση της χρήσης του

Αξιοιι:οίηση τou ασnKoύ \στού

γιοθέτηση των πολιτικών της ΕΕ

σχεrucά με τις μεταφορές και το

Π&ρ1βάλλον

Τηλειιlκοινωνίες
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ώoτc να καrcυθιίνει nς μcγw.cς

Πολπικές για ro ΟδικδΔίκrυo

ΆξονεςΔράσης • Tαμέrpα του ΡΣΑ

Για τη βελτίωση και ΟρΥάνωση ενιαίου συστήματος

μεταφορών δημιουργούvrαι:

- Κύριο δίιι:τuo δημόσιων σtηKOινωνιών με μέσα υψηλής

μεταφορικής ικανότητας και υψηλού εnιπέδo" εξunηρέτηση

ς (κυρίως

σύστημα μέσων σταΟερής τροχιάς).

Σύστημα οδικών δαΚΤUλίων με σκοπό το μετασχημαnσμό τ

00

σημερινοΙ;ακτινικούοδικού δικτύου σε ακτινικό

δαΚΤUλιαKό.

συστήματοςoλoκληρωμtνoυΔημιουΡΥία

δρομολσΥίων

μεro.κιVΉσεις

Διαχείριση rov ακπνικού οδικού δικτύου

Ομογενοποίηση και βελτίωση roυ επιπέδου

υπηρεσιών του οδικού διιmίoυ

•
•

_Οδική πρόσβαση σrOl)ζ' κόμβσυς μεrcπιβίβασης

των μαζικών μεταφορών

• Σύστημα Μαζικών Mεro.φoρών

Βελτίωση και διεύρυνση του υφισrάμενου διιmίoυ

~~ση ~ν &~ν μ~~ν μεro.φoρών

σrαθερής τροχιάς και αυτών με τα επιφανειακά

δίκτυα

Εξυπηρέτηση συμπληρωματικών μέσων απδ τα

δίκτυα σταθερής τροχιάς

Συνολικός σχεδιασμδι; των δράσεων που αφορούν

τις μεrαφopi:ς

Λειτουργική διασύνδεση όλι.»ν των μtσων μεταφοράς και

ειδικότερα των λεωφορειακών γραμμών, των σιδηροδρομικ

ώνγραμμών,

ταξί και των ιδιωτικών λεωφορείων.

Δημιουργία χώρων στάθμΕUσης σε άμεση σοοχέnση με του

ς

οδικούς δαΚΤUλίOυς και τοuς σταθμοuς του κύριου δικτί>ου δ

ημ6σtων

συΥκοινωνιών .

Χερσαίοι τερματικοί σταθμοί στη δunκή περιοχή του Δήμο

ο

Αθηναίων για τη σύνδεση του αστικοι) ΣUΓΚOινωνιαKOι) δικτ

ύου με το

υπεραστικό.

• Πoλπικέr; για τις Τηλεπικοινωνίες

Ικανοποίηση της ζήτησης για χωροθέπιση

υποδομών

Οργάνωση των χρήσεων γης

Επενδύσεις σε υποδομές

Επενδύσεις στην παροχή υπηρεσιών

Ενίσχυση του rομέα έpcvνας και ανάπroξης

Ενίσχυση της επιμόρφωσης του προσωπικού

σχerικά με τις νέες rεxνoloyicr;

Ενίσχυση της πρδσβασης οτις υπηρεσίες

τηλεπικοινωνιών

Ιεραρχημένο UΠOσύστημα λιμανιών με διαφοροποίηση ως π

ρο.;

το χαρακτήρα τους (εnιβαΤΙKά, εμπορικά) txovroς κύριο εnι

βατικό

λψάνι τον Πεφαtά και κύριο εμπορευματικό το ΚερατσίνΙ.

Μεταφορικό σύστημα ειδικά για nς κεvrρικές περιοχές της

Αθήνας και τou Πειραιά με δίιι:τuo ηλεκτροκίνητων μέσων.

- "Νέες μεταφορικές συνδέσεις για την εξυπηρέτηση της

διεξαγωγής των OΛUμπιακών Αγώνων.

Σιδηροδρομική σύνδεση Λιμένα Νέου Ικονίου, Kερατσtνίoυ

μ,

το δίκτuo του ΟΣΕ."

Οι στόχοι του ΡΣΑ

Η βελτίωση του περιβάλλοvrος και της ποιότητας

ζωής με

βελτίωση της λειτoυpyiας της πόλης, ανακατανομ

ή λειτουργιών και

δραστηριοτήτων, ενίσχιιση του συστήματος μαζικ

ών μεταφορών,

απομάκρυνση οχληρών ι;Υκ:αταστάσεων και λειτο

υρΥιών από nς

περιοχές KαTOικiας.

Η βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος με

ταφορών με

λειroι.ψΥική διασύνδεση όλων των μέσων μεταφο

Ράς.
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Οι στόχοι του Ν .1515/85 για το Σύστημα Μεταφορών της ευρύτερης περιοχής της

Αθήνας ανήκουν στην κατηγορία των «ειδικότερων" στόχων αλλά δεν προκύπτουν από

κάποιους «γενικότερους". Παραμένουν επίκαιροι παρά τις μεγάλες παρεμβάσεις που

πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε σύγκριση με τους

στόχους του PRESTRA υστερούνσε συμπληρωματικούςστρατηγικούςστόχους που θα

βοηθούσανστην ολοκληρωμένηαντιμετώπισητου ζητήματος.

Κάποιες πιο ειδικές παρατηρήσειςσχετικά με τους στόχους και τις κατευθύνσειςγια τις

μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, που προκύπτουναπό τη σύ'γκριση τους

με τους προτεινόμενουςστόχους και τις πολιτικές του PRESTRA, είναι οι εξής:

• Ο στόχος για τη «βελτίωση και οργάνωση ενιαίου συστήματος μεταφορών με

λειτουργική διασύνδεση ό'λisJν των μέσων μεταφοράς" αποτελεί στόχο για το ίδιο το

σύστημα μεταφορών χωρίς να προβλέπει τη σύνδεση του ούτε με τον τομέα των

παραγωγικών δραστηριοτήτων και της κατοικίας, που προκαλούν το μεγαλύτερο

ποσοστό των μετακινήσεων, ούτε και με ορισμένα σημεία στρατηγικής σημασίας

για την περιοχή.

• Όσο αφορά το οδικό δίκτυο, δεν προβλέπονται εναλλακτικοί και συμπληρωματικοί

στόχοι και μέτρα για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των ιδιαίτερα

επιβαρημένων περιοχών πέρα του μετασχηματισμού του σε ακτινικό - δακτυλικό.

• Επίσης, δεν προβλέπονται στόχοι και κατευθύνσεις για την προώθηση της χρήσης

των μαζικών μέσων μεταφοράς (μέσω της ενημέρωσης των πολιτών για τα

πλεονεκτήματά τους, της σχολικής αγωγής κ.ά.) και της τεχνολογίας καθώς και για

την τιμολογιακή πολιτική που ενδείκνυται να εφαρμοσθεί για την

αποτελεσματικότερη ενθάρρυνση των πολιτών σχετικά με τη χρήση τους

• Δεν διασφαλίζεται με κάποιο τρόπο η εναρμόνιση στόχων και πολιτικών με τις

πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές και το περιβάλλον

• Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών δεν λαμβάνεται υπόψη ως συμπληρωματικός των

μεταφορών με την ΈWOια ότι οι εφαρμογές του (όπως η τηλεματική ή τηλεργασία)

μπορούν να τον επηρεάσουν δραστικά

• Δεν προβλέπεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την επίτευξη του ενιαίου και

λειτουργικού συστήματος μεταφορών αλ/.ά ούτε για το αεροδρόμιο με δεδομένο

τον καταλυτικό του ρόλο στην προώθηση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας

• Η κατάλληλη πολιτική γης με τα αvriστοιχα εργαλεία που θα διασφαλίσουν την

υλοποίηση των έργων μεταφορικής υποδομής υπερτοπικής κλίμακας απουσιάζουν.
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-
•

•

Όσο αφορά την αποτελεσματική εφαρμΟ'Υή των πολιτικών, απουσιάζουν 1α/Ι οι

στόχοι και τα εργαλεία που θα εξασφαλίσουν την αρμονική συνεργασία μεταξύ των

διαφορετικών οργανισμών συγκοινωνιών καθώς και τη συμμετοχή του ιδιωτιιcoύ

τομέα στην υλοποίηση και τη διαχείριση μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής

ώστε να είναι περισσότερο βιώσιμη η λειτουργία τους

Η διαμόρφωση ενιαίου διιcτύoυ πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων αποτελεί θετικό

στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος

Οι στόχοι και οι πολιτικές του PRESTRA παρουσιάζουν μία πολύ πιο

oλoΙCΛηρωμένη και πολύπλευρη προσέΥΥιση του θέματος. Τα προτεινόμενα

εργαλεία - κατευθύνσεις έχουν κυρίως τη μορφή μελετών ή σχεδίων για την

αποτελεσματικότητα των πολιτικών. Η υιοθέτηση, όμως, πολλών σταδίων για τον

καθορισμό στόχων, πολιτικών και εργαλείων, όπως περιγράφηκε παραπάνω,

συντονίζει σε ένα βαθμό τον στρατηγικό χαρακ-τήρα του Σχεδίου.

5.2.3 ΚAΤOlΚJA

ο τομέας της Κατοικίας αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς στρατηγικούς

άξονες του χωρικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Η ενότητα του PRET που

ασχολείται με τον τομέα της Κατοικίας (από εδώ και στο εξής ΡRESVΙ) αποτελείται

από δύο βασικά μέρη. Έτσι, μετά την Εισαγωγή, ακολουθούν οι υποενότητες του

Διαγνωστικού και του Μοντέλου Δράσης.

Στη δεύτερη υποενότητα αναλύονται οι στόχοι και τα κριτήρια καθώς και οι πολιτικές

και τα εργαλεία που σκιαγραφούν το Μοντέλο Δράσης σχετικά με την Κατοικία στην

Περιφέρεια Μαδρίnκ Σε αυτή την υποενότητα οι στόχοι και τα κριτήρια αναλύονται

συνολικά και ξεχωριστά από τις πολιτικές και αυτές με τη σειρά τους από τα εργαλεία.

Ως γενικό σχόλιο για τη διάρθρωση αυτής της υ7Wενότηταςθα μΠΟΡούσενα ειπωθεί ότι

υπάρχει ανακολουθία μεταξύ τίτλου και περιεχομένου, με την ΈWoια που αναλύεται

παρακάτω. Στην παράγραφο όπου αναλύονται οι στόχοι και τα κριτήρια εμπεριέχονται

ουσιαστικά και οι άξονες δράσης για την εφαρμογή τους ενώ, από την άλλη, η

παράγραφος που αφορά τις πολιτικές ουσιαστικά απαριθμεί ένα μέρος των πιθανών

πολιτικών που είναι δυνατό να εφαρμοσθούν σε αυτό τον τομέα και περιγράφει απλά το

περιεχόμενο της καθεμίας χωρίς. όμως, να τις αvnστοιχεί σε συγκεκριμένους στόχους.
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Επίσης, σχετικά με τα εργαλεία εφαρμογής των στόχων και των πολιτικών τους, δεν

πραγματοποιούνται συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες πολιτικές αλ/ά μία

απλή κατηγοριοποίηση των εργαλείων με βάση το ΠΕΡιεχόμενό τους, όπως φαίνεται και

στον αντίστοιχο πίνακα. Έτσι, παρόλο που θέτει προτεραιότητες για τους

προτεινόμενους στόχους δεν καθορίζει τις πολιτικές και τα εργαλεία εφαρμογής τους με

αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του προτεινόμενου

-μοντέλου αφού προηγούμενα αυτό δεν αποδίδεται ολοκληρωμένα.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Κόστος κατοικίας

Οριοθέτηση του κατάλληλου πλαισίου και

ιιrpoώθηση των αναΥκαίων δράσεων σχετικά με τη

Υη και την πολεοδόμησή της ώστε να ιmάΡXΕΙ

αντιστοιχία μεταξύ κόστους Kατoιιciας και

μισθών.

Για την ωιoφuyή κερδοσκοπικών τάσεων

ωιοδίδεται μεΥαλ6τερη αιφάνεια Ύ')ς Υια την

κατασκευή KOΤOιnών.

Κανονισμοί. κατΕUΘUVΤΉΡιες και συστάσεις Υια

την ωιoφιrτή KερδoσιcolΠXών τάσεων στο θέμα

της Kατoικiας

ΕΠύτητα προσφορ6:.ς - ζήπισης

Η χοοότητα εδάφους JItOυ α:ιι:οδίδεται Υια την

KσταΣΙCΕUΉ KatotaώY οφείλει \'« βΡίσιcετm Kovrά

στην uριoxή ό1'toυ Υεννιέται η ζήτηση σύμφω'ο'«

με το ΧΡοτεινόμενο μοντέλο και με

ιι:εριβαλ/.οντικά κριτήρω βuooιμότητας και να

U((Iν()πoιε{-ης cn'άΥκεςσε μtyεθoς και τtmo).oyία

Κριτήρια εΥΥ6τητας μεταξiι ιι:ροσφοράς και

ζήτησης προκειμένου να απoφεuχθO'ύν

καταστάσειςκο\νωνικούδιαχωρισμού

Συντονισμός των ΤOμmKών πολιηκών

χωροΟέτησης των παραΥωΥικών δραοτηριοτήτων

και ης σχετικές με την κατοικία χΡήσεις,

ικανοποιώντας την ανάy!Cη ανOρώΊtlνων πόρων

της πρώτης

ΧωροΟετώντας oΙKιaπιcές δραστηριότητες aπς

περιοχές όπου υπάρχουν παραγωΥικές

δραστηριότητεςστο βαθμό της εναρμόνιοηςτους.

Σημειακές παρεμβάσεις εξισορρόπησης του

εξοστρακισμού των παρcJΎωΎΙKών

δραστηριοτήτων

Η tuxoλo'yίaτων KατOΙIC\ώνoφdλεινα υιοθετείτα

φUΣΙKά XαραΙCΤΗΡΙOf\ΙCά της χεριοχής όχου

βρίσκονται

•

•

•

•

•
•

•

•

Πρoστατroόμενη κατοικία

Στην χφιοχή του ιcένφoυ ιι:ρbu:ι να

υχάΡξουν χροτεραιότητες σης δράσεις

ΣXεnKά με την χροστατευόμενη ιcατoιιciα,

με τις διάφορες εκφάνσεις της.

Ιδωίτερη χροσοχή σης ομάδες του

ιιλη&uσμoύ συνταξιούχων. νtιi1ν και

χεριθωριοχοιημh'tΙW ατόμων. Πιχισφορά

κατοικίας JItOυ \'0: ιιντωωKρ(νεtαι στα

ιδιαίτερα XΑραΙCΤΗΡισru:.:ά αι.miJν των

ατόμων. Συμμuoxή του κεντριχού κράτους

σε θtματα ασφάλειας και ιcoινωνικής

βοηθειας Υια την α:ιι:oτdεσμαnKότητα της

χολιπ,.",ς στέΥασης των

ιιφιθωριoxoιημέ\'ωV ομάδων

Προώθηση xoλ!nκών Υια την ενδυνάμωση

της αΥορδ.ς ενoιΙCΙΑΖΌμενης κατοικίας με

δεδομένο το υψηλό xoσoσtό εξωtηρέιησης

χολ1τών 'λiηo αδm'Uμίας αΥοράς ιcατoιιciας

Σuνερyασlα Φoρtων

Στη ζώνη σuτή κατευθύνονται κατά

χροτεραιότητα οι ενέρΥειες τ/ς Περιφtρεια.;

σε σχέση με την προστατευόμενη κατοιιάα

μέσω οιιμφωνιών και κοινοπραξιών με τους

δήμους ή ιδιώτες.

Διατήρηοη της συνερΥασίας με τους δημους

της περιοχής Υια την ολοκληρωμένη

ανάπτuξη των τρεχουσών ιcoινoπραξιών

ΣXεnKά με την κατοικία, των ενεργειών σε

δημόσιες ειcτάσεις μέσω APREGΙO καθώς

και των PAU σε συμφωνία κοινή με το

δήμο Μαδρίτ/ς

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και σε

συνερΥασία με τους θιΥόμενους δημOUς και

φορε{ς ορΥανωμένες oικισnκές ενότητες

συμβάλουν στην ισόρροχη ανώmιξη του

χώρου (zir). Ο ιι:ολεοδομικός τους

σχεδιασμός Ύiνεrαι σε συνερΥασία με τους

θι-Υόμενους δι\μOuς σιινoδεuόμενη ωιό την

ιn'άπυξη τw XρoαΣΤWKoύ σιδηροδρομικού

δ.-u
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• Βιώσιμη ανά,τroξη

• AπoφUΓΉ ή διόρθωση των χωριιcών ή

πολεοδομικών aVIGoppomώY. Βελτίωση

ποιότητας ζωής με ανάπτυξη συμβατή με την

προστασία περιοχών υψηλής περιβαλλovnκής

αξίας

• Κατά προτεραιότητα, το προτεινόμενο μoVfέλo

συyιcΕVΤρώνει τις υποψήφιες περιοχές (zir) για

_ οικισηκή ανάπτυξη στην ιcεντρική ζώνη που

διατρέχει την περιοχή ακολουθώντας την

κατεύθυνση από νοτιοδυτικά προς

βορειανατολικά. Αιιτό επιτρέπει την λo'yιΙCότερη

χρήση του χώρου και των ενεργειακών πόρων,

με δεδομένο ότι έτm εξασφαλίζεται η

προστασία από τη διάχιιτη αστικοποίηση άλλων

περιοχών μεγαλύτερης περlβαλλovτικής,

οιlωλοΥικής, γεωργικής ποιότητας

• Εφαρμογή τεχνικών α,τoτελεσματιιcής

διαχείρισης του χώρου με δεδομένη την

πιεσηκή ζήτηση KαΤOιll'ίας και την σπανιότητα

ΤΩVπόρων

• Περιορισμός της προσφοράς στη Σιέρα για

δεύτερη ιcατoικία, με βάση την αρχή της

βιώσιμης ανάπτυξης. Επιβολή κλιμαιcωτής

ΠIIκvότητας, όσο πιο κοντά στην περιοχή τόσο

mo χαμηλή. Προτεινόμενη τυπολογία κατοικίας

η μoνoιcατoιιcία είτε σε ενότητες είτε

μεμονωμένα και ΠOλIIKατoιιciες χαμηλής

ΠIIΙCVότητας στο εσωτερικό των ασηκών

πuρήνων. Στις περιοχές Σιέρα και Μεσέτα

εναρμονισμόςμε τις αγΡOΤΙΙCές, κτηνοτροφικές,

δαmκέςκαι τουρισηκέςδραστηριότητες

• Αποκατάσταση από δημόmα πρωτοβουλία ή

αντικατάσταση κτιρίων ή περιοχών του κέντρου

υποβαθμισμένου χαρακτήρα

• Κοινωνικός εξοπλισμός, χώροι πρασίνου ιcαι

νέες υποδομές για τη βελτίωση του

περιβάλλοντος των περιοχών υψηλής

οικονομικής αξίας λόγω τις εγγύτητάς τους σης

τριτογενείς δραστηριότητες

• Αναπλάσεις

• Στα προγράμματα ανάπλασης των ιστoριιcών

κέντρων, αστικών περιοχών της περιφέρειας και

στις νέες oιιcισηKές αναπτίιξεις UIOeEtOUvtat

κριτήρια μίξης χρήσεων και δραστηριοτήτων για

τη δημιουΡ-Υία ολοκληρωμένης πόλης.

• Διατήρηση του παραδοσιακο)) περιβάλλovtoς που

συντηρεί την ιστορική μνήμη και ενισχίιει τον

τoυριστιιcό του χαρακτήρα μέσω της συντήρησης

της ιmριακής κληρονομιάς και των περιοχών

ειδικού ενδιαφέροντος τοιι αστικού ιστού

• Μετασχηματισμός της χρήσης πεπαλαιωμένων

κτιρίων πtρα της OΙ1ClσηΙCής. Εκπόνηση ή

ολοκλήρωση προγραμμάτων ανάπλασης των

ιστoριιcών κέντρων

• Συμπαγής ανΆΠWξη του ιστο))

•. Στη Σιέρα και Μεσέτα KαΤΕUOι"ινεται η ζήτηση για

δα/τερη ιcατOΙKία στα ιστορικά οικήματα ώστε να

υπάρξει μείωση στην ιcατανάλωσηνέου εδάφους

• Ιδιαίτερη προσοχή στις διάχυτες μορφές

ανάπτυξης του ασηκού ιστού. Οι νέες περιοχές

κατοικίας αποτελούν συνέχεια με τον υπάρχοντα

ιστό με στόχο να JIaTηpηθoUV οι μη

ασηΙCOΠOιημένες ζώνες

• Αξιοποίηση υποβαθμισμένων ή πεπαλαιωμένων

περιοχών ασηΙCOΠOιημένων ή μεριιcώς

αστικοποιημένων. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να

είναι άμεσες και χαμηλού κόστους ενώ δεν

wtaItOUV νέες εκτάσεις γης για την υλοποίησή

τους (ZIR)

• Συγκράτηση του πληθιισμο))

• Ενέργειες oιιcιστιιcής ανάπτυξης των ασηιcών

περιοχών στην περιφέρεια των δήμων του

ΙCεντΡΙKO)) πιιρήνα με παράλληλο πρόγραμμα

ΙCOινωνΙKOύ εξοπλισμού ιcαι ανάπλασης των

περιοχών. Άμεσα. Σταθεροποίηση τμήματος του

πληθυσμο)) που εμφανίζει κεντρομόλες τάσεις στη

ζήτηση ιcαΤOΙKίας

• Συγκράτηση του πληθυσμού που διαμένει στα

ιστορικά κέντρα και παροχή κινήτρων μέσω

ειδιιcών OΙΙCΙσηΙCών σχεδίων για τη ΣΙΙΓΙCράτηση ή

την ενσωμάτωση των vtmv
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• Κριτήρια αποδοτικότητας των στόχων

• Στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήμωα

ανεπάρκειας, κτιρίων κατοικίας ή γης για την

ανΆΠΤUξη κατοικίας ή δημόσιων πόρων για την

υλοποίηση των στόχων. Στις περιοχές όπου η βιώσιμη

ανΆΠΤUξη αποτελεί προτεραιότητα όπως είναι η Σιέρα

και η Mcσέtα.

• Ικανοποίηση των στόχων με τη μέγιστη μείωση του

_κόστους

• Διάθεση γης κατάλληλη για ανάπroξη την

απαιτοίιμενη στιγμή

• Συντονισμός στη χωροθέτηση τ/ς μελλοντικής και

οικιστικής ανάπroξης και των παραγωγικών

δραστηριοτήτων ώστε να εξιmηρετOύνται από τις

ίδιες υποδομές

• Συντονισμός των τοπικών συλ/f)γων όσο αφορά

ενέργειες σχετικές με τ/ν κατοικία

• Eξιmηρέτηση από το ιmάpxoν σιδηροδρομικό και

οδικό δίlCtlJο με (JJ(οπό τη σύνδεση των υπαρχόντων

χρήσεων που Ι

• Οικονομικά

•

•

με τις νέες αναπτύξεις

Eξιmηρέτηση από τον υπάρχοντα

εξοπλισμό υπφτοπικής κΜμακας

Μετασχηματισμός των υπαρχόντων

παρουσιάζουν δυσλειτουργίες

κοινωνικό

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Πολιτικές

Πολιτική Πλαίσιο

Πολιτική Διαχείρισης της Δημόσιας

Κληρονομιάς Κατοικίας

Πολιτική Αποκατάστασης της Κτιριακής

Κληρονομιάς

Πολιτική Γης και Συντονισμού του

Δημοτικού Σχεδιασμού

Πολιτική Κοινωνικής Κατοικίας

Πολιτική Ελεuθερης Κωοικίας

Πολιτική Ανοικοδόμησης

Πολιτική Ενοικιαζόμενης Κατοικίας

Πολιτική Διαφάνειας στις

KτηματoμCΣΙΤΙKές Συναλλαγές

Εργαλεία

Νομικού και Διοικητικού χαρακτήρα

Δημόσιας Διαχείρισης του Χώρου

ΦΟΡΟλ.οΥίας

Τεχνικού χαρακτήρα

• Διευκόλυνση στην πρόσβαση και την ικανοποίηση

των αναγκών σε κοινωνικό εξοπλισμό, χώρους

πρασίνου και ιmηρεσίες όπου είναι ανεπαρκείς με

(JJ(οπό τ/ βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

• Κατανάλωση εδάφους που δεν χαρακτηρίζεται από

κάποιο είδος προστασίας ή ιmoβαθμισμένOυ

περιβάλλοντος με χρήσεις συμβατές με αιrrή της

κατοικίας

• Υιοθέτηση κριτηρίων ανάπλασης: μετασχηματισμός

του χώρου που εμφανίζει στοιχεία δυσλειτουργίας

• ΟρΟολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής

• Αναθεώρηση του σχεδιασμού της κατοικίας σε σχέση

με το χωρικό μοντέλο

• Πολιτικές και μέτρα εφαρμογής που προτείνονται

oπaItOUV το σχεδιασμό και τον ΠρQ'yραμματισμό τους

αλλά και τ/ν παρακολούΟηση και tλεyxό τους
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•

•

•

•

•

•

•

ΟΙ στόχοι και οι κατευθύνσεις του ΡΣΑ

που αντιστοιχούν σε αυτούς του PRET

Η ανάδε1ξη της ιστορικής φU010yvωμως της

Αθήνας και η

αναβάθμιση της κεντρικής χεριοχής της.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής Ύια όλους το

uς κατοίκους

της και η ,llρoστασfα ΤΟΙΙ φuσιιcoύ περιβάλλον

".,
Η εξισορρόιι:ηση των Koτvωνιxών αvισoτήτων

ωι:ό περιοΖή σε

'ΙΙεριοχή.

Η διε:iιρwση των aι:ιλσrών Kατoιιciαι; και φr

ασίας. (n'Qyuxήι;

1((11 ΨUX.<ΣΎιayίαι; σε κάθε n.ριoxή της J:pωτεύo

uoα.

Η ιι:oι.oτιιcΉ αναβάθμιση κάθε ')'EΠoνuJ:ς κω η

ιι:poσtασiα των

uρtOXώv Kατouciας αχό OXληρt:ς λεnοιψΥίες

και χΡήσας.

Η ανάδειξη και 'llρoστασiα των ιστορικών στο

ιχείων και η

oιJOOλoτιΙCΉ ανασvyκρότηση, αvιi&ι.ξη και 'ιιρο

σmσiα τοο σmιcoυ

τoxίou. των ορεινών όΥκων. των τοιι:ίων φuΣιιc

οίι κάλλους και των

ακτών.

•

•

•

•

ο σχεδιασμός και ΠΡοΥραμματισμός

της ποuοδομικής και

οικιστικής ανάιm>ξης με εφαρμογή

κοινωνικής πολιτικής

Kατoιιciας

και Υης και εnocτάσcις τou ΣΧεδίοιι Χό

UΩς στις διαμορφωμένες

n.ριoxtς ΑUΘΑιρέτων με στόχο την αν

αβάθμισή τouς ιcαι την

ενσωμάτωσή τouς στον πolεoδoμικό ι

σώ.

Η σνασΙΙΥιφότηση τοο aσn"Oίι ιστσύ

με την ανάσχεση της

ι:ξώιλ.ωσης και την ε:ξι.ryίαvση της aόλ

ηι;. τη δημlOllρ'yία

Άoλuια:vtρι!Cής δομής. τον tJ..εrι.o χρή

σειι:ιν Υης καθώς; και των

auιcνorήτrov, την αvασvyιφότηση της

ΎατoνuJ:ς ιcαθώς; και την

αναβάθμιση και α/(oouμφόρηση της κ

εντριιcής χφιοχής της Αθήνας κω

του Πεφαιά με έμφαση στη διατήρησ

τι και ανάδειξη ΤΟ\l ιστoριιcoύ

τouς xαραιetήρo..

Η (I\oαιcατανoμή βασιιcών χρήσεων και

λι:ιτουρΥιών.

• Η άμβλwόη των ανισοτήΊων στην KατΩVΌΜΉ

ΊΟ\) κοινωνικο\ι

ι:ξωι:λισμοίι και στην ποιότητα ΤΟΟ OΙΚ\σt\KoU

KαΙςnJσlKOίι

περιβάλλονι"ος με ανακατανομή χρήσεων, λει

ΤΟΙΙρΥιών και επενδυσεων

προς όφελος κυρίως των δUΤIΙCΏV ιcαι των λom

ΏV U1tοβQθμισμένων

περιοχών.
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Οι στόχοι που τίθενται σχε-ηκ:ά με την Κατοικία στην Περιφέρεια Μαδρίτης

ίcατηyoΡΙOΠOιήθηKαν με βάση το κυριότερο χαραχτηριστnCΌ τους. Έτσι, λοιπόν, έχοντας

υπόψη την κατηΎοριοποίηση που πραγματοποιήθηκε όπως φαίνεται και στον παραπάνω

πίναίcα. προκύπτουν τα εξής:

- • Ο στόχος για την αντιστοιΧία μεταξύ KόστOUς KαΤOιΙCΊας και μισθών σίγουρα είναι

επιθυμητός. Eίvαι. όμως, και ιδιαίτερα φιλόδοξος αφού η εφαρμογή του εξαρτάται

από μία σειρά σύνθετων παραμέτρων. Για το λόγο αυτό. απαιτείται να οριστούν οι

ίcατάλληλες πολιτικές και τα απαραίτητα εΡΎαλεία προκειμένου να διασφαλιστεί η

Eφapμo'Y'i του

• Η απόδοση μεγαλύτερης επιφάνειας γης προς ανάπτυξη δεν αποτελεί σίγουρο

τρόπο αποφυγής της κερδοσκοπίας, όπως αποδεικνύεται και στο άρθρο των Cladera

και Burns, 2000. Εξάλλου, η απόδοση μεΥαλύτερης επιφάνειας γης, από αυτή που

απαιτείται. προς ανάπτυξη έρχεται σε αντίφαση με την «αρχή της συμπαγούς

πόλης» που υιοθετείται παρακάτω προκειμένου να διασωθούν αδόμητες ακόμη

περιοχές

• Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η προστατευόμενη κατοικία αποτελεί στόχο

προτεραιότητας του PRESVI ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις ευπαθείς

ομάδες του πληθυσμού ~τoυλάχιστoν σε επίπεδο στόχων- με δεδομένο ότι

θεωρείται απαραίτητη από μέρους του και η συμμετοχή του κεντρικού κράτους για

την αποτελεσματικότητατης πολιτικής στέγασής τους. Η προώθηση πoλιτιιcών για

την ενίσχυση της αΎοράς της KατOΙx:iας ενοικίου δεν συνοδεύεται από

συ-Υκεκριμένα μέτρα όπως εξάλλου συμβαίνει και με την προστατευόμενη κυτοικία

ίcαι τ/ν κατοικία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Είναι. πάντως, θετικό το

στοιχείο ότι έστω ίcαΙ σε επίπεδο στόχων προβλέπεται η προώθηση πολιτικών

ίcατoικίας

• Αντίστοιχοι στόχοι ή μέτρα που να αφορούν το κόστος τ/ς κατοι1άας κ:αι την

αποφυγή κερδοmcοmκών τάσεων δεν προβλέπονται ρητά από το ΡΣλ. Όσο αφορά,

γενικότερα, τη διατύπωση στόχων σχετικά με την πολιτική γης και κατοικίας οΝ.
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1515/85 περιορίζεται στην κοινωνική, μόνο, πολιτική κατοικίας και γης χωρίς να

δίνει την αρμόζουσα βαρύτητα στο θέμα.

Η προσφορά γης προς ανάπτυξη στην περιοχή όπου εκδηλώνεται η ζήτηση και

μάλιστα τη χρονική στιγμή που εκδηλώνεται αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο

επίλυσης του προβλήματος μόνο που εύλογα δημιουργείται το ερώτημα του πώς

εmτυγχάνεται κάτι τέτοιο σε μία ήδη δομημένη περιοχή και μάλιστα όπως η

Μαδρίτη. Οι εξειδικευμένες πολιτικές και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στην

επίτευξη του εγχειρήματος απουσιάζουν

• Η αντίστοιχη αναφορά του ΡΣΑ στο θέμα αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ο

γενικότερος στόχος σχετικά με τη διεύρυνση των επιλογών κατοικίας καθώς και σε

επίπεδο μέτρων αυτό που αφορά τον «περιορισμό των μετακινήσεων

από τους τόπους κατοικίας ... με ανακατανομή των θέσεων απασχόλησης στη

μεταποίηση».

• Επίσης, η προώθηση της συνεργασίας των φορέων της διοίκησης καθώς και της

δημόσιας με την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσω συναινετικών διαδικασιών

μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των δράσεων και προλαμβάνει εmκαλύψεις.

Το ΡΣΑ περιορίζεται στο να προβλέψει την ανάγκη για συντονισμό των δράσεων

των οικοδομικών συνεταιρισμών δεν προβλέπει, όμως, τη συμμετοχή του ιδιωτικού

τομέα στην υλοποίηση των οργανωμένων σΤεΥαστικών προγραμμάτων που

προβλέπονται

• Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των στόχων αυτής της υποενότητας είναι ότι

τίθενται προτεραιότητες ως προς την επίτευξή των στόχων καθώς και ότι

πρoβλtπoνται οι mθανές ζώνες χωροθέτησης της oιιcιστιlCής ανάπτυξης (ZIR).

Αντίστοιχα, στο ΡΣΑ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο

• Η τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί τον βαmκό άξονα του

περιεχόμενου των υπόλοιπων στόχων. Οι στόχοι είναι όλοι τους επίκαιροι με

δεδομένο το βαθμό διάχυσης του αστικού ιστού και τις συνεχώς αυξανόμενες

τάσεις υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η εναρμόνιση της
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τυπολογίας της κατοικίας και των πυκνοτήτων δόμησης με το περιβάλλον συμβάλει

στην προστασία του φυσικού τοπίου ενώ με την επιλογή της «αρχής της συμπαγούς

πόλης» για την ανάπτυξη του αστικού ιστού επιτυγχάνεται ο περιορισμός της

σπατάλησης των φυσικών πόρων

Οι αναπλάσεις των ιστορικών κέντρων και των υποβαθμισμένων περιοχών

στοχεύουν στην κατάλληλη αξιοποίησή τους και την ενεΡΎή ένταξη τους στον

αστικό ιστό με οικονομικούς όρους και όρους ποιότητας ζωής. Ο Ν. 1515/85

αφιερώνει μεγάλο μέρος των στόχων και των κατευθύνσεων στην ανάπλαση

περιοχών του ιστορικού κέντρου και των υποβαθμισμένων περιοχών ενώ η

οικονομική τους αναζωογόνηση μάλλον εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουρ-Υίας

της πoλυκενrριχής ζώνης

• Τα κριτήρια που θέτει το PRET ουσιαστικά κινούνται και αυτά στα πλαίσια της

βιώσιμης ανάπτυξης

5.2.4 ΠΑΡΑΓΩΓιΚΕΣΔΡΑΣΙΉPlΟΤΗΙΕΣ

Η ενότητα που αφορά τον Τομέα των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (από εδώ και στο

εξής PRESAP) αποτελείται από τέσσερις βασικές υποενότητες. Η πρώτη υποενότητα

αφορά τη «Σύνθεση του Διαγνωσπκού της Υπάρχουσας Κατάστασης» όπου πέρα από

την αναφορά σε καθένα παραγωγικό τομέα αφιερώνεται ένα σημαντικό τμήμα της στην

αξιολόγηση της θέσης της οικονομίας της Μαδρίτης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η

αντίστοιχη αναφορά στον παραγωγικό τομέα από το «Ρυθμισπκό '83» εmκεντρώνεται

κυρίως στη διοχέτευση των επενδύσεων στην περιφέρεια εξαιτίας της σιrγκέντρωσης

που παρουσιάζουν οι παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αθήνας. Η

δεύτερη υποενότητα αναφέρεται στους «Άξονες Δράσηρ) σε σχέση με τους

παραγωγικούς τομείς ενώ οι υπόλοιπες δύο θέτουν τις Βάσεις «Χωρικού

Προσανατολισμού των Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» καθώς και τις Βάσεις

«Τομεοκής ΣτρατηΥιχής».

Όσο αφορά το PRESAP, η σύyΊCριση επικεντρώνεται στην δεύτερη υποενότητά του,

που ουσιαστικά αποτελεί το κυριότερο τμήμα του. αφού περιέχει τους στόχους. τις

πoλιπΙCΈς και τα εργαλεία εφαρμογής τους για καθένα παραγcayικό τομέα και τις

αντίστοιχες κατηγορίες δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν. Αντίστοιχα. από το ΡΣΑ
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λαμβάνονται υπόψη οι γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι για τις παραγωγικές

δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας καθώς και οι ειδικότερες

κατευθύνσεις και μέτρα για τον τομέα αυτό.

Η υποενότητα του PRESAP που περιέχει τους Άξονες Δράσης χαρακτηρίζεται για την

πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος. Βέβαια, με τη μεθοδολογία που ακολουθείται

- αρκετές από τις πολιτικές και τα εργαλεία επαναλαμβάνονται για καθεμία

δραστηριότητα. Έπειτα από μία κατηγοριοποίηση των πολυάριθμων προτεινόμενων

πολιτικών και εργαλείων, προέκυψαν οι βασικοί άξονες στους οποίους ουσιαστικά

προσανατολίζονται οι δράσεις για τον τομέα των παραγωγικών δραστηριοτήτων

συνολικά. Στο Ν. 1515/85 οι πολιτικές και τα εργαλεία που αφορούν τον παραγωγικό

τομέα περιορίζονται σε ορισμένες μόνο παραμέτρους που τον επηρεάζουν. Με

δεδομένα, επίσης, τα όμοια προβλήματα και δυνατότητες που παρουσιάζουν η Αθήνα

και η Μαδρίτη στον τομέα αυτό, στα πλαίσια κιόλας του διεθνούς προσανατολισμού

της οικονομίας τους, οι προτεινόμενοι άξονες δράσης του PRESAP. που προέκυψαν

μετά την κατηγοριοποίηση, αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τους άξονες δράσης που

εντοπίστηκε ότι οφείλει να περιλαμβάνει το ΡΣΑ για την οργάνωση των παραγωγικών

δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
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Aνα'ifUXή - Τουρισμός

Evτoιnσμός και προώθηση των

ΠραΥμαπκών δUΝατoτήτων της Μαδρίτης

στην αγορά του τουρισμού και των

υπηρεσιών διαμονής

Τoμtας Μεταφορών Εμπορευμάτων

Πολύπλευρη προσέγγιση όλων των

δράσεων

Διαθεσιμότητα πληροφοριαιι;:ών

συστημάτων σε ΠΡογμαπκό χρόνο

mpaτηyιq χωρικής εξισορρόπησης της

Πφιφέρειας

• Κατασκευαστικός Τομέας

EξειδΙKΕUΣΗ των μιιι;:ρομεσαΙων

αnXειρήσεων

Αύξηση του μεyέθouς των μεγάλων

αnXειρήσεων ώστε \'(1 αντaα:ξέλθouν στον

ανταΥωνισμό

Α\'άμειςη της ιδlιιmκής XΡΩτoβouλiαςστην

υλΟ'ιι:οίηση των tρywν uιιoδoμής της

Περιφέρειας

Προώθηση του ανταywνισμoύ σχεω::ά με

την xαpιrrωτή ιι;:αταmcεuασnκών υλικών

στην Περlφtρεια

Γραφεία

Βελτίωση των συνθηκών του χώρου

-ιιαpc'f(l)'ffjι;των ειnXειρήσεu:ιν

ΣταθεΡοιι;οΙηση της διαδικασίας

α/tOKMρωσηι:; του τριτογενσ\ις τομέα ως

•

•

•

ΓεωΡγοκτηνΟΤΡοφlκός Τομέας

Στόχοι

Διατήρηση των παpayωτιKών αcrάσεων

Τoμi::ας εξόρυξης

Αξ\ΟλόΥηση των ιιΠΙφX6vτων χόρων και

ενί<T,(OOTJ της έρι:uνQς ΣΧα/κά με τα

μετΑΛΛΕUπκά ωιοθέματα της

Πφιφέρειας Υια την αξιωιοΙηση

εκείνων με πς ιroλύ'tερες "ρoωmκές

MεAtτη έρευνας ayoράς και

ΧΡοσαρμοΥή στις αχαιτήσεις της

Εναρμόνιση μεταλλεuπqς

δραστηριότητας και xqnβάλλoντoς

Βιομηχανικός Τομέαι;

Αύξηση της avτι:rτωνισπκότητw; της

Περιφέρειας στο νέο ~ό

χεριβάλλον

Aν<zxτuξη και βελτίωση των ιnwδoμών

με σκοχό τη δημιouργία ευνoIιαnί

χεριβάλλοντος Υια την xaραyωyιq

διαδικασία

Βελτίωση του θεσμιιι;:ού, νομικού και

διοικηηκού "λαισίου Υια τη δημιouρ-yiα

μΙας ιι;:ατάλληλης βάσης Υια τη

βιομηχανική ανάπτuξη

Εναρμόνιση, ΣUΝΤOνισμός και

ενοποίηση στόχων και δράσεων στον

κλάδο της βιομηχανίας και της

ενέργειας

ΣUΝεXΉς επιμόρφωση του ΠΡοσωmκο(ι

ώστε να ανταποκρίνεται σης αλ/.αγtς

της τεχιιολσΥ{ας

Aπoφuyή χωριιι;:ών ανlσoρρomών

μεταξό προσφοράς και ζήτησης

εδάφους Υια τη βιομηxαvιq

δραστηριότητα

•

•

•

•

A'/[oιcατάσταση ετκαταλελειμμένων
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Οι κυριότερες παρατηρήσεις που προκύπτουν για τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τα

μέτρα του ΡΣΑ για τον παραγιιryικό τομέα, τόσο μεμονωμένα όσο και σε σύγκριση με

το PRESAP, είναι οι εξής:

• Ο γενικότερος στόχος Ιδ απαιτεί αποσαφήνιση ενώ ο στόχος για την ανάσχεση της

διόγκωσης των οικονομικών δρασrηΡΙOτήτων εφόσον δεν λειτουργεί σε επιλειmκή

βάση αποκλείει την προσέλκυση οικονομικών δραστηριοτήτων αιχμής ή διεθνούς

εμβέλειας 1CO.t, επομένως, δυσχεραίνει την απόκτηση διεθνούς ρόλου από την

Αθήνα. Επιπλέον, δεν λαμβάνει υπόψη τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την

ενδοχώρα από την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης της πρωτεύουσας

• Ο ειδικότερος στόχος 3δ του άρθρου 3 του ΡΣΑ ως προς τον πρωτογενή τομέα δεν

μπορεί να θεωρηθεί ανεπίκαψος, περισσότερο χρειάζεται να προσανατολιστεί στην

εναλλακτική αξιοποίηση του σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες τουρισμού, στην

επιδίωξη για αγροτικά προϊόντα ποιότητας και τη διασφάλιση του περιβάλλοντος

μέσω της διατήρησης της απαοχόλησης σε αυτόν. Τα περιβαλλoνηιαi κριτήρια δεν

μπορεί να είναι τα μόνα για την ενίσχυση του μεταποιητικού κλάδου ενώ σχετικά

με τον εκσυγχρονισμό του τριτογενή τομέα αυτός κρίνεται απαραίτητος με σκοπό

την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας

• Όσο αφορά το τμήμα του ειδικότερου στόχου 4α που αναφέρεται στην αξιοποίηση

των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε υπOεvότητας με βάση τα συγκριτικά της

πλεονεκτήματα παρόλο που έχει στοιχεία βιώσιμου χαρακτήρα δεν προβλέπονται

πολιτικές και κατευθύνσεις για την υλοποίησή του

• Οι κατευθύνσεις και τα μέτρα που προβλέπονται για τον παραγιιryΙKό τομέα

περιορίζονται στο θέμα της οργάνωσης ιcατάJληλων υποδοχέων για τις

παραΎιιryΙKές δραστηριότητες του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Η μικρή

σημασία που δίνεται στον τριτογενή τομέα από το ΡΣΑ επιβεβαιώνεται από το ότι

δεν προβλέπονται ρητές κατευθύνσεις για τον προσανατολισμό ή την οργάνωσή του

Οι παρατ/ρήσεις που ακολουθούν έχουν να κάνουν με τις πολιτικές ιcαι τα εργαλεία

που απουσιάζουν από το ΡΣΑ για μία ολοκληρωμένη προσΈΥΥιση του ειcσυγχρoνισμoύ

της παραγωγικής και οικονομικής βάσης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας :

• Πολιτικές και μέτρα ή κατευθύνσεις που αφορούν τον πληθυσμό όπως η

συγκράτηση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, η ενσωμάτωση και

επανένταξη των περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων, η βελτίωση του
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•

ανθρώmνου δυναμικού, η βελτίωση των οικονομικών πόρων των ευπαθών ομάδων

του πληθυσμού και η ισορροπημένη χωρική κατανομή του

Πολιτικές και μέτρα ή κατευθύνσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της

απορρόφησης πόρων για την επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού καθώς και της

εmμόρφωσης που ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και

που συμβάλει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Επίσης, πολιτικές που αναφέρονται στα εξής:

Αναζήτηση νέων αγορών για την προώθηση των προϊόντων της Περιφέρειας

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της

Εκσυγχρονισμός των παραγωγικών κλάδων μέσω της ενίσχυσης της έρευνας

και της τεχνολογίας με την προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου και πόρων

γενικότερα καθώς και τη δημιουργία τεχνολογικών πάρκων

Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για

επενδύσεις, επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές

Σεβασμός στους φυσικούς πόρους με παράλληλη αξιοποίηση του

περιβάλλοντος με την προώθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτό

Αναζήτηση οικονομικά αποδοτικών δραστηριοτήτων για το μέλλον

Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για τις νέες επενδύσεις που

πραγματοποιούνται

Προσέλκυση και ενίσχυση τομέων αιχμής

Σύνδεση του μεταφορικού δικτύου με τα ευρωπαϊκά δίΙCΤΥα

Χρήση της τεχνολογίας στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας

Σύνδεση του δευτερογενή με τον τριτογενή τομέα

Προσανατολισμός των σπουδών σε τομείς με ευρεία αγορά εργασίας

Δημιουργία ελκυστικών συνθηκών για την εγκατάσταση των εmχεφήσεων

και τηρώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Συνεργασία ιδιωΤΙ1α/ύ και δημόσιου τομέα καθώς και των πανεπιστημίων με

τις εmχεφήσεις
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5.2.5 ΚOlΝΩΝΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η τελευταία ενότητα του PRET τομεακού χαραχτήρααφορά τον Κοινωνικό Εξοπλισμό

της Μαδρίτης. Το ΈΥΥραφο προτού περάσει να καθορίσει τους Βασικούς Άξονες

Δράσης (ΣτρατηΥικά Κριτήρια και Στόχοι, Γενικές Πολιπκές και Στόχοι, Τομεακές- Πολιτικές και Εργαλεία) αναλώνεται σης τέσσερις προηγούμενες υποενότ/τες στην

υπέρμετρη ανάλυση του κοινωνικού εξοπλισμού της Περιφέρειας σε σημείο που ορίζει

ως στόχους του και πάλι την καταγραφή και ανάλυσή του. Από την παρακάτω

ανπστοίχηση προκύπτει ότι οι Στρατηγικοί Στόχοι και τα Κριτήρια εξειδικεύονται

μερικώς από τις Γενικές Πολιτικές και ΣτόX.OUςσ και μερικώς από τις ToμεαΙCΈς

Πολιτικές και Εργαλεία.
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•
ι.

2.

J.

4.

,.

ΣΤΡαΤηΥικά Κριτήρια και Στόχο.. • Γενικές Πολιτικές και ΣτόΧοι

Προσέπιση των εuρωιι:αίιcώY ιι;ροδιαΥρο.φών, έ;φτα Ι. ΔημιοφΥ(α ενιαίας β6.σης Kαtαyραφής τοο ιroινωνιιroύ

α:ιι:ό μία σωστή αξιολόΥηση των σιινηθειών και π:-\ εξοιιλισμού της Περιφtρειαι; Μαδρίτη;, ώστε να υιιάρξει

OtrfICεICριμl;νωv ανσΥι;:ών τοο ;dηθιιoμσύ σε ΙCΆθε συντονισμός των δράσεων των δwφoρεnxών ι:χιχ.έδων

χωρική ενότητα 1\ διοΙκησης όσο αφoρci τη δημιoυρyiα και δι.αχείριση τοο
Αναζήτηση συστημάτων διαxεipισης Υια τη βιώσψη κοινωνικoU εξο;dισμoU

υλoιroIηση lCα/ διατήρηση του KOIV(IMKo\ι 2. Κα9ορισμός προδΙαΥραφών, ώστε να Υινει η κατανομή τοο

εξοπλισμοό (επενδύσεις τοο ιδιωτικού ~\ 1\ κοινωνικoU εξοπλισμοό στο χώρο με βάση ης ΣUVΉθειες και

KoιvoπραξIες, κ.α.) πς απαιτήσεις των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικόΝ

Αποκατάσταση ή και επανάχρηση υπαρχόντων ομάδων λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ευρωπαncές

εγκαταστάσεων 1\ προδιαΎραφές. Για το λ&Υο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση

Ενίσχυση του κοινωνικού εξοπλισμού και των Μελέτης σχετικά με ης κοινωνικές συνήθειες του πληθυσμοό

δραστηριοτήτων ιιοο σχετiζoνtαι με το φυσικό 3. ΠοσοτιlC01tοiηση των )Cύριων ελλεIνεωv, με σκοπό να

UΡιβάλλσν προσδιοριστεί το σύνολο της απαραίτητης tιeτασης Υης Υια

ΔημιουρΥ!α KOινωνιιroύ εξοπλισμοό ιι;οο ευνοεί τη την KΆΛUψη των κυριότερων ανayκών σε KOινωνιΙCΌ

δημιουρΥία θtσεων εprασiας, με ιι;oλ/.αIιλασιασnκά εξo;dισμό

7.

8.

9.

6.

α:ιι:οτύοέσματα Υια την οucονομία 4. Μελέτη της θεωρΗΤUCΉς και ro.uμοcής ζήτηοης, έτσι ώστε να

AνανέωcJη του ασnιroύ ιστού και τη δημιoυρylα ανιxνι;uθoόν οι νέες mύyκ:Eς σε ιroινωvι1Cό ε.ξοχλισμό με βάση

νέων ιci:νtρων ιι;ό~.ων συΥχέντρωσης την αuQIνόμενη ζήτηση Υια ιισιότητα

Χωροθέτηση του KOΙV<ίMICOύ εξoιtλ1σμ06 με f'-. 5. Eνίoxuση των νωιν ιιόλων συΥχέντρωσης. με την έννοια της

κριτήρια σuνO'Xliς και λειtΌυρyιιcότηtας ,Ι '"1"--. αυτονομΙας τοο ια/NΩΝUCOύ ε.ξo;dtoμoIί και των uιιΗρΕΣιΏΝ
ΙκανωιοΙηση ΤΩv αναΥχών σε κοινωνικό εξωιλισμό\ Ι '" αι.ruτxάνovtας έτσι τη βελτiωση της ιι;οιότητας ζωής στις
σης ιιεριοχές με τη χειρότερηκάλυljf11 περιοχές ποο εξυΙΠΙΡεΤοόν και την ενIσxuση της

Χρησιμοποίησητης αποκοπ:στημένηςκληρονομιάς πoλυlCεντρι!Cήςδομής τοο ασruroύ ιστού

Υια την στέΥαση κοινωνικούεξοπλισμού 6. EνIσχuση των εyιcαταστάσεων πολλαπλών χρήσεΟΝ, με

Ι Ο. Διατήρηση των συμφωνιών και των ενεργειών που σι<οπό την ετεΡΟΎενή κάλυψη των πεΡΙΟΧ(ι)\' και τη συμμετοχή

έχουν ήδη δρομολογηθεΙ των χρηστών στον καθορισμό των χpήΣWΝ ποο θα

13. Συντονισμός ICOI εναρμόνιση με τα όσα

ιι;ρoβλb:oνται στο κεφάλαιο ιιοο αφορά τον τομέα

του ιι;φιβάλλοντος

εξυπηΡετουν οι εΡ:αταστάσεις καθώς και τou μοντέλου

διαχεlρισης ιtOO θα aιcoλoUΘηθεl

Ευελιξ{ο. των διάφορων τύπων ιroΙVα/VlKo\ι εξodισμoύ, ώστε

η ωcrίνα εξυπηρέτησής τouς να μην καθορίζεται από τα

δΙOΙκηΤUCΆ αλλά α:ιι:ό τα λειτooρτucΆ όρια. Για να μην

uιιάρxow, λoιιtόν, ~"εις δεν ιι;ρoσδιoρίζoνrαι

CJ1J'ΎICDCριμtνες χΡήσεις στις ιι;ροτει\'όμενες ιιεριοχές ως

τρΆuΖΕς Υης έως ότου εvτcmσ90ύν συνολικά οι ανάyιcεζ σε

KOινωvueό εξοπλισμό σε επίπεδο Περιφέρειας.

,
~~ 7.

1\1\
1\

εξοπλισμού μέσω

Ι 1. Ενίσχοοη των εylCατασtάσεων υπερδημOtι!Cής

εμβέλειας

12. A'ιι:όlCτ/ση KOινωνtιroυ

ανtαλλayής OΙKOιtέδων
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• Στρατηyucά Κριτήρω και Στόχο\, • Τομεακές Πολιτικές και ΕροΥαλεία

Ι. ΠΡοσΈΥΥιση των ΕUΡΩΠαΤΚών Ι. EιcπαωΕUΣΗς - Eιcπόνηση Σχεδίου σχετικά με τα

προδιαγραφών, έπειτα από μία σωστή Πανεπιστήμια, που ~ την εξασφάλιση και τον

αξιολό'Υηση των ΣUΝΗΘειών και των καθορισμό ταμιειttήρων αποθεμάτων -Υης ΎU1 τη δημιουργία

συΥκεκριμένων αvα:yκών του πληθυσμού νωΝ Σχολών και την uπooτήριξη των ήδη υπαρxόνtων με

σε κάθε χωρική ενότητα συμπληΡ:ι:ιματικές εΥκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού

2. Αναζήτ/ση ΣUΣΤΗμάτων διαχείρισης '(U1 τ/ 2. Υγείας - Καθορισμός αποθεμάτων Υης '(U1 τη δημιouρyία

βιώσ.ιιιη υλοποίηση και διατήρηση το\ των υποδομών υγείας που έχουν ήδη δρομολοΥηθεί ενώ yuι

κοινωνικού εξοπλισμού (επενδύσεις του τις εγκαταστάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο

ιδιωτικού φορέα, κοινοπραξίες, κ.α.) 1\ μέλλον προτε(νεται η ενεργοποίηση του μηχανισμού των

3. Αποκατάσταση ή / και επανάχρηση Ι \ PAR για τη βασική οργάνωση και το σχεδιασμό τους καθώς

υπαρχόντων εγκαταστάσεων \ και τ/ν άμεση υλοποίησή τους

4. Ενίσχυση 'ου κοlνων<κoU εξοπλwμoU κα;ι. \ Πολοwμού κ"' Ψυχαγωγίας - Εκπόνηση Mελhης yw τ/"
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται μ~ ανάλυση των νέων τάσεων τόσο στη ζήτηση όσο "αι στην

φυσικό περιβάλλον \ προσφορά υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας στα

5. ΔημιOuρyία κοινωνικού εξοπλισμού που ~ πλαΙσια της διεθνούς προβολής της Μαδρίτης και της
ευνοεί τη δημΙOuρyία θέσεων φΥασίας, με ικανοποίησης των αναγκών του πληθυσμOiι της (κρπήρια

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα Υια ΠJV"" χωροθέτησης, ποιοτικά κριτήρια βιωσψότητας των

οικονομία ~~ εΥκαταστάσεων και προτεραιότητες uλoΠOίησης). Επίσης,
6. γω την ανανέωση του αστικού ιστού και τη \ υλοποίηση Προγράμματος σύνδεσης της Δημόσιας

δημιουργία νέων ΚΈVΤp:ι:ιν πόλων Διοίκησης με τους ιδιωτικούς φορείς που θα ανwπύσσει

συyΚΈVΤρωσης μορφές διαχείρισης για την προώθηση της συμμετοχής της

7. Χωροθέτηση του κοινωνικού εξοπλισμού i \ ιδιωτικής πρωτοβουλίας

με κριτήρια συνοχής "αι λεΙΤOUΡΓΙKότ/τας tΊ Κοινωνικής Πρόνοιας - Εκπόνηση Σχεδίου για την

8. Ικανοποίηση των αναyιcιJ)ν σε κοινωνικό / αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε μη

εξοπλισμό στις περιοχές με τη χειρότερη αστικές περιοχές φυσικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία

κάλυψη / κέντρων τρίτης ηλικίας και απόρων
9. Χρησιμοποίηση της αποκατεστημένης 5. Αθλητισμού - προσανατολισμός των περιφερειακών πάρκων

κληρονομιάς για την στέγαση κοινωνικο/ στο να φιλοξενούν αθληηκtς δραστηριότητες σε επαφή με το

εξοπλισμού φυσικό στοιχείο που παράλληλα είναι συμβατές με την

Ι ο. Διατήρηση των συμφωνιών και των προστασία του - Αποκατάσταση των mδηροδρομικών

ενεργειών που έχουν ήδη δρομολσΥηθεί

Ι 1. Eνίoχuση των ΕΥκαταστάσεων

υπεΡδημonΟ<ής εμβέλεWς

12. Απόκτηση κοινωνικού εξοπλισμού μέσω

της ανταλλα'Υής οικοπέδων

13. Συντονισμός και εναρμόνιση με τα όσα

προβλέπονται στο κεφόλαlO που αφορά τον

τομέα του περιβάλλοντος

γραμμών που βρίσκονται σε czxρηστία γω την ανάπτυξη

δραστηριοτήτων αθλητισμού και ΨUXα:yωyίας αφού

προηΥηθεί ένα ΠρόΥραμμα Mετασrrιματισμoύ του δ,κτύου

και Προγράμματα Σuντ:oνισμoύ των Χωρικών Δράσεων

προκειμένου να μελετηθεί η δυναμική των περιοχών που

διαπερνά το δΙΚΤUO και να πρayματοποιηθεί η αξιοποίησή

τους - Καθορισμός των απαραίτητων και καταλληλότερων

τραπεζών Υης '(U1 τη δημιουΡΎία αθλ.ητικών εγκαταστάσεων

που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν στο μέλλον

οποιοδήποτε διεθνές αθλητικό γεΥονός (βλέπε υποψηφιότητα

()lUUtttaKιJ1V Aνrι)νων 2012).
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-

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα, όπως:

• Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον καθορισμό των στόχων καθώς και των

πολιτικών και εργαλείων εφαρμογής τους δεν διαθέτει ξεκάθαρη δομή. Στο κομμάτι

που αναφέρεται στους στρατηγικούς στόχους περιέχονται ταυτόχρονα και μέσα

υλοποίησής τους, όπως συμβαίνει με τον στόχο Σ12. Ο στόχος Σ9 αποτελεί

αναδιατύπωση του στόχου Σ3 ενώ και ο στόχος Σ8 αποτελεί εν μέρει εξειδίκευση

του στόχου Σ7. Οι πολιτικές και τα εργαλεία γενικού χαρακτήρα δεν καλύπτουν

όλους τους στρατηγικούς στόχους ενώ οι πολιτικές και τα εργαλεία ανά τομέα

δρουν συμπληρωματικά για μερικούς από αυτούς και δεν περιορίζονται στο να

εξειδικεύσουν τις γενικές πολιτικές. Οι τέσσερις πρώτες πολιτικές γενικού

χαρακτήρα αποτελούν απαραίτητα βήματα που πρέπει να προηγηθούν ώστε στη

συνέχεια να διαμορφωθούν οι στόχοι και οι πολιτικές. Ενώ οι στόχοι αντιστοιχούν

σε όλες nς τομεακές πολιτικές. παρατηρούμε ότι υπάρχει επιλεκτική εξειδίκευσή

τους καθώς δεν καλύπτεται σωστά η λειτουργία από τις γενικές. 'Etm, ο στόχος Σ2

εξειδικεύεται μόνο με την Τ3 ενώ θα μπορούσε να ισχύει και για την Τ5. Το ίδιο

ισχύει και για τον Σ5. Η πολιτική Γ6 προωθεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών

αλλά με ποιο τρόπο υλοποιείται μία τέτοια φιλοδοξία; εφόσον, οι πολιτικές ΓΙ έως

Γ4 δεν έχουν πραγματοποιηθεί ο στόχος ΣlΟ χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση μπορεί

να οδηγήσει σε επικαλύψεις ή αντιφάσεις με τα όσα προτείνονται

• Η αποκατάσταση και επανάχρηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων και οι εναλλακτικές

μορφές υιοθετούν την έwοια της βιωmμότητας ενώ υπάρχει στόχος και για τον

συντονισμό με τον τομέα περιβάλλοντος και για δράσεις ενεργούς προστασίας του

και αξιοποίησής του

• Εμφανής είναι και η προσπάθεια ενσωμάτωσης των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού

περιβάλλοντος ενώ εντάσσει και ποιοτικά κριτήρια στους στόχους

• Η υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων με την δέσμευση γης, ενώ για την

εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται, προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων

και σχεδίων.

• Προωθείται, επίσης. η ιδιωτική πρωτοβουλία και ο συντονισμός των δράσεων με

τον δημόσιο τομέα

• Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποβλέπει στη διεθνή προβολή της Περιφέρειας

μέσω σιryκεKριμένων δράσεων

• Ακόμη, προβλέπεται όχι μόνο η υλοποίηση κοινωνικού εξοπλισμού αΜ.ό. και η

συντήρησή του
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• Το χωροθετικό πρότυπο που προτείνεται ενισχύει την πολυκεντρncή δομή με τη

δημιουργία υπερτοπικών πόλων εξυπηρέτησης για την αποφυγή επικαλύψεων και

το συντονισμό των δράσεων με λειτουργικά κριτήρια

• Δεν εξειδικεύονται χωρικά κάποιες μεΥάλες παρεμβάσεις για κάθε κατηγορία ούτε

τίθενται προτεραιότητες

• Συνοπτικά, στο ΡΣΑ ο τομέας του κοινωνικού εξοπλισμού θεωρείται βασικό

στοιχείο για την αναβάθμιση του ασnKoύ χώρου και την επίτευξη της

πολυκεντρικής δομής του. Δεν προβλέπονται, όμως, στόχοι ή πολιτικές που να

αφορούν τη βιωσιμότητά του ή να τον αξιοποιούν για την οικονομική τόνωση της

Περιφέρειας.
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Άξονες Σύγκρισης
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Στη συνέχεια, επιχειρείται η σύ'Υκριση των όσων προβλέπουν το PRET και το ΡΣΑ

σχετικά με την προώθηση του τουρισμού, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και

την διαχείριση τ/ς πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και την προώθηση της έρευνας και

τ/ς τεχνολογίας στην Περιφέρεια Μαδρίτης και στην Περιφέρεια Αττικής. avriστolXa.

- Οι τρεις αυτοί άξονες σίtyκ:ρισης ξεφεύ'Υουν από τ/ν σίtyκ:ριση ανά τομέα

δραστηριότητας που πραγματοποιεί το PRET. Η επιλογή τους l:Υινε με βάση το

κριτήριο του ειδικού βάρους που έχουν για τις δύο μητροπόλεις σε συνδυασμό με το αν

αποτελούν βασικές επιλογές πολιπκής του ΣΑΚΧ.

• Τουρισμός

Κριτήριο για τ/ σύγκριση του PRET και του ΡΣΑ ως προς τους προβλεπόμενους

στόχους και δράσεις τους σχετικά με την προώθηση του τουρισμού στην Περιφέρεια

Μαδρίτης και την Περιφέρεια Αττικής, αντίστοιχα, αποτελεί το ότι οι δύο Περιφέρειες

διαθέτουν άφθονους πόρους και δυνατότητες για την προώθηση του τoυρισnκoύ

προϊόντος τους καθώς και το ότι μία από τις βασικές επιλογές πολιτικής, με εφαρμογή

στις μητροπόλεις, του ΣΑΚΧ είναι η «Αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης του

φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού». Εξετάζεται, λοιπόν, τι προβλέπεταιγενικά για

την προώθηση του τουρισμού και ιδιαίτερα των εναλλα)Ctικώνμορφώντουρισμού.

Στις ενότ/τες όπου εmχειρείται η προσέγγιση της Περιφέρειας Μαδρίτ/ς ανά χωρική

ενότητα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος της.

Συγκεκριμένα,δίνεται έμφαση στην αξιοποίησητου δυναμικού της Περιφέρειαςγια την

ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας που στηρίζεται στο φυσικό περιβάλλον.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που δεν μετασχηματίζουν

το φυσικό περιβάλλον αλλά σέβονται nς υψηλής περιβαλλονπκής αξίας φυσικές

περιοχές. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ο καθορισμός ειδικών περιοχών για τ/

χωροθέτηση μικρών μονάδων εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον

τουρισμό προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η πίεση που ασκείται στο φυσικό

περιβάλλον. Για την ελαχιστοποίηση των πιέσεων και την ανάδυση μαζικών τάσεων

επισημαίνεται ότι η προσφορά δεν πρέπει να διοχετευτεί σε μία περιοχή απoκλεισnKά

αλλά να υπόρξουν αξιόλογες εναλλoκnκές προτάσεις και σε άλλες περιοχές της
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Περιφέρειας. Έτσι, η περιοχή της Μεσέτα προωθείται ώστε να λειτουΡΎεί

συμπληρωματικά με την περιοχή της Σιέρα στο θέμα αυτό.

Στόχος του PRET είναι η δημιουργία βιώσιμης οικονομικής βάσης στις περιοχές όπου

προωθείται ο τουρισμός με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και

στα πλιIimo ",όλας της προώθησης της διαφοροποίησηςτης οικονομικής βάσης κόθε

-περιοχής ανάλl>γα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Επίσης. οι θετικές εmδράσεις

από την προώθηση του τουρισμού υπoλoγίζovrat και από την ανάπτυξη των

υποστηρικτικώνδραστηριοτήτωνόπως αυτές των ξενοδοχείων και των εστιατορίων.

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προτείνοvrαι αφορούν την αξιοποίηση των

ΟΟάτινων πόρων, του αξιόλογου τοπίου, του φυσικού περιβάλλοvrοςγενικότερα καθώς

και την πλούσια πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Περιφέρειας. Με την

προώθηση του αγροτουρισμού, ειδικότερα, επιδιώκεται παράλληλα και η διατήρηση

της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας στις περιοχές όπου

πραγματοποιείταικαι κατά συνέπεια η διατήρησητου αγρoτιιcoύ τοπίου.

Μεταξύ των άλλων προβλέπονται,ακόμη, τα εξής:

Δημιουργία Κέντρου Τουριστικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Αναψυχής

μητροπολιτικήςεμβέλειας

Ανακαίνιση παλαιών κτιρίων και γενικότερα διατήρηση της κτιριακής κληρονομιάς

καθώς και επανάχρηση των εγκαταλελειμμένωνχώρων

Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών που, όμως, θα εξυπηρετούν και τις

υπάρχουσεςανάγκες των 1α/τοίκων το μέγιστο δυνατό

Δημιουργία ολοκληρωμένης στρατ/Υικής προώθησης του τουρισμού της

Περιφέρειας

Εξασφάλιση πρόσβασης στις περιοχές όπου προωθείται η τουριστική

δραστηριότητα

Παράλειψη αποτελεί η προώθηση του τουρισμού στην περιοχή του Κέντρου η οποία

διαθέτει πλούσιο ιστορικό χ::έντρο και σιryκεvτρώνει τις κυριότερες πολιτιστικές και

καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Περιφέρειας. Επίσης, μία άλλη μορφή τουρισμού

που παραλείπεταιείναι ο συνεδριακόςτουρισμόςενώ δεν διευιcρινίζεταιη εμβέλεια που

επιδιώκεταινα έχει η προώθηση του τουριστι1COύπροϊόvrος.
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Στους στόχους και τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ δεν προβλέπεται η προώθηση του

τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Αττικής παρά τις πολλές και διαφορετικές

δυνατότητες που παρουσιάζει για την καθιέρωσή της ως ελκυστικός τουριστικός

προορισμός.

• Ελεύθερος χρόνος [Αναψυχή - ελεύθεροι χώροι - μητροπολιτικά πάρκα

πολιτισμός]

Κριτήριο για την επιλcryή του ελεύθερου χρόνου ως άξονα σύΥκρισης του PRET και

του ΡΣΑ αποτελεί το γεγονός ότι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τους κατοίκους

των μητροπόλεων με τους σημερινoUς έντονους ρυθμούς ζωής και επιπλέον ότι έχει

αλλάξει η αντίληψη σχετικά με τους τρόπους αξιοποίησήςτου. Όσο αφορά το στοιχείο

του πολιτισμού,η πολιτιστική κληρονομιάτόσο της ΠεριφέρειαςΜαδρίτηςόσο και της

ΠεριφέΡειας Αττικής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενώ η διατήρηση και

διαχείρισήτης αποτελούνβασικό τομέα στον οποίο εστιάζειτο ΣΑΚΧ.

Πέρα από τα σημεία όπου -γίνεται αναφορά στα παραπάνω στοιχεία στις ενότητες

προσΈΥΥισης της Περιφέρειας ανά τομέα δρασrηριότητας ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε

αυτά και στις ενότητεςπροσΈΥΥισηςανά χωρική ενότητα.

Όπως και με τον τουρισμό έτσι και με την αναψυχή προωθούνται έντονα οι

δραστηριότητεςπου σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και είναι συμβατές με αυτό.

Επίσης, η χωροθέτ/ση των δραστηριοτήτων αναψυχής κατευθύνεται σε ενδιάμεσους

χώρους που δεν χρήζουν κάποιου είδους προστασία. Προβλέπεταιακόμη η δημιουργία

ελκυστικών εστιών αναψυχής σε περιοχές υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος.Εmπλέον,

προβλέπεται η δημιουργία ενός πολυχώρου θεαμάτων μητροπολιτικής εμβέλειας ενώ

γενικότερα προωθείται η ανάπruξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του

Κέντροο.

Όσο αφορά τους χώρους πρασίνου, ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα ενώ επιδιώκεται η

σύνδεση και η συνέχεια τους μέσω ενός πλέγματος μητροπολιτικών πάρκων και

ελεύθερων χώρων αποτρέποντας το σχηματισμό συνεχούς οικιστικού ιστού που

λειτουργεί ως εμπόδιο. Το πλέ-Υμα αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με την ανάπmξη

δραστηριοτήτων θεάματος ή αναψιιΧής και να λεΙΤΟΟΡγεί ως πόλος έλξης πληΘUσμOύ
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από όλη την Περιφέρεια. Οι ζώνες πρασίνου αποτελούν, σύμφωνα με το PRET, βασικό

συστατικό της περιοχής του Κέντρου για την αναβάθμιση της εικόνας του και της

ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η αναδάσωση των χώρων πρασίνου αποτελεί στόχο του

ενώ με τα προγράμματα χρήσης και διαχείρισής τους που καθορίζουν ποιες

δραστηριότητες και που μπορούν να αναπτυχθούν επιδιώκεται η εκμετάλλευση των

πόρων με βάση τις αρχές της βιώσιμής ανάπroξης. Γενικότερα, προβλέπεται η

- δημιουργία ελεύθερων χώρων ως εστίες αναζωογόνησης του αστικού ιστού παράλ/.ηλα

με την αποκατάσταση των κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συμμετοχή των

οργανισμών ή φορέων που σχετίζονται με αυτά. Η σημασία της δημιουργίας χώρων

άθλησης τονίζεται ιδιαίτερα σε αυτές τις ενότητες του PRET.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

αποτελούν τα μητροπολιτικά πάρκα. Ο σχεδιασμός τους πραγματοποιείται ώστε να

ανήκουν σε ένα ενιαίο άξονα ενώ παράλλήλα προβλέπεται και η σύνταξη

προγράμματος χρήσης και διαχείρισής τους. Επίσης, επιδιώκεται η ανάπτυξη

δραστηριοτήτων αναψυχής σε άμεση σχέση με το περιβάλ/.ον είτε στο εσωτερικό τους

είτε στην κοντινή ακτίνα επιρροής τους. Επίσης, θεωρείται ότι η δημιουργία θεματικών

πάρκων, υπαίθριων μουσείων, λούνα - παρκ alJ..iJ.. και κέντρων έρευνας θα

ικανοποιούσε τις πρόσφατες τάσεις ως προς την αντίληψη της έwοιας της αναψυχής

και θα έδινε μία νέα πιο ενεργή προοπτική σχετικά με τα μητροπολιτικά πάρκα.

Όσο αφορά την αναψυχή, στο ΡΣΑ προβλέπεται η δημιουργία μεγάλων υπερτοπικών

πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουΡΎ1.ών που εξυπηρετούν

ολόκληρη την έκταση της πόλης. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ενιαίου δικτύου

σε ολόκληρη την έκταση του ηπειρωτικού τμήματος της περιοχής της Αθήνας με κατά

το δυνατό σύνδεση και ενοποίηση των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, των

ελεύθερων χώρων και πεζοδρόμων, των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του

περιαστικού πρασίνου, των ορεινών όγκων και των ακτών, ενώ προβλέπεται η

διαμόρφωση ενιαίου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. Οι κατευθύνσεις για

την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής

παρουσιάζουν ομοιότητες με τα όσα προβλέπει το PRET για τον άξονα αυτό.
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• Πανεπιστήμια - έρευνα - τεχνολογία

Η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας αποτελεί βασική προυπόθεση τόσο για τη

βελτίωση τ/ς αvrαΎωνιστιKότητας των μητροπόλεων όσο και της ποιότ/τας ζωής των

κατοίκων τους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς

δραστηριότητας αποτελεί πάγια επιλογή των πολιτικών της ΕΕ. Τα παραπάνω

- αποτέλεσαν τα βασικά χ:ριτήρια Ύια την εmλoyή του συγκεκριμένου άξονα σίryκ:ρισης

του PRET και του ΡΣΑ.

Όσο αφορά τ/ν προώθηση τ/ς έρευνας ιcαι τ/ς τεχνολσΥίας, πέρα των όσων

προβλέπονται στις ενότ/τες ανά τομέα δραστηριότ/τας, προβλέπεται η δημιουΡΎία

τεχνολσΥικών πάρκων για τ/ν αναζωογόνηση και τον εΚσυΥχΡονισμό τ/ς υπάρχουσας

παραγωγικής βάσης και την αποφ\η'ή της αποκλειστικήςεξειδίκευσηςτης Περιφέρειας

στον τομέα των υπηρεσιών. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουΡΎία Κέντρου Έρευνας και

Ανάπτυξης σε χώρους εΥκ:αταλελειμμένωνστρατιωτικών εΥκ:αταστάσεων στα πλαίσια

τ/ς επανάχρησης των χώρων για τον περιορισμό τ/ς σπατάλησης εδάφους. Ακόμη,

προβλέπεται η δημιουΡΎία πάρκων που θα στεγάσουν ερευνητικά κέντρα προκειμένου

να βελτιωθούν οι μέθοδοι αγροτικής εκμετάλλευσης. Τέλος, η δημιουργία νέων

πανεπιστημιακών κάμπους θεωρείται ότι όχι μόνο συμβάλλουν στ/ν προώθηση της

έρευνας αλλά και στην αναζωογόνηση τ/ς ευρύτερης περιοχής όσο αφορά τις

υποστηρικτικές οικονομικές δραστηριότ/τες που θα αναπτυχθούν και τον τομέα της

Kατoιιdας. Τέλος, ο ιcoινωνιιcός εξοπλισμός που διαθέτουν τα Πανεπιστήμια θεωρείται

ότι πρέπει να είναι διαθέσιμος και για τ/ν εξυπηρέτηση των ΙCΑΤOίKων έτσι ώστε να

αποφεύγονταιοι επικαλύψεις.

Η αξιοποίηση της έρευνας και της τεχνολογίαςγια τη βελτίωση της ποιότηταςζωής των

ιcατoίKων, τον εKσιryΧΡOνισμότης οικονομικήςβάσης ιcαι την άμβλυνση τ/ς απόστασης

της Περιφέρειας Απικής δεν προβλέπεται από τους στόχους και τις κατευθύνσεις του

ΡΣΑ.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

το σύστημα σιεδιασμού και τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήναc Μαδρίτης

Από τη σύγκριση του ΡΣΑ με το PRET προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα τόσο για

τη δομή των Σχεδίων όσο και για το περιεχόμενό τους. Καταρχήν, η αποκλειστική

νομοθετική και εκτελεστική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Μαδρίτης σε θέματα

χωρικής οργάνωσης και πολεοδομικού σχεδιασμού της προσδίδει την ευελιξία να

- προσαρμόσει και να καθορίσει τις προδιαγραφές του PRET στις ιδιαιτερότητές της.

Αντίθετα, ο Ν.2508/98 ορίζει ενιαίες προδιαγραφές για τα Ρυθμιστικά Σχέδια όλων

των πόλεων όπου προβλέπεται η εκπόνησή τους, πράγμα που δεν αφήνει περιθώρια για

την διαμόρφωση του Σχεδίου σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής

αλλά από την άλλη διασφαλίζει πως δεν θα παραλειφθούν σημαντικά στοιχεία που

θεωρείται απαραίτητο να περιλαμβάνει για την ενιαία χωρική οργάνωση της χώρας.

Όσο αφορά τη δομή των Βάσεων του PRET, το γεγονός ότι η προσέγγιση της

Περιφέρειας Μαδρίτης επιχειρείται ανά τομέα δραστηριότητας οδηγεί σε επαναλήψεις

στόχων, κατευθύνσεων και μέτρων. Ακόμη, δεν λείπουν οι αντιφάσεις και, επιπλέον,

με αυτό τον τρόπο δεν αποδίδεται η συνολική εικόνα της Περιφέρειας σύμφωνα με το

προβλεπόμενο μοντέλο χωρικής οργάνωσης. Η αποσπασματική εικόνα της Περιφέρειας

δεν αναιρείται από την προσέγγισή της ανά χωρική ενότητα αφού τελικά δεν

πραγματοποιείται μία σύνθεση των ανά τομέα στόχων και πολιτικών, όπως

προσδοκάται, αλλά Ία/ρίως μία εξειδίκευση κάθε ενότητας με βάση τα συγκριτικά της

αποτελέσματα. Τα παραπάνω δυσχεραίνουν τη σύγκριση με το ΡΣΑ που τουλάχιστον

σε επίπεδο στόχων και κατευθύνσεων παρουσιάζει μια πιο σύνθετη δομή. Πάντως, και

στο ΡΣΑ δεν λείπουν οι αντιφάσεις μεταξύ στόχων ενώ χαρακτηριστικό και των δύο

Σχεδίων είναι ότι σε αρκετά σημεία -ιδιαίτερα στο PRET, λ/γω του μεγαλύτερου

όγκου του- οι στόχοι δεν διακρίνονται ξεκάθαρα από τις πολιτικές και τα προτεινόμενα

μέτρα ή εργαλεία.

Επίσης, το γεγονός ότι στο PRET σε κάθε τομέα δραστηριότητας δεν ακολουθείται η

ίδια μεθοδολογία για τη διατύπωση στόχων, πολιτικών και εργαλείων καθώς και ο

διαφορετικός τρόπος και βαθμός εξειδίκευσης τους προκαλούν σύγχυση ως προς το

χαρακτήρα του Σχεδίου ενώ τα πολλά επίπεδα ως προς τον προσδιορισμό αρχών ή

κριτηρίων, στρατηγικών στόχων, στόχων, πολιτικών και εργαλείων μέσα στην ίδια
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ενότητα αποσυντονίζουν από το στρατηγικό του χαρακτήρα. Από την άλλη στο ΡΣΑ

δεν προβλέπονται κατευθύνσεις και μέτρα για όλους τους στόχους που διατυπώνονται.

Όσο αφορά το μοντέλο χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας Μαδρίτης, η επιλογή των

χωρικών ενοτήτων προσέγγισής της με γεαryρα.φικά και όχι λειτουργικά κριτήρια

υπονομεύει τ/ν ισχό των στόχων 1((1Ι των πολιτικών του ενώ εντύπωση προκαλεί το ότι

- η μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης δεν μελετάται ενιαία αλλά σύμφωνα με τον

παραπάνω διαχωρισμό διασπάται στις διαφορετικές χωρικές ενότητες. Τέλος, δεν

πραγματοποιείται ουσιαστική ιεράΡΧΤΊση των στρατηγικών στόχων και πολιτικών του

μοντέλου όταν χαρακτηρίζονται ως υψηλής και μ!:Υιστης προτεραιότητας. Το ΡΣΑ δεν

διαμορφώνει ρητά το προβλεπόμενο μοντέλο χωρικής οργάνωσης της περιοχής

αναφοράς του, αυτό διαφαίνεται μέσα από το σύνολο των στόχων, κατευθύνσεων 1((1Ι

μέτρων που προβλέπει.

Όσο αφορά το χρονικό ορίζοντα αναφοράς των Σχεδίων, στο PRET καθορίζεται στα

είκοσι χρόνια ενώ στα είκοσι χρόνια ισχύος βρίσκεται και το ΡΣΛ. Η διάρκεια αυτή των

Σχεδίων ανταποκρίνεται στα XαρακτηρισnKά του στρατηγικού σχεδιασμού, εκείνο που

προκαλεί ερωτηματικά είναι η αποστασιοποίηση από τα άμεσα προβλήματα για τη

διαμόρφωση του χωρικού μοντέλου οργάνωσης και ο ισχυρισμός ότι η διαμόρφωση του

χώρου πραγματοποιείται με αργές διαδικασίες, στο PRET. Μάλλον, οι γρήγορες

εξελίξεις που συντελούνται στις μητροπόλεις δεν εmτρέπουν τέτοιες πρωτοβουλίες και

τέτοιους ισχυρισμούς.

Όσο αφορά το περιεχόμενο του PRET, αναφέρονται παρακάτω ορισμένες βασικές

αρχές που χαρακτηρίζουν τους στόχους, τις πολιτικές και τα μέτρα ανεξάρτητα από τον

τομέα στον οποίο συναντώνται.Έτσι, αυτές είναι:

Προώθηση της ανταγωνιστικότηταςτης Περιφέρειας Μαδρίτης

Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς

Διαχείριση πόρων μέσω ολοκληρωμένουσχεδιασμού

Προώθηση συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και

απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

Εφαρμογή της αρχής της «πρόληψης»

Επανάχρηση πόρων
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Εξασφάλιση της πρόσβασης στους κοινωνικούς πόρους από όλους

Διεύρυνση της χρήσης της τεχνολογίας και αξιοποίηση της

Επιμόρφωση και ενημέρωση των διάφορων κοινωνικών ομάδων

Ενεργή αξιοποίηση πόρων και όχι παθητική προστασία τους

Διαφοροποίηση οικονομικής βάσης 1α/Ι υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών

οικονομικής δραστηριότητας

Προώθηση της πολυκεντρικής δομής οργάνωσης της Περιφέρειας και υιοθέτηση

της αρχής της «συμπαγούς πόλης»

Λειτουργική διαφοροποίηση

Εφαρμογή της αρχής της «βιώσιμης ανάπτυξης»

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Πolliς από αυτές τις αρχές είτε ταυτiζovται με τις βασικές εmλσyές πολιπκής με

εφαρμογή στις μητροπόλεις του ΣΑΚΧ είτε συμβαδίζουν με αυτές. Γενικότερα, τόσο

συνολικά όσο και ανά επιμέρους τομέα φαίνεται ότι οι στόχοι, οι πολιτικές και τα

εΡΎαλεία του PRET υιοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις στραΠlΎΙκές χωροταξικού

σχεδιασμού της ΕΕ.

Οσο αφορά το περιεχόμενο των στόχων, κατευθύνσεων και μέτρων του ΡΣΑ, αυτό δεν

περιλαμβάνει αναφορές στις αντίστοιχες επιλογές του στρατηγικού χωροταξικού

σχεδιασμού της ΕΕ καθώς το 1985 που ε1CΠOνήθηKε το ΡΣΑ δεν υπήρχαν καν. Με

δεδομένο ότι η προώθηση του ρόλου της Αθήνας στο διεθνές ανταγωνιστικό

περιβάλ/.ον δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του ΡΣΑ καθώς και ότι από το 1985 έως

σήμερα ορισμένα δεδομένα έχουν μεταβληθεί, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν

το παραγωγικό της σύστημα καθιστά περισσότερο από αναγκαία την εmκαφοποίηση

του ΡΣΛ. Πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι η εmmιροποίηση του ΡΣΑ είναι ανα-Υmία

όχι λόγω του ότι οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα

αλ/.ά λόΎω του ότι οφείλει να ενσωματώσει ορισμένες επιλογές για την προώθηση της

αvrαγωνιστικότητας της Αθήνας ml. την επίλυση των προβλημάτωντης.
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Γενιιcότερα, οι στόχοι ιcαι οι κατευθύνσεις του PRET παρουσιάζουν έναν πιο

OλOΙCληρωμένO χαρακτήρα, σε σχέση με αυτούς του ΡΣΑ, αλλά με τη συνθήκη ότι

καλύπτουν κάθε φορά ένα θέμα. Η πιο σύνθετη αντιμετώπιση του χώρου θέτει

περιορισμούςπου το συγκεκριμένοΣχέδιο παρακάμπτει. Αυτό γίνεται εμφανές και από

τα διαγράμματα ιcαι τους πίνακες του PRET που μάλλον συγχέουν, ενώ δεν υπάρχει

κάποιος χάρτης με τη συνολική πρόταση του PRET σύμφωνα με το μοντέλο χωρικής-
οργάνωσης.

Οσο αφορά τη δεσμευτικότητα των δύο Σχεδίων, το PRET αν και χαρακτηρίζεται από

το Ν. 9/1995 που προβλέπει την εκπόνησή του ως μη δεσμευτικό πλαίσιο ο τρόπος

θεσμοθέτησης των επιλο'Υών του και η δεσμευτικότητα των υποστηρικτικών εργαλείων

εφαρμογής του το καθιστούν στην ουσία σε μεΥάλο βαθμό δεσμευτικό. Κάτι τέτοιο,

όμως, δεν βρίσκει σύμφωνη την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς επικρατεί έντονο κλίμα

περαιτέρω αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων της διοίκησης. Αυτό, αποτελεί τον

κυριότερο λόγο που η εκπόνηση της τελικής μορφής του PRET καθυστερεί.

Αντίστοιχα, ο δεσμευτικός χαρακτήρας του ΡΣΑ δεν προβλέπεται ρητά από το

Ν.1515/85.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι σχεδιασμός της Περιφέρειας Μαδρίτης βασίζεται έως

σήμερα στο σχεδιασμό σε επίπεδο δήμου ιcαι τις δυναμικές μεμονωμένεςπρωτοβουλίες

που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση της Περιφέρειας. Οι τάσεις στο σχεδιασμό για την

εκπόνηση σχεδίων στρατηγιιcoύ χαρακτήρα δεν υλοποιούνται εξαιτίας της εκτεταμένης

αποκέντρωσηςτων αρμοδιοτήτωντης διοίκησης. Από την άλλη, η ύπαρξη του ΡΣΑ από

το 1985 δεν έχει οδηγήσει την Αθήνα στην ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στο

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η υιοθέτηση αποτελεσματικότερων διαδικασιών

συντονισμού των επιπέδων της διοίκησης στη Μαδρίτη και η εΠΙΙCαφOΠOίηση του ΡΣΑ

κρίνονται απαραίτητες για τις δύο πόλεις.
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παράρτημα

Επιβλέπων καθηγητής

Αλέξ ιος Δέφνερ

ΓιtοήaΙ Madrid ΡΣΑ PRET ΡιιΟμιοτικό ΡυΘμιστικό οχ

ΡΣΑ PRET ΡυΟμιοηκό σχέδιο ΑΟή\'ας ΡΣΑ PRET F
gIonal de Estrategia tcrrltorial Madrid ΡΣΑ PRET ΡιιΟ

ίl\'ας ΡΣΑ PRET Plan Rcgional dc Estratcgia tcrrirori,
μισΤΗcό σχέδιο ΑΟή\'ας ΡΣΑ PRET Estratcgia tcrntorI
RET EstratC2ia terτitorial Madrid ΡΣΑ PRET ΡnΗUΙσ1
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Aναπroσσόμενες εξουσίες στην Ισπανία

Αποκλειστικές εξουσίες της Κεντρικής KυβέΡVΗσης(άρθρo 149)
• Τελωνιακό και εξωτερικό εμπόριο

• Διεθνείς σχέσεις

• Αμυντtκές και ένοπλες δυνάμεtς

• Συνάλλαγμα, δημόσω οικονομία κα. εθνtκό χρέος

• Εμπορικό, ποινικό, εργασtακό και πολιηκό δίκαιο

• Τηλεπικοινωνίες

• lθαΥένεια και εξωτερική μετανάστευση

MoιρασμΈVες εξουσίες μεταξύ Κεντρικής Κυβέρνησης και Αυτόνομων Περιφερειών(άρθρο 149 -1)

• Εκπαίδευση

• Εξόρυξη και ενέργεtα

• Κοινωνική ασφάλεια

• Εργασία

• Υδάτινοι πόροι

• Εmστήμη κα. έρευνα

• Εμπορική και Kαταναλωτtκή προστασία

• Χρηματοπtστωτική και ασφάλεια

• Πολιτισμός κα. ελε6θερος χ.ρόνος

• Οικονομία

• Βιομηχανία

• Δημόmα ασφάλεω

• Περιβάλλον

• Δημόmα έργα και μεταφορές

• Αλιεία

Αποκλειστικές εξουσίες των Αυτόνομων Περιφερειών(άρθρο J48)
• Γεωργία και κτηνοτροφία

• Κυνήγι και ποτάμω αλιεία

• Δημόσια έργα στις αυτόνομες περιφέρειες

• Σιδηροδρομtκοί και οδικοί άξονες στις aυτόνομες περιφέρειες

• Μουσεία, βιβλιοθήκες και δημόmα αξιοθέατα

• Πολεοδομtκός σχ.εδtασμός

• Κοινωνική υποστήριξη

• KaTOtκia

• Τουρισμός, αθλητισμός και ελε6θερος χρόνος

• Υδάτινοι οδοί και δασοκομία

• Υγεία κα. ασφάλεtα

Εξουσίες των Επαρχιών

• Συνεργασία των τοπικών διοικήσεων

• Πρόνοια των uxεp-tOΠtKiliv υπηρεmών

Εξουσίες των Δήμων

• Δημόσια ασφάλεια

• Εκπαtδευτικό πρόγραμμα

• Πολιτική προστασία και πυροσβεστικές UΠΗρεσίες

• Πολεοδομtκός σχ.εδιασμός

• Ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά

• Περtβαλλoντική προστασία

• Δημόσια υγεία

• Προστασία καταναλωτή

• Κοινωνική πρoώGηση κα. ολοκλήρωση

• Παροχή νερού κα. ηλεκτρtκού

• Καθαριότητα και διάθεση απορριμμάτων

• Δημόσιες μεταφορές
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Πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης στην Ισπανία

Κεντρική Κυβέρνηση

Νομοθετικός κλάδο,

Iσπαvικό Κοινοβούλιο

Ι Σvvτtryμαπκό ΔικαστήριοI~ Ι EκτελJ;σnκός κλάδος Ι
Σύγκλητος Συμβούλιο των Βουλευτών

Εθνική Βουλή - 208 Γερουσιαστές 350 Βουλευτέςεκλεγμένοιαπό το

εκλεγμένοιγια θητεία 4 χρόνων. σύστημα αναλογικής εκπροσώπησης

κάθε Αυτόνομη Περιφέρεια διορίζει του Hondt για θητεία 4 χρόνων.

ένα Γερουσιαστή συν έναν συμπληρωματικό

για κάθε 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Επίπεδο Αυτόνομης Περιφέρειας

17 Αυτόνομες Περιφέρειες και 2 Αυτόνομες Πόλεις (Θέουτα και ΜελίΥια)

Ανώτερο Δικαστήριο

%ρl:'ρ>
Πρόεδρος της

Δικαιοσύνης
Αυτόνομης

Περιφέρειας

Νομοθετική Συνέλευση Κυβερνητικό

ή Κοινοβούλιο Συμβούλιο

,
Επαρχιακό Επίπεδο

50 Επαρχίες συμπεριλαμβανομένου του Αρχιπελάγους των Κανάριων και των Βαλεαρίδων

Νήσων

Επίπεδο Τοπικής Διακυβέρνησης

8089 Δήμοι

Δύο ΜητροπολιτικέςΠεριοχές (Μαδρίτη και Βαρκελόνη)

ΠηΥή: Giordano και RolIer, 2003, σελ.915.

2



La hl'λΣ

Πηγη. Jong κ.α., 2003, σελ.255.

υστηιιατα ΠΟ ΙΤΗcoυ ΠI)ΟΎραιιι.ιο.τισιιου συμφωνα ιιε τον U2t ιη

Γερμανικό Γαλλικό

(οονανωτικόσύ (Ναπολεόντειοσύστημα)
Υπάρχειμια νόμιμη βάση Ναι Ναι

Ι για το κΡάτoc.:

Σ:t.έσειc: κράτους-ιωινωνίας Οργανωτικές Ανταγωνιστικές

Μορφή της πολιτικής ΟλοκληρωτικόςΙ Οργανικός Iαιcωβινισμός

οσνάνωσηc ΦεντεΟΟλισαόc «ένΑC και ατοιιικόα

Βάση του πολιτικού Συνεταφιστική Τεχνοκρατική

l,αρα>:τ/ρα

Μορφή αποκέντοroσηc ΦεντεooλιστιΙCΉσυνεcrvασία Τοmκόενωτικό σύστημα

Εmιφατέστερηπροσέγγιση Δημόσιανομοθεσία Δημόσιανομοθεσία

στην πειθαρχίατης δημόσιας

δω

Χώρες Γερμανία,Αυστρία, Ολλανδία Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

Ισπανία μετά το 1978 και (μέχρι το 1978), ΠΟΡΤοΥαλία,
Βέλγιο μετά το 1988 Κεμπέκ, Ελλάδα και Βέλγιο

(μέ,οι το 1988)
,
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)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

και Χωρικής ΟΡΎάνωσης

Υποδιεύθυνση Περιβάλλοντος

και Χωρικής ΟρΥΙΙνωσης

Ορ.,ανισμοί Διοίκησης Ι Η Γενική Τεχνική Γραμματεία

Ινστιτούτο Κατοικίας Η Γενucή Διεύθυνση ΦuσΙ1(oύ Ώεριβά.λλοντος
ι- της Μαδρίτης

(Αυτόνοu.οc Eu.πoouc6c ODΎavwu6c)

Ι- Γενιι.:ή Διεύθυνση Ποιότητας και

IRIS
Αξιολόγησης του Περιβάλλοντος

ι-
Ινστιτούτο Koινό)vικής Επανένταξης

Γενι....'"ή Διεύθυνση ΠεριφερεΙCΙKO"ύ και
(Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) Ι-

Πολεοδομικού Σχεδιασμού

'--- ARPEGJO S.A.
Η Γενική Διεύθυνση Χρήσεων Γης

Περιοχές Βιομηχανικής Προώθησης

'--
ΓενUCΙl ΔιεύθυνσηΑΡχιτεκτονιι...'"ής

και Κατοικίας

Σώμα Ενόρκωνσχετικά

με την απαλλοτρίωση

Εδαφών

Πηγή: http://www.madrid.orglcomunlmedioAmbiente, 28-5-2004.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Δικαστικό Γραφείο Γραφείο Γενικού

Γραμματέα

Τμήμα Π.Σ.Ε.Α. &
Πολιπll."ής Προστασίας

ΓΕΝΙΚΉ ΔlενθΥΝΣΗ Τμήμα εξυπηρέη)σης

πεΠΕΡIΦΕΡΕIΑΣ του Πολίτη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΧΩΡΙΚΉ
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Κατηγορίες χρήσεων γης στην Περιφέρεια Μαδρίτης πριν το Νόμο Χρήσεων Γης 8/2001

ΑΣΤιΚΗ ΓΗ

(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Ειδικό Σχέδιο)

ΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

/
(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο - Τομεακό Σχέδιο)

~
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTlΣMENH

(Πολεοδομική Μελέτη) (Πρόγραμμα Πολεοδομο..'"ής
Δoό.σnc)

ΓΗ ΜΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ

ϊ) όπου δεν είναι απαραίτητη η ανu.πτυξη

ίϊ) προστατευόμενη

iii) ιδιαίτερης προστασίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ

Γη Διαθέσιμη για την Υλοπσίηση Υποδομών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία



)

)

Κατηγορίες χρήσεων γης στην Περιφέρεια Μαδρίτης μετά το Νόμο Χρήσεων Γης 81200 Ι

ΑΣΤΙΚΗ ΓΗ

(Γενικό Πoλεoδoμιιcό Σχέδιο - Ειδικό Σχέδιο)

ΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠ1ΎΞΗ

(Πεptλαμβάνει ιcα.ι την Κατηγορία Γης όπου δεν

/
είναι Απαραίτητη η Ανάπτυξη)

ΤΟΜΕΑΚΗΓΗ
ΜΗ ΤΟΜΕΑΚΗ ΓΗ

(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

- ToumIώ ΣΎέδιο1
(Τομεακό Σχέδω από Ιδιώτες)

ΓΗ ΜΗ ΑΝΑΠ1ΎΣΣΟΜΕΝΗ

ί) προστατευόμενη

ίί) ιδιαίτερης προστασίας

ΓΕΝΙΚΑΣΥΣΊΉΜΑΤΑ

Γη Διαθέσψη για την Υλοποίηση Υποδομών

Πηγή: Ιδία επεξεργασία



ΟΟΟΟΘοeCCΟΟΟΟΟΦΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΘΟΟΟΟΟu~

Τα σχέδια πολεοδομικού σχεδιασμού και χωρικής οργάνωσης και οι φορείς εκπόνησης και έγκρισής τους στην Περιφέρεια Μαδρίτης

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

σπκή Γη)

cial)

aς (ZIR)

Σχέδιο που δεν έχει εκπονηθεί η εκπονείται κατα περίπτωση

Εθνικό Σχέδιο

Τ

Κατευθυντήριο Σχέδιο

YnoδouώY

Ι

Περιφερειακό Σχέδιο Χωρικής Στρατηγικής
Ζώνες Περιφερειακοίι Eνδιαφέρovτ(PRET)

(μη Τομεακή Γη)

χέδlο

ιφερεια!Cής

ράσης
Γενικό Πολεοδομικό Ειδικό Σχέδιο (Α

(PAR)
Σχέδιο (Αστική Γη) (Plan Espe

(Plan General)

Τομεακό Σχέδιο

(Τομεακή Γη)

(Plan Parcial)

Ι

Τομεακό Σχέδιο (μη Τομεακή Γη)

(plan Parcial)

Σ

Περ

Δ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΌΣ ΤΟΜΕΑΣ

---- Σχέδιοπου έχει εκπονηΟεί,



000000000000000000000000000000.)

Τα σχέδια πολεοδομικούσχεδιασμούκαι χωρικήςοργάνωσηςκαι οι φορείς εκπόνησηςκαι έγκρισήςτους στην ΠεριφέρειαΑττικής

ΦορέαςΈγκρισηςτου Σχεδίου ΦορέαςΕκπόνησηςτου Σχεδίου

Γενικό ΠλαίσιοΧωροταξικούΣχεδιασμού ΟλομέλειαΒουλής (π.δ.) ΥΠΕΧΩΔΕ

ΠεριφερειακόΠλαίσιο ΧωροταξικούΣχεδιασμού γπουργόςΠΕΧΩΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕή Περιφέρεια

ΡυθμιστικόΣχέδιο ΠροεδρικόΔιάταγμα ΟΡΣΑ

Γενικό ΠολεοδομικόΣχέδιο ΥπουρΥόςΠΕΧΩΔΕ ΟΡΣΑ

ΠολεοδομΙ1CήΜελέτη
γπουρΥόςΠΕΧΩΔΕ

Δήμοι
(με γνωμοδότησητου κεντρικούΣΧΟΠ)

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

.~.



Χάρτης Ι: Το Ευρωπαϊκό Αστικό Σύστημα

,
(j) ,. σ.. ....".. 5 'jIq σι

.......~.φιιεΩ........

",,--»' .......
~ .................... .-.

••".

•

Πηγή: Πηγή: Μinίsteήο de Obras Publicas Υ Transportes. PIan Director de lnfraestnιcturas

(1993-2007)



Χάρτης 2; Οι άξονες δυναμικής του μοντέλου χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας

Μαδρίτης

)

." '" ~,""ι'~·-'·_· ,,'!Ι~ 1.0'," , ".,1... '

•

ComuιUdad d&

Madrid
Ι. '..._~~, --

___...JL---·':::'-:-';:;-·-':"·

Πηγή: Plan Rcgiona! dc Estratcgia Tcrτιorial dc Madtid, 1997
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Χάρπις 3: Οι άξονες δυναμιιcrlς του μοντέλου xωΡιιcrlς οργάνωσης της Περιφέρειας

Μαδρίτης

\ .

/<
/

_.. '- - .. -"

Πηγή: Plan Regίona\ de Εstrnιegίa Τerrtorial de Madrid, 1997
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)

)
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)

)

)
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Χάρτης 4: Οι άξονες δυναμικής του μοντέλ<>υ χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας

Μαδρίτης

,

,,.....-

Πηγή: Plan Regional de Estrategia Temorial de Madrid, 1997



Χάρτης 5: Οι άξονες δυνομικής του μοντέλου χωρικής οργάνωσης της Περιφέρειας

Μαδρίτης

'- - • ι-..""'-.. ...

.#.
••+........•••

..,.,

•

Comunlόδd do

Madrid,-----,'_.--,,-.,-_.L

)

)

)

Πηγή: PIan Regίonal de Estrategia Τemοήal de Madrid, 1997
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)



Χάρτης 6: Οικοδομικό τετράγωνο με βάση το μοντέλο χωρικής οργάνωσης του PRET

-.. ..._-
-
-:=.,_..

••

---
---_.-...-

--_.._....-

- ..__-.-

_.
......-._~_ .._.-

-~--

•
.~ιι._--
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1iόJIIoI,ι,1~~,"------Τ----------
_ ....._ ... ~.IΙ.ι::ιι"..Α_.. "C>.UU...._'Oι·,

•

ComunJdΔd"

Ι .--:::---=-~-:-:-::-----c-=---:-: -----.-~-~-~~
Πηγή: PIan Regiona! de Estrategia Τen10ήal de Madrid, 1997



Χάρτης 7: Περιοχή οργανωμένη επέιcτασης σύμφωνα με το μοντέλο χωρικής

οργάνωσης τοο PREΤ

Πηγή: Plan Regiona! de Estrategia Temoria! de Μadήd, 1997

______011_ ...---......
ComunIdιod do
Μadήd-----.,-_ ..._." '.,'"



Χάρτης 8: Η χωριχή διαίρεση της Περιφέρειας Μαδρίτης ανά χωριχή ενότητα

.Ξ---,---
Πηγή: Plan Regiona! de Estrategia Terrtoria! de Madrid, 1997



Ε«. Ι: Κόμβος της AπUCΉς Οδού με τη

Λεωφόρο Κηφισίας

Πηγή: www.photoIife.1!r

Ει". 2: Κόμβος Δουι..;σσης Πλακεντίας

Πηγή: www.Dhotolife.2r

nYlYI1: \Vww.pI101olife.gr

Πη-Υή: www.Atheηs2004.gr

Ει... 6: Μαρίνα Ζέας

Εικ. 4: Δορυφορική λήψη της AπUCΉς Οδού

Πηγή: www.photolife.ιzr

Ειιc. 3: ΑπιιcΉ Οδός στο ύψος της Πεντέλης

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

ι

Εικ. 5: Το Ολυμπιακό Χωριό της Αθήνας

(2004)

Πηγή: www. hoto)ife.ιzr

Εικ. 7: Τμήμα του παραλιακού μετώπου του

Φαλήρου

Πηγή: www.Athens2004.2f



)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

Εικ. 8: Ο περιβάλλοντας χώρος του ΟΑΚΆ

Πηγή: www.Athcns2004.ar

Εικ. 1Ο: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος·

Σύνδεση προς το κτίριο κεντρικού

αεροσταθμού

Πηγή: www.aia.gr

Εικ. 12: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος-

Κτίριο πύργου ελέΥχου και ιcτίριo

τηλεπικοινωνιών

Πηγή: www.aia.gr

Εικ. 9: Τμήμα του περιβάλλοντα χώρου του

ΟΑΚΑ

Πηγή: www.Athcns2004.gr

Εικ. 11: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος·

Κτίριο πύργου ελέγχου και γέφυρες

επιβίβασης

Πηγή: www.aia.gr

Εικ. 13: Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος'

Άποψη του τερματικού σταθμού του

αεροδρομίου

Πηγή: www.aia.gr



Εικ. 14: Η περιοχή του Ελαιώνα

Πηγή: www.minenv.l!r

Εικ. 16: Υφιστάμενη κατάσταση Λεωφόρου

Αλεξάνδρας στο ύψος του Άρειου Πάγου και

των Προσφυγικών κατοικιών

)

)

)

")

)

) Πηγή: www.minenv.gr

Εικ. 15: Άποψη του Ελαιώνα σήμερα

Πηγή: www.minenv.l!r

Εικ. 17: Πρόταση για την περιοχή Λεωφόρου

Αλεξάνδρας μετά την απομάκρυνση του

γηπέδου και τον υποβιβασμό της Λεωφόρου

Πηγή: www.minenv.gr

)

)

)

)

)

)

Εικ. 18: Υφιστάμενη κατάσταση στην

ευρύτερη περιοχή του Πολιτισμικού Πάρκου

Πηγή: www.minenv.er

Εικ. 19: Πρόταση για την ευρύτερη περιοχή

του Πολιτισμικού Πάρκου

Πηγή: www.Jninenv.gr



)

)

Εικ. 20: Άποψη μακέτας από πρόγραμμα

ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της

Αθήνας

Πηγή: www.minenv.gr

Εικ. 22: Ο νέος τερματικός σταθμός του

αεροδρομίου Μπαράχας της Μαδρίτης

Πηγή: Plan Regional de Estrategia Territorial
Madrid~Documenlo Preparatorio de las
Bases, Consejeria de Politica TerittoriaI

Εικ. 23: Τμήμα του νέου τερματικού σταθμού

του αεροδρομίου Μπαράχας της Μαδρίτης

....

Πηγή: Plan Regional de Eslralegia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de Politica TerittoriaI

Euc. 21: Δορυφορική εικόνα της Αυτόνομης

Περιφέρειας της Μαδρίτης

Πηγή: Urban-Planeamiento urbano territorial
en el siglo XXJ, η.5

Εικ. 24: Άποψη του δυτικού τομέα της

Μητροπολιτικής περιοχής της Μαδρίτης

Πηγή: Plan Regional de Estrategia Territorial
Madrid-Documento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de PoIίtica TerittoriaI



Euc. 25: Άποψη του δυτικού τομέα της

Μητροπολιτικήςπεριοχής της Μαδρίτης

Εικ. 26: Νέοι τύποι προαστιακής κατοικ1ας

)

)

Πηγή: Plαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid-DocU"'ento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de PoIitica Terittorial

Εικ. 29: Βιομηχανική περιοχή

Εικ. 28: Αστική περιοχή κατοικ1ας μεσαίων

τάξεων

Πηγή: ΡΙαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de Ιω
Bases, Consejeria de Politica TerittoriaI

Πηγή: ΡΙαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de Polίtica Terittorial

Πηγή: ΡΙαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid~DocuInento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de Politica Terittorial

Εικ. 3Ο: ΕπιχειρησιακόΠάρκο της Μοραλέχα

Πηγή: ΡΙαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de las
Bases, Consejeria de Politica TerittoriaI

Εικ. 27: Τύπος κατοικίας περιμετρικά του

οικοδομικού τετραγώνου

Πηγή: ΡΙαπ Regional de Estrategia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de Ιω
Bases, Consejeria de PoIitica TerittoriaI

}

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)



)

)

)

)

)

)

J

)

)

)

)

)

Εικ. 31: ΒιομηχανικόΠάρκο στην περιοχή

Μόνχας

Πηγή: Ρ/απ Regiona/ de Estrategia Territorial
Madrid-Documento Preparatorio de /as
Bases. Consejeria de Politica TerittoriaI

Εικ. 33: Η περιοχή Μόστολες το 1982

Πηγή: Ρ/απ Regional de Estrategia ΤεΓΓίIΟΓίa/

Madrid-Documento ΡΓφαΓαΙΟΓίοde las
Bases, Consejeria de Politica TerittoriaI

Εικ. 35: Δείγμα ανεπάρκειας χώρου στην

Πρωτεύουσα

Πηγή: ΡΙαπ Regiona/ de Estrategia Territorial
Madrid-Documento Preparatorio de 10$
Bases. Consejeria de Politica Terittorial

Εικ. 32: Η περιοχή Μόστολες το 1961

Πηγή: Ρ/απ Regiona/ de Estrategia Territoria/
Madrid-Documento ΡΓφαΓαΙΟΓίο de /as
Bases, Consejeria de PoIitica Terittorial

Πηγή: Plαπ Regiona/ de Estrategia ΤεΓΓίIΟΓία/

Madrid~Documento Preparator;o de Ιαs

Bαses, Consejeria de Politica TerittoriaI



Εικ. 36: Η 7tλατεία Kαστiλης το 1961

Πηγή: Arquitectura νίνβ - Madrid eη Obras,
numero 89-90, 2003

Euc. 38: Η 7tλατεία ΜαΥιόρ το 1993

Πηγή: P/an Regiona/ de Estrategia Territorial
Madrid~Documento Preparatorio de las
Bases, Coηsejeria de PoJitica TerittoriaJ

Εικ. 37: Η 7tλατεία Kαστiλης το 1994

Πηγή: Arquitectura νίνβ - Madrid eη Obras,
numero 89-90, 2003

Εικ. 39: Η 7tλατεία Σολ

Πηγή: Plan Regional de Estrategia Territoria/
Madrid,..Documento Preparatorio de las
Bases. Consejeria de PoJitica TerίttoriaJ



Εικ. 40: Πρόταση ανάπλασης του άξονα

Πράδο-Ρικολέτο για τους Ολυμπιακούς

Αγώνες το 2012

Εικ. 41 : Μακέτα της πρότασης ανάπλασης

του άξονα Πράδο- Ρικολέτο για τους

Ολυμπιακούς Αγώνες το 20 12

)

Εικ. 44: Μακέτα της πρότασης επέκτασης του

σταδίου Πεϊνέτα (Β)

Πηγή: Arquitectura Viva - Μadήd en Obras,
numero 89-90, 2003

Εικ. 42: Επέκταση του Κέντρου Τέχνης Ρέινα

Σοφία στην Ατότσα

Πηγή: Arquitectura Viva - Madrid en Obras,
numcro 89-90, 2003

Εικ. 43: Μακέτα της πρότασης επέκτασης του

σταδίου Πεϊνέτα (Α)

Πηγή: Arquitectura Viva - Madrid en Obras,
numcro 89-90, 2003

)

)

) Πηγή: Arquitectura Viva - Madrid en Obras,
numero 89-90, 2003

)

)

)

)

)

Πηγή: Arquitectura Viva - Madrid en Obras,
numcro 89-90, 2003



)

Εικ. 45: Το Πανεπιστήμιο Καρόλου πι της

Χετάφε

Πηγή: Arquitectura Υίνθ - Madrid en Obras,
numcro 89-90, 2003

Εικ. 47: Πανεπιστημιακό κάμπους

Πηγή: Ρ1απ Regionalde Estrategia Territoria/.
Madrid~Documen/o PreparaIorio de /as
Bases. Consejeria de PoIitica TerittoriaI

Εικ. 46: Πανεπιστήμιο και Εmστημονικό και

Τεχνολογικό Πάρκο της Αλκαλά

Πηγή: Arquitectura Viva - Madrid en Obras,
numero 89-90, 2003

Εικ. 48: Η λίμνη της Λοθόγια το Ι 992

Πηγή: P/an Regiona/,de Estrategia ΤεΓΓίΙΟΓίαΙ

Madrid~Documen/oPreparaIorio de las
Bases, Conscjcria dc PoIitica TcrittoriaI


