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Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2011 

 

 Την ψήφιςη του Ρυθμιςτικοφ Σχεδίου τησ Αθήνασ 

  με ενςωμάτωςη των προτάςεϊν του προτείνει ο  

Σφλλογοσ Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 
Σθν ψιφιςθ και εφαρμογι του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Ακινασ, με τθν ενςωμάτωςθ των 
προτάςεϊν του, επαναφζρει ο φλλογοσ  Ελλινων υγκοινωνιολόγων (Ε). Ο Ε 
επιςθμαίνει ότι ο χρονικόσ ορίηοντασ του 2021 δεν ενδείκνυται για ζνα Ρυκμιςτικό χζδιο 
και είναι ανεπαρκισ, προτείνοντασ με βάςθ προθγοφμενεσ εμπειρίεσ ςαν ελάχιςτο χρόνο 
τθν 15ετία, ενϊ επιςθμαίνει ότι κα ιταν μάλλον ορκότερο θ περίοδοσ να κακοριςτεί ςε 20 
ζωσ 25 χρόνια.  Η πρόταςθ που ζχει ιδθ κατακζςει ο φλλογοσ από το Δεκζμβριο του 2010   
για τθ δθμιουργία Μθτροπολιτικϊν Οργανιςμϊν Πολεοδομίασ και Μεταφορϊν, είναι 
περιςςότερο επίκαιρθ από ποτζ, με τθ ίδρυςθ τζτοιου φορζα να κρίνεται πλζον 
απαραίτθτθ προκειμζνου να ςυντονιςκοφν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ και να 
ςυμβαδίςουν επιτζλουσ το ςυγκοινωνιακό, χωροταξικό και πολεοδομικό κακεςτϊσ ϊςτε να 
αρκοφν οι ςοβαρζσ ςυγκοινωνιακζσ αςτοχίεσ και να επιτευχκεί θ αναβάκμιςθ του 
ςυγκοινωνιακοφ ςυςτιματοσ, του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν Αττικι. 
  
Οι αςτοχίεσ που επιςθμαίνονται είναι:   

 θ απουςία ολοκλθρωμζνθσ ςυγκοινωνιακισ προςζγγιςθσ  

 ο μθ αναπτυξιακόσ  χαρακτιρασ του Ρυκμιςτικοφ χεδίου  

 θ ατεκμθρίωτθ και ατελισ πρόταςθ για τα Μζςα τακερισ Σροχιάσ και  

 θ μθ πρόβλεψθ ολοκλιρωςθσ των περιφερειακϊν οδικϊν δακτυλίων με αποτζλεςμα 
τθν ανεξζλεγκτθ οικιςτικι ανάπτυξθ ποφ προθγείται των ςυγκοινωνιακϊν υποδομϊν 

 
Οι προτάςεισ του Ε περιλαμβάνουν: 

 τθ ριηικι αλλαγι του υφιςτάμενου πολφπλοκου και αναποτελεςματικοφ κεςμικοφ 
πλαιςίου  

 το ςυνδυαςμό των  περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και οι οικονομικϊν ςτόχων με 
απϊτερο ςτόχο τθν ιςορροπθμζνθ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν και δυνατοτιτων τθσ 
πόλθσ 

 τθν κατάρτιςθ νζασ  ολοκλθρωμζνθσ και ρεαλιςτικισ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ τθσ 
Ακινασ θ οποία κα επικαιροποιείται ςφμφωνα με τα νζα δεδομζνα ανά δεκαετία  

 τθν παράταςθ του χρονικοφ ορίηοντα του ρυκμιςτικοφ ςχεδίου από το 2021 κατά 
μία 15ετία τουλάχιςτον,  με τθν απαραίτθτθ ςυνεργαςία  των κακ’ φλθν αρμοδίων   
(ΤΠΤΜΕΔΙ, Περιφζρεια Αττικισ & Διμουσ) για τθν υλοποίθςι του  

 τθν υιοκζτθςθ μζτρων οικονομικισ επιβάρυνςθσ ςε οχιματα και μζςα μεταφορϊν 
που επιβαρφνουν το περιβάλλον και τθν ποιότθτα ηωισ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ,  
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είτε μζςω «αςτικϊν» διοδίων είτε μζςω άλλου τρόπου είςπραξθσ, ενϊ τα ζςοδα 
αυτά δεν πρζπει να καλφπτουν κρατικά ελλείμματα αλλά να χρθματοδοτοφν το ίδιο 
το ςυγκοινωνιακό ςφςτθμα  

 τθ  δθμιουργία αποκλειςτικϊν διαδρόμων χριςθσ για τα ΜΜΜ, δίκυκλα και 
ποδιλατα κακϊσ και εκτεταμζνων  πεηοδρομιςεων 

 τθν διακοπι τθσ διαμπεροφσ κυκλοφορίασ ςτο κζντρο με τθ δθμιουργία δικτφου 
περιφερειακϊν οδικϊν αξόνων και τθν ανάπτυξθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ και 
ιπιων  τρόπων μετακίνθςθσ. 

 τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ρυκμιςτικοφ ςχεδίου και των 
αποτελεςμάτων των επεμβάςεων ςτθν πόλθ και ςτθ ςυγκοινωνιακι τθσ υποδομι, 
ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του 

 
Σζλοσ, ο Ε επιςθμαίνει ότι κακοριςτικισ ςθμαςίασ προχπόκεςθ αποτελεί θ οργανωμζνθ 
ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων και των πολιτϊν ςε όλεσ τισ 
φάςεισ, ςχεδιαςμοφ, μελζτθσ, υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των νζων ζργων και 
επεμβάςεων. 

 

Ο Σύλλογορ Ελλήνων Σςγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδπύθηκε ηο 1976 ωρ ηο Επιζηημονικό 

και Επαγγελμαηικό Σωμαηείο πος εκπποζωπεί ηοςρ Έλληνερ Σςγκοινωνιολόγοςρ ζηην 

Ελλάδα και ηο Εξωηεπικό. 

 


