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 Οι Προηάζεις ηοσ σλλόγοσ Ελλήνων σγκοινωνιολόγων για  

Σο Ρσθμιζηικό τέδιο ηης Αθήνας 

  Αθήνα, Οκηώβριος 2011 

_______________________________________________________________________ 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ν ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ (Δ) 
δεκνζηνπνίεζε ηηο ζέζεηο ηνπ γηα ηελ  δεκηνπξγία Μεηξνπνιηηηθώλ Οξγαληζκώλ 
Πνιενδνκίαο θαη Μεηαθνξώλ θαη επεζήκαλε όηη «απαηηείηαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηωλ 
ζπκβαηηθώλ πνιενδνκηθώλ θαη θπθινθνξηαθώλ κεραληζκώλ θαη ε κεηεμέιημε ηωλ 
ζεζκηθώλ θαη νξγαλωηηθώλ δνκώλ» θαη αθόκε όηη «ζην πιαίζην απηό, θνξείο πνπ 
παξαδνζηαθά αληηκεηώπηδαλ ην ζρεδηαζκό ωο κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία κε ζηεγαλά, ζα 
πξέπεη λα κεηεμειηρζνύλ ζε δνκέο πην αλνηρηέο θαη δπλακηθέο».  

 
Οη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο είλαη θαη ζήκεξα επίθαηξεο, εηδηθά όηαλ αλαθέξνληαη ζηηο 
πξνηεξαηόηεηεο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο / Αηηηθήο 2021, θαη ζρεηίδνληαη κε 
ηo θείκελν γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ζέζεη ζε δηαβνύιεπζε ην Τπνπξγείν 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, (ΤΠΔΚΑ).  ε όηη αθνξά ζηε 
πγθνηλσληαθή Πξόηαζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ, ν ύιινγνο Διιήλσλ 
πγθνηλσληνιόγσλ επηζεκαίλεη ηα εμήο: 
 

Α. Δηζαγσγηθή ηνπνζέηεζε γηα ην Ρπζκηζηηθό Σρέδην 
 
1. Σν Ρπζκηζηηθό ρέδην ηεο πόιεο απνηειεί ην θαηεμνρήλ απαξαίηεην εξγαιείν γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο πόιεο θαη ε ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζή ηνπ πξέπεη 
λα ζεζκνζεηεζεί (ηνπιάρηζηνλ θάζε δεθαεηία), ώζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θάζε θνξά 
ηηο ζύγρξνλεο θαηεπζύλζεηο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο. Σν ζπγθνηλσληαθό ζύζηεκα 
απνηειεί ηνλ θνξκό ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πόιεσλ θαη γηα ην ιόγν 
απηό απαηηείηαη κία νινθιεξσκέλε ζπγθνηλσληαθή πξόηαζε θαζώο θαη θαηάιιειε 
ελζσκάησζή ηεο ζην ζπλνιηθό Ρπζκηζηηθό ρέδην. Σν πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηεο 
Αζήλαο έρεη πιεξώζεη αθξηβά ηελ - γηα δεθαεηίεο - κε νινθιεξσκέλε επηθαηξνπνίεζε 
ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ ηεο θαη ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ απηνύ. 
 
2. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην Ρπζκηζηηθό Σρέδην ηεο Αζήλαο παξακέλεη 
αλεθηέιεζην ρσξίο πξαγκαηηθό αληίθξηζκα ζηελ πόιε. Δπηπιένλ ν ρσξνηαμηθόο / 
πνιενδνκηθόο θαη ν ζπγθνηλσληαθόο ζρεδηαζκόο δελ ζπκβαδίδνπλ ρξνληθά, ελώ ε 
πνιπδηάζπαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ Πξσηεύνπζα θαζώο θαη ην 
αλαπνηειεζκαηηθό ζρεηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην εθαξκνγήο θαζηζηνύλ γξήγνξα 
αλεπίθαηξν θαη αλεθάξκνζην θάζε Ρπζκηζηηθό ρέδην. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη νη 
εθάζηνηε πνιηηηθέο εγεζίεο λα πξνσζνύλ θαη ελίνηε λα πινπνηνύλ έξγα θαη 
παξεκβάζεηο κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο κε βάζε είηε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία είηε 
άιινπο - θαηά θαλόλα βξαρππξόζζεζκνπο - ζρεδηαζκνύο. Παξάιιεια ην εθάζηνηε 
Ρπζκηζηηθό ρέδην ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θάζε ινγήο 
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αληηδξάζεσλ θαη ζπκθεξόλησλ πνπ ζέινπλ λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα ζηακαηήζνπλ, 
ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ), έλα έξγν ή κία παξέκβαζε, ζπρλά ελάληηα ζηηο 
πξαγκαηηθέο επηηαγέο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη ηηο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο 
πόιεο. 
 
Σν πξνηεηλόκελν Ρπζκηζηηθό ρέδην πξέπεη ζπλεπώο πξώηηζηα λα θαζνξίζεη 
πεξηνξηζηηθά ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπ, ώζηε λα ππάξρεη  «ζπκπόξεπζε» ησλ 
ρσξνηαμηθώλ θαη πνιενδνκηθώλ επηινγώλ κε ηα ζπγθνηλσληαθά θαη κεηαθνξηθά 
δίθηπα. 
 
3. Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθό όηη ην λέν Ρπζκηζηηθό Σρέδην έιαβε ππόςε ηηο 
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο θαηαζέζεη νη Έιιελεο Σπγθνηλσληνιόγνη, 
όπσο εμεηδηθεύνπλ νη ζέζεηο ηνπ Δ γηα ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηώζηκε αζηηθή 
θηλεηηθόηεηα θαη ε πξνεγνύκελε πξόηαζε ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ, κε απνηέιεζκα 
κία ζρεηηθά πιήξε εμέηαζε ησλ ζπγθνηλσληαθώλ δεηεκάησλ. Δίλαη ζθόπηκν απηή ε 
αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ησλ πγθνηλσληνιόγσλ λα ζεζκνζεηεζεί ζηνλ ΟΡΑ κε ηηο 
θαηάιιειεο δνκηθέο θαη νξγαληθέο βειηηώζεηο. 
 
4. Ο πξνηεηλόκελνο αλαιπηηθόο θαηάινγνο όισλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη 
κειινληηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ, κε εμαίξεζε ηηο ζνβαξέο ειιείςεηο 
ζηα κεγάια έξγα (κεηξό, νδηθνί άμνλεο), απνηειεί κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζπλεηζθνξά 
ζηελ ηεθκεξίσζε κειινληηθώλ απνθάζεσλ.  Δίλαη απαξαίηεηε όκσο ε πξνζζήθε 
κίαο δηαηύπσζεο πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε λέσλ - κε ζπγθεθξηκέλσλ ζήκεξα - 
ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ, ώζηε απηά λα κελ θξίλνληαη παξάλνκα από ην ηΔ 
όηαλ θαη όπνηε απηό θιεζεί λα απνθαλζεί. 
 

5. Ο ρξνληθόο νξίδνληαο ηνπ 2021 δελ ελδείθλπηαη γηα έλα Ρπζκηζηηθό Σρέδην 
θαη είλαη  αλεπαξθήο γηα έλα ην Ρπζκηζηηθό Σρέδην κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο. 
Με βάζε ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ν ειάρηζηνο ρξόλνο ζα ήηαλ ε 15εηία, ελώ ζα 
ήηαλ κάιινλ νξζόηεξν ε πεξίνδνο λα θαζνξηζηεί ζε 20 έσο 25 ρξόληα.  Όηαλ ηίζεηαη 
έλαο ηόζν θνληηλόο ρξνληθόο νξίδνληαο (γηα παξάδεηγκα ην 2021) ηόηε πξόθεηηαη γηα 
έλα Πξόγξακκα Γξάζεο, ελώ όηαλ ηίζεηαη καθξηλόο ρξνληθόο νξίδνληαο (ην 2031 γηα 
παξάδεηγκα), πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα Ρπζκηζηηθό ρέδην. Ο θνληηλόο ρξνληθόο 
νξίδνληαο κπνξεί βέβαηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελδηάκεζνο ζηόρνο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ 
ρεδίνπ.  Καηά ζπλέπεηα, όινη νη ζηόρνη θαη νη δξάζεηο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ 
είλαη αλαγθαζηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη νπσζδήπνηε απέρνπλ ζεκαληηθά από ην λέν 
όξακα πνπ έρεη αλάγθε ε Αζήλα, εηδηθά γηα ηελ επνρή αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζεζεί ώζηε θαη λα βγνύκε από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά θαη λα απνθεπρζεί 
ε δεκηνπξγία λέσλ ζηξεβιώζεσλ θαη θαη αγθπιώζεσλ. 
 
6. ην  πξνηεηλόκελν Σρέδην πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο 
πξνηεξαηόηεηεο δξάζεσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππόςε ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο 
ρξεκαηνδόηεζεο.  Οη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο πνπ πξνϋπνζέηνπλ αλεμάληιεηνπο 
νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαη ελαπνζέηνπλ ηα πάληα ζηηο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ Ιδησηηθνύ 
Σνκέα (ΓΙΣ) θαη ζεσξνύλ αθόκε όηη ππάξρεη αλεμάληιεηνο ρώξνο θαη ρξόλνο γηα 
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ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζηξεβιή αλάπηπμε θαη ηειηθά 
είλαη ζε βάξνο ησλ αλαγθαίσλ θαη  επηβεβιεκέλσλ ζπγθνηλσληαθώλ παξεκβάζεσλ. 
 
7. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη θνηλήο πξόηαζεο κε ηνπο θαζ' ύιελ 
αξκόδηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ, δειαδή ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, 
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (ΤΠΤΜΔΓΙ), ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηνπο Γήκνπο, 
απνηειεί εγγύεζε γηα ηελ απνηπρία θαη ηε κε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ, όπσο δειαδή 
γίλεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δίλαη αδηαλόεην ν ζρεδηαζκόο ηεο ζπγθνηλσληαθήο 
ππνδνκήο λα απνθαζίδεηαη κε ηελ απνπζία ησλ θνξέσλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαη 
ιεηηνπξγνύλ ηηο ζπγθνηλσληαθέο ππνδνκέο.  Δίλαη επηηέινπο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 
ε ίδξπζε θαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Φνξέα, πνπ πνιιάθηο ζην 
παξειζόλ έρεη εμαγγειζεί, ώζηε λα ππάξμεη ζπγθεληξσηηθή θαη ζπλνιηθή αληίιεςε 
ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ηξόπσλ εμππεξέηεζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηνλ Ννκό 
Αηηηθήο.    
8. Ο ύιινγνο Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ πηζηεύεη όκσο  όηη ην νπνηνδήπνηε 
Ρπζκηζηηθό ρέδην είλαη θαιύηεξν από ην λα κελ ππάξρεη θαζόινπ Ρπζκηζηηθό 
ρέδην.  Καηά ζπλέπεηα,  ηόζν επί ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη επί ηεο νπζίαο, ν Δ 
πηζηεύεη όηη ην Ρπζκηζηηθό Σρέδην ηεο Αζήλαο πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί ην 
ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.  Απαηηείηαη, όκσο, ε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο ζρεδίνπ θαη 
ε ζπκπιήξσζή ηνπ (κε βάζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δ) ώζηε ην λέν ρέδην λα 
κπνξέζεη ζηαδηαθά λα εμειηρζεί ζε πξαγκαηηθό εξγαιείν αλάπηπμεο ηεο 
Πξσηεύνπζαο ηεο Διιάδαο. 
 

Β. Οη βαζηθέο ζπγθνηλσληαθέο αζηνρίεο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ Σρεδίνπ 
 
1. Σηηο ζπγθνηλσληαθέο πξνηάζεηο ηνπ Σρεδίνπ ιείπεη εκθαλώο ε 
νινθιεξσκέλε ζπγθνηλσληαθή πξνζέγγηζε.  Η πξόηαζε γηα ηελ πνιηηηθή 
βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο πεξηιακβάλεη ηε ζεσξία ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ, ρσξίο όκσο 
λα πξνηείλεη κία ξεαιηζηηθή έληαμε ηεο πνιηηηθήο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ζηηο 
πξαγκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιά θαη 
δπλαηόηεηεο ηεο Αζήλαο. ηε ζπγθνηλσληαθή πξόηαζε δίλεηαη έκθαζε ζηηο 
πεξηζζόηεξν θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ κεηαθηλήζεηο (πεδνί, πνδήιαην, ΜΜΜ) ρσξίο 
όκσο λα πεξηιακβάλεηαη θαη κηα αμηόπηζηε ιύζε γηα ηελ ηεξάζηηα δήηεζε αζηηθώλ θαη 
πεξηαζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο πόιεο θαη ηεο ρώξαο.  
Απηέο νη ειιηπείο θαη ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο ήηαλ άιισζηε ηζηνξηθά εθείλεο πνπ 
θαζηζηνύζαλ αλεθάξκνζηα ηα Ρπζκηζηηθά ρέδηα ζηελ Διιάδα. 
 
2. Σν απνηέιεζκα ήηαλ αλακελόκελν αθνύ δελ ππήξμε ζπγθνηλσληαθόο 
ζρεδηαζκόο κε ζπλνιηθή ζεώξεζε θαη επζύλε γηα ηε ζπγθνηλσληαθή πξόηαζε.  
Η έιιεηςε ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ κε ζπλνιηθή επζύλε είλαη εκθαλήο θαη από ην 
γεγνλόο όηη ε ζύλζεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ πγθνηλσληνιόγσλ ήηαλ 
κνλνκεξήο ππέξ ησλ ειαθξώλ επεκβάζεσλ θαη εηο βάξνο ησλ απαξαίηεησλ 
ζεκαληηθώλ ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ.  Δίλαη εζθαικέλν λα 
ππνζηεξερζεί όηη ηα ζπγθνηλσληαθά δίθηπα ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Ννκνύ (νδηθά, 
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ζηδεξνδξνκηθά θαη δίθπα ΜΜΜ) έρνπλ νινθιεξσζεί, θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηνύληαη 
κόλνλ «ήπηεο» επεκβάζεηο.    
 
3. Η ζπγθνηλσληαθή πξόηαζε ηνπ Σρεδίνπ δελ είλαη αλαπηπμηαθή νύηε 
πεξηβαιινληηθή.  Βαζίδεηαη ζηελ άξλεζε ή θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ 
πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη δίθηπν κεηξό θαη πεξηθεξεηαθνύο νδηθνύο άμνλεο, έξγα 
πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ νπζηαζηηθέο ιύζεηο ζηε ζεκεξηλή ζπγθνηλσληαθή αζθπμία 
ηεο Αζήλαο.  Η ζπλύπαξμε νδηθώλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Πξναζηηαθνύ ηδεξνδξόκνπ 
απεδείρζε επηηπρήο ζην παξειζόλ ελώ ν δηαρσξηζκόο ηνπο δελ επηηπγράλεη ηνπο 
ζηόρνπο πνπ γηα δεθαεηίεο είραλ ηεζεί ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ησλ ιηκαληώλ ηεο 
Αηηηθήο κε ηα ππόινηπα κεηαθνξηθά δίθηπα.  Η θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ 
απαξαίηεησλ έξγσλ κε ηελ θαηαζθεπή θαη δεκηνπξγία ελόο επξύηαηνπ δηθηύνπ κεηξό 
θαη ε  νινθιήξσζε ησλ νδηθώλ έξγσλ ηεο Αζήλαο ζα ζηεξήζεη γηα αξθεηά ρξόληα ηελ 
θπθινθνξηαθή αλαθνύθηζε ηεο πόιεο.  Δίλαη απνξίαο άμην γηαηί νη βαζηθέο 
ζπγθνηλσληαθέο πξνηάζεηο ηνπ λένπ ρεδίνπ θαίλνληαη  θαηώηεξεο ηεο πξνεγνύκελεο 
πξόηαζεο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ. 
 
4. Η πξόηαζε γηα ηηο ππνδνκέο ζε Μέζα Σηαζεξήο Τξνρηάο θξίλεηαη 
αηεθκεξίσηε θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αηέιεηεο.  Η καμηκαιηζηηθή έκθαζε ζηνλ 
«αθξηβό» Πξναζηηαθό ηδεξόδξνκν θαη ζην «ρακειήο ρσξεηηθόηεηαο θαη πςειώλ 
ειιεηκκάησλ Σξακ» δελ ηεθκεξηώλεηαη νύηε ζπγθνηλσληαθά νύηε νηθνλνκηθά. Η 
πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ Πξναζηηαθνύ είλαη πξνθαλέο όηη είλαη εθηόο ζπδεηήζεσο γηα 
ηα επόκελα 20 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. Απηό είλαη απνιύησο ζαθέο αθνύ θακία ηέηνηα 
επέθηαζε δελ δηθαηνινγείηαη ζε ηερληθννηθνλνκηθή βάζε (έζνδα, θόζηνο θαηαζθεπήο, 
απαιινηξηώζεηο, πεξηβαιινληηθά & θνηλσληθά νθέιε). Δπνκέλσο, ε πξόηαζε απηή 
είλαη ζαθώο εθηόο ησλ αλαγθώλ αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Υώξαο γηα ην 
πξνβιεπόκελν κέιινλ. Σα ζαθή θαη αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
ζηδεξνδξόκνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ ζε άιια πεδία εθαξκνγήο. Έηζη, ν 
πεξηνξηζκόο ηνπ δηθηύνπ Μεηξό κε ηελ αλάπηπμε κόλν ηεο λέαο Γξακκήο 4 δίλεη ζην 
πξνηεηλόκελν ρέδην ηνλ ραξαθηήξα ζρεδίνπ εθαξκνγώλ κέηξσλ ρακεινύ 
βειελεθνύο πνπ ζα δηαηεξήζεη θαη ζα επηηείλεη ηελ ζπγθνηλσληαθή αλεπάξθεηα ησλ 
δηθηύσλ ηνπ Ννκνύ.  Πάλησο, ε εηζαγσγή ησλ Γηαδξόκσλ Απνθιεηζηηθήο 
Κπθινθνξίαο ΜΜΜ απνηειεί κία πνιύ ζεηηθή πξόηαζε ε νπνία κπνξεί λα 
εθαξκνζηεί κε ζρεηηθή επθνιία. 
 
5. Η  κε πξόβιεςε ηεο νινθιήξσζεο ησλ πεξηθεξεηαθώλ νδηθώλ 
δαθηπιίσλ απνηειεί ζεκειηώδε αζηνρία ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ, δείγκα ηεο 
έιιεηςεο νινθιεξσκέλεο θαη βηώζηκεο πξόηαζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο ηεο 
νδηθήο θπθινθνξίαο. ε έλα νξακαηηθό θαη αλαπηπμηαθό Ρπζκηζηηθό ρέδην ζα 
πεξίκελε θαλείο λα πξνηείλνληαη νη βαζηθέο νδηθέο ππνδνκέο πνπ ρξεηάδεηαη ε 
κειινληηθή αλάπηπμε θαη λα εηζάγνληαη, έζησ ζεσξεηηθά, πξνηάζεηο γηα λα θιείζνπλ 
νη νδηθνί δαθηύιηνη (αθόκε θαη ζην κέησπν ηεο ζάιαζζαο κε ηελ ππνζαιάζζηα 
ζύλδεζε Διιεληθνύ - Πεξάκαηνο), ε ζύλδεζε ησλ ιεθαλνπεδίσλ  κε ηελ πινπνίεζε 
ησλ θαηάιιεισλ έξγσλ.  Απαηηείηαη ζαθήο πξόβιεςε γηα ηελ νδηθή ζύλδεζε ησλ 
ηεζζάξσλ ιηκαληώλ ηεο Αηηηθήο (Πεηξαηάο, Ραθήλα, Λαύξην, Διεπζίλα) κε νδηθό 
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δίθηπν πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε επέθηαζε ηεο Αηηηθήο Οδνύ 
ζην ηκήκα ηαπξνύ-Ραθήλαο (απνκέλεη έλα κηθξό κόλν ηκήκα κέρξη ηελ Ραθήλα) 
ελώ απαηηείηαη ε ζύλδεζε ηνπ ιηκαληνύ κε ην Αεξνδξόκην «Δι. Βεληδέινο».  Πξέπεη 
επίζεο λα πξνβιεθζεί θαη ε νδηθή επέθηαζε κέρξη ην λέν αλαθαηαζθεπαζκέλν ιηκάλη 
ηνπ Λαπξίνπ, επέθηαζε ζρεηηθά εύθνιε θαηαζθεπαζηηθά θαη κηθξνύ θόζηνπο.  Η 
ζύλδεζε ηνπ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο (πεξηνρή Υίιηνλ) κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνύ 
(κέζσ παξάθακςεο ηεο Καηζαξηαλήο), θαζώο θαη νη άμνλεο  γηα ηε κειινληηθή 
αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Βόξεηαο Αηηηθήο (Ραθήλα – Κξπνλέξη) 
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Ρπζκηζηηθό ώζηε λα ππάξμεη αλαθνύθηζε ηνπ 
θνξεζκέλνπ θπθινθνξηαθά δηθηύνπ ηεο Καηζαξηαλήο.  Υσξίο απηέο ηηο πξνβιέςεηο, ην 
θαηαζηξνθηθό κνληέιν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ κε ηελ αλεμέιεγθηε νηθηζηηθή 
αλάπηπμε (πνπ δελ ηελ ζηακαηνύλ νη ζεσξεηηθνί λόκνη απαγόξεπζεο), ζα ζπλερίζεη 
λα πξνεγείηαη ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ, κε απνηέιεζκα ηε λνκνηειεηαθή 
ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο. 
 

Γ. Οη πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΣ 
 
1. Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ ηεο Αζήλαο πξέπεη λα είλαη ε 
ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζην ζύλνιν ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηνρήο θαη θαη’ 
επέθηαζε θαη ζην ύλνιν ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο. Σόζν νη πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη 
(εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κείσζε αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ 
θπζηθνύ θεθαιαίνπ), όζν θαη νη θνηλσληθνί ζηόρνη (εμαζθάιηζε νηθνλνκηθά 
πξνζηηήο, ρξνληθά αμηόπηζηεο,  αζθαινύο θαη επέιηθηεο  κεηαθίλεζεο γηα όιεο ηηο 
νκάδεο  πιεζπζκνύ) θαη εηδηθά νη νηθνλνκηθνί ζηόρνη (βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 
πόξσλ θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ) πξέπεη λα 
εμππεξεηνύληαη κε ηειηθό απώηεξν ζηόρν ηελ ηζνξξνπεκέλε εμππεξέηεζε ησλ 
αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο πόιεο.   
 
2. Πάγηα  αξρή γηα ηελ  αλάπηπμε ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο κηαο πόιεο είλαη 
όηη ε εμππεξέηεζε γύξσ από ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα γίλεηαη κε 
δίθηπν πεξηθεξεηαθώλ νδηθώλ αμόλσλ γηα λα ζηακαηήζεη ε δηακπεξήο 
θπθινθνξία θαη κέζα ζηα θέληξα κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη κε ήπηνπο 
ηξόπνπο κεηαθίλεζεο.    Όζν δελ νινθιεξώλνληαη νη νδηθνί δαθηύιηνη, ηόζν ζα 
πλίγεηαη ε πόιε ζηελ θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ θαη ζα ππνβαζκίδεηαη ην 
πεξηβάιινλ θαη ε πνηόηεηα δσήο. 
 
3.Σαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα πηνζεηείηαη ε αξρή ηνπ «ν επηβαξύλσλ πιεξώλεη», 
πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο (ή άιινπ 
είδνπο επίπησζε π.ρ. απαγόξεπζεο πξόζβαζεο) ζε νρήκαηα θαη κέζα κεηαθνξώλ 
πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο.  
Μηα ηέηνηα δπλαηόηεηα πξέπεη λα ππάξρεη σο επηινγή ζην Ρπζκηζηηθό ρέδην αιιά λα 
ππάξρνπλ θαη νη αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, ελώ ζα πξέπεη λα 
ζεζκνζεηεζνύλ εμαξρήο θαλόλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αξρήο απηήο θαζώο θαη γηα 
ηελ δηάζεζε ησλ ηπρώλ εζόδσλ από ηελ εθαξκνγή ηεο, είηε κέζσ «αζηηθώλ» δηνδίσλ 
είηε κέζσ άιινπ ηξόπνπ είζπξαμεο, ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
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ζπγθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο ώζηε ηα έζνδα λα κελ θαιύπηνπλ θξαηηθά ειιείκαηα 
αιιά λα ρξεκαηνδνηνύλ ην ίδην ην ζύζηεκα, ηελ βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ.  
 
4. Γηα ηε πξνώζεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη ησλ ήπησλ ηξόπσλ 
κεηαθίλεζεο απαηηείηαη ε δεκηνπξγία απνθιεηζηηθώλ δηαδξόκσλ ρξήζεο γηα ηα 
ΜΜΜ ηα δίθπθια θαη ηα πνδήιαηα θαη εθηεηακέλεο πεδνδξνκήζεηο (ηνπιάρηζηνλ 
γηα ηηο θεληξηθέο πεξηνρέο), πνπ όκσο δελ πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε επεθηάζεηο 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη δεκηνπξγία ρώξσλ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο.  Η 
αζηπλόκεπζε απνηειεί αλαγθαίν κέηξν γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ε 
θαηαγξαθή ησλ παξαβάζεσλ (πρ ησλ ιεσθνξεηνισξίδσλ) πξέπεη πιένλ λα γίλεηαη 
κε ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα θαη ζπζθεπέο πνπ δελ απαηηνύλ ηελ παξνπζία 
εθαηνληάδσλ ηξνρνλόκσλ, νύηε δίλνπλ ζηελ ζπλέρεηα ηελ δπλαηόηεηα ηνπ γλσζηνύ 
«ζβεζίκαηνο», πξαθηηθή πνπ ζπλερίδεηαη ακείσηε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε 
γλσζηή έιιεηςε ζεβαζκνύ ζηνπο θαλόλεο θπθινθνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηα 
επίζεο γλσζηά ηξαγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.           
 
5. Καζνξηζηηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ 
απνηειεί ε ξηδηθή αιιαγή ηνπ πθηζηάκελνπ πνιύπινθνπ θαη 
αλαπνηειεζκαηηθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ειιεληθήο πόιεο θαη ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ.  Υξεηάδεηαη θαηαξρήλ 
απινπνίεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη κία επέιηθηε εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πνιενδνκηθνύ θαη ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ.  Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ε πηνζέηεζε 
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζρεδηαζκνύ θαη κειεηώλ θαζώο θαη εγρεηξηδίσλ θαιώλ 
πξαθηηθώλ γηα όιεο ηηο ζπγθνηλσληαθέο παξεκβάζεηο. 
 
6. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ιύζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 
πξνηεξαηνηήησλ εθαξκνγήο είλαη απαξαίηεηε ε εθπόλεζε κηαο λέαο Γεληθήο 
Σπγθνηλσληαθήο Μειέηεο ηεο Αζήλαο, ε νπνία ζα επηθαηξνπνηείηαη αλά δεθαεηία 
θαη ζα πξνεγείηαη ρξνληθά ησλ αλαζεσξήζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνύ. ρεδηαζκόο πνπ ζα 
επηηξέπεη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε όισλ ησλ ελαιιαθηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ιύζεσλ 
θαη ηεο επηξξνήο ηνπο ζηε ζπγθνηλσληαθή εμππεξέηεζε, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο θαη ζηελ ελ γέλεη πνηόηεηα δσήο ζηελ 
πόιε.  Η ζσζηή ζπγθνηλσληαθή κειέηε κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κνληέισλ ζα 
επηηξέπεη ηε ζπλερή εθηίκεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
θαηαιιειόηεξσλ ιύζεσλ ζε θάζε θάζε εθαξκνγήο ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ  
 
7. Δπηπιένλ, βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 
Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επεκβάζεσλ ζηελ πόιε θαη ζηε ζπγθνηλσληαθή ηεο 
ππνδνκή, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαη ν 
επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ 
πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ θαη έξγσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 
8. Σέινο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πξνϋπόζεζε απνηειεί ε νξγαλσκέλε ελεκέξσζε 
θαη ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαη ησλ πνιηηώλ ζε όιεο ηηο 
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θάζεηο, ζρεδηαζκνύ, κειέηεο, πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ έξγσλ θαη 
επεκβάζεσλ. 
 
 

Γ. Η επόκελε κέξα  
 
Οη Έιιελεο πγθνηλσληνιόγνη επηθξνηνύλ θαη ελζαξξύλνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ 
έθθξαζε δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ. Ο Δ πηζηεύεη όηη ην θόζηνο ηεο αδξάλεηαο είλαη 
πνιύ κεγαιύηεξν από ην θόζηνο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ επεκβάζεσλ θαη έξγσλ ζηελ 
Αηηηθή θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ππνζηεξίδεη  όηη ην πξνηεηλόκελν Ρπζκηζηηθό Σρέδην 
πξέπεη λα ςεθηζηεί θαη λα αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ.  
Δπηπιένλ, ε ελζσκάησζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ 
πγθνηλσληνιόγσλ ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ρεδίνπ απηνύ ζα άξεη ηηο ζνβαξέο 
ζπγθνηλσληαθέο αζηνρίεο ηνπ θαη ζα ην θαηαζηήζεη ην θαηεμνρήλ αλαπηπμηαθό 
εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ Αηηηθή.  ε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε νη Έιιελεο 
πγθνηλσληνιόγνη είλαη πάληνηε πξόζπκνη λα ζπλδξάκνπλ ηελ Πνιηηεία ζε θάζε θάζε 
ζρεδηαζκνύ, κειέηεο, πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. 

 


