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ΔΚΠΟΡΗΟ ΘΑΗ ΠΟΙΖ
Βαζηθέο Θαηεπζύλζεηο ηξαηεγηθήο γηα ην ρεδηαζκό ηεο Αηηηθήο ην 2020

Έλα ηέηαξην αηώλα κεηά ην ζεζκνζεηεκέλν ξπζκηζηηθό ζρέδην Αηηηθήο ηνπ 1985
θαηαζέηνπκε έλα ζπλνιηθό πιαίζην νξγάλσζεο ηνπ ρώξνπ ηεο Αηηηθήο, ην νπνίν
νθείιεη λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην θαζνξηζηηθώλ παξεκβάζεσλ ζε
βάζνο δεθαεηίαο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, εηθνζαεηίαο αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα
θαζνξίζνπκε ζε ακεζόηεξεο θάζεηο, όπσο είλαη ην Πξόγξακκα Αηηηθή 2014, κία
ζεηξά νινθιεξσκέλσλ έξγσλ πνπ ν πνιίηεο επηζπκεί λα δεη θαη αύξην, εάλ είλαη
δπλαηόλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο.
Αλάδεημε ηεο θεληξηθόηεηαο θαη ησλ ζεηηθώλ όςεσλ ηεο ειιεληθήο πόιεο
όπσο είλαη ε πνιπιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε αλάδεημε ησλ ρξήζεσλ, ζε
αληηδηαζηνιή κε ην κνληέιν ηεο εθηεηακέλεο θαη δηάρπηεο πόιεο. Τν κνληέιν
ηεο αθξηβήο πόιεο ζην κέιινλ.
Πξνζηαζία θαη βειηίωζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ηε ζπζηεκαηηθή
δηαθύιαμε θαη απόδνζε ζηνλ πνιίηε θάζε ειεύζεξνπ αδόκεηνπ ρώξνπ,
πεξηαζηηθνύ θαη αζηηθνύ, θαζώο θαη ην άλνηγκα ηεο Αζήλαο ζην ζαιάζζην
κέησπν. Αο κελ ην μερλάκε ε Αζήλα είλαη κεζνγεηαθή παξαζαιάζζηα
πξσηεύνπζα θαη όρη πόιε ηεο ελδνρώξαο.
Δλαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε. Η ρξήζε ηνπ ΙΧ δελ είλαη
κνλόδξνκνο αιιά επηινγή. Άξηηα ΜΜΜ, κε έκθαζε ζηα κέζα ζηαζεξήο
ηξνρηάο, Πξναζηηαθόο, Μεηξό θαη Τξακ, είλαη κηα επξσπατθή απάληεζε γηα ηελ
πνιηηηθή ησλ θαζεκεξηλώλ κεηαθηλήζεσλ. Η κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη
πάξεη λέεο επηθίλδπλεο κνξθέο.
Τέινο, αθήλνπκε ηε ζρέζε ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ πόιε, ην δήηεκα πνπ ζα
καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηελ Ηκεξίδα, δειαδή ηελ ηζόξξνπε θαηαλνκή ησλ
εκπνξηθώλ ιεηηνπξγηώλ ζηνλ αζηηθό ρώξν, κε θαηεύζπλζε ελίζρπζεο ησλ
πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθώλ θέληξσλ θαη απνθπγήο ηεο γξακκηθήο αλάπηπμεο
ησλ εκπνξηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ζηνλ εμσαζηηθό ρώξν, ηδίσο θαηά κήθνο ησλ
αμόλσλ ηνπ βαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ.
Πανόρμου 2, 11523 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 6925909. Τηλ.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
E-mail: grammateia@organismosathinas.gr.
www.organismosathinas.gr

Θαηεπζύλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη νξγάλωζε ηνπ Ιηαληθνύ Δκπνξίνπ θαη
ηωλ Δκπνξηθώλ Θέληξωλ
Με ηε κνξθή επηθεθαιίδσλ θαη κόλν ζεκεηώλσ:
Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο «άδεηαο ρωξνζέηεζεο» γηα ηα κεγάια
Εκπνξηθά Κέληξα, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα ρσξνηαμηθά,
πνιενδνκηθά, θαζώο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο (πνιενδνκηθή έληαμε ζηνλ
πεξηβάιινληα αζηηθό ηζηό, πξνζβαζηκόηεηα κε ΜΜΜ, θ.α.).
Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ζπζηεκαηηθήο επαλάρξεζεο ιαλζάλνληνο
θηηξηαθνύ δπλακηθνύ (π.ρ. ζε πξώελ βηνκεραληθέο πεξηνρέο) ή ηεο
αλάπηπμεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζε πεξηνρέο ππό αλάπιαζε.
Καζνξηζκόο θηλήηξωλ γηα ηελ παξακνλή θαη αλάπηπμε ηνπ Ληαληθνύ
Εκπνξίνπ ζηνλ αζηηθό ρώξν θαη αληηθηλήηξωλ γηα ηελ ρσξνζέηεζε
Εκπνξηθώλ Κέληξσλ ζηνλ εμσαζηηθό ρώξν.
Ωο πξώην ζπκπέξαζκα, κπνξνύκε λα πνύκε όηη αξρή θαη θαηεύζπλζε ηνπ λένπ
πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ Αζήλα ζα είλαη ε «ελ ηνηο πξάγκαζη» αιιαγή
ζηάζεο απέλαληη ζηελ ρσξίο πεξηνξηζκνύο ρσξνζέηεζε ησλ Μεγάισλ θαη Πνιύ
Μεγάισλ Εκπνξηθώλ Κέληξσλ ζηελ πεξίκεηξν ηεο πόιεο, ελώ ηαπηόρξνλα
πξνηείλνπκε ηελ ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε ιύζεωλ ζηελ θαηεύζπλζε
αλαδωνγόλεζεο ηωλ Πνιενδνκηθώλ Θέληξωλ, κε ηζρπξή ηελ παξνπζία
επαγγεικαηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ρξήζεσλ. Δειαδή κηαο «εκπνξηθήο πνιενδνκίαο»
ζηελ θαηεύζπλζε ελίζρπζεο ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο πόιεο θαη ηεο αλαγθαίαο
θνηλωληθήο ζπλνρήο ηεο.

Πανόρμου 2, 11523 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 210 6925909. Τηλ.: 210 6437895, 210 6438449 Fax: 210 6464365
E-mail: grammateia@organismosathinas.gr.
www.organismosathinas.gr

