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Κύριε Υπουργέ,
Σας υποβάλουμε πρόταση της Δυτικής Αθήνας για την ένταξη χρηματοδότησης έργων και δράσεων της
περιοχής στο ΕΣΠΑ, που εντάσσονται στη λογική της δημιουργίας πράσινης ζωής σ’ αυτή. Η πρότασή μας
στηρίζεται στις προτάσεις που έχουμε ήδη υποβάλλει στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ2007), την Επικαιροποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας (2006), το Αστικό
Πιλοτικό Πρόγραμμα SWANS (2001), το ευρωπαϊκό δίκτυο Αστική Κινητικότητα (CITUM – URBACT) (2007)
και το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΑΣΔΑ 2008.
Η Δυτική Αθήνα
1.

Η Δυτική Αθήνα συγκροτεί μια χωροταξική ενότητα της Αττικής. Περιλαμβάνει τους εννέα (9) Δήμους
(Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ζεφύρι, Ίλιον (Νέα Λιόσια), Καματερό, Περιστέρι,
Πετρούπολη και Χαϊδάρι), που αρχικά ίδρυσαν τον ΑΣΔΑ ως Αναπτυξιακό Σύνδεσμο διαδημοτικής
συνεργασίας, στους οποίους προστέθηκε το 2002 ο Δήμος Κορυδαλλού.

2.

Αποτέλεσε το δυτικό ανάπτυγμα των περιοχών κατοικίας πλάι στην παρακηφίσια βιομηχανική
συγκέντρωση, η οποία έδωσε ιστορικά το χαρακτήρα της υποβάθμισης στην περιοχή σε όλους τους
τομείς και προσδιόρισε το πλαίσιο της χωρικής και κοινωνικής απομόνωσης, «πέρα από το ποτάμι»,
ένα «πολιτιστικό» φραγμό όπως λειτούργησε.

3.

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας για χρόνια ολόκληρα βρίσκεται στο περιθώριο της μητροπολιτικής
περιοχής της Αθήνας. Στην αρχή ήταν ο τόπος όπου χωροθετούνταν ή αφήνονταν ελεύθερες να
χωροθετηθούν, όλες εκείνες οι χρήσεις που ήταν ενοχλητικές μεν, αναγκαίες δε για την ανάπτυξη του
μητροπολιτικού κέντρου (βιομηχανία, φτηνή κατοικία για την εργατική δύναμη, κλπ) Σε επόμενο
στάδιο, όταν οι βαριές χρήσεις εμπόδιζαν πλέον την ανάπτυξη του μητροπολιτικού κέντρου, άρχισε η
απομάκρυνσή τους και για την λοιπή περιοχή, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις (π.χ. ΡΣΑ 1985),
ακολουθήθηκε μία πολιτική αγνόησης της, ενώ εξακολούθησε να είναι χώρος στον οποίο τα νέα φτωχά
λαϊκά στρώματα (μετανάστες) έβρισκαν στέγη.
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4.

Το αποτέλεσμα είναι η σημερινή υποβάθμιση του φυσικού, ανθρώπινου και παραγωγικού δυναμικού
της Δυτικής Αθήνας.

5.

Η περιοχή παρέμβασης είναι η γεωγραφική ενότητα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ) που αποτελείται από δέκα όμορους δήμους οι οποίοι είναι: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Δήμος
Αγίων Αναργύρων, Δήμος Αιγάλεω, Δήμος Ζεφυρίου, Δήμος Ιλίου, Δήμος Καματερού, Δήμος
Κορυδαλλού, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Πετρούπολης και Δήμος Χαϊδαρίου. Εντάσσεται διοικητικά στη
Νομαρχία Αθηνών (οχτώ από τους δέκα δήμους) και στην Περιφέρεια Αττικής. Καλύπτει την περιοχή
από ΒΔ έως Δ. του Λεκανοπεδίου και συνορεύει :

6.

5.1.

Βόρεια με τους Δήμους Άνω Λιοσίων και Αχαρνών

5.2.

Νότια με τους Δήμους Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη και σε ένα μικρό σημείο με το Δήμο Ταύρου.

5.3.

Ανατολικά και με φυσικό όριο τον Κηφισό ποταμό, με το Δήμο της Αθήνας.

5.4.

Β.Α. με τους Δήμους Ν. Χαλκηδόνας και Ν. Φιλαδέλφειας.

5.5.

Β.Δ. με το Δήμο Ασπροπύργου και φυσικό όριο το Αιγάλεω όρος.

5.6.

Δυτικά βρίσκεται ο Κόλπος της Ελευσίνας και Ν.Δ. οι Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου και Νίκαιας.

Η χωρική ενότητα της Δυτικής Αθήνας συνιστά μια εκτεταμένη αστική περιοχή και ως αναπόσπαστο
μέρος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, υπάγεται στο δυτικό του
τμήμα, μαζί δε με τις περιοχές του Πειραιά, συνιστούν το Δυτικό Λεκανοπέδιο.

7.

Η περιοχή του ΑΣΔΑ καλύπτει συνολική έκταση 7.005Ha από τα 26.500 Ηa του λεκανοπεδίου της
Αθήνας. Από τα 7.005 Ha τα 3.791 Ha είναι η έκταση που καταλαμβάνει το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης
(ποσοστό 54,1%). Τα υπόλοιπα 3.214 Ηα βρίσκονται εκτός Σχεδίου Πόλης (ποσοστό 45,8%).

8.

Πρόκειται για αστική περιοχή όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί ο «μητροπολιτικός» χαρακτήρας της
αφού γεωγραφικά αναπτύσσεται στις παρυφές του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα, είναι περιοχή με τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
8.1.

Αποτελεί εκτεταμένη ενιαία Γεωγραφική Ενότητα δέκα όμορων δήμων με ειδικά ευδιάκριτα
περιβαλλοντικά πολεοδομικά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον αξιολογείται με
αρνητικό ειδικό βάρος, αυτό της υποβάθμισης, στην ιεραρχία του δικτύου των δήμων που
απαρτίζουν το μητροπολιτικό κέντρο του λεκανοπεδίου των Αθηνών.

8.2.

Αναγνωρίζεται ως πυκνοδομημένη αστική περιοχή όπου οι παρεμβάσεις που προτείνονται στο
παρόν Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης έχουν στόχο τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής
(ανάδειξη αποκατάσταση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος), την εγκατάσταση νέων
οικονομικών δραστηριοτήτων («πράσινες τεχνολογίες»-«πράσινες υπηρεσίες») και τη βελτίωση
του

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος

των

επιχειρήσεων

(«πράσινη

επιχειρηματικότητα»,

αναβάθμιση ανθρώπινων πόρων).
9.

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας πλήττεται από αποβιομηχάνιση. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που
χαρακτήριζαν άλλοτε τον βιομηχανικό χαρακτήρα της περιοχής, όπως της κλωστοϋφαντουργίας, της
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χαρτοβιομηχανίας, των κεραμοποιείων κλπ, και απασχολούσαν χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες
μετέφεραν τις δραστηριότητές τους σε άλλες περιοχές της Αττικής ή ακόμα και εκτός Ελλάδος.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι τα εμφανή σημάδια γενικευμένης οικονομικής κρίσης, όπου
απαιτούν παρεμβάσεις με στόχο την αναδιάρθρωση του τοπικού παραγωγικού συστήματος, τη
βελτίωση της τεχνικής υποδομής, ιδιαίτερα με ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλησης .
10.

Η Δυτική Αθήνα, επεκτεινόμενη σταδιακά –– προς βορρά, αλλά και προς δυσμάς μέσα από διαδοχικές
εντάξεις εκτεταμένων περιοχών αυθαίρετων κτισμάτων σταδιακά σκαρφάλωσε ως τις υπώρειες του
ορεινού όγκου του όρους Αιγάλεω.

11.

Οι σταδιακές πάντως επεκτάσεις του σχεδίου πόλης καθώς και η τάση ενσωμάτωσης στην πόλη των
περιοχών αυθαίρετης δόμησης και οι νεώτερες επεκτάσεις με το Ν.1337/83, έχουν απεικονισθεί στον
οικιστικό ιστό, ως έκφραση της κοινωνικοοικονομικής δομής των στρωμάτων που διαμόρφωσαν τις
περιοχές αυτές. Οικιστικές συγκεντρώσεις φτωχόσπιτων στους πρώτους πυρήνες γύρω από τα κέντρα
/ ή και στα ίδια τα κέντρα του Αιγάλεω και του Περιστερίου, νεώτερες κατασκευές της δεκαετίας του
‘70 στην αμέσως περιβάλλουσα περιοχή και τέλος τις πιο πρόσφατες περιοχές που φθάνουν στις
υπώρειες του όρους Αιγάλεω.

12.

Η διαδοχική πολεοδόμηση των περιοχών αυθαίρετης δόμησης στη Δυτική Αθήνα υλοποιήθηκε κυρίως
με βάση τις διατάξεις του ΝΔ ’23, διατάξεις που ελάχιστα συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων
του άναρχα αναπτυγμένου οικιστικού ιστού. Τα αρχικά ρυμοτομικά σχέδια λόγω μη διάθεσης των
αναγκαίων οικονομικών πόρων για απαλλοτριώσεις και εκτέλεση των αναγκαίων έργων κοινωνικής και
τεχνικής υποδομής σε πολλές περιπτώσεις έμεναν ανεφάρμοστα. Αποτέλεσμα ήταν οι σοβαρές
ανεπάρκειες σε εξυπηρετήσεις και πράσινο στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας, και η επίθεση σήμερα των
καταπατητών στους ελάχιστους ελεύθερους χώρους

13.

Απόρροια της έλλειψης ρυθμιστικού σχεδιασμού ήταν η μείξη ασυμβίβαστων χρήσεων, κυριότερα δε η
συνύπαρξη βιομηχανιών με περιοχές κατοικίας, οι ψηλές οικιστικές πυκνότητες η έλλειψη κοινωνικών
εξυπηρετήσεων και ελεύθερων, οι ανεπάρκειες στις υποδομές και ιδιαίτερα στο σύστημα μαζικών
μεταφορών και τελικά η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση της ατμόσφαιρας.

14.

O συνολικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 549.495 κατοίκους (2001) σημειώνοντας
περιορισμένη αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την προηγούμενη απογραφή (1991). Στην πραγματικότητα
ο πληθυσμός της περιοχής ξεπερνά τους 700.000 κατοίκους. Η περιοχή αυξάνει σταδιακά το μερίδιο
της στο συνολικό πληθυσμό της περιφέρειας Πρωτευούσης για την περίοδο 1961-1991. Ωστόσο το
2001 σημειώνεται μείωση του μεριδίου της περιοχής μελέτης, οπότε καταλήγει στο 16,5% του
πληθυσμού της διευρυμένης νομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς.

15.

Η αποκλιμάκωση της πληθυσμιακής δυναμικής η οποία είχε σημειωθεί κατά την περίοδο 1960-1980,
αποτυπώνει αφενός την αδυναμία προσέλκυσης νέων κατοίκων στην περιοχή και αφετέρου το
καθολικό φαινόμενο της μειωμένης γεννητικότητας που χαρακτηρίζει ως σύγχρονος τρόπος ζωής και
τους κατοίκους της περιοχής.
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16.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας (1990) που χαρακτηρίζεται από την εισροή
οικονομικών μεταναστών, η πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής μελέτης υπολείπεται σημαντικά της
περιφέρειας πρωτευούσης, ενισχύοντας την πληθυσμιακή αποδυνάμωση.

17.

Η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό απασχόλησης σε σχέση με τον μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο των 15 όσο και των 25. Η υστέρηση αυτή είναι περισσότερο έντονη στο
γυναικείο φύλο, (υστέρηση 10 μονάδων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον εθνικό), ενώ
στους άνδρες η απασχόληση προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

18.

Από την πλευρά των επισήμων δεικτών ανεργίας, η περιοχή παρουσιάζει υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
συγκριτικά με την Νομαρχία Αθηνών (10,4 % για την περιοχή του ΑΣΔΑ έναντι 9,2% για την
περιφέρεια πρωτευούσης). Πρέπει επίσης να σημειωθεί η αύξηση του ποσοστού ανεργίας ανάμεσα στις
δύο απογραφές, η οποία εμφανίζεται στην περιοχή. Στα ποσοστά αυτά δεν καταγράφεται η ανεργία
των οικονομικών μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή, και που είναι αυξημένα.

19.

Τα στοιχεία των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής, αναδεικνύουν από την μια πλευρά την
υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα, που αναφέρεται
κυρίως στην μείωση του προϊόντος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και στην αντίστοιχη ενδυνάμωση
των δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα του οποίου η συνεισφορά αγγίζει το 80% των συνολικών
εσόδων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει στην περιοχή τα χαρακτηριστικά της μετάβασης στον
τριτογενή τομέα παραγωγής, προσαρμοζόμενη στις σύγχρονες εξελίξεις. Επιπλέον, η ανάλυση της
κλαδικής κατανομής του τριτογενή τομέα, επιβεβαιώνει την ανάπτυξη του εμπορίου που αποτελεί τον
κύριο πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. Συγχρόνως η κλαδική ανάλυση του
δευτερογενή τομέα, δείχνει φθίνουσα εξειδίκευση σε παραδοσιακούς κλάδους που διέρχονται από
κρίση σε εθνικό επίπεδο (π.χ. είδη ενδυμασίας, τρόφιμα και ποτά) και σημαντική ανάπτυξη σε κλάδους
με ευρύτερη δυναμική (εκδόσεις, εκτυπώσεις) ή με θετική πρόσκαιρη συγκυρία (π.χ. κατασκευές κλπ).

20.

Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας είναι σχετικά χαμηλότερο τόσο σε σύγκριση
με τον μέσο όρο του νομού όσο και της Ελλάδας συνολικά. Το ιδιαίτερα χαμηλό μέγεθος είναι
περισσότερο αισθητό στην περίπτωση των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα και λιγότερο στον
τριτογενή. Στον δευτερογενή τομέα, το μέσο μέγεθος παρουσιάζει μείωση το 2000, αποκλίνοντας
περισσότερο τόσο από τον νομαρχιακό όσο και από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα, το μέσο μέγεθος
των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, αν και είναι μικρότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο του νομού
και της Ελλάδας, ωστόσο παρουσιάζει συγκλίνουσα πορεία με το εθνικό μέσο μέγεθος στα στοιχεία
του 2000 και διατηρεί την ίδια απόσταση με τον αντίστοιχο νομαρχιακό.

21.

Ενώ η περιοχή παρουσιάζει επάρκεια στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών καθημερινής χρήσης (π.χ.
λιανεμπόριο), δεν προσελκύει μέχρι σήμερα σύγχρονες υπηρεσίες αιχμής του ιδιωτικού τομέα
(επιχειρηματικά κέντρα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κ.ά.), οι οποίες προτιμούν να εγκαθίστανται σε
αναβαθμισμένες περιοχές του ΒΑ και ΝΑ ΠΣΠ για λόγους ταχύτερης προσπελασιμότητας από
κυκλοφοριακή άποψη, αλλά και υψηλού επιπέδου οικιστικού περιβάλλοντος.
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22.

Οι Δήμοι της Δυτικής Αθήνας δείχνουν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα οικιστικό περιβάλλον που
ασφυκτιά από τη συσσώρευση προβλημάτων όπως:
22.1. Ο δυσμενής τρόπος παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος από τους θεσμοθετημένους
όρους δόμησης
22.2. Η έλλειψη λειτουργικής και κοινωνικής συνοχής
22.3. Η μίξη χρήσεων γης, συχνά αλληλοσυγκρουόμενων μεταξύ τους
22.4. Η έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών επιπέδου πόλης
22.5. Η μεγάλη κατάτμηση της ιδιωτικής γης
22.6. Η κακή διάπλαση του οικιστικού ιστού
22.7. Η διάσπαση του οικιστικού ιστού από μεγάλους συγκοινωνιακούς άξονες
22.8. Η κυκλοφοριακή δυσλειτουργία

23.

Ιδιαίτερο πρόβλημα στη Δυτική Αθήνα είναι το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού Εκτός από τις ειδικές
ομάδες, στο φάσμα του αποκλεισμού είναι εκτεθειμένο και ένα σημαντικό τμήμα του γενικού
πληθυσμού, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, με έμφαση στα ναρκωτικά, με αποτέλεσμα
την διεύρυνση του αριθμού των αντίστοιχων ευπαθών ομάδων. Εξάλλου επιδείνωση πρέπει να
αναμένεται και από την άποψη της προϊούσας γήρανσης του πληθυσμού, που παρατηρείται ιδιαίτερα
στο Αιγάλεω και στο Περιστέρι. Γιατί, είναι αναγνωρισμένο ότι το γήρας λειτουργεί ως παράγοντας
επιδείνωσης της φτώχειας, τόσο μεταξύ των ίδιων των ηλικιωμένων, όσο και μεταξύ του ευρύτερου
οικογενειακού περιβάλλοντος από το οποίο αυτοί τείνουν να εξαρτώνται.

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
24.

Το 1989 οι εννέα Δήμοι της Δυτικής Αθήνας (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ζεφύρι, Ίλιον,
Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και Χαϊδάρι) προχώρησαν στη δημιουργία του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, με στόχο την συντονισμένη διεκδίκηση και αντιμετώπιση των κοινών
προβλημάτων τους, και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών, που, ως γνωστόν, δεν
αναγνωρίζουν διοικητικά όρια. Το 2002 προστέθηκε και ο Δήμος Κορυδαλλού, Έτσι σήμερα τον ΑΣΔΑ
αποτελείται από 10 Δήμους και καλύπτει μία εύρυτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής, που
υπάγεται διοικητικά στους Νομούς Αθηνών, Πειραιώς και Δυτικής Αττικής, με πραγματικό πληθυσμό
άνω των 700.000 κατοίκων.

25.

Ο ΑΣΔΑ συστάθηκε στις 21/12/1988 (ΦΕΚ 915 Β) ως Αναπτυξιακός Σύνδεσμος του άρθρου 183 του
ΠΔ 75/1986 (ΔΚΚ) και περιελάμβανε τους ΟΤΑ της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Δυτικής Αττικής 1 ,
σύμφωνα με την ΚΥΑ 67756 (ΦΕΚ 117 Β, 03/03/1988). Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, του

1

Εκτός του Δήμου Κορυδαλλού, που προσχώρησε το 2002
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οποίου τα μέλη εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του. Απασχολεί περίπου 50
μόνιμους και αορίστους ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους.
26.

Στα 18 χρόνια λειτουργίας του έχει προωθήσει την υλοποίηση σημαντικών έργων και μελετών
διαδημοτικής εμβέλειας όπως:
26.1. Ανάπλαση Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω
26.2. Ανάπλαση Πάρκου Α. Τρίτση
26.3. Ανάπλαση Άλσους Μπαρουτάδικου
26.4. Βιοκλιματική ανάπλαση οδών Άστρους – Τρώων, Αιμ. Βεάκη, Μπότσαρη, κλπ.
26.5. Μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου Δυτικής Αθήνας
26.6. Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δυτικής Αθήνας
26.7. Αναπτυξιακή μελέτη Δυτικής Αθήνας
26.8. Δίκτυο πράσινων διαδρομών Δυτικής Αθήνας

Οι άξονες της πρότασής του ΑΣΔΑ για το ΕΣΠΑ
27.

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι να αναδειχθεί η Δυτική Αθήνα ως αστική περιοχή, μητροπολιτικού χαρακτήρα,
στήριξης, εφαρμογής και προβολής «Πράσινης Τεχνολογίας» και «Πράσινων Υπηρεσιών» με την
εφαρμογή πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φιλικών προς το περιβάλλον και τους πολίτες. Η
πρότασή μας αναλύεται σε δύο (2) κύριους άξονες, οι οποίοι είναι α) Πράσινες παρεμβάσεις και β)
Πρότυπες υποδομές.

28.

Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκτέλεση έργων που αυξάνουν το πράσινο μέσα στον αστικό ιστό και
εξασφαλίζουν καλύτερες βιοκλιματικές συνθήκες, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και
περιλαμβάνει τρία μέτρα, τα εξής: α) Πράσινη διαδρομή, β) Αναπλάσεις Κεντρικών Περιοχών Υποβαθμισμένων Γειτονιών και γ) Βιοκλιματικές Παρεμβάσεις.

29.

Ο δεύτερο άξονας αφορά την δημιουργία πρότυπων υποδομών και περιλαμβάνει τρεις (3) μέτρα, ως
εξής: α) Πρότυπες παιδικές χαρές – Αθλοπαιδιές, β) Πρότυποι παιδικοί σταθμοί και γ) Τεχνική βοήθεια

30.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η βιοκλιματική διαπερνά όλους τους άξονες, μιας και τόσο ο
σχεδιασμός όσο και τα υλικά που θα χρησιμοποιούν σ’ όλους τους άξονες, θα λαμβάνουν υπόψη τις
αρχές τις βιοκλιματικής.

31.

Σε κάθε ένα από τα μέτρα περιλαμβάνονται έργα και παρεμβάσεις στο σύνολο των δήμων της Δυτικής
Αθήνας. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης των έργων, ομαδοποιήσαμε, όπου αυτό ήταν αναγκαίο, τα
έργα σε τρεις ενότητες: Βόρεια (Ζεφύρι, Καματερό, Αγ. Ανάργυροι, Ίλιον, Πετρούπολη), Κεντρική
(Περιστέρι, Χαϊδάρι) και Νότια (Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός).

32.

Στην περίπτωση της Δυτικής Αθήνας, η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις
σχεδιαζόμενες και ακολουθούμενες πολιτικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της, αποτελεί
αυτονόητη και αναντίρρητη ανάγκη, καθώς η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελεί ένα από τα κύρια
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χαρακτηριστικά της περιοχής. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα
στο πλαίσιο του σχεδιασμού τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και της Κεντρικής Διοίκησης για
τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας. Πολιτικές που αφορούν τις μεταφορές, την ενέργεια, τον
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την μεταποίηση, τις υπηρεσίες, πρέπει να συνδέονται και να
εξυπηρετούν τους στόχους περιορισμού της ρύπανσης, της προστασίας της υγείας του πληθυσμού,
της οικολογικής ισορροπίας, της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών πόρων, της πρόληψης-περιορισμού
των φυσικών καταστροφών.
33.

Η βιώσιμη ανάπτυξη εν τέλει ως βασική συνιστώσα δύναται να αποτελέσει τον άξονα και την ιδιαίτερη
ταυτότητα της νέας Δυτικής Αθήνας με αδιαμφισβήτητη την αξιοποίηση των τοπικών πόρων, την
συμμετοχή στις νέες αναπτυξιακές της «διαδρομές», τις νέες προοπτικές και δυνατότητες, την
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού μέσα
από μία ανανέωση των δεξιοτήτων του, την παροχή των απαραίτητων συνθηκών για τη διαβίωση σ’
ένα υγιές περιβάλλον, στο πλαίσιο της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής.

34.

Άξονας 1. Πράσινες παρεμβάσεις
34.1. Μέτρο 1.1. Πράσινη διαδρομή. Οι δρόμοι δεν είναι μόνο κυκλοφοριακοί αγωγοί. Πολλές
φορές ξεχνάμε ότι είναι οι δημόσιοι χώροι της πόλης. Έχουν μία αξία στάσης όπως και κίνησης.
Ο δρόμος είναι ο κοινωνικός χώρος που βρίσκεται στην πιο άμεση επαφή με τους ιδιωτικούς
χώρους, τους συνδέει, τους ενοποιεί. Η ανάγκη για την ποιοτική αναβάθμιση του οδικού δικτύου
στη Δυτική Αθήνα οδήγησε τον ΑΣΔΑ στην εκπόνηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ανάπτυξης
πράσινων διαδρομών

στο σύνολο του αστικού χώρου, στο πλαίσιο του Αστικού Πιλοτικού

Προγράμματος SWANS, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (1997-2001). Οι
προτεινόμενες δράσεις, συνολικού μήκους 25 χλμ., αφορούν στη δημιουργία αμιγών
πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, όπου η κίνηση των αυτοκινήτων και η ταχύτητά του
περιορίζεται σημαντικά, όπως και το πλάτος του οδοστρώματος, ενώ αντίθετα διαπλατύνονται
τα πεζοδρόμια υπέρ επιφανειών πρασίνου, ποδηλατοδρόμων και κίνησης πεζών, ιδιαίτερα
ομάδων πληθυσμού με υψηλές απαιτήσεις, όπως παιδιά μητέρες με καροτσάκια, ηλικιωμένοι,
κλπ. Θα τοποθετηθούν πέργκολες με αναρριχητικά φυτά για περισσότερη σκίαση, κρήνες,
σιντριβάνια, κιόσκια, κλπ. Θα χρησιμοποιηθούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (βιοκλιματικά)
με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος. Στο μέτρο αυτό εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις:
34.1.1

Δράση 1.1.1 Πράσινη διαδρομή βόρειας Δυτικής Αθήνας.

34.1.2

Δράση 1.1.2 Πράσινη διαδρομή κεντρικής Δυτικής Αθήνας

34.1.3

Δράση 1.1.3 Πράσινη διαδρομή νότιας Δυτικής Αθήνας

34.2. Μέτρο 1.2. Αναπλάσεις Κεντρικών Περιοχών – Υποβαθμισμένων Γειτονιών. Με τη
χρήση βιοκλιματικών υλικών, την αύξηση των πράσινων επιφανειών και την διευκόλυνση της
κυκλοφορίας και προσβασιμότητας των πεζών και των ποδηλάτων, επιδιώκεται η αύξηση της
θελκτικότητας των κεντρικών περιοχών, αλλά και των υποβαθμισμένων περιοχών.

D:\Vassilis\Sites\sofon_cd\pdf\eggr_papathanasioy.doc

7

34.2.1

Δράση 1.2.1 Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στη βόρεια Δυτική Αθήνα

34.2.2

Δράση 1.2.2 Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στην κεντρική Δυτική Αθήνα

34.2.3

Δράση 1.2.3 Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στη νότια Δυτική Αθήνα

34.3. Μέτρο 1.3 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις
34.3.1

Δράση 1.3.1 Βελτίωση εσωτερικού περιβάλλοντος σχολείων. Με την

χρήση

βιοκλιματικών υλικών και την αύξηση των επιφανειών πρασίνου επιδιώκεται η
βελτίωση του μικροκλίματος, η πλήρης απόλαυση του χώρου από τους μαθητές και η
χρήση τους στις ώρες μη λειτουργίας από τα παιδιά της γειτονιάς.
34.3.2

Δράση 1.2.4 Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη Στο πρώην κτήμα Μερκάτη υφίστανται οι
μοναδικές ελιές του αρχαίου Ελαιώνα της Αθήνας. Απαιτείται η ανάδειξη τους και η
κατασκευή χώρου πολιτιστικών λειτουργιών - αναψυχής – μουσείο Ελαιώνα – χώρος
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα υφιστάμενα υποστατικά εντός του χώρου. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού προτείνονται: Βελτίωση των δένδρων που έχουν επιζήσει..
Κατάργηση της ανατολικής πρόσβασης προς τα ΤΕΙ και ΤΕΛ. Περιορισμός του
περιβάλλοντος χώρου των ΤΕΛ άμεσα και μελλοντικά, μεταστέγαση των ΤΕΛ,
κατεδάφιση των κτιρίων και αποκατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος του
Ελαιώνα. Αντικατάσταση της περίφραξης. Κατεδάφιση ορισμένων νεώτερων και
εντελώς ερειπωμένων κτισμάτων. Αποκατάσταση – στερέωση των κτισμάτων Υ1, Υ2,
Υ3 και Υ4. Νέες ήπιες επεμβάσεις. Οικολογικό πάρκο με αξιοποίηση των ήπιων μορφών
ενέργειας.

34.3.3

Δράση 1.3.2 Ανάπλαση Λεωφόρου Θηβών, που περιλαμβάνει τα εξής: Αποκατάσταση
της συνέχειας της κεντρικής νησίδας, όπου αυτή διακόπτεται χωρίς σημαντικό λόγο,
ρύθμιση των σηματοδοτήσεων κατά μήκος της Λεωφόρου ώστε να διευκολύνεται η
ομαλή ροή των ΜΜΜ, δημιουργία ελεγχομένων διαβάσεων πεζών, ώστε να μειωθούν
οι πιθανότητες ατυχημάτων, απομάκρυνση των στοιχείων (κολώνες, πινακίδες, κλπ.)
που ενοχλούν και χαμηλή φύτευση στη νησίδα και πυκνή στα πεζοδρόμια, με
ενσωμάτωση της πρασίας στη ζώνη πεζών. Προτείνεται η χρήση ειδικών υλικών επί
του οδοστρώματος, ώστε να διευκολύνεται η διάβαση των πεζών στα τμήματα του
πεζοδρόμου από τις δύο πλευρές της λεωφόρου Θηβών.

34.3.4

Δράση 1.3.3 Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου

34.3.5

Δράση 1.3.4 Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους Οι πράσινες
παρεμβάσεις σε ανοικτούς δημόσιους χώρους θα προκύψουν μετά από μελέτη και θα
αφορούν κύρια την φύτευση, την σκίαση και την χρήση ειδικών υλικών. Παράλληλα
θα

μελετηθούν

και

παρεμβάσεις

μεγαλύτερης

κλίμακας

που

δύνανται

να

τροποποιήσουν κατά τον επιθυμητό τρόπο το ροϊκό πεδίο του ανέμου και την
κατανομή της θερμοκρασίας και υγρασίας γύρω από τους υπό μελέτη χώρους.
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34.3.6

Δράση 1.3.5 Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό κέντρο Δυτικής Αθήνας. Προτείνεται η
δημιουργία γραφείου με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα που
σχετίζονται με την Ενεργειακή και Περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων και ανοιχτών
χώρων. Πρέπει να γίνει δέσμευση και εκπαίδευση στελεχών, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να προσφέρουν υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα που σχετίζονται με την
Ενεργειακή και Περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων και ανοιχτών χώρων.

34.3.7

Δράση 1.3.6 Κινητός ενεργειακός και περιβαλλοντικός σταθμός μέτρησης Δυτικής
Αθήνας. Προτείνεται η δημιουργία πλήρως εξοπλισμένου για προσφορά υπηρεσιών
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κινητού Ε&Π σταθμού, ο οποίος θα έχει ως
αντικείμενο: Μετρήσεις περιβαλλοντικών και ενεργειακών παραμέτρων, Αξιολογήσεις
και πιστοποιήσεις,

Σχεδιασμό λύσεων,

Επίβλεψη και αξιολόγηση επεμβάσεων,

Εκπαίδευση, Ενημέρωση.
34.3.8

Δράση 1.3.7 Κέντρο πληροφόρησης και προβολής πράσινων τεχνολογιών - πράσινης
επιχειρηματικότητας. Βασική ιδέα είναι η δημιουργία ενός πρότυπου υποστηρικτικού
κέντρου για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα είναι δομημένο με οικολογικούς όρους, θα
χρησιμοποιεί όσο το δυνατό περισσότερο τις οικολογικές τεχνολογίες και εναλλακτικές
μορφές ενέργειας, θα έχει βιοκλιματικό σχεδιασμό και υλικά και θα αποτελεί ένα
παράδειγμα οικολογικής δόμησης, μια εφαρμογή των πράσινων τεχνολογιών στο
οικιστικό περιβάλλον. Ως προς τη λειτουργία του το κέντρο αυτό της πράσινης
επιχειρηματικότητας:
34.3.8.1. Θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Δ.
Αθήνας για τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την επιλογή τους, για τα
υπάρχοντα κίνητρα από τους Δήμους της περιοχής, για τις νέες πολιτικές
που ανακύπτουν στα πλαίσια της Ε.Ε. σχετικά με τις πράσινες τεχνολογίες
και το περιβάλλον κτλ.
34.3.8.2. Θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους με την κατασκευή και
διαρκή ενημέρωση μιας διαδικτυακής πύλης όπου οι πράσινες επιχειρήσεις
θα ενημερώνονται, θα ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες μεταξύ τους,
κτλ
34.3.8.3. Θα συντονίζει τη λειτουργία του με αυτή, μιας διαρκούς εκθέσεως των
επιχειρήσεων αυτών σε ειδικό χώρο που θα διαθέσουν οι Δήμοι και ο ΑΣΔΑ,
και ο οποίος θα αποτελεί πρότυπο κέντρο προβολής και εφαρμογής
πράσινων καινοτομιών
34.3.8.4. Θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής και διαφήμισης με υποστήριξη από
τον ΑΣΔΑ και τους Δήμους μέλη με ειδικές εκδόσεις και έντυπα,
34.3.8.5. Θα μπορεί να διοργανώνει ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια καθώς και
ετήσιας έκθεση προβολής πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων.
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34.3.8.6. Θα συμμετέχει στην προώθηση της περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης
πολιτικής και της παιδείας περιβάλλοντος σε όλα τα πεδία παρέμβασης του
ΑΣΔΑ και των Δήμων μελών του.
34.3.8.7. Ο ΑΣΔΑ μαζί με τους 10 Δήμους μέλη του θα χρησιμοποιήσει το ανθρώπινο
επιστημονικό του δυναμικό, το τεχνολογικό του υπόβαθρο και τη
συντονιστική εμπειρία και δυναμική του, ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι
δυνατότητες που μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέχει ως ομάδα
κινήτρων προσέλκυσης των πράσινων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά μπορούμε
να αναφέρουμε ότι η ομάδα κινήτρων προς τις οικολογικές επιχειρήσεις
μπορεί να περιλαμβάνει:

Μείωση του κόστους εγκατάστασης και

λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, είτε σε χώρους που θα τους
μισθώσουν οι Δήμοι με ευνοϊκούς όρους εγκατάστασης, είτε σε άλλους
χώρους. Σχεδιασμός, υλοποίηση, υποστήριξη και διαρκής ενημέρωση μιας
διαδυκτιακής Πύλης, όπου οι πράσινες επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για
θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τη δραστηριότητά τους, θα
ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες μεταξύ τους κτλ Λειτουργία διαρκούς
εκθέσεως των επιχειρήσεων αυτών σε ειδικό χώρο που θα διαθέσουν οι
Δήμοι και ο ΑΣΔΑ, και ο οποίος θα αποτελεί πρότυπο κέντρο προβολής και
εφαρμογής πράσινων καινοτομιών. Δυνατότητα προβολής και διαφήμισης
με υποστήριξη από τον ΑΣΔΑ και τους Δήμους μέλη με ειδικές εκδόσεις και
έντυπα. Διοργάνωση ετήσιας έκθεσης προβολής πράσινων τεχνολογιών και
προϊόντων. Προώθηση της περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης πολιτικής
και της παιδείας περιβάλλοντος σε όλα τα πεδία παρέμβασης του ΑΣΔΑ και
των Δήμων μελών του.
35.

Άξονας 2. Πρότυπες υποδομές
35.1. Μέτρο 2.1. Πρότυπες παιδικές χαρές – Μικρές Αθλοπαιδιές
35.1.1

Δράση 2.1.1 Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στη βόρεια Δυτική Αθήνα

35.1.2

Δράση 2.1.2 Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στην κεντρική Δυτική Αθήνα

35.1.3

Δράση 2.1.3 Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στη νότια Δυτική Αθήνα

35.1.4

Δράση 2.1.4 Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στη βόρεια Δυτική Αθήνα

35.1.5

Δράση 2.1.5 Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στην κεντρική Δυτική Αθήνα

35.1.6

Δράση 2.1.6 Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στη νότια Δυτική Αθήνα

35.2. Μέτρο 2.2. Πρότυποι Παιδικοί σταθμοί. Αφορά στη δημιουργία ενός τουλάχιστον πρότυπου
παιδικού σταθμού ανά δήμο.
35.2.1

Δράση 2.2.1 Πρότυποι παιδικοί σταθμοί βόρειας Δυτικής Αθήνας
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35.2.2

Δράση 2.2.2 Πρότυποι παιδικοί σταθμοί κεντρικής Δυτικής Αθήνας

35.2.3

Δράση 2.2.3 Πρότυποι παιδικοί σταθμοί νότιας Δυτικής Αθήνας

35.3. Μέτρο 2.3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ.

36.

35.3.1

Δράση 2.3.1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ βόρειας Δυτικής Αθήνας

35.3.2

Δράση 2.3.1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ κεντρικής Δυτικής Αθήνας

35.3.3

Δράση 2.3.1 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ νότιας Δυτικής Αθήνας

Άξονας 3. Τεχνική βοήθεια
36.1. Ό άξονας αυτός περιλαμβάνει τις διαδικασίες και δομές που είναι απαραίτητες για την σωστή και
ταχεία υλοποίηση των δράσεων και για την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών.

Προϋπολογισμός
Άξονας 1

Πράσινες Παρεμβάσεις

Μέτρο 1.1

Πράσινη διαδρομή

Δράση 1.1.1

Πράσινη διαδρομή βόρειας Δυτικής Αθήνας

3.500.000,00 €

Δράση 1.1.2

Πράσινη διαδρομή κεντρικής Δυτικής Αθήνας

3.000.000,00 €

Δράση 1.1.3

Πράσινη διαδρομή νότιας Δυτικής Αθήνας

Μέτρο 1.2

Αναπλάσεις Κεντρικών Περιοχών - Υποβαθμισμένων Γειτονιών

3.000.000,00 €

Δράση 1.2.1

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στη βόρεια Δυτική Αθήνα

3.500.000,00 €

Δράση 1.2.2

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στην κεντρική Δυτική Αθήνα

3.000.000,00 €

Δράση 1.2.3

Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις στη νότια Δυτική Αθήνα

3.000.000,00 €

Δράση 1.2.4

Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη

Μέτρο 1.3

Βιοκλιματικές Παρεμβάσεις

4.250.000,00 €

Δράση 1.3.1

Βελτίωση εσωτερικού περιβάλλοντος σχολείων

2.500.000,00 €

Δράση 1.3.2

Ανάπλαση Λεωφόρου Θηβών

2.500.000,00 €

Δράση 1.3.3

Ανάπλαση Λεωφ. Αγίου Νικολάου

1.500.000,00 €

Δράση 1.3.4

Βιοκλιματικές παρεβάσεις σε κοινόχρησους χώρους

2.200.000,00 €

Δράση 1.3.5

Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό κέντρο Δυτικής Αθήνας

Δράση 1.3.6

Κινητός ενεργειακός και περιβαλλοντικός σταθμός μέτρησης Δυτικής
Αθήνας
Κέντρο πληροφόρησης και προβολής πράσινων τεχνολογιών πράσινης επιχειρηματικότητας

Δράση 1.3.7

525.000,00 €
425.000,00 €
1.250.000,00 €

Άξονας 2

Πρότυπες υποδομές

Μέτρο 2.1

Πρότυπες παιδικές χαρές - Αθλοπαιδιές

Δράση 2.1.1

Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στη βόρεια Δυτική Αθήνα

Δράση 2.1.2

Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στην κεντρική Δυτική Αθήνα

400.000,00 €

Δράση 2.1.3

Πρότυπες παιδικές χαρές και παιδότοποι στη νότια Δυτική Αθήνα

600.000,00 €

Δράση 2.1.4

Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στη βόρεια Δυτική Αθήνα

Δράση 2.1.5

Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στην κεντρική Δυτική Αθήνα

400.000,00 €

Δράση 2.1.6

Δίκτυο μικρών αθλοπαιδιών στη νότια Δυτική Αθήνα

Μέτρο 2.2

Πρότυποι παιδικοί σταθμοί

600.000,00 €

Δράση 2.2.1

Πρότυποι παιδικοί σταθμοί βόρειας Δυτικής Αθήνας
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Δράση 2.2.2

Πρότυποι παιδικοί σταθμοί κεντρικής Δυτικής Αθήνας

2.000.000,00 €

Δράση 2.2.3

Πρότυποι παιδικοί σταθμοί νότιας Δυτικής Αθήνας

3.000.000,00 €

Μέτρο 2.3

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ

Δράση 2.3.1
Δράση 2.3.2
Δράση 2.3.3
Άξονας 3

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ βόρειας Δυτικής Αθήνας
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ κεντρικής Δυτικής Αθήνας
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ νότιας Δυτικής Αθήνας
Τεχνική βοήθεια

Μέτρο 3.1

Τεχνική βοήθεια

Δράση 3.1.1

Τεχνική βοήθεια

ΣΥΝΟΛΟ

2.500.000,00 €
1.000.000,00 €
1.500.000,00 €

4.500.000,00 €
57.650.000,00 €

Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Δυτικής Αθήνας
37.

Ο ΑΣΔΑ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και κατάθεση Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης
(ΠΚΣΑ) για την περιοχή ευθύνης του, σε συνεργασία με όλους τους δήμους της Δυτικής Αθήνας. Η
πρόταση μας στοχεύει στη δημιουργία της Πράσινης Δυτικής Αθήνας.

38.

Μέσα από την πρότασή μας για την Πράσινη Δυτική Αθήνα στοχεύουμε:
38.1. Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της, τόσο με την απόδοση νέων δεξιοτήτων στους
εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες, ώστε είτε να μπορέσουν ευκολότερα να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε να βοηθηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, όσο
και με τη υλοποίηση δράσεων που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση (κοινωνική, πολιτιστική
και οικονομική) των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και την ανάδειξη της πολύπολιτισμικότητας της περιοχής.
38.2. Στην αναβάθμιση τόσο του φυσικού όσο και του αστικού περιβάλλοντος, με δράσεις ανάπλασης
ελεύθερων χώρων, ανάδειξης και επανάχρησης κτιρίων της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς,
προστασίας των φυσικών πόρων αλλά και μέτρα πρόληψης παραπέρα ρύπανσης, με τη χρήση
ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας, ανακύκλωσης στην πηγή, περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, με έμφαση σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (μαθητές)
38.3. Στην αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής και τη στήριξη του ώστε να
καταστεί ανταγωνιστικό στις συνθήκες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με δράσεις υποστήριξης της
νέα επιχειρηματικότητας αλλά και των υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων

39.

Το ΠΚΣΑ Δυτικής Αθήνας είναι από τη σύλληψή του ολοκληρωμένο σχέδιο επειδή:
39.1. Αφορά στο σύνολο του γεωγραφικού χώρου της Δυτικής Αθήνας όπου στοχεύει στην κάλυψη
διαπιστωμένων από το σύνολο των σχετικών φορέων αναγκών και προβλημάτων όπως
διατυπώνονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Δυτικής Αθήνας.
39.2. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής σε συνάρτηση με τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που παρουσιάζει, μέσω της κάλυψης των χωρικών και τομεακών
ανισοτήτων, εμπλοκών και κενών
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39.3. Οι στόχοι του Σχεδίου είναι εγκεκριμένοι από το σύνολο των εταίρων όχι μόνο στη φάση
εκπόνησης της πρότασης αλλά και στο άμεσο παρελθόν, στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου
Δυτικής Αθήνας.
39.4. Οι προτεινόμενες Δράσεις στοχεύουν ισόμετρα στη χωρική, την περιβαλλοντική, την οικονομική,
την κοινωνική και την πολιτιστική διάσταση.
40.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν μεν αρχικά στις επί μέρους τομεακές πολιτικές, αλλά στο
σύνολό τους ανταποκρίνονται στις κεντρικές στρατηγικές κατευθύνσεις και διαχέονται ισόρροπα στο
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας με προτεραιότητα στις ευπαθέστερες ομάδες.

41.

Όραμά μας είναι μία Δυτική Αθήνα με μεγάλους φυσικούς πνεύμονες μέσα και γύρω από την πόλη,
όπου οι πολίτες απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με μία τοπική οικονομία παραγωγικά
εκσυγχρονισμένη στην οποία μετέχουν όλοι και η οποία εξυπηρετεί μία κοινωνία πολιτών με υψηλή
συνοχή και ικανοποιητική ποιότητα ζωής.

42.

Το όραμα αυτό καθορίζει και τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Σχεδίου, ήτοι:
42.1. Ισόρροπη ανάπτυξη του γεωγραφικού χώρου και του κοινωνικού περιβάλλοντος με άμβλυνση
των ανισοτήτων.
42.2. Παραγωγικός εκσυγχρονισμός και αύξηση της ανταγωνιστικότητας βασισμένος στην εξειδίκευση
του παραγωγικού συστήματος και την καινοτομία σε τεχνολογικό και τεχνογνωσιακό επίπεδο
42.3. Επίτευξη της μέγιστης δυνατής βιωσιμότητας

43.

Με βάση τις παραπάνω στρατηγικές επιλογές καθορίστηκαν και οι στόχοι του ΠΚΣΑ Δυτικής Αθήνας,
που είναι οι ακόλουθοι:
43.1. Αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
43.2. Ολοκληρωμένη ένταξη στην κοινωνία των αποκλεισμένων και μειονεκτουσών κοινωνικών
ομάδων
43.3. Ριζική βελτίωση της ποιότητας της ζωής και των υπηρεσιών πρός τους πολίτες
43.4. Εκσυγχρονισμός του παραγωγικού συστήματος με αυξημένη ανταγωνιστικότητα
43.5. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας
43.6. Εξάπλωση καινοτομίας στην καθημερινότητα και προηγμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση των
αστικών υποθέσεων και του αστικού χώρου

44.

Σκοπός της ολοκληρωμένης πρότασης είναι να αναδειχθεί η Δυτική Αθήνα ως η αστική περιοχή,
μητροπολιτικού χαρακτήρα, στήριξης, εφαρμογής και προβολής «Πράσινης Τεχνολογίας» και
«Πράσινων Υπηρεσιών» με την εφαρμογή πολιτικών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φιλικών ως προς
το περιβάλλον και τους πολίτες.

45.

Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί με ενδεδειγμένες ενέργειες των δήμων της Δυτικής Αθήνας όπου
αφενός θα συγκεντρώσουν επιχειρήσεις και φορείς που έχουν οικολογικό θεματικό αντικείμενο και
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αφετέρου με οικολογικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους θα
καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Έτσι η Δυτική Αθήνα θα είναι αναγνωρίσιμη για τον
οικολογικού χαρακτήρα ανάπτυξης ενώ τα θετικά αποτελέσματα θα είναι ορατά σε πολλαπλά επίπεδα:
α) οικονομικό (τόνωση της τοπικής αγοράς με νέες δραστηριότητες), β) κοινωνικό (αναβάθμιση
κοινωνικών εξυπηρετήσεων και υποδομών, χρήση νέων πηγών ενέργειας κλπ) και γ) περιβαλλοντικό
(διαμόρφωση χώρων αναψυχής και πρασίνου, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μείωση ρυπογόνων
πηγών κλπ).
46.

Η προσπάθεια αυτή μπορεί να ευοδωθεί μέσω συγκεκριμένων ενεργειών όπως οι παρακάτω:
46.1. Στήριξη επιχειρηματικότητας. Προσέλκυση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία και προώθηση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών
για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωσης, επεξεργασίας
λυμάτων, αποβλήτων, νερού κλπ.
46.2. Πρόβλεψη νέων υποστηρικτικών πολυεπίπεδων διευκολύνσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση
της περιοχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εφαρμογή καινοτόμων πολιτικών.
46.3. Ανάδειξη και αποκατάσταση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος με «πράσινες»
επεμβάσεις και εφαρμογές βιοκλιματικής στο δομημένο περιβάλλον.
46.4. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων με αλλαγή χρήσης, δημοτικών κτηρίων και
επιχειρήσεων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων της περιοχής για τη στέγαση ή εγκατάσταση
εκθεσιακών κέντρων (μόνιμης ή/και περιοδικής λειτουργίας), κέντρων στήριξης πράσινης
επιχειρηματικότητας (προώθησης, ενημέρωσης και δικτύωσης επιχειρήσεων «πράσινης»
τεχνολογίας και υπηρεσιών) και τεχνολογικών κέντρων, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
(οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία) χαμηλής χρέωσης σε ανακαινισμένα
κτίρια ή ελεύθερους χώρους, που σήμερα είναι κενά και εγκαταλελειμμένα.
46.5. Προσαρμογή στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον – ψηφιακή σύγκληση.

Α/Α

ΔΡΑΣΗ(*)

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάδειξη & Αποκατάσταση Αστικού και Περιαστικού Περιβάλλοντος

Μέτρο 1.1: Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής και Βιώσιμη Κινητικότητα
1.1.1

Προσβασιμότητα δημοσίων χώρων και κτιρίων

1.1.2

Χώροι στάθμευσης στα βασικά τοπικά κέντρα και τους πόλους εντατικής
ανάπτυξης
Σύστημα σύγχρονων μέσων μαζικής μεταφοράς για τη διασύνδεση των
τοπικών κέντρων και των βασικών πόλων εντατικής ανάπτυξης με το βασικό
δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό, προαστιακός σιδηρόδρομος)
χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες τηλεματικής και ήπιων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας

1.1.3
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1.1.4

Πράσινη διαδρομή Δυτικής Αθήνας

7.000.000,00 €

1.1.5

Περιμετρικός άλσους Αιγάλεω

1.750.000,00 €

1.1.6

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Καματερού

1.1.7

Ανάπλαση περιοχής οδών Σκουφά Καραολή Δημητρίου και Αχιλλέως

3.300.000,00 €
2.370.000,00 €

1.1.8

Εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης

1.1.9
1.1.10

Παρατηρητήριο αστικών δεικτών και ενημέρωσης κατοίκων και ΟΤΑ
Λαογραφική στέγη και χώρος πολλαπλών χρήσεων

1.2.1
1.2.2

1.500.000,00 €

1.2.3

Δημιουργία πολιτιστικού – εμπορικού πόλου στο παλιό εργοστάσιο ΒΙΟΧΡΩΜ
Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Κωνσταντινίδη και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου
Ανάπλαση κτήματος Μερκάτη, περιοχή ελαιώνα δυτικά του Κηφισού

1.2.4

Ανακατασκευή και επανάχρηση κτιρίων εργοστασίου Λολοσίδη

4.050.000,00 €

1.2.5

Ανακατασκευή θερινού κινηματογράφου «Σινέ Πετρούπολης»

3.080.000,00 €

1.2.6

Ανακατασκευή και επανάχρηση του κτιρίου Φίνος Φιλμ

4.400.000,00 €

1.2.7

Ανακαίνιση ιστορικού κτιρίου Ξυλοτεχνίας και μετατροπή του σε Μουσείο και
Πνευματικό Κέντρο

3.000.000,00 €

Μέτρο 1.2: Ανακατασκευή και Επανάχρηση Κτιρίων Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

200.000,00 €
500.000,00 €
3.000.000,00 €
7.000.000,00 €

4.250.000,00 €

Μέτρο 1.3: Πράσινες Επεμβάσεις στον Αστικό Χώρο
1.3.1

Ανάπλαση πάρκου Αντώνη Τρίτση

1.3.2

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης στην περιοχή Μιχελή

2.200.000,00 €

1.3.3

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ελαιώνα

3.000.000,00 €

750.000,00 €

Μέτρο 1.4: Πράσινες Επεμβάσεις στον Περιαστικό Χώρο
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Διαχειριστική μελέτη δημοσίου δάσους Ποικίλου ¨Όρους – Όρους Αιγάλεω
Διαμόρφωση Φυτωρίου Δυτικής Αθήνας στο Λατομείο Μαλατέστα
Διευθέτηση Χειμάρρου Ορεινής Λεκάνης στην δασική περιοχή του Ποικίλου
Όρους ανάντι του αργούντος λατομείου αδρανών υλικών πρώην «ΜπινιάρηΑσφαλτοτεχνικής»

40.000,00 €
2.150.000,00 €
270.000,00 €

1.4.4

Συντήρηση – βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου

700.000,00 €

1.4.5

Σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιών

770.000,00 €

1.4.6

Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας

140.000,00 €

1.4.7

Διαμόρφωση θέσεων δασικής αναψυχής σε επιλεγμένα σημεία του Ποικίλου
Όρους.
Καθαρισμοί και άλλοι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί στο Ποικίλο Όρος

1.4.8
1.4.9

1.4.11

Αποκατάσταση δασικής βλάστησης - Συμπληρωματικές φυτεύσεις –
Καλλιεργητικές επεμβάσεις στο Ποικίλο Όρος
Βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης στο Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω με
επίγειο ψεκασμό.
Καθαρισμός από μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα

1.4.12

Ευαισθητοποίηση – Συμμετοχή πολιτών και μαθητών

1.4.10

1.100.000,00 €
40.000,00 €
500.000,00 €
900.000,00 €
500.000,00 €
200.000,00 €

Μέτρο 1.5: Εφαρμογές Βιοκλιματικής στο Δομημένο Περιβάλλον
1.5.1

Ενεργειακή επιθεώρηση δημοσίων κτιρίων

2.260.000,00 €

1.5.2

Βελτίωση εσωτερικού περιβάλλοντος σχολείων

2.500.000,00 €

1.5.3

Πράσινες παρεμβάσεις σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της Δυτικής Αθήνας

2.200.000,00 €
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1.5.4

Μελέτη αντιμετώπισης του φαινομένου "θερμικής νησίδας" αύξηση
θερμοκρασίας Δυτικής Αθήνας

1.5.5

On line σύστημα παρακολούθησης και προβολής της Ενεργειακής και
Περιβαλλοντικής απόδοσης δημοσίων κτιρίων

400.000,00 €

1.5.6

Ενεργειακό και περιβαλλοντικό Κέντρο Δυτικής Αθήνας

525.000,00 €

1.5.7

Δημιουργία κινητού ενεργειακού και περιβαλλοντικού σταθμού

425.000,00 €

1.5.8

Ενεργειακή – Βιοκλιματική αναβάθμιση κτιρίων Δυτικής Αθήνας

1.100.000,00 €

1.000.000,00 €

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

Μέτρο 2.1: Στήριξη Επιχειρηματικότητας
2.1.1

Κέντρο πληροφόρησης και προβολής πράσινων τεχνολογιών

605.000,00 €

2.1.2

Πράσινη επιχειρηματικότητα

845.000,00 €

2.1.3

Εκθεσιακές υποδομές

785.000,00 €

2.1.4

Δημοτική αγορά

3.500.000,00 €

2.1.5

Ανάπλαση ιστορικής δημοτικής αγοράς

1.000.000,00 €

2.1.6

Κέντρο Ενίσχυσης ΜΜΕ

1.740.000,00 €

Μέτρο 2.2: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δυτική Αθήνα
2.2.1

Πνευματικό κέντρο Ζεφυρίου

2.2.2

Διασύνδεση τοπικών εκπαιδευτικών δομών

2.2.3

Δίκτυο υποστήριξης κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ένταξης
κοινωνικά ευπαθών ομάδων

2.2.4

Πολιτιστική έκφραση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της Δυτικής Αθήνας
μέσα από την δημιουργία Κέντρου Λαογραφικών Μελετών και την
διοργάνωση φεστιβάλ παραδοσιακόων τεχνών

2.2.5
Σύνδεση εκπαιδευτικών δομών με τοπική κοινωνία και οικονομία
Άξονας Προτεραιότητας 3: Ψηφιακή Σύγκλιση

6.100.000,00 €
620.000,00 €
1.050.000,00 €
935.000,00 €
517.000,00 €

Μέτρο 3.1: Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών
3.1.1
3.1.2

Ενιαίο δίκτυο τηλεφωνικών υπηρεσιών και δικτύων δεδομένων ΑΣΔΑ και
Δήμων Δυτικής Αθήνας
Κιόσκια πληροφόρησης

3.1.3

Η Γεωγραφική διάσταση της πληροφορίας

3.1.4

Υποδομές ΤΠΕ – Ευρυζωνικά δίκτυα

350.000,00 €
270.000,00 €
145.000,00 €
1.050.000,00 €

Μέτρο 3.2: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
3.2.1

Διαδικτυακή πύλη Δυτικής Αθήνας

3.2.2
Υποστηρικτικές ενέργειες περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης Δυτικής Αθήνας
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη

505.000,00 €
275.000,00 €

Μέτρο 4.1: Τεχνική Βοήθεια
4.1.1

Δομή διαχείρισης

150.000,00 €

4.1.2

Δομή παρακολούθησης, αξιολόγησης

15.000,00 €

4.1.3

Δομή τεχνικής υποστήριξης και ελέγχου ποιότητας

250.000,00 €

Μέτρο 4.2: Δημοσιότητα
4.2.1

Δημοσιότητα
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Μέτρο 4.3: Διεθνής Συνεργασία
4.3.1

Διεθνή συνεργασία

ΣΥΝΟΛΟ Π.Κ.Σ.Α.

40.000,00 €
97.817.000,00 €

Θεωρώντας ότι αναγνωρίζετε τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύνδεσμος για την ολόπλευρη
ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Αθήνας , περιμένουμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας
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