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Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Αστικής Παρέμβασης
Δυτικής Αθήνας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα ΣΟΑΠ
• Στόχος των ΣΟΑΠ (Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής
Ανάπτυξης) είναι η προώθηση ολοκληρωμένων
στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή
τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές
που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα
αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας
ζωής (ν. 2742/99).
• Τα ΣΟΑΠ, ενόψει και της νέας προγραμματικής
περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν κατάλληλο
εργαλείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
Δυτικής Αθήνας.

Βασικά χαρακτηριστικά Δυτικής Αθήνας (περιοχής
ΑΣΔΑ)











Πληθυσμιακή εξασθένηση (υψηλότερη Αττικής και Ελλάδας)
Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης (ως προς Αττική και Ελλάδα)
Πολυτομεακή οικονομική βάση αλλά με έλλειψη προωθητικών
δραστηριοτήτων
Πολύ υψηλή ανεργία (μεγαλύτερη Αττικής και Ελλάδας)
Υψηλά ποσοστά φτώχειας (χαμηλά εισοδήματα ως προς Αττική)
Πολύ έντονα κοινωνικά προβλήματα (χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
μειονότητες)
Μεγάλα προβλήματα στο στεγαστικό απόθεμα
Έντονα πολεοδομικά προβλήματα (συγκρούσεις χρήσεων γης,
δυσλειτουργική ρυμοτομία, έλλειμμα κοινοχρήστων χώρων, ...)
Έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση

Κεντρικός Στόχος
Ο επαναπροσδιορισμός της
Δυτικής
Αθήνας ως ισότιμου τμήματος της
ευρύτερης
Αθήνας, με υπέρβαση του
διαχρονικού κοινωνικού διαχωρισμού και
της δομικά δυσμενέστερης θέσης που είχε η
περιοχή.

ΟΧΙ

στις ισότιμες κατανομές, για μια
πραγματική ισόρροπη ανάπτυξη

• Στρατηγικές κατευθύνσεις:







Βελτίωση της θέσης της Δυτικής Αθήνας στο πολεοδομικό συγκρότημα
και τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, αντιμετώπιση των χρόνιων
προβλημάτων άνισης ανάπτυξης, και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
Χωρική και κοινωνική συνοχή
Αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χώρου
Υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων μορφών διαχείρισης της
πληροφορίας - Έξυπνη πόλη
Αναβάθμιση της εικόνας και ταυτότητας του χώρου

• Αρχές υλοποίησης:





Πρόγραμμα δράσης που εστιάζει στη Δυτική Αθήνα και στην
αλληλεπίδραση με τη μητροπολιτική περιοχή
Μακροπρόθεσμος ορίζοντας εφαρμογής, διαχρονική προσπάθεια,
συστηματικότητα, χρονική ιεράρχηση δράσεων και προτεραιοτήτων
Συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές και παρεμβάσεις
Ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος με αναγκαία την εμπλοκή
πολλών φορέων (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και κρίσιμο το ρόλο του
συντονισμού τους

Άξονες του ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας

1 Κοινωνική συνοχή
2 Οικονομική βάση
3 Περιβάλλον
4 Πολεοδομικό χώρος
5 Ακίνητα
6 Ασφάλεια
7 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ΣΟΑΠ

Κάντε κλικ για τίτλο

Παρακολούθηση και εφαρμογή του ΣΟΑΠ


Φορέας διαχείρισης ο ΑΣΔΑ, υλοποίηση 8 Δήμοι
Δυτικής Αθήνας και άλλοι τοπικοί φορείς



Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (exante, on going, ex-post, feedback) στην οποία
συμμετέχουν από ένας εκπρόσωπος των Δήμων και
της Περιφέρειας Αττικής και ο ΑΣΔΑ



Επιτροπή Συντονισμού με εκπροσώπους των
συναρμοδίων Υπουργείων, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, της Περιφέρειας Αττική, του ΑΣΔΑ
και των Δήμων

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Μόσχος Π. Διαμαντόπουλος, Γ. Δ/ντής ΑΣΔΑ
Μαρία Τσάκωνα
Γιώργος Μπουρίτης

